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

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

MooiRooikrantDe
Jaargang 4 • Week 21 • 21 mei 2014

- Verkeersdiploma

- Mantelzorg is geen keuze

- James Sittrop

- Opening Levende Brug 

pag. 5 

pag. 6

pag. 12-13

pag. 15

Folders deze week:
Drankenhandel van Boxmeer

Kluswijs - Forum
De Wit Schijndel

Roxs Elektro World

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

In 1 dag klaar

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
grando-uden.nl

Poggenpohl

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
grando-uden.nl

Poggenpohl

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
grando-uden.nl

Poggenpohl

  Voor uw echtscheidingsovereenkomst
met kwaliteitskeurmerk

Eerste adviesgesprek € 75 all-in voor 1 uur

Zoek de Sara

Er gebeuren maar weinig dingen in Olland zonder dat Wilma Meijs er niet op de een of andere manier bij betrokken is. Maar afgelopen vrijdag was het 
toch een keer anders. Haar man Theo en haar kinderen Maré en Doy, hadden samen met nog zo'n vijftig anderen een behoorlijke verrassing voor Wilma's 
vijftigste verjaardag op poten gezet.                                                                                                                                                   » lees verder op pag. 8

Rondom Rooi overtreft verwachtingen
Koersen als een prof
Zo’n 140 amateurwielrenners weten 
nu hoe het voelt om in een groot 
peloton over de weg te koersen. 
Afgelopen zondag mochten ze even 
proeven wat het is om profrenner 
te zijn. Met motards die adequaat 
het verkeer tegenhielden, zo nu en 
dan in de remmen omdat iemand 
dreigde te vallen, een plasje aan de 
kant van de weg en daarna alles ge-
ven om de meute weer in te halen. 
Rondom Rooi viel in de smaak.

Het enthousiasme na de twee keer 
75 km door de regio viel amper te 
temperen. De ene na de andere ren-
ner kwam met een brede glimlach 
Brasserie de Beleving binnengestapt, 
gedoucht en wel paraat voor de 
barbecue. Organisatoren Ralf Dir-
ven, Jan van Vroenhoven en Ton 
van Schaaijk, die het evenement 
regelden  na een tip van Gerry van 
Gerwen, kregen alle lof toegespeeld. 

» lees verder op pag. 11

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

foto Jeanne wouters

Foto: gerwin exters
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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.
SAS support
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Commissieleden doorstaan 
vuurproef
En eindelijk mochten de nieuwe 
commissieleden dan aanschuiven 
aan de grote praattafel in de raad-
zaal, afgelopen donderdagavond. 
Natuurlijk is dat even wennen, en 
misschien zelfs stiekem peentjes 
zweten. Maar de nieuwe lichting 
bracht het er zonder kleerscheuren 
vanaf, al moest voorzitter Janine 
Heisterkamp menigmaal de mores 
aan de nieuwkomers uitleggen.

De jaarrekening 2013, de eerste be-
stuursrapportage 2014 en het voor-
lopig budget voor de gemeentefusie 
riepen wat vragen op, maar gaven 
geen stof tot discussie. Niet alleen de 
geschreven, maar ook de ongeschre-
ven wetten van de Rooise politiek 
dienden zich aan. Dat Ad van der 

Heijden, de nieuwe wethouder uit 
de gelederen van DGS/BVT, op veel 
vragen het antwoord schuldig moest 
blijven, was te verwachten. Maar bij 
zijn toezegging “Ik neem het mee” 
konden de oudgedienden hun lach 
maar amper inhouden. Die opmer-
king staat nog steeds symbool voor 
de slechte communicatie, waardoor 
wethouder Henriëtte van den Berk 
destijds aftrad. Ook burgemeester 
Peter Maas bezondigde zich even 
later aan die uitdrukking maar cor-
rigeerde zichzelf meteen. 
Zodra de gemeente haar commu-
nicatie “op een hoger plan heeft 
getild”, zoals het bestuursakkoord 
belooft, is er voor ongeschreven 
wetten misschien geen plaats meer. 
Als dat maar niet saai wordt.  

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

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

OVERLĲDENSBERICHTEN

Politieke 
bijeenkomsten
Hart voor Rooi 
De achterbanbijeenkomst van 
Hart voor Rooi is op maandag 
26 mei en begint om 19.30 uur 
in de commissiekamer van het 
gemeentehuis (witte vleugel). 
Verdere info over Hart voor Rooi 
vindt u op www.hartvoorrooi.nl

Hondenpoep en autoslapers
De rondvraag in de voorbereidings-
commissie leidde afgelopen don-
derdag onder meer tot vragen over 
de overlast van hondenpoep en het 
aantreffen van slapende mensen in 
auto’s op Diependaal. De honden-
poep werd ingebracht door Henri 
Raaijmakers (RBB), Rick Compagne 
(HvR) stelde vragen over de slaap-
auto’s.

Aldus Raaijmakers neemt het aantal 
klachten over honden(poep)overlast 
toe, en is er inmiddels sprake van 
een echte plaag. Schijnbaar wordt 
door veel eigenaars wel een zakje 
meegenomen, maar zakje mét in-
houd weer in de struiken naast de 
openbare weg gemikt. Burgemees-
ter Peter Maas zou ernaar kijken, al 
wees hij erop dat handhavend op-
treden hierbij voor de BOA heel wat 
lastiger is dan bij parkeerovertredin-
gen. Coby van der Pas (CDA) greep 
de gelegenheid aan om de BOA, die 
geen dankbare taak heeft, ook eens 

te complimenteren. 

Volgens Compagne werd er in Die-
pendaal, behalve de slapende men-
sen in auto’s, ook weer veel afval 
aangetroffen. Mogelijk is er een ver-
band tussen die twee waarnemin-
gen. De signalen zijn bekend, aldus 
Maas. Het zijn arbeidsmigranten. Er 
is al gericht toezicht, misschien moet 
dit nog vaker gebeuren.

Naast de “lichte” onderwerpen 
boog de commissie zich donder-
dag over het voorstel over een kos-
tenoverzicht/budget dat opgesteld 
is voor de aanstaande gemeentefu-
sie. Het voorlopige bedrag van een 
ton voor de voorbereiding ontmoet-
te amper weerstand. Wel wezen 
verschillende fracties op de verdeel-
sleutel bij de kosten. Afhankelijk van 
de kostenpost zou dat naar rato van 
het inwonersaantal moeten zijn, of 
ponds-pondsgewijs.  

 
“By wind or by sword 

we shall conquer” 
 

Weggegleden in de dood, 
mijn lieve man, onze geliefde papa en trotse bonpa 

 

Harry Coppens 
 

Johannes Henricus 
 
∗ Boekel, 2 mei 1941         † Sint-Oedenrode, 17 mei 2014 

 
echtgenoot van 

 
Helma Coppens - Snijders  

 
      
Marijke en Martijn 

 Dibbe 
 
 Eefje en Kenroy 
 Ezaya 
 
 
Oranje Nassaulaan 259 
5491 HH  Sint-Oedenrode 

 
Harry is thuis. 
 
De uitvaartdienst voor Harry wordt gehouden op donderdag 
22 mei om 11.00 uur in de kerk van de H. Martinus van de 
H. Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode. 
 
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het 
parochiekerkhof. 
 
Samenkomst voor aanvang van de dienst in de kerk waar 
tevens gelegenheid is om schriftelijk te condoleren. 

 

Ik ben zo moe van alles wat de mensen zeggen,
van alles wat ik doen of laten moet misschien.
Hoe men probeert mij duizend dingen uit te leggen,
die ik helemaal niet uitgelegd wil zien.

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijkheid, bezorgdheid en 
liefde is geheel onverwacht van ons heengegaan ons mam en onze liefste oma

Petronella Kros-de Vogel
Nel

echtgenote van
Sander Kros † 

 Leiden, 14 september 1934 † Eindhoven, 12 mei 2014

Zo kort na het overlijden van ons pap troost het ons dat ze weer samen zijn.

 Eindhoven: Rik en Juliet
 Spijkenisse: Kitty en Joan
  Ilona
  Daisy en Mark

Meierij A 104, 5492 DH Sint-Oedenrode 

Wij hebben op zaterdag 17 mei afscheid genomen.
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ZONNEBRIL OP STERKTE
 NU VANAF

119,-*NU VANAF

119,

*  INCLUSIEF GLAS. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

 NU VANAF119,-*
NU VANAF

*

ZOS 2014 Luxinfo A3 staand en liggend.indd   1 11-02-14   17:08

ZONNEBRIL OP STERKTE

* INCLUSIEF GLAS. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

Heuvel 18
5492 AD Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-472720 www.huiskensoptiek.nl 

Zelfs coalitie verdeeld over wethouder uit Veghel

Dat het CDA bij monde van Coby van 
der Pas vorige week dinsdag in de 
raadsvergadering haar bedenkingen 
zou uitspreken tegen de benoeming 
van een wethouder uit Veghel, had ie-
dereen wel zien aankomen. Dat deed 
zij al eerder. Maar ook uit de gelederen 
van de coalitie klonken bezwaren te-
gen de benoeming van Jan van Burgs-
teden (VVD). Twee  van hen stemden 
uiteindelijk zelfs tegen diens benoe-
ming, terwijl Van der Pas namens haar 
fractie het voorgestelde college “het 
voordeel van de twijfel” gaf.

Zowel Toon van der Wijst namens Hart 
voor Rooi, als Will van Gerwen namens 
DGS/BVT, hadden op persoonlijke ti-
tel moeite met de benoeming van Van 
Burgsteden. Niet vanwege diens per-
soon, maar  vanwege diens roots in en 
betrokkenheid met Veghel. Het risico 
van belangenverstrengeling vonden zij 
daarbij te groot.
Bij de bespreking van het coalitieak-
koord keek Van der Pas nog even terug 
naar de uitsluiting van CDA-Rooi, sprak 
over “gemiste kansen bij helder com-
municeren” en greep de stemmen van 
de twee coalitieleden tegen Van Burg-

steden aan om haar vraagtekens te 
zetten bij de “brede coalitie” die infor-
mateur Ad van Acht had geformuleerd. 
Het coalitieakkoord zelf kreeg van haar 
ook veel kritiek. Het zou Rooienaren in 
het ongewisse laten, veel open deuren 
bevatten maar geen echte keuzes, be-
langrijke investeringen zouden ontbre-
ken, ongetwijfeld veel besproken maar 
niks afgesproken, zou ruimte laten voor 
verschillende interpretaties, weinig 
ambities hebben, en zo ging de CDA-
fractievoorzitter nog even door. Ook 
de portefeuileverdeling bleef door haar 
niet gespaard. Ze wees op enerzijds 
onterecht beleggen van bepaalde ta-
ken bij één wethouder waar verdeling 
meer op zijn plaats zou zijn geweest; 
anderzijds is de portfeuille economi-
sche zaken belegd bij twee wethouders 
waardoor burgers niet weten bij welke 
ze moeten aankloppen. 

“’Lokale liberalen’ lees ik overal.  En 
wat doet de VVD-fractie? Een wet-
houder van buiten Rooi. Is er van die 
18.000 inwoners van Rooi nou nie-
mand capabel?” sneerde Will van Ger-
wen (DGS/BVT). Zijn fractievoorzitter 
Tilly van den Tillaar keek niet op van 

diens afwijkend standpunt. “Dat past 
in een democratie”.  

Ad van der Heijden 
(DGS/BVT) en Jeanne 
Hendriks (HvR) werden 
naast Van Burgsteden, 
maar wel unaniem, als 
wethouder benoemd. 
Bert Ernest (DGS/BVT) 
en Ger Brouwer (CDA) 
werden geïnstalleerd als 
raadslid. De plaats voor 
die laatste was vrijgeval-
len door het beschikbaar 
stellen van zijn zetel door 
Willem van der Pasch.

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

PVC-vloeren:
•	elke	5e	meter	gratis

•	nu	6% btw op	montage

A.S. ZONDAG OPEN

Dit unieke aanbod geldt voor de gehele Master Select collectie.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 21/05  t/m wo 28/05/2014
The Other Women (€ 7,50) (wo. 21 mei) 20:00 vr./za. 19:00, zo./(wo. 28 mei) 20:00 

Tinkerbell en de Piraten 2D NL (€ 6,50) za./zo. 11:15 The Railway Man (€ 7,50)  do./
ma. 20:00 vr./za. 21:15 Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.21 mei) 13:45  za./zo. 13:15, (wo. 28 
mei) 13:45 Muppets Most Wanted (Ned. Gespr. Versie) (€6,50) (wo. 21 mei) 16:00  

za./zo. 15:30, (wo. 28 mei) 16:00 
SPECIALS:  Biobest 50+ deze week : Great Expectations  (€6,00)  do/vr 14:00 

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

Biobest 50+ PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00

 

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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v.l.n.r: Ad van der heijden, Jeanne hendriks en Jan van burgsteden 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan

Fanfare NJA viert feest met 
en voor bevolking Sint-Oedenrode   

Dit jaar  bestaat de fanfare Nos Jungit Apol-
lo 150 jaar, de precieze datum is 9 november 
2014. Dit bijzonder jubileum is voor het be-
stuur reden om feest te vieren met en voor de 
bevolking van de gemeente Sint-Oedenrode. 
Een jubileumwerkgroep  heeft, in overleg met 
het bestuur, een feestprogramma samengesteld 
waarbij aan alle leeftijdscategorieën is gedacht. 
Tevens wordt nagestreefd het belang van de 
fanfare onder de aandacht te brengen. Muziek 
verenigt mensen en brengt sfeer binnen een 
gemeenschap.

De president van de fanfare NJA, Simon Pas-
sier, en de voorzitter van de jubileumwerk-
groep, Wim van Meijl,  zijn enthousiast over 
het jubileumprogramma en hopen met de ge-
hele gemeenschap van Sint-Oedenrode  op een 
waardige wijze feest te kunnen vieren ter gele-
genheid van het unieke jubileum: 150-jaar NJA.
Het jubileumjaar is gestart op 29 december 
2013 met het traditionele Sylvesterconcert. Dit 
concert werd, ter gelegenheid van het jubileum, 
opgeluisterd met een muzikale reis door de NJA-
geschiedenis aan de hand van beelden en mu-
ziek. Op  8 januari 2014 is het Sylvesterconcert, 
mét de muzikale reis, opnieuw uitgevoerd voor 
de bewoners en verwanten van Odendael.  Op 
6 april 2014 was er in Olland, in De Loop’r, een 
concert  “NJA Goes Latin”.  Met de prominente 
gastmuzikanten, Geert Chatrou en Tiny van de 
Weijdeven, is dit een succesvol voorjaarconcert 
geworden.

De maand juni is de feestmaand waarin zes eve-
nementen op het programma staan:
Op 6 juni staat een  “jeugdavond”   voor 12 
tot 18 jarigen op het programma. In de Beach 
soccertent, op het evenemententerrein De Neul 
, zullen enkele bandjes optreden ondersteund 
door het NJA-jeugdorkest.  Vanaf 22.30 u is 
deze avond voor iedereen toegankelijk en zal 
het NJA-orkest garant staan voor de muzikale 
feeststemming.
Op 27 juni  is er een  “jeugdmiddag”  op het 
kerkplein, bedoeld voor alle kinderen van de 

Rooise basisscholen. De jeugd 
wordt actief betrokken bij de 
uitvoering van het program-
ma. Dit belooft een aange-
name muzikale happening te 
worden.
Op 27 juni  wordt er een  “ 
Pub-Quiz”   georganiseerd  in 
De Beurs. Een mooie gelegen-
heid, na de succesvolle  Rooi-
se kwis, om opnieuw in team-
verband   een boeiend en 
aangegaan gemeenschaps-
spel  te spelen. Na de quiz kan 
er gezellig na gebuurt worden 

onder livemuziek. Aanmelden hiervoor kan via: 
Info@fanfarenja.nl.
Op 28 juni staat een concert  “NJA meet 
Friends”   in de kerk “De Goede Herder “op 
het programma”. Tijdens dit concert zal het NJA 
fanfareorkest laten horen dat het uitblinkt als 
zelfstandig orkest, maar ook een orkest is dat 
artiesten subtiel kan begeleiden.
Op 28 juni is er “ een Réunie “  in de Knoptoren 
voor oud-muzikanten van NJA. Aan oud-leden 
wordt de gelegenheid geboden om samen eens 
terug te kijken naar het roemruchte verleden 
van de fanfare.
Op  29 juni is de afsluiting van de feestmaand 
met een bruisend programma, beslist de moeite 
waard voor jong en oud:  ” Frühshoppen en 
Duitse middag”  in de Beurs.   Het programma 
begint om 13.00 u met  Frühshoppen, met al-
les erop en eraan, onder de vrolijke klanken van  
Tiona uit Nijnsel: een non-stop optreden met 
een aantal Duitse Schlagers  .Om 16.00 u gaat 
het dak van de Beurs als de Duitse Schlagerband 
“Die Powerhosen” begint met “Een Schlager-
show mit Stimmungsgarantie”. Een drie uur du-
rend optreden met fantastische Duitse muziek.  
Het jubileumjaar wordt afgesloten in de maand 
november.
Op 8 november vindt er “een receptie” plaats 
in de Gouden Leeuw. Dit is een officieel felici-
tatiemoment waarop het bestuur van NJA zal 
recipiëren.
Het absolute hoogtepunt van het jubileum-
jaar vindt plaats op de exacte datum van  het 
150-jarig bestaan: 9 november  “ JUBILEUM-
PROMSCONCERT”   in sporthal de Streepen. 
Dit is de apotheose van het jubileumjaar: mid-
dels een groots en sprankelend concert zal het 
jubileumjaar indrukwekkend afgesloten worden. 
Op het programma staat The Queen Symphony 
van Tolga Kashih, ondersteund door een gele-
genheidskoor onder leiding van Lucas Vis.  Na 
de pauze zijn er diverse gastoptredens die ga-
rant staan voor een feestelijk afsluiting van het 
jubileumjaar. Op 29 november wordt het jubi-
leumjaar intern afgesloten met een feestavond 
voor de leden en sympathisanten van NJA.   

Simon passier (l) en wim van Meijl

Aankondiging 
Lunchwandeling 
voor mensen in rouw
Aanvang 10:30 uur op 24 en 25 mei. 

Locatie: Natuurpoort De Vresselse Hut, 

Vresselseweg 33, 5491 PA Sint-Oedenrode. 

Meer informatie op 
www.jouwpadcoaching.nl
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Lavendel 
(Lavendula 
Felice)
 Hoogte 35 cm, 
volle zon, 
potmaat 17 cm.

prijsplukker
4.99

 2.99

Alle zondagen open
 t/m Vaderdag  van 12.00 tot 17.00 uur

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

Mariastraat 1, 5738 AH  Mariahout  0499 423 267 / 06 208 975 44
josevanrooi@hotmail.com  www.asperges-mariahout.nl

@vanRooiAsperges      Asperges Mariahout

Dagelijks verse asperges!

Aspergekwekerij 
Jean-Paul & José van Rooi

U bent welkom van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur  
Op zon- en feestdagen van 9.00 uur tot 14.00 uur 

Aspergekwekerij

Jean-Paul & 
José van Rooi

Mariastraat 1
5738 AH  Mariahout  

T: 0499 423 267
M: 06 208 975 44 

josevanrooi@hotmail.com
www.asperges-mariahout.nl

@vanRooiAsperges
Asperges Mariahout

Dagelijks verse 
asperges!

U bent welkom van 
maandag t/m zaterdag 

van 9.00 uur tot 18.00 uur 

Op zon- en feestdagen 
van 9.00 uur tot 14.00 uur

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

varkenssaté

gemarineerde kipfi let
of gemarineerde speklap

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

(alles uit eigen (alles uit eigen keukeuk ken)ken)k

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
wwwww wwww .traiteur-slagerijiji vevev rheijiji en.nl

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Let op: voor verenigingen 
en clubs een speciale prijs!

Wandelend praten over rouw
Op zaterdag 24 en zondag 25 mei 
organiseert Jouw Pad coaching en 
begeleiding een wandeling voor 
mensen in rouw. Deze wandelingen 
komen tot stand in samenwerking 
met Natuurpoort De Vresselse Hut 
in St.-Oedenrode. Hier komen de 
wandelaars om 10:30 uur bij elkaar 
voor een kopje koffie of thee, waar-

na de wandeling begint om 11:00 
uur. Na afloop van de wandeling 
gebruiken we gezamenlijk de lunch.

De bedoeling van de wandeling is 
allereerst om lotgenoten in rouw bij 
elkaar te brengen. Lotgenoten heb-
ben elkaar veel te zeggen en hoe-
ven weinig uit te leggen. Tijdens de 

wandelingen kun je je verhaal (weer) 
kwijt. Dit levert veel herkenning op 
bij de mede-wandelaars. Een half 
woord is vaak al genoeg, omdat 
ieder in een soortgelijk proces zit. 
Onderweg koppelen we thema's uit 
de natuur aan de situatie waarin de 
wandelaars zich bevinden. We hou-
den een aantal keren halt om het ge-
sprek centraal te voeren en om even 
te rusten op een mooi plekje.

Het leven verandert wanneer je ie-
mand moet missen. Niets is meer 
hetzelfde. Rouwen is jezelf aanpas-
sen aan een leven waarvan de ander 
geen deel meer uitmaakt. Soms lijkt 
dit best wel te lukken en soms gaat 
het ook helemaal niet. Goede en 
mindere perioden wisselen elkaar af. 
Ieder beleeft dit op zijn eigen manier. 
Maar je hoeft het niet alleen te doen.
Heb je moeite om het veranderde le-
ven op te pakken? Wil je graag dat 
iemand een stukje met je meeloopt? 
Meld je dan vóór 23 mei aan voor 
één van de wandelingen bij: 

Elly Verhees-de Kort, 040-2043027, 
06-41775147, 
info@jouwpadcoaching.nl. 
Aanvang 10:30 uur op 24 en 25 mei. 
Locatie: Natuurpoort De Vresselse 
Hut, Vresselseweg 33, 
5491 PA Sint-Oedenrode.
Meer informatie op 
www.jouwpadcoaching.nl.

Europese subsidie voor herbouw Koeveringse molen?
De Koeveringse molen stond op het 
grenspunt tussen de gemeente Veg-
hel, Sint-Oedenrode en Schijndel. 
Vorig jaar bij het vaststellen van de 
derde fusiepartner Veghel, heeft het 
CDA in alle drie gemeenten een mo-
tie ingebracht tot herbouw van deze 
molen. Alleen in de gemeente Schijn-
del is deze motie aangenomen. 

Maar dat is voldoende. Het bestuur 
van de Stichting Herbouw Koeve-
ringse Molen heeft Lambert van 

Nistelrooij benaderd (Europarlemen-
tariër voor het CDA en kandidaat op 
de CDA-lijst, lijst 1 nummer 7) om 
te bekijken welke mogelijkheden er 
voor Europese subsidie zijn voor deze 
herbouw. Het gesprek vindt een dag 
voor de Europese verkiezingen plaats 
op woensdag 21 mei om  acht uur ‘s 
morgens in Veghel. 
Uitgenodigd zijn ook wethouder Bart 
Claassen van Schijndel en wethouder 
Annemieke van de Ven uit Veghel 
alsmede de fractievoorzitter van het 

CDA in Sint-Oedenrode, Coby van 
der Pas-van Nuland. De vertegen-
woordigers van de drie gemeenten 
zijn gevraagd om te kijken wat die 
gemeenten nog kunnen doen aan 
ondersteuning van de aanvraag voor 
Europese subsidie. Europarlementari-
er Lambert van Nistelrooij zal aanwe-
zig zijn met zijn secretaris/campag-
neleider Ger Brouwer en namens het 
bestuur van de Koeveringse Molen, 
Jos Wijn (voorzitter) en Mari van Kas-
teren (secretaris).

Verkeersdiploma ‘in the pocket’

Maar liefst 202 van de 209 leerlin-
gen die woensdag deelnamen aan 
de verkeersproef door het centrum 
van Sint-Oedenrode hebben sinds 
donderdagmiddag het diploma ‘in 
the pocket’. De zeven kinderen de 
gezakt zijn krijgen een herkansing. 

Wethouder Hendriks, Wijkagent 
Anita van Erp en Martin van Hasten-
berg - namens de werkgroep die de 
proef organiseert – stonden de kin-
deren te woord. Niet alle 202 kin-
deren waren aanwezig. Slechts een 
delegatie kwam de papieren in ont-
vangst nemen op het gemeentehuis. 
Met als toetje een heerlijke taart.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTE 
*INRUIL *APK *SCHADETAXATIE

Schijndelseweg 55 - Sint - Oedenrode - T: (0413) 47 32 90

VOORRAAD VAN CA. 

100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 

BENZINE, GAS EN DIESEL 

TEGEN INTERNE PRIJZEN
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Mantelzorg, geen keuze maar noodzaak
Dit jaar viert Anja Huyberts een 
twijfelachtig jubileum: ze is pre-
cies 25 jaar mantelzorger van haar 
man Rien. Al die jaren 7 dagen per 
week, 25 uur per dag bereikbaar, 
beschikbaar, inzetbaar. Voor het vak 
van mantelzorger kies je niet. Het 
komt op je pad en noodgedwongen 
stap je erin. “Ooit beloofden we als 
man en vrouw om goede tijden en 
slechte tijden met elkaar te delen. 
Aan die belofte hebben we ons tot 
nu toe kunnen houden. Al valt het 
vaak niet mee“ zucht Anja.

door: Mia van boxtel

“Je wilt er graag zoveel mogelijk 
zijn, je partner begeleiding en on-
dersteuning bieden. Maar daarnaast 
ben je natuurlijk ook maatjes. En hu-
welijkspartners.“ Het zijn rollen die 
niet altijd even gemakkelijk verenig-
baar zijn, zoals veel mantelzorgers 
zullen kunnen beamen. Het alsmaar 
moeten zorgen van de één en de af-
hankelijkheid van de ander kan een 
relatie behoorlijk onder druk zetten. 

Toen Rien  ziek werd, was de jong-
ste zoon net vier. Anja's plannen om 
buitenshuis te gaan werken vielen in 
duigen, vooral omdat een zeven jaar 
lange gang door allerlei instellingen 
nodig was om eindelijk bij een diag-
nose uit te komen. De eerste 14 jaar 
kon Anja haar man, die steeds meer 
afhankelijk werd van zijn rolstoel, 
zelf verzorgen. Nu is er al weer 11 
jaar een paar keer per dag zorg in 
huis. “Iedereen denkt: goed zo, dan 
word je ontlast. Maar die ervaring is 
er niet. Je moet loslaten, de zorg uit 
handen geven. Vreemde handen ko-
men aan jouw partner en aan jouw 
privéleven.” Anja heeft het er tot 
op de dag van vandaag nog moei-
lijk mee. En ondanks het overnemen 
van de lichamelijke verzorging blijft 
de hele logistieke mallemolen van 
contacten met apotheek, huisarts, 
thuiszorginstelling, verpleging, elek-

triciens en monteurs van Welzorg, 
specialisten, gemeente en noem 
maar op voor Anja's rekening. 
Bijna een dagtaak, waarvan het 
grootste deel zich achter geslo-
ten deuren afspeelt.
“Wat ook zo moeilijk is,” ver-
zucht Anja, “dat is dat er alleen 
wordt gekeken naar degene 
die ziek is, niet naar de partner 
die altijd klaarstaat.” Dat brak 
haar op toen ze zelf kanker 
kreeg op een moment dat 
haar man ook heel ziek 
was. “Dan is er weinig 
ruimte voor je eigen 
ziekteproces,” zegt 
ze. “En het ergste is 
dat je zelfs in je ei-
gen huis niet even 
jezelf kunt zijn, op 
de plek die jij uit-
kiest. Ik kan me wel 
terugtrekken op de 
logeerkamer, maar 
het voelt toch als-
of een ander ook 
de beschikking 
over jouw leven 
heeft.”  Verstan-
delijk allemaal 
goed te berede-
neren waarom 
het is zoals het 
is, maar emotio-
neel kom je mij-
len tekort. Ge-
lukkig gaat het 
weer beter, zowel 
met haar als met Rien. 
Maar zonder de fantastische opvang 
van de jongens, de familie en goede 
vrienden was het volgens Anja nooit 
gelukt.

Anja maakt zich wel zorgen over 
de bezuinigingen die ons te wach-
ten staan. Ze is ervan overtuigd dat 
als de inefficiëntie, het langs elkaar 
heenwerken en de enorme bureau-
cratie in de zorg als eerste aangepakt 
worden, er helemaal geen bezui-

nigingen hoeven te 
zijn. Als voorbeeld 
geeft ze een to-
taal zinloos be-
zoek aan de 
p s y c h i a t e r 
van die mid-
dag: dos-
sier niet 
bijgehou-

den, geen idee hoe verder met de 
behandeling en te weinig tijd. “Een 
stevig uurloon en een heleboel 
taxikosten, weggegooid geld.” Of 
de enorme hoeveelheden medicij-
nen die verloren gaan, omdat er te 
grootschalig wordt voorgeschreven. 
Thuiszorg, ouderenzorg, alle zorg 
wordt wegbezuinigd, maar iedereen 
moet thuisblijven! Officieel tot het 
niet meer gaat, in de praktijk helaas 
langer. Te lang dus. En dan het grote 

feest dat de lieden van het ministerie 
vierden nadat ze een slechte jeugd-
wet door hadden weten te drukken! 
Te schandalig voor woorden, meent 
Anja. “Die wet bezuinigt alleen maar 
en brengt een heleboel mantelzor-
gers in de problemen.”

Lastig is dat je constant na moet blij-
ven denken over dingen die eigenlijk 
vanzelfsprekend zijn: hoe verhoud ik 
me tot de mensen in mijn omgeving. 

Je wilt bewust een beetje afstand 
bewaren tot de zorgverleners; 
lichamelijke verzorging van je 
partner brengt een noodzake-
lijke mate van intimiteit mee 
waar je als mantelzorger ei-
genlijk buiten staat. Dagbe-
steding is geen luxe maar 
pure noodzaak. Voor de 
zieke, die toch al veel 
moeite heeft om deel te 
nemen aan de samen-
leving, maar ook voor 
de mantelzorger, die 
haar partner gebor-
gen weet en even 
wat ruimte heeft 

voor zichzelf. “Even 
wat andere praat!” 

zegt Anja.

Om het vol te houden, 
moet je als mantelzorger 
ook heel bewust aan-

dacht blijven besteden aan 
je eigen leven, apart van je 

partner, aan je eigen hobby's. 
Niet alleen heeft Anja talent voor 

tekenen en schilderen, ze vindt 
daarin ook een uitlaatklep voor op-
gekropte spanningen en emoties. En 
natuurlijk ook in haar grote passie: 
zingen. Al jaren is ze lid van Theater-
koor Rooi en dat is één groot feest.  
Ze beginnen binnenkort aan alweer 
de vijfde show. “Het is keihard wer-
ken,” zegt Anja, “maar je krijgt er 
zoveel voor terug.” Ze doet Tai Chi 
voor de balans en om het hoofd leeg 
te maken wandelt ze met Tôntje. 

“Ons therapeutische hondje!” lacht 
ze. “Je moet proberen per dag te 
kijken en niet steeds vanuit angst te 
leven,” weet Anja. Het doormaken 
van haar eigen ziekteproces heeft 
een onverwachte wending aan haar 
leven gegeven. “Vroeger vroeg ik 
me elke dag af: wat zal vandaag 
weer voor ellende brengen? Maar 
dat is weg. Ik heb nu veel meer een 
houding van 'pluk de dag', geniet als 
het kan. Problemen zullen er blijven, 
maar het is tijd genoeg om ze aan te 
pakken als ze écht op mijn pad ko-
men.”

“Je Moet loSlAten, 
de ZoRg uit 

hAnden geVen. 
VReeMde hAnden 
koMen AAn Jouw 

pARtneR en AAn 
Jouw pRiVÉleVen.”

De toekomst heeft voor Anja iets 
heel moois in petto. Ze begint in 
september met de tweejarige oplei-
ding tot spiritueel kunstzinnig teken-
coach in Groningen. Ze droomt van 
een eigen praktijkje om getraumati-
seerde kinderen en jong volwasse-
nen via tekenen te helpen hun even-
wicht te hervinden. “Niet zweverig, 
maar met beide benen op de grond 
aan kinderen een veilige omgeving 
bieden om hun eigen kracht te her-
ontdekken.” Zoals met alles krijgt 
Anja veel steun van haar gezin. Haar 
eigen kinderen zijn ook opgegroeid 
met de nodige obstakels, maar ze 
zijn gelukkig heel goed terecht ge-
komen. Anja's grootste wens is dat 
de zorg minstens blijft zoals hij nu is, 
met een klein team van toegewijde 
mensen. “Dan is Rien gelukkig en 
dan kan ik in alle rust mijn opleiding 
volgen en aan mijn toekomst wer-
ken.”

nijnsel Meets….

Het aftellen is begonnen

Nog maar een paar dagen en dan 
is het zover…..het tweede “Nijn-
sel meets” concert.  De kerk van de 
Goede Herder zal worden omgeto-
verd tot een grote bioscoopzaal. Er 
wordt een podium gebouwd over 
het altaar en er zal een groot bea-
merscherm worden geplaatst. 

Vrijdagavond  23 mei om 20.15 uur 
moet alles klaar zijn om het publiek 
een paar uurtjes te laten genieten 
van prachtige muziek met als the-
ma WK voetbal, voorzien van live 
beelden van het orkest en koor. 
Dat mag u niet missen! Harmonie 
Nijnsel ontmoet tijdens dit tweede 

concert popkoor Novelty en heeft 
al een gezamenlijke repetitie gehad 
in zalencentrum de Beckart. 

De leden van popkoor Novelty heb-
ben zich vol overgave gestort op de 
orkestwerken die zij vrijdagavond 
samen met de harmonie ten ge-
hore zullen brengen. Het gevoelige 
‘Mister bluesky’ en het spectaculaire 
‘Let me entertain you’. Popkoor 
Novelty zal ook gaan zorgen voor 
prachtige klanken in de muziekwer-
ken die zij alleen zullen vertolken. 
Denk bijvoorbeeld aan nummers als 
‘Somebody to love’ van Queen of 
‘Rolling in the deep’ van Adele. 

Harmonie Nijnsel en Popkoor No-
velty hopen ook U aanstaande 
vrijdag, te ontmoeten in de kerk 
van de Goede Herder. Het concert 
begint om 20.15 uur. Kaartjes kos-
ten 10 euro en dit is inclusief een 
gratis consumptie tijdens de after-
party waarvoor iedereen van harte 
wordt uitgenodigd. 

Kaartjes zijn te verkrijgen bij juwe-
lier “Opaal”, boekhandel “t Pape-
ras, bakkerij vd Eertwegh en bij de 
leden van de harmonie en het koor 
en natuurlijk is er ook nog verkoop 
mogelijk aan de deur.

54-ste AED geplaatst op Sluisplein 

Bij Uitvaartverzorging A. Kuis  is deze 
week de 54-ste AED in Sint-Oedenrode 
geïnstalleerd. Deze levensreddende 
Automatische Externe Defibrillator 
is door Antwan Kuis aangekocht via 
Stichting Rooi Hartsafe. 

Het apparaat hangt aan het kan-
toorgebouw op Sluisplein 60 en is 
24/7 beschikbaar. Deze locatie is ge-
kozen omdat dit direct bij de ingang 
van de begraafplaats is. De AED kan 
voor bezoekers van het kerkhof van 
nut zijn, zoals in 2008 al eens nodig 
bleek. Met positieve afloop, dat wel. 
Maar hij is ook snel bereikbaar voor 
bewoners van de appartementen 
aan het Sluisplein. Vanaf de Corridor 
is de AED bereikbaar via de kunst-
brug over de Dommel. Dat er bij 
een uitvaartverzorging gelukkig ook 
humor mogelijk is, werd geconstru-
eerd door Toin Lathouwers van Rooi 
Hartsafe. Op zijn vraag aan Antwan 
Kuis “waar zullen we de AED ophan-
gen?” antwoordde deze “buiten, 

want binnen heb ik er niets aan.” 
Bij de nieuw geplaatste AED horen 
ook acht gratis opleidingen “Re-
animeren met AED”, voor vrijwilli-
gers in de directe omgeving . Hier-
voor kunt u contact opnemen met  
Antwan  Kuis, tel. 0413-472 544. 
De AED is inmiddels geregistreerd bij 
Hartslagnu.nl en is dus inzetbaar bij 
een sms-oproep via de 112meldka-
mer.

Antwan kuis toont de allernieuwste Aed.

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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Na 54 jaar stoppen met gym

Voor Betsie Gevers is dit berichtje 
een verrassing, voor haar gymge-
noten niet. Vorige week dinsdag na-
men de dames afscheid van Betsie. 
Deze sportieve dame heeft er 54 jaar 
over gedaan om afscheid te nemen 
van haar gymclubje/volleybalteam. 

Al die jaren rent, springt en kletst ze 
wat af op de vertrouwde dinsdag. 
Dan is het sportavond in de gymzaal 
van de Odaschool. Na een laatste 
sportieve avond werd Betsie in het 
zonnetje gezet.
 

Win kaarten voor 
Hart voor Muziek festival
Wil je gratis naar het Hart voor 
Muziek festival? Om te genieten 
van Nederlandse artiesten zoals  
John de Bever, Henk Damen,  Henk  
Bernard, de Gebroeders Ko, Djumbo, 
Rein Mercha en niemand minder 
dan Django Wagner? Stuur dan het 

antwoord in op de volgende vraag: 
Waar woont Django Wagner? Stuur 
een email naar 
redactie@demooirooikrant.nl 
en win. We hebben 5 x 2 vrijkaarten. 
Zie voor meer info over het festival 
verderop in de krant.

Welzijn De Meierij presenteert 
Programma 2014-2015
Welzijn De Meierij nodigt u van 
harte uit om het nieuwe program-
maboekje in ontvangst te nemen. In 
een mooi vormgegeven boekje leest 
u alles over diensten en activiteiten 
in het seizoen 2014-2015. 

Het boekje is gratis af te halen bij 
een van de locaties van Welzijn De 

Meierij: in Schijndel in ’t Spectrum 
(Steeg 9f) en in Sint-Oedenrode in 
Odendael (Odendael 3) of in Mariën-
dael (Laan van Henkenshage 2). Het 
boekje vindt u ook digitaal op onze 
website (www.welzijndemeierij.nl).
Voor vragen kunt u bellen 
(073-5441400) of mailen 
(info@welzijndemeierij.nl). 

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 23 mei liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn 
welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot Heistraat 
22. Maar iedereen is vanaf 19.30 
welkom want dan is de koffie en 
thee al klaar. 

Ook wordt er weer een loterij ge-
houden. Heb je geen geluk in de lo-
terij. Na afloop van het kaarten gaat 
iedereen weer met een vleesprijs 
naar huis. Voor het kinderreisje op 

zaterdag 14 juni naar Bobbejaanland 
kun je je aanmelden. Vul het strookje 
uit de wijkkrant in en geef het af bij 
Tonnie van Zoggel Hertog Janstraat 
62. Betaal bij opgave.

Voor de straatspeeldag op woens-
dagmiddag 11 juni zoeken wij nog 
hulpen die ons kunnen helpen bij 
een spel. Dus heb je deze middag 
vrij en wil je ons helpen meld je aan 
bij Tonnie van Zoggel tel 47 57 26 of 
José van der Heijden 47 73 63 of via 
wijkverenigingeerschot@gmail.com 

Vervolg voorpagina

Zoek de Sara
Olland, afgelopen vrijdagavond tus-
sen halfacht en kwart voor acht: er 
is iets gaande in het altijd bruisende 
Rooise kerkdorp. Negenenveertig 
gemaskerde personen verzamelen 
zich met rollators, op klompen of 
laarzen vanuit uit alle richtingen op 
het afgesproken verzamelpunt in 
de Loop'r. Daar komen zij bij elkaar 
voor een uiterst zorgvuldig geheim 
gehouden operatie. Voor zover be-
kend, is dit nog niet eerder in Ol-
land of omstreken gebeurd. 

Ontbreekt er niet een Sara?
Wie gaan er schuil achter die mas-
kers. De oplettende voorbijganger 
herkent zonder uitzondering dat die 
maskers een Sara uitbeelden. Wie de 
tijd neemt om de dames te tellen, 
komt tot precies negenenveertig. 
Ontbreekt er niet een Sara?

Binnen in de Loop'r worden de laat-
ste puntjes bijgewerkt. Als dan ieder-
een op de trap zit kan dochter Maré, 
die zich als negenenveertigste Sara 
in het gezelschap bevindt, Theo bel-
len, “Je kunt komen, iedereen is er 
hier klaar voor”. Na het telefoontje 
komt Maré met de mededeling dat 
haar moeder d'r tanden nog aan het 
poetsen is. Maar een paar minuten 
later is het dan zover, Wilma en Theo 

begeven zich richting de Loop'r. Zo-
genaamd omdat daar iemand is die 
Wilma wil feliciteren. Iemand!? Het 
zijn er negenenveertig die Wilma de 
hand willen schudden!

Verbazing alom
“Dit is echt kei schon”. “Wie zijn 
jullie?” “Daarom moeste we zo ha-
osten” en nog meer woorden van 
verbazing ontvallen Wilma bij de 
aanblik van al die Sara's. Elke Sara 
heeft een letter bij zich, die tezamen 
de tekst,  'Negenenveertig Sara's op 

een rij en de vijftigste dat ben jij!' 
vormen. 

“En gij wist dit?”, vraagt Wilma dan 
aan Theo, die zonder blikken of blo-
zen, “Nee”, antwoordt. Na nog een 
groepsfoto, met nu de vijftigste en 
enige echte Sara bij de groep, be-
weegt het gezelschap zich richting 
huize Meijs. Daar ontdoet iedere 
Sara zich van haar masker en ziet 
Wilma dan eindelijk wie haar dit al-
lemaal flikten.

Meierij Accountancy

“Betrokkenheid en een goede wisselwerking 
zijn belangrijk”

Dit zijn de duidelijke woorden van 
Judith Brouwers. Vier jaar geleden 
richtte ze Meierij Accountancy op 
met als missie een actieve aanpak 
gericht op het realiseren van meer-
waarde voor ondernemers. Meierij 
Accountancy is betrokken en denkt 

vooral mee richting de toekomst. 

Voor een onderneming is het van be-
lang om een toegewijde accountant te 
hebben die weet wat er speelt binnen 
het bedrijf. De filosofie van Judith is 
duidelijk. Met een gedreven en actieve 
aanpak staat ze met haar team klaar 
voor ondernemers. Toewijding ver-
taalt zich in advies geven op gerichte 
momenten. Judith: “Als ik iets hoor of 
lees waar een klant van mij wat aan 
heeft, dan bel ik op om het voor te 
stellen. Dat kan van alles zijn waar de 
ondernemer zijn voordeel mee kan ha-
len. Ik zie dat als meedenken.” 

Het is merkbaar dat veel onderne-
mers die aanpak waarderen. Binnen 
vier jaar tijd is Meierij Accountancy 
namelijk gestaag gegroeid. Het 
heeft inmiddels een sterke naam op-
gebouwd in deze regio. “Ik denk dat 
onze relaties onze korte lijnen heel 
prettig vinden”. Het is een duidelijke 
visie, die dicht bij de persoon Judith 
staat. Daar houdt ze zich aan vast. 

Sinds kort is het team van Meierij 
Accountancy weer uitgebreid met 
een ervaren assistent-accountant. 
Bovendien heeft het kantoor een 
fiscalist, bancaire- en management-
adviseurs en salarisadministrateurs  
tot haar beschikking. Het is een sa-
menwerking die volgens Judith goed 
op elkaar ingespeeld is. Uiteindelijk 
is het de klant die daarvan profiteert 
doordat er snel geschakeld kan wor-
den met deskundige specialisten. 
“Het personeel heeft veel ervaring 
en is goed opgeleid. Ze weten hoe 
de vork in de steel steekt.” Judith 
zelf steekt veel energie en tijd in haar 
bedrijf. Volgens eigen zeggen moet 
dat wel om klanten goed te kunnen 
ondersteunen. 

Veel kleine tot grotere bedrijven 
worden ondersteund door Meierij 
Accountancy. Een accurate partner 
met een duidelijk gevoel voor ver-
trouwd samenwerken. Om samen 
een doel te bereiken. Kijk op de 
website voor meer informatie: 
www.meierijaccountancy.nl

advertorial

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

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

En dat voor een prijs van
€ 469,-

Hotel is halfpension - prijs incl. alle excursies

OOSTENRIJK                 HOPFGARTEN

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

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

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

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

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

Raden besluiten over Stichting 
Agrifood Capital
In december stemden twintig ge-
meenteraden in met een inleg van 
drie euro per inwoner voor het ini-
tiatief Agrifood Capital. Jaarlijks 
komt daardoor een bedrag vrij van 
1,8 miljoen. Minimaal 75% daarvan 
moet gaan naar regionale projecten. 
Om dat te stroomlijnen is de op-
richting van een stichting noodza-
kelijk. Dat kan pas na goedkeuring 
van dezelfde gemeenteraden.

De komende maand gaan de raden 
al dan niet hun goedkeuring geven. 
In de stichting komen vertegen-
woordigers van de overheid, het 
onderwijs en ondernemers. De ko-
mende jaren zal de stichting vooral 
partijen met elkaar in contact bren-
gen die ideeën hebben op het ge-
bied van Agrifood. Daar waar nodig 
worden initiatiefnemers door het or-
gaan ondersteund.  

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Jan en Cune 
van Acht

26 mei 1964 - 26 mei 2014

Van harte gefeliciteerd met
 jullie gouden bruilo�  

veel liefs van: Egbert, Corinne, 
Lieke, Tim, Jos, Marianne, Rianne 

en jullie kleinkinderen: 
Fleur, Vincent, Manouk, Robin, 

Fenne, Joep, Paola*, Ruben, 
Casper, Filipe

Kleurrijk feest bij 
Rooise Kinderboerderij
Bij gelegenheid van het Nationale 
Kinderboerderijenweekend heeft 
Kinderboerderij Kienehoeve op zon-
dag 25 mei bijzondere mensen uit-
genodigd. 

Kinderen kunnen in samenwerking 
met een touwslager zelf een  spring-
touw maken! Of onder begeleiding 
met een alpaca door het park wan-
delen of  kijken hoe de schapen wor-
den geschoren. 

Enkele imkers vertellen alles over bij-
en. Tegen betaling van één euro mag 
men zelf van bijenwas een kaars ma-
ken ,er zijn grote uilen te zien !
Het spinnen van garen zal worden 
gedemonstreerd en zoals elk jaar 
mogen de kinderen zich kleurrijk la-

ten schminken. Er zijn op 25 mei nog 
meer leuke dingen te zien en te be-
leven in en rond de Kinderboerderij! 
Uiteraard zijn alle dieren in de boer-
derij in hun verblijven te bezichtigen 
en, waar mogelijk ook te aaien en te 
knuffelen. Vanzelfsprekend worden 
ze daarbij geholpen door de vrijwil-
ligers van de Kinderboerderij. 

De toegang is helemaal gratis! U 
bent van harte welkom. Openings-
tijden: van 13.30 tot 17.00 uur. 
Adres: Klothal 1, 
5491 KA Sint-Oedenrode 
(In het Kienehoefpark)

Kinderboerderij Kienehoeve, 
een feest voor jong en oud!

Dit menneke 
alweer 50 jaar

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Column
Sassefratsen

Saskia van den eshof

Loomen wordt het nieuwe werk-
woord! Deze rage heeft afgelopen 
week ook in ons huis zijn intrede 
gedaan: Loom. Voor degenen die 
nu vraagtekens in hun ogen krij-
gen: het heeft te maken met ge-
kleurde elastiekjes, een plastic 
bord en een haaknaald. Met Loom 
kun je allerlei voorwerpen maken. 
Om maar eens wat te noemen: 
armbandjes, ringen of een Loom 
pencilgrip. Voor degenen die de 

draad nu al kwijt zijn: check You-
Tube even en je bent meteen op de 
hoogte. Hoewel ik best creatief ben 
aangelegd, is Loom toch net iets te 
hoog gegrepen. Vele avonden heb 
ik al geprobeerd om de techniek 
eigen te maken. Helaas word ik 
ingehaald door mijn kinderen. Die 
zijn er na een week meer bedreven 
in dan ik ooit zal worden. Elke keer 
als ik dacht: ik ben klaar, donderde 
mijn kunstwerk als een kaartenhuis 
in elkaar. Na aandachtig bestude-
ren van YouTube, ’s avonds als de 
kids in bed lagen natuurlijk, zag ik 
waar ik uiteindelijk de mist in ging. 
Het bord stond steeds verkeerd om. 
Inmiddels vrees ik, dat ik naast de 
investering voor de starterskit, een 
vermogen ga uitgeven aan elas-
tiekjes. Want in een paar dagen zijn 
er 600 stiekjes doorheen gegaan. 
Vandaag heb ik voor 15 euro 3.000 
nieuwe elastiekjes besteld. Dat is 
dus 0,005 cent per stuk. Ik ga dan 
toch even rekenen. In Nederland 
zijn er ongeveer 1 miljoen kinderen 
in de leeftijdscategorie 5-10 jaar. 
Stel dat een kwart hiervan, dus 
250.000 kids, in ieder geval één 
keer 3.000 elastiekjes bestelt. Een 
snelle rekensom leert dan dat de 
fabrikant dan toch snel 3.750.000 

euro omzet heeft. En dat alleen in 
Nederland. Laat dit dus ook met-
een een wijze ondernemersles zijn. 
Mocht je van plan zijn om voor 
het snelle geld te gaan: ga op zoek 
naar een gat in de markt en dat 
‘gat’ moet je tegelijkertijd in grote 
getalen kunnen produceren! Ik kom 
in de dagelijkse praktijk vaak din-
gen tegen waarvan ik denk: bril-
jant! Maar hoe komt iemand erop? 
In het geval van Loom was dit een 
afgestudeerde werktuigbouwkun-
dige. Het idee van Loom ontstond 
in 2010 toen hij zijn dochters be-
zig zag om armbandjes te maken 
met elastiekjes. Inmiddels zijn er 
in Amerika miljoenen Loomkits 
verkocht. Tel uit je winst! Daar, 
in Amerika dus, is het inmiddels 
op vele scholen verboden omdat 
alle aandacht naar de Loom ging. 
Ik ben benieuwd hoe het zich hier 
ontwikkelt. Mijn inschatting: over 
2 maanden ligt onze Loomset er-
gens achter in de kast. 

Saskia van den eshof is eigenaar van Sas-
Support, het communicatie- en marketing-
bureau in Sint-oedenrode. Voor deMooi-
Rooikrant schrijft zij regelmatig over haar 
gezin en soms over haar werk. Volg haar 
ook twitter: @saskiavdeshof.

Loom

Bedankt dat jullie mijn 
90ste verjaardag 

onvergetelijk hebben gemaakt. 
Het was fantastisch!

Nelleke Toelen
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of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

Ritaplein wordt autovrij
Het Ritaplein in Boskant wordt auto-
vrij. Daarnaast wordt het kunstwerk 
wat nu op het plein staat verplaatst 
en krijgen ook de parkeerplaatsen 
een andere plek. Bovendien wordt 
ook de Populierenlaan gedeeltelijk 
verplaatst. Het komt dichter bij de 
kerk te liggen. Dat zijn de grootste 
veranderingen rondom de nieuwe 
invulling van het dorpshart. Voor 1 
januari 2015 moet de eerste schop 
de grond in.

Dan krijgt de gemeente namelijk 
een deel van het project gefinan-
cierd als ISV-vergoeding vanuit de 
Provincie. Het gaat om een bedrag 
van drie ton. De herinrichting van 

het Ritaplein is beraamd op 776.000 
euro. De gemeente hoopt de recon-
structie binnen twee jaar afgerond 
te hebben. Formeel gezien moet er 
nog wel een overeenkomst worden 
getekend met Wovesto omtrent de 
herontwikkeling van de kerk. 

Rondom het plein komen straks lei-
lindes te staan. Het kunstwerk ver-
huist naar een plek schuin voor de 
kerk, in lijn met de andere helft van 
het object. Tussen het Ritaplein en 
de school in komt een bruin wandel-
pad te liggen wat nu al de bijnaam 
‘de stoep van d’n Boskant’ heeft 
gekregen. Aan het pad gaan vrijwil-
ligers twee lange zitbanken creëren. 

www.pinkpewter.nl

InmiddelsÊisÊPinkÊPewterÊeenÊbekendÊmerkÊgewordenÊenÊstaatÊ

hetÊsteedsÊmeerÊbekendÊalsÊeenÊmodernÊmodeproduct,Ê

waardoorÊhetÊveelÊvrouwenÊenÊmeisjesÊaanspreektÊdieÊerÊ

fashionableÊuitÊwillenÊzien.

FASHIONABLE

PinkÊPewterÊhadÊdeÊwensÊomÊeenÊlijnÊmodieuzeÊ

haaraccessoiresÊteÊontwerpen,ÊwaarmeeÊjeÊnietÊalleenÊeenÊ

compleetÊnieuweÊlookÊkanÊcre‘renÊofÊeenÊoudeÊlookÊnieuwÊ

levenÊinÊkanÊblazenÊmaarÊdieÊtegelijkertijdÊookÊnaadloosÊ

aansluitÊbijÊdeÊlaatsteÊmodetrends.Ê

BijÊPinkÊPewterÊwordenÊweÊge•nspireerdÊdoorÊdeÊnieuwsteÊ

stoffen,Êkleuren,ÊsnitÊenÊmaterialenÊmetÊalsÊresultaatÊprachtige,Ê

bijzondereÊontwerpenÊdieÊalsmaarÊpopulairderÊwordenÊinÊ

modekringenÊ(waaronderÊdeÊsterren).

Hair 
Jewelry

www.pinkpewter.nl

InmiddelsÊisÊPinkÊPewterÊeenÊbekendÊmerkÊgewordenÊenÊstaatÊ

hetÊsteedsÊmeerÊbekendÊalsÊeenÊmodernÊmodeproduct,Ê

waardoorÊhetÊveelÊvrouwenÊenÊmeisjesÊaanspreektÊdieÊerÊ

fashionableÊuitÊwillenÊzien.

FASHIONABLE

PinkÊPewterÊhadÊdeÊwensÊomÊeenÊlijnÊmodieuzeÊ

haaraccessoiresÊteÊontwerpen,ÊwaarmeeÊjeÊnietÊalleenÊeenÊ

compleetÊnieuweÊlookÊkanÊcre‘renÊofÊeenÊoudeÊlookÊnieuwÊ

levenÊinÊkanÊblazenÊmaarÊdieÊtegelijkertijdÊookÊnaadloosÊ

aansluitÊbijÊdeÊlaatsteÊmodetrends.Ê

BijÊPinkÊPewterÊwordenÊweÊge•nspireerdÊdoorÊdeÊnieuwsteÊ

stoffen,Êkleuren,ÊsnitÊenÊmaterialenÊmetÊalsÊresultaatÊprachtige,Ê

bijzondereÊontwerpenÊdieÊalsmaarÊpopulairderÊwordenÊinÊ

modekringenÊ(waaronderÊdeÊsterren).

Hair 
Jewelry

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

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

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

fantastische out� t voor!
Hier hoort uiteraard een super 

kapsel  en een mooie
 make-up bij. 

Dit kan namelijk met de 

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

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

aandacht krijgen.

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

en drogen,  simpelweg een 
afspraak maken, en dan zorgen 

wij ervoor dat jij er op een 
eenvoudige manier 

fabulous en modern uitziet op 
dat gave feest !

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

G A L A  AC T I E  ! ! !

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

NIEUW
EN HIP:
PINK
PEWTER
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Mooi op  leeftijd

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

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

K.B.O.’s Boskant, Olland en Nijnsel zijn drie-eenheid

Met een zeventigtal senioren geza-
menlijk vol goede moet naar Onze 
Lieve Vrouw in Handel, waar al van-
af 1220 (dus bijna 800 jaar) Maria 
wordt vereerd. Leden van de KBO’s 
uit Olland, Boskant en Nijnsel trok-

ken er samen naar toe.

Het weer was die 
dag een grote spel-
breker, want diverse 
fietsende Boskan-
ters moesten drijfnat 

huiswaarts keren om toch 
maar gebruik te maken van een an-
der vervoermiddel. Gelukkig was 
iedereen toch tijdig aanwezig voor 
de eucharistieviering. Pastoor Blom 
was de voorganger en de aanwezi-
gen lieten horen nog goed bij stem 

te zijn. Het werd daardoor een zeer 
stemmige dienst.
Na het opsteken van de gedach-
teniskaarsjes was het tijd voor de 
koffie met worstenbrood bij de 
sfeervolle locatie van de familie Ver-
santvoort. Daar werden onder het 
genot van een wijntje door Pastoor 
Blom en Toon en Tonnie alweer 
plannen gemaakt voor Mariaviering 
2015 waarbij K.B.O. Nijnsel dan het 
voortouw zal nemen. Het was een 
geweldige middag, zodat eenieder 
voldaan en te vrede huiswaarts ging.

Alzheimer Café
Op maandag 26 mei wordt in restau-
rant-zaal De Nachtegaal, Boxtelseweg 
15 te Schijndel, weer een avond van 
Alzheimer Café Regio ’t Groene Woud 
georganiseerd.

Het thema van de avond is: Demen-
tie en kleinkinderen. We kijken geza-
menlijk naar de film “Mijn opa raakt 
de weg kwijt”. In die film vertelt  
Charlotte, een 10-jarig meisje, over 
haar dementerende opa die bij hun in 
huis woont. Charlotte houdt op school 

een spreekbeurt en ze vertelt haar klas-
genootjes hoe haar opa verandert door 
deze ziekte en wat dit betekent voor 
hun gezin. Deze film belicht dementie 
vanuit de ogen van het kind. De film 
zal aanleiding zijn om in gesprek te 
gaan over de impact van dementie in 
familieverband. Gespreksleiders: Erna 
van Roosmalen en José Swinkels
Vanaf 19:00 uur is iedereen van harte 
welkom. Het programma start om 
19:30 uur en de avond wordt afgeslo-
ten om 21:30 uur. De toegang is gratis.

Kom ook naar het Eetpunt in 
sportcentrum v.d. Oever
De volgende stelling geldt voor veel 
senioren: De warme maaltijd is een 
belangrijk moment van de dag en sa-
men eten bevordert de eetlust! Daar-
naast is het ook nog eens gezellig om 
samen te eten en u ontmoet weer an-
dere mensen.

Als u het hier mee eens bent, bent u 
van harte welkom bij sportcentrum 
v.d. Oever, waar sinds april een nieuw 
Eetpunt op maandag is geopend. 
Op diverse andere locaties in Sint- 
Oedenrode wordt ook op vaste da-
gen in de week met elkaar gegeten bij 
een Eetpunt, o.a. in Boskant, Olland,  
Nijnsel. In Odendael kan men dagelijks 
terecht om gezellig samen met ande-
ren de warme maaltijd te gebruiken. 
Sinds begin april is er een nieuw eet-
punt gestart bij sportcentrum Theo 
v.d. Oever, Koninginnelaan 2. Mensen 
uit de wijken Kienehoef, Cathalijne en 
Kinderbos zijn hier welkom, maar het 
eetpunt is ook bedoeld voor bewoners 
van  Armenhoef, Eerschot en de Ol-
landseweg. Er wordt niet gevraagd 
waar iemand woont, dus iedereen is 
welkom.
De maaltijd wordt  bereid in de keu-

ken van zorgcentrum Odendael en 
tijdens de maaltijd zijn er verschillende 
enthousiaste vrijwilligers aanwezig die 
de maaltijd uitserveren.

Voor wie en wanneer?                                                          
Voor mensen van 55 jaar en ouder die 
zelf moeilijk of niet kunnen koken of 
die het gezellig vinden om samen met 
anderen te eten. Elke maandag kunt u 
hiervoor terecht van 12.00 tot 13.30 
uur. Het is ook mogelijk om bijv. 1x 
per twee weken te komen eten. U 
kunt dit zelf aangeven.

Kosten                                                                                      
Voor soep, hoofdgerecht en toetje 
betaalt u € 7,10. U kunt een keer 
per week bestellen voor de komende 
week en een keuze maken uit een 
vlees/visgerecht en een nagerecht.

Aanmelden                                                                             
Voor aanmelding kunt u contact opne-
men met  de coördinator Nel van Ma-
nen, telefoon 0413-473214 of Anne-
lies Temmink, telefoon 0413-475651.                                                                                   
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Welzijn De Meierij, telefoon 073-
5441400 , info@welzijndemeierij.nl

Vaardigheid met scootmobiel vergroten

Rijden met een scootmobiel is niet 
voor iedereen appeltje eitje. Het 
soms lastig om hem onder controle 
te houden en waar dienen al die 
knopjes voor? Vooral wat oudere 

mensen kunnen wel eens tegen pro-
blemen aanlopen. Speciaal daarom 
hield Stichting Toegankelijkheid 
maandagmiddag een scootmobiel-
training. 

Dat deed het in samenwerking met 
de lokale afdeling van Veilig Ver-
keer Nederland. In park Kienehoef 
werden 22 deelnemers, ingedeeld 
op ervaring, onderworpen aan een 
behendigheidstest. Evert Vugs en  
Antoon Buiting leidden alles in goe-
de banen. De heren en dames die 
aan de oefening meededen kregen 
verschillende opdrachten mee, zo-
als achteruit ruiten, rondjes draaien 
en een kleine helling pakken. Ijverig 
stuurden ze zich tussen de pionnen 
door.
Vorige week maandagmiddag werd 
het theoriegedeelte afgenomen. 
Verkeerstheorie in woord en beeld, 
ergonomie voor een ontspannen en 
optimale zithouding en oefeningen 
om soepel te blijven. Daarnaast was 
er ook een oog- en gehoortest. 22 
mensen deden aan de oefening mee 
en zullen voortaan veiliger aan het 
verkeer deel kunnen nemen.

Zaterdagavond 14 juni in Mariendael

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

Hoe beleef je dementie? Dat is de 
centrale vraag die de toneelspelers 
onder leiding van Kiki Schippers (fi-
naliste Leids Cabaret Festival 2013) 
en Myriam Simons (programma-
houder bij MIK Pieter Brueghel) 
probeerden te beantwoorden. Alle 

spelers weten hoe het is om te leven 
met dementie, of hoe het is om te 
zorgen voor iemand met dementie. 
Hun eigen ervaringen, herinnerin-
gen, verhalen en liedjes vormden 
de bouwstenen voor de uiteindelijke 
voorstelling.

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

van ik weet dat de vrouw de diag-
nose dementie heeft gekregen en dit 
niet wilde accepteren. Het was een 
relatief jong stel. Ik zag dat er iets 
knapte, hoe ze haar hoofd neersloeg 
terwijl haar man haar liefdevol aan-
keek”.   

Het is daarom een uitdaging om op 
14 juni in Mariendael, de voorstel-
ling Doolhol in Sint Oedenrode te 
houden; er is ook een nagesprek 
met bezoekers, spelers, regisseur en 
dementieconsulente. 
Aanvang 20.00 uur. Toegangsprijs 
Euro 5,- inclusief (pauze)kopje kof-
fie/thee. Verkoop van Entreekaarten 
bij VVV kantoor, Sint-Paulusgasthuis. 
Kerkstraat 20 Sint – Oedenrode. 
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Rijd ik met de auto op de Borchmolendijk richting Hambrug en de 
aangrenzende rotonde en wil vervolgens rechts via deze rotonde de 
Corridor oprijden. Voor me rijdt een andere personenauto met het-
zelfde idee, afgaande op zijn richtingwijzer.

Nu wil het geval dat er twee kinderen met de fiets  staan te wachten om 
daar over te steken. Dat doen ze prima, zoals het moet en volgens de 
regels. Er staan grote haaientanden waaruit blijkt dat ze moeten stop-
pen om de Corridor over te steken.
Er vanuit gaand dat de chauffeur voor me doorrijdt, volg ik hem, totdat 
deze persoon plotseling op de rem gaat staan om de twee kinderen 
voorrang te verlenen. Een botsing kon ik ternauwernood voorkomen. 
De kinderen maken gebruik van het aanbod van deze chauffeur en 
steken over. Achter mij komt er ook nog een busje welke op de rem 
moet. Kijk, deze kinderen kun je het niet kwalijk nemen, maar wat deze 
chauffeur doet is onverantwoord.
De kinderen denken misschien een volgende keer ook weer over te 
mogen steken hetgeen tot gevaarlijke situaties kan leiden. Nu kwam ik 
daar deze week op hetzelfde punt aan met mijn fiets en stopte zoals het 
moet. Komt daar een bekende voor mij aan met de auto en deze maakt 
het gebaar van “fiets maar door”. Ik maakte een  gebaar van ”rijd maar 
gewoon door” waarop hij schouderophalend doorreed, niet begrijpend 
dat ik geen gebruik maakte van zijn  aanbod.
“Alle heiligen zijn ons goewd, es ze mer geve”,maar zo is het niet altijd.

Rois PraotjeRois Praotje
column door: nico van de wetering   

Geen voorrang is geen voorrang

Radar Men from the Moon & 
On Fire in OJC de Werf
Op zaterdag 24 mei is het weer tijd 
voor een goede pot live muziek in 
de Werf. Radar Men from the Moon 
en On Fire zullen deze avond het 
podium vakkundig op zijn grond-
vesten laten schudden.

On Fire
On Fire is een hardcore band uit 
Uden. Ze spelen oldschool hardcore 
met hun eigen twist eraan. Een paar 
maanden geleden is de nieuwe LP 
Old world blues uitgekomen. Na 
shows op Monsters of Mariaheide 
en  in De Pul in Uden werd het weer 
hoogste tijd dat ze na 2 jaar niet in 
de Werf te hebben gespeeld weer 
eens terug komen.

Radar Men from the Moon.
Radar Men from the Moon is een 
band waar Sint-Oedenrode trots op 
mag zijn. De basis voor deze band 
is in rooi gelegd en daarom komen 
ze ook graag nog eens terug naar de 
Werf. De band speelt instrumentale 
psychedelische rock. Afgelopen zo-
mer een tour door Europa en de laat-
ste plaat strange wave galore werd 
gereleaset in de Effenaar in Eindho-
ven. Voorheen waren ze bekend als 
een trio maar sinds begin 2014 heb-
ben ze een toetsenist waardoor je 
live in nog hoge sferen word getild.
Zaterdag 24, Open 21:00, Entree: 
€ 5,- www.facebook.com/
ojcdewerf, www.ojcdewerf.nl

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

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

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

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

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

UW ZORG, ONZE BORG

Een nieuwe of 2de hands auto gekocht?

Bereken uw premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend

En deskundig advies, neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen helpen wij u graag

BrabantZorg valt in de prijzen bij 
beste Menu van de Zorg 2014

Onder leiding van topkok Pierre 
Wind werden op beurs ‘Welkom in 
de Zorg’ in de Jaarbeurs te Utrecht 
zorginstellingen uitgedaagd mee 
te doen aan de wedstrijd voor het 
beste Menu van de Zorg. Brabant-
Zorg deed mee aan deze uitdagende 
wedstrijd met twee teams. 

Na een spannende strijd mocht het 
team met Richard (Odendael Sint-
Oedenrode) en Anton (St. Joachim 
& Anna Veghel) door naar de finale 
op 15 mei. Hier wisten zij de derde 
plaats te behalen met het beste 
menu, en de eerste plaats met het 
beste dessert in de zorg. 
Binnen de locaties van BrabantZorg 
is er veel aandacht voor eten & drin-
ken. BrabantZorg vindt het belang-
rijk dat al haar cliënten en gasten 
genieten van lekker en gevarieerd 
eten en drinken; een goede maaltijd 
in een prettige ambiance.

de Rooise kok Richard (l) met collega Anton en pierre wind. (midden).

Er werd flink gezinspeeld op een 
nieuwe editie, volgend jaar. Of het 
zover gaat komen is nog niet duide-
lijk. 
De eerste ronde ging vooral richting 
Oirschot, Oostelbeers en Schijndel. 
In de middag trok de stoet naar 
Uden en Volkel om terug te keren 
bij thuisbasis Brasserie de Beleving. 

Al het geld wat wordt opgehaald is 
voor Alpe d’Huzes. Het goede doel 
waar de heren voor in de bres sprin-
gen. Donderdag 5 juni proberen ze 
de Alpe d’Huez zoveel mogelijk te 
beklimmen. Hoeveel de actie Rond-
om Rooi heeft opgebracht is nog 
niet duidelijk. Dat wordt binnenkort 
bekend gemaakt. 

Vervolg voorpagina

Koersen als een prof

Rooi Fietst kweekt interesse in scootmobielroutes

De Rooise fietsvierdaagse Rooi 
Fietst denkt ook aan de minder va-
lide mens. Daarom heeft het naast 
fietsroutes ook scootmobielroutes 
uitgezet. Het animo viel vorig jaar 
wat tegen. Rien Voets, voorzitter 
van het evenement, greep dan ook 
de kans om tijdens de scootmobiel-
dag van Stichting Toegankelijkheid 
interesse te kweken.

Voets liet zijn twijfel doorscheme-
ren. Hij wist niet te vertellen waarom 
er weinig animo was. Hij stelde de 

vraag min of meer aan zijn toehoor-
ders. Zou het aan de communicatie 
liggen? Het antwoord werd spon-
taan gegeven. Eén dame zei eerlijk 
dat het vooral aan het weer ligt. “Ik 
heb het namelijk snel koud”, zei ze. 
Haar buurvrouw bekende angst te 
hebben om mee te doen. Ze is bang 
om ergens met pech stil te komen 
staan. “Dat begrijp ik best”, zei 
Rien. “Maar we hebben een busje 
rondrijden dat mensen bij pech 
helpt. Daarnaast adviseren we om 
een mobieltje mee te nemen. Ook 

mag een zoon of dochter of klein-
kind meefietsen. Dat is nog gezellig 
ook!” Dat klonk de senioren al veel 
beter in de oren. 
De organisatie van Rooi Fietst gaat 
er voor zorgen dat er op dinsdag en 
vrijdag weer een mooie route met de 
scootmobiel gereden kan worden. 
Aan die deelnemers wordt gedacht 
en juist op die deelnemers wordt ge-
let. Alles om ook hen een mooie dag 
te bezorgen. Aanmelden of meer in-
formatie? www.rooifietst.nl. Bellen 
mag ook: 06-53508007. 

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

schilderwerken

Voor meer informatie:  info@boschdecoratie.nl    06-15180030
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James Sittrop na 42 jaar weg bij Rabobank

Gestopt als helpende hand 
Veel gepensioneerden zitten met 
hetzelfde probleem. Wat moeten 
ze in godsnaam doen als ze thuis 
komen te zitten na een leven van 
werk en ritme? James Sittrop geeft 
nu al toe dat het nieuwe ritme hem 
van de wijs heeft gebracht. De in 
Indonesië geboren Ollander stopte 
op 1 mei na 42 jaar met zijn werk-
zaamheden bij de Rabobank. Toch 
verveelt hij zich geen moment. “Ik 
ga nu met mijn handen werken, niet 
meer met mijn kop.”

James maakt van niets iets. In zijn 
schuur achter het huis. Oude auto’s 
laat hij weer grommen, piano’s weer 
klinken. Een vogelhuisje maakt hij 
wederom tot een vogels’ thuis, een 
kinderfiets tot een draaiend geheel. 
Noem het, hij maakt het. Daar is het 
nu tijd voor. Het bankwezen zegt hij 
niet te gaan missen. Zijn collega’s en 
klanten stiekem wel, al predikt hij 
wijs; “Uit het oog uit het hart. Dat is 
gewoon zo.”

“AlS eR ieMAnd 
oM 22.00 uuR 

belde dAn nAM ik 
gewoon op. oM de 

gedAchte VAn de 
klAnt Schoon te 

MAken.”
Je hebt honderden Rooienaren als 
klant gehad. De laatste jaren voor-
namelijk als adviseur voor senioren. 
Hoe begon je avontuur bij de Rabo-
bank?
“Als jonge jongen wilde ik al bij de 
bank werken. Na mijn HBO ging ik 
dan ook solliciteren bij de Rabobank. 
Zo als iedereen begon ik achter de 
balie, voor het eerst bij Boerenleen-
bank Son en Breugel. Later heb ik 
allerlei functie's bekleed in onder 
andere in Sint Oedenrode, Eindho-
ven, Veldhoven, Gorinchem, Me-
demblik, Waalwijk, Valkenswaard, 

Mariaheide enz. Rond 1990 werd ik 
aangesteld als interim-manager. Dat 
was niet echt mijn ding en dat kwam 
door de bureaucratie. Ik wilde vaak 
sneller vooruit dan mogelijk was en 
merkte dat problemen lang niet altijd 
werden veroorzaakt door de mensen 
op de vloer. Uiteindelijk besloot ik 
om die periode achter me te laten. Ik 
kwam omstreeks 1994 weer in Sint-
Oedenrode terecht. Daar zette ik de 
afdeling ‘financieel advies’ op. Later 

werd dat ‘private banking.’ ”

Het zal destijds een andere manier 
van werken zijn geweest?
“Ja, uiteraard. Dat was een totaal 
andere tijd. Er was veel minder pres-
tatiedruk dan tegenwoordig, met als 
belangrijkste uitgangspunt dat het 
product moet passen bij de klant. 
Dat vind ik overigens nog steeds en 
daar ben ik ook altijd voor gegaan.” 

ACCESSOIRESCOMPLETE ZITHOEKEN EXCLUSIEVE STOELEN
Kom langs voor uw 

GRATIS interieuradvies
Giorno Loungebank 

v.a. € 995,-

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

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

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android

Hoepelman Kappers doet mee aan 
Color Zoom contest

Hoe creëer je illusie in iemands 
haar? Hoe maak je een kapsel beto-
verend wat stijl en kleur betreft? In 
zo’n verpletterende mate dat de jury 
van Goldwell achterover slaat en 

denkt ‘deze artiest moeten we heb-
ben.’ Over heel de wereld doen dui-
zenden ‘artiesten’ oftewel kappers 
mee aan de jaarlijkse Color Zoom 
contest van het bekende merk. Ook 
Hoepelman Kappers heeft een in-
zending gestuurd.

Sabien Hermes is kundig bezig ge-
weest om het haar van collega Ma-
non van de Wiel om te toveren tot 
een optische illusie. Gezien de inge-
zonde foto is dat goed gelukt. Je blijft 
kijken om te zien hoe het nu werkelijk 
in elkaar zit. Bovendien ziet het kap-
sel er van alle kanten anders uit. Een 
knap staaltje kapperswerk. De voor-
bereidingen zijn zeer uitgebreid. De 
jury wil niet alleen het uiteindelijke 
resultaat zien, maar ook het bewan-
delde pad er naar toe. Sabien heeft 
een moodboard gemaakt en zelf de 

kleuren en het model gekozen. In-
ger Leijten van Hoepelman Kappers 
Vught zorgde voor de visagie. De 
combinatie is prachtig te noemen.
In de eerste ronde van de internet-
wedstrijd bindt Sabien de strijd aan 
met collega’s in de Benelux. In juni 
en juli worden alle inzendingen geïn-
specteerd. Haalt de kapster van Hoe-
pelman de volgende ronde, dan mag 
ze naar Berlijn voor de grote Euro-
pese finale. De winnaar van de Color 
Zoom wedstrijd krijgt een plekje in 
het creatieve team van Goldwell. De 
weg is nog lang, maar getuige deze 
creatie, maakt Sabien altijd kans! Wil 
je ook een vernuftig, stoer en op-
tisch aantrekkelijk kapsel? 
Vraag naar de mogelijkheden bij 
Hoepelman Kappers 
Sint-Oedenrode. 0413-478991.
www.hoepelmankappers.nl 

advertorial

Zijn en worden

De uiterste grenzen (deel2)
Daphne van 14 jaar krijgt een tele-
foontje van een 17-jarige jongen. 
Hij vraagt haar mee naar een feest. 
Daphne’s ouders zijn in de kamer 
als ze de uitnodiging ontvangt.

‘Wow!’ roept ze in d’r mobiel. 
‘Dat klinkt geweldig. Ik zou graag 
gaan.’ Daphne legt haar hand over 
de microfoon terwijl ze verschillen-
de keren ‘nee’ fluistert. Begrijpend 
wat ze wil, zegt moeder luid en 
duidelijk: ‘Geen sprake van! Onder 
geen enkele voorwaarde laat ik je 
naar een feest gaan met een veel 
oudere jongen.’ Op dat moment 
steekt Daphne haar duim omhoog 
en glimlacht naar moeder. 
Tegen de jongen laat ze haar woe-
de blijken. ‘Geloof je dat nou? Mijn 
ouders laten me niet gaan! Ik mag 
nooit iets van hun! Ik zou willen 
dat ik kon gaan, maar zo zijn ze 
nu eenmaal!’ Als Daphne ophangt, 
rent ze de kamer uit en smijt, om 
haar woede kracht bij te zetten, 
haar slaapkamerdeur met al haar 
kracht dicht. 

Wat is hier nu echt aan de hand? 
Daphne’s moeder geeft haar de 
veiligheid van het verbod. Daphne 
wilde niet in een spannende situatie 
komen waarop ze, sociaal gezien, 
nog niet voorbereid is. Tegelijker-
tijd wilde ze het aanbod niet wei-
geren. Dan zou het lijken of ze nog 
een kind was tegenover de jongen 
die haar al groot achtte. Daphne 
vertrouwde op haar ouders om 
haar uit deze lastige situatie te red-
den, waar ze nog helemaal niet in 
zou willen komen. Tevens gaf ze 
hun de schuld van haar afwijzing 
en leed dus geen gezichtsverlies 
tegenover de jongen.
Tussen de 13 en 15 jaar heeft u 
als ouder te maken met een uit-
dagende leeftijd. Het is de tweede 
fase van de puberteit waarin vei-
ligheid en grenzen verkennen een 
belangrijke rol spelen. Het verschil 
tussen jongens en meisjes is duide-
lijk groot.  

ik wens u veel plezier en begrip in 
deze fase,
danielle wagemaker

door: danielle wagemaker
www.anmelin.nl

Voorlichtingsavond Hospice 
Sint-Oedenrode
Op dinsdagavond 27 mei a.s. om 
20.30 uur zal in De Gouden Leeuw 
aan de Markt te Sint-Oedenrode een 
voorlichtingsavond worden georga-
niseerd voor alle belangstellenden 
rondom het nieuwe Hospice.

Doel van deze avond is om de visie 
van het bestuur t.a.v. het Hospice te 
verhelderen en de leden van het be-
stuur aan u voor te stellen. Ook willen 
we uitleggen wat een hospice inhoudt 
en welke mensen met welke activitei-
ten een helpende hand zouden kun-
nen bieden. 

Met behulp van een aantal gastspre-
kers zullen we proberen duidelijkheid 
te geven over organisatie en werk-
wijze van een hospice: wie kan er te 
gast zijn, welke vrijwilligers kunnen er 
werken, hoe zit het met de zorg etc.

In verband met organisatorische rede-
nen zouden wij het fijn vinden als u 
zich vooraf aan zou willen melden via 
e-mailadres info@hospice-sintoeden-
rode.nl.  Ook zonder aanmelding bent 
u welkom om te komen luisteren.

Sabien bezig met haar model
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James Sittrop na 42 jaar weg bij Rabobank

Gestopt als helpende hand 

Kun je je manier van werken om-
schrijven?
“Toen ik nog een leidinggevende 
functie had, was ik een echte people 
manager. Ik had geen feodale stijl en 
werkte altijd met gezond boerenver-
stand, eerlijk en vrij. Zo ging ik ook 
om met mijn klanten. Dat past het 
best in dit gebied. Mensen heb ik 
altijd behandeld zoals ik zelf behan-
deld wil worden.” 

Na zoveel jaar kun je de Rabobank 
als werkgever vast goed typeren.
“Ik ben altijd met plezier naar mijn 
werk gegaan en dat zegt genoeg. 
De Rabobank is echt mijn bank. Ik 
ben er toevallig ingerold en er altijd 
gebleven. Voor mij is de Rabobank 
altijd een geweldige werkgever ge-
weest. Er werd naar me geluisterd, 
er werd een mening gegeven en ze 
hebben me altijd genomen zoals ik 
ben. Bij de Rabobank zit er een soort 

van menselijkheid achter. Bovendien 
kreeg ik ook nog eens een prima sa-
laris. Ik heb dus niets te klagen ge-
had.”

Er is de laatste jaren veel kritiek op 
de banken. Heb je de Rabobank ver-
dedigd?
“Eerlijk gezegd heb ik de bank ei-
genlijk nooit hoeven te verdedigen. 
Mensen geven de banken wel vaak 
de schuld, maar meestal komt het 
door de regelgeving die vanuit de 
overheid is opgelegd. De overheid 
stuurt de banken, zo zie ik het. De 
klant is dan uiteindelijk de dupe. Het 
wordt namelijk steeds onpersoonlij-
ker, terwijl de bank dat niet wenst. 
Vroeger bestond het werk van een 
financieel adviseur voor 80% uit ad-
viseren en voor 20% uit administre-
ren. Nu is dat andersom.“

In 2006 werd je naar voren gescho-
ven als senioren adviseur. Hoe is 
dat gegaan?
“Het bestuur en de ledenraad von-
den dat er te weinig aandacht werd 
geschonken aan de ouderen. Daar-
om wilden zij een vast aanspreek-
punt. Ze hadden mij op het oog, 
omdat ik in het profiel paste. Ik wil-
de het graag doen en heb toen deze 
afdeling opgezet. Gelukkig hebben 
ze me daarin vrij gelaten. Ik had 
dan wel een werkweek van 36 uur, 
maar deinsde niet terug om meer te 
werken. 40 of 45 uur was voor mij 
geen probleem. Als er iemand om 
22.00 uur belde dan nam ik gewoon 
op. Om de gedachte van de klant 
schoon te maken. Dat werd altijd erg 
gewaardeerd.”

James is door zijn werk bij veel men-
sen bekend. Soms ontwijkt hij daar-
om het dorp wel eens, geeft hij eer-
lijk toe. In zijn boerderij, grenzend 
aan Ollandse velden en paden, vindt 
hij zijn rust. Daar trekt hij zich terug 
om zijn handen te laten spreken. En 
als de bank belt voor advies? Dan zal 
hij de telefoon zeker niet laten rinke-
len. James helpt graag mensen.

Groep 7 Black & White party in The Joy

Speciaal voor alle leerlingen uit 
groep 7 is er op vrijdag 23 mei van 

19:00 uur tot 22:00 een Black & 
White party. Speciaal om jullie en 

je ouders kennis te laten maken met 
Jeugd-Disco The Joy. 

Jeugd-disco The Joy is speciaal voor 
jeugd van 11 tot en met 15 jaar 
uit Olland, Boskant, Rooi en Nijn-
sel. Iedere 2e vrijdag van de maand 
hebben we een party zoals karaoke-
party, schuimparty, glow in the dark-
party en nog veel meer! De entree 
is gratis, een glaasje fris kost €1,00 
en een glas ranja € 0,50. Ons adres 
is Oude Lieshoutseweg 7 (naast de 
Beckart) in Nijnsel. Voor informatie 
of vragen kan je mailen naar jeugd-
discothejoy@upcmail.nl
Of kijk eens op onze website 
www.jeugddiscothejoy.webnode.nl
Je kunt ons volgen op Twitter:
twitter.com/Thejoynijnsel
en Facebook: www.facebook.com/
JeugdDiscoTheJoy zo blijf je van alle 
party’s op de hoogte!

10e Wandelfeest voor 
Sint-Oedenrode
Op 3, 4, 5 en 6 juni 2014 kan men in 
Rooi genieten van mooie wandeltoch-
ten tijdens de Avondwandel4daagse. 
Er zijn 3 afstanden: 5km, 10km of 
15km. Deze routes leiden de wande-
laars zoveel mogelijk over zand- en 
veldwegen. Stevige schoenen worden 
aanbevolen. 

Er is ook een rolstoelroute van 6km, over 
goed begaanbare wegen. Deze route, 
speciaal gemaakt voor rolstoelen, wan-
delwagens, rollators en scootmobielen. 
De scootmobielers dienen zich in een 
wandeltempo te verplaatsen. Rolstoe-
lers moeten zelf voor duwers zorgen 
en voor deze helpers is de tocht gratis. 
Mindervaliden worden hiermee in de 
gelegenheid gesteld met hun familie 
deel te nemen aan de Avond 4daagse. 
Er is door de organisatie geen speciaal 
invalidentoilet voorzien.
Op de 5km route zijn voor de kinderen 
nieuwe en interessante puzzelzoek-
tochten uitgezet en zijn er leuke prijzen 
te winnen.

Feestelijke opening
Op dinsdag 3 juni is het zo ver, de ope-
ning van de 10e 4daagse georganiseerd 
door OLAT. Het startsein voor deze ju-
bileumtochten zal in Boskant gegeven 
worden door OLAT voorzitter Joop 
Wesseling.De organisatie heeft voor dit 
jubileum speciaal haar best gedaan om 
er mooie dagen van te maken.

Sportief
De Avondwandel 4-daagse is een mooi 
sportief evenement en een sociaal ge-
beuren. Iedereen kan op een ontspan-
nen wijze wandelen door de talrijke 
groene gebieden van de gemeente. 
Let wel: In sommige gebieden, zoals de 
Geelders en Vresselse bossen, kunnen 
de muggen vervelend zijn. Wees op uw 
hoede.  Op de verzorgingsposten van 
de 10 en 15 kilometer is een flesje DEET 
en een EHBO doosje beschikbaar. Con-
trole op teken na de tochten wordt ten 
zeerste aanbevolen.

Starten in Boskant
Het startbureau is geopend vanaf 
17.30 uur. Daar zijn 4daagse startkaar-
ten a € 5,- en dagkaarten a € 1,50 te 
koop. Alleen in Boskant zal; er voor 
de kaartverkoop voor de rolstoelroute 
een verkooppunt staan op het terras. 
Er kan gestart worden tussen 18 uur 
en 19 uur. Voor de kaartverkoop, rou-
teboekjes en puzzeltochten moet men 
in Boskant via de zijingang naar de 
zaal. Iedereen die meewandelt, dient 
in het bezit te zijn van een startkaart. 
Na het afstempelen van de startkaart 
, vanaf 18 uur, mogen de wandelaars 
vertrekken. De routes zijn voorzien van 
duidelijke pijlen en daarnaast beschre-
ven in een mooi routeboekje. De gele 
pijlen zijn voor de gewone afstanden, 
de oranje pijlen voor de rolstoelroute. 
Indien er een routewijziging is gelieve 
dan de pijlen te volgen.

Verzorging
Onderweg staan verzorgingsposten. 
De grote post, wordt door Albert He-
ijn Ger Koopman, verzorgt. Hij zal de 
wandelaars 4 dagen verwennen met 
een zeer royale en welvoorziene post. 
Onlangs is middels een intentieverkla-
ring overeengekomen dat de komende 
vijf jaren  AH Ger Koopman zal optre-

den als hoofdsponsor. De verzorging 
is inbegrepen bij het startgeld. Gelieve 
geen rommel achter te laten in de na-
tuur en niets te vernielen. Op de ver-
zorgingsposten en bij de finish kunt u 
het afval kwijt.

Kom met de fiets!
Om parkeeroverlast te beperken is het 
raadzaam om met de fiets naar de start 
te komen. In Boskant kunnen de fietsen 
geplaatst worden op de fietsenstalling 
van de basisschool. In Nijnsel rondom 
de Beckart en in Olland net voorbij D`n 
Toel op het grasveld. Op de Markt kun-
nen de fietsen het beste geplaatst wor-
den aan de zuidzijde van de Markt, t.o. 
de start en finishplek.
De organisatie vraagt aan iedereen om 
de aanwijzingen van de verkeersrege-
laars op te volgen. Zij worden ingezet 
voor de veiligheid van alle wandelaars. 
Bij problemen onderweg kan men het 
noodtelefoonnummer in het boekje 
of het startcafé  bellen. Op het start-
bureau is iedere dag EHBO aanwezig. 
Voor EHBO hulp onderweg gelieve het 
noodtelefoonnummer te bellen dat in 
het routeboekje staat.

De finish
Na 4 dagen lekker wandelen is op vrij-
dag op de Markt, waar bloemen en 
medailles worden uitgereikt als belo-
ning voor de geleverde prestaties. De 
wandelaars komen binnen over een 
rode loper en via een triomfboog er is 
muziek aanwezig. Voor iedere wande-
laar op vrijdag is er na de finish een ver-
rassing ter ere van de 10e 4daagse.  De 
organisatie roept familie, vrienden en 
bekenden op om bij de finish aanwezig 
te zijn en bij te dragen aan de feeste-
lijke inhuldiging van de Avond4daagse 
deelnemers.  

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

openingstijden:
woensdag: 13.00 - 18.00 uur

zaterdag: 08.00-13.00 uur
Andere tijden op afspraak

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

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

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

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

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

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering
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Hij hî te lang mi goei kaort zitte paasse.
Hij heeft kansen voorbij laten gaan.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Café D‛n Toel opent Skihut 
en vernieuwd terras 

Supergezellig
die skihut! Maar de

dresscode vind ik wat
warm voor de tijd

van het jaar!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Geert van der Hagen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Tom Onland

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

Als de slaap wacht

vandaag bedekt mij nog
met een vergrijsde sluier
alsof de dag mij belet
te gaan slapen
ik spin in mijn hoofd
of zijn het woelige baren

mijn klok wordt voor even stilgezet
moet ik nog gevoelens duiden
ongerijmde woorden verklaren
is mijn zicht op de nacht geroofd

ik hoor bomen ruisen
schenken mij muziek
wil dat ze in mij huizen
naar mij glimlachen
in hun wezenlijke mimiek

ik ga maar
zal me overgeven aan de nacht
wellicht vergezelt mij, 
voor even,
een engel die met mij 
op berusting wacht

julius dreyfsandt zu schlamm

10 verschillen Europa gaat stemmen...

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:
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Natuurwerkgroep blaast Levende Brug 
offi cieel leven in 

Eind 2013 waren de eerste contou-
ren van de Levende Brug aan de 
Liempdseweg te zien. Vorige maand 
vond Fried van den Brand het nog 
te vroeg om het groene kunstwerk 
te onthullen. Zijn mening is nu an-
ders, want afgelopen maandag was 
het tijd voor de officiële onthulling 
van de brug die symbool staat voor 
de samenwerking tussen Stich-
ting Roois Landschap en de Rooise 
boomkwekers.

Van den Brand en zijn ijverige na-
tuurwerkgroep hebben ervoor 
gezorgd dat het kunstwerk van 
kunstenares Roos Terra en land-
schapsarchitect Jaap Dirk Rump in 

volle glorie heeft kunnen groeien. Zij 
mochten dan ook de plaquette ont-
hullen die meer uitleg geeft over de 
Levende Brug. Burgemeester Maas, 
enkele boomkwekers, afgevaardig-
den van Stichting Roois Landschap 
en andere betrokken waren daarbij 
aanwezig. Mari Thijssen, voorzitter 
van Stichting Roois Landschap sprak 
tot hen. “Deze boom staat met één 
been in de natuur en met één been 
in het gebied van de boomkwe-
kers.” Daarmee onderstreepte hij de 
samenwerking die de Stichting en de 
Rooise boomkwekers vorig jaar juli 
zijn aangegaan. Een convenant dat 
wat Van den Brand betreft ‘eeuwig 
blijft bestaan’. Boomkweker Eric van 

den Hurk deelde een eigen visie. 
“Het convenant is belangrijk, maar 
het is nog belangrijker dat beide par-
tijen elkaar hebben leren kennen en 
vertrouwen. Dat ze respect hebben 
voor elkaars gedachten en denkwij-
zen.”

Wim de Vrij had namens Stichting 
Roois Landschap nog een verrassing 
voor Van den Brand. Na het onthul-
len, werd hem een cheque overhan-
digd die hij mag besteden aan zijn 
goede doel. De Rooienaar betaalt al 
jaren de studie van twee Keniaanse 
meiden. Dit voor zijn bewezen dien-
sten in de Rooise natuur.  

Fried van den brand (man met witte blouse) en de andere leden van de natuurwerkgroep 
onthullen de plaquette die uitleg geeft over de levende brug.

Restaurant  De Vriendschap 
nog vaker open

Het aannemen van een fulltime kok 
, enkele maanden geleden, was een 
teken aan de wand. De Vriendschap 
heeft een volwaardig en succesvol 
restaurant. De eigenaars nemen het 
dan ook serieus. Voorheen kwam 
het nog wel eens voor dat het res-
taurant dicht moest om zaalfeesten 
door te laten gaan. Door een omzet 
in de organisatie zal dat niet meer 
voorkomen.

Een luxeprobleem kan dus ook op-
gelost worden. Door het inplan-
nen van maximaal twee feesten per 
avond, kan het restaurant open blij-
ven. Met als doel dat gasten die wil-
len komen eten, niet meer voor niets 
aan de deur komen. “We kunnen 
schuiven met onze ruimtes. Als ie-
mand een feest wil waar het restau-
rant bij betrokken wordt, dan laten 
we mensen eten op ons buitenterras 
of in de andere zaal. Dat wordt zeer 
gewaardeerd. Veel gasten reageer-
den verrast en positief”, vertelt me-

de-eigenaar Paul. Van dinsdag tot 
zondag zal het restaurant open zijn. 
Op dit moment is De Vriendschap 
begonnen met een seizoensmenu.
 
Funkienen
Na het daverende succes van de af-
gelopen editie heeft De Vriendschap 
besloten om op vrijdag 23 mei weer 
een gezellige Fun Kien avond te or-
ganiseren. Fun Kienen is een hilari-
sche avond, waarbij kienen met een 
lach en een traan centraal staan. In 
vergelijking met vorige editie is het 
nu ook mogelijk om een avondvul-
lend arrangement te nemen. Meer 
informatie hierover is te vinden op de 
website van De Vriendschap. De zaal 
zal open gaan om 19.30 uur, aan-
vang van de Grien Kien is 20.30 uur. 
Entree is gratis voor iedereen, kien-
kaarten zijn te koop a € 5,00 per stuk! 
Meer informatie? Kijk op de website 
www.devriendschapboskant.nl of bel 
naar De Vriendschap, 0413 472572. 

advertorial
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.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

--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
Gesloten: Hemelvaartsdag 29 mei 
en zaterdag 31 mei
--------------------------------------

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan 
uw woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa 
€ 10 korting.
Massage, massagetherapie, 
voetreflex en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode. 
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie  0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Nieuw in Rooi: Gastouderopvang 
Olleke Bolleke.
gastouder Nicole van der Bom. Tel. 
0413-490404 of mail ollekebolle-
ke1960@gmail.com
--------------------------------------

Interieur

Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden 
en reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van 
uw keuken/meubel, maar is deze 
nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en 
Sarah etc.
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl

   

Een prachtige foto deze week. Hier wordt hard gewerkt, maar wie zijn 
de mensen en waar is de foto gemaakt? Geef het door aan redactie@
demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor. Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 17:
Haar vader is de keeper van 
Boskant op de foto Marinus de 
Koning uit de 40-jaren

Mevr. Marijke de koning 

Uitslag week 20:
Foto is van schoolvoetbaltoer-
nooi 32 jaar geleden
Bovenste rij van links naar 
rechts:
Marcel van Eck? Michel van 
Acht, Rene vd Donk, Peter Ver-
voort, Marcel Luyten, Ad vd 
Linden, Leraar: Ad vd Eerden, 
Zittend: Twan Schilder, Freddie 
Weber, Maarten Gloudemans, 
Rene Bekkers, Antoine van Summeren, Joop Sanders, Gerard Verbakel, 

Marcel luyten 

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

TE KOOP
aardbeien

peulen

aardappelen

bospeen

tuinbonen

WIM VAN ERP
Morgensop 4 

Sint-Oedenrode
0413-473379

bospeen

tuinbonentuinbonen

WIM VAN ERPWIM VAN ERPWIM VAN ERPWIM VAN ERPWIM VAN ERP

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 493,58 incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
--------------------------------------
Deze week iedere avond open tot 
20.00 uur. Aanbieding: staande gera-
nium € 0,99 per stuk. 50 soorten vaste 
planten € 1,00. Alle soorten zomer-
bloeiers, kuipplanten. Grote pot laven-
del € 1,49. Hemelvaartsdag geopend. 
Groente- en kruidenplanten. Groen-
centrum van Heesch, Kerkdijk-zuid.
--------------------------------------
Aanbieding: korting van 5 tot 25 % op 
coniferen-heesters, 50 soorten vaste 
planten a € 1,00. Grote pot (13cm) la-
vendel, Veel soorten bomen in contai-
ner-pot (op bestelling). Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid. Deze week 
iedere avond open tot 20.00 uur. 
Hemelvaartsdag geopend.
--------------------------------------
Te Koop:
diverse soorten koolplanten, 12 voor 
€ 1,=. Zaterdag tussen 09.00 en 15.00 
uur, of op afspraak, Espendonk 16 
06-20279952
--------------------------------------
Te koop Scooter Peugeot V Clic mili-
euvriendelijk € 650,00
4 takt 5800 km uit 2008 z.g.a.n. rijdt 
54 km per uur.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Hulpverlening

Moeite met opkomen voor jezelf? 
www.debundel.net
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Vorige week gevonden in het kralen-
atelier 2 sleutels. Af te halen Hertog 
Hendrikstraat 10.
--------------------------------------
Gevonden:
Wie is al maand Gazelle-fiets kwijt?
Ik weet er een staan! Tel 47 44 02.
--------------------------------------

Diversen

25 MEI VLOOIENMARKT
Winkelcentrum Kastelenplein
Eindhoven. 9-16 uur.
Binnen en buiten.
Gratis entree. bomvol!
100 kramen.06-20299824.
--------------------------------------
De Plekkers houden 1 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700.
--------------------------------------

‘t KRALENATELIER voor: 1001 kra-
len, sieraden op maat en kleur, re-
paraties, kinderfeestjes en work-
shops. Hertog Hendrikstraat 10 tel. 
0631230566
--------------------------------------

Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, tv’s 
of computers. Bel: 476325 of 06-
13251020
--------------------------------------
Deze week iedere avond open tot 
20.00 uur. Aanbieding: staande gera-
nium € 0,99 per stuk. 50 soorten vaste 
planten € 1,00. Alle soorten zomer-
bloeiers, kuipplanten. Grote pot laven-
del € 1,49. Hemelvaartsdag geopend. 
Groente- en kruidenplanten. Groen-
centrum van Heesch, Kerkdijk-zuid.
--------------------------------------
Aanbieding: korting van 5 tot 25 % op 
coniferen-heesters, 50 soorten vaste 
planten a € 1,00. Grote pot (13cm) la-
vendel, Veel soorten bomen in contai-
ner-pot (op bestelling). Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid. Deze week 
iedere avond open tot 20.00 uur. 
Hemelvaartsdag geopend.
--------------------------------------
Jan, Ton, Corry en chauffeur. In 
plaats van een drankje willen we jul-
lie op deze manier bedanken. 
Namens alle Rooienaren, vooral na-
mens Annie en Mia.
--------------------------------------
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café d’n toel

Skihut en vernieuwd terras feestelijk geopend

Afgelopen zondag was het goed 
toeven op het terras: Zeker bij Café 
d’n Toel. Daar werd de nieuwe 

feestgelegenheid ‘de Skihut’ en het 
onlangs compleet vernieuwde ter-
ras feestelijk ingeluid. Alle gasten 
werden verwend met een proeverij 
aan streekproducten: heerlijke bar-
becuesnacks, aspergesoep en lek-
kere toastjes met jam. 

“We kunnen nu meer tegelijk”, al-
dus Michael Toelen van café D’n 
Toel. Trots liet hij de skihut zien. 
“Complete privéfeesten zijn hier 
heel goed mogelijk. De bloembak-
ken op het terras hebben we ver-
rijdbaar gemaakt. Die kunnen we nu 
altijd bijschuiven voor extra privacy.” 
De gasten vonden het allemaal pri-
ma. Tony Nash zorgde niet alleen 

voor live-muziek, maar wees tussen-
tijds ook nog even de weg naar de 
kraampjes van Imkerij De Linde, tan-
demverhuur D’n Olie en Van Hoof 
zachtfruit & asperges.

Terwijl het terras alsmaar voller stroom-
de, vertrok de eerste huifkar met 
enthousiastelingen. Wandelen met 
ezels, kanoverhuur of fietstochten die 
worden afgesloten met een heerlijk 
verzorgde barbecue. Het is tegen-
woordig allemaal mogelijk bij Café 
D’n Toel. Daarnaast beschikt Café 
d’n Toel beschikt inmiddels over een 
ijscokraam op het terras en kinderen 
kunnen zich de hele zomer verma-
ken op het nieuwe springkussen.

Michael toelen met initiatiefnemers van imkerij de linde, Van hoof zachtfruit & asperges, 
ezelstal ’t Skônste pleksek en tandemverhuur d’n olie voor de ingang van ‘de Skihut’.

werkgroep pR

Ollend dreijt dur steeds meer zichtbaar
Voor de dorpsgenoten is het inmid-
dels een vast gegeven. Het week-
end na Pinksteren is het Ollend 
dreijt dur. Ook dit jaar fungeert d’n 
Tip in Olland op 13, 14 en 15 juni 
weer als epicentrum van het dorp. 
Om een dergelijk evenement tel-
kens weer tot een succes te maken, 
is geen sinecure. De organisatie 
bestaat dan ook uit een aantal ver-
schillende werkgroepen. De komen-
de weken brengt DeMooiRooiKrant 
deze beurtelings onder de aandacht.  
Deze keer: de werkgroep ‘PR’.

door: Ria balk 

Ollend dreijt dur op social media
Posters, flyers, sponsorborden, 
kaartverkoop, persberichten, adver-
tenties enzovoorts. De werkgroep 
PR heeft er handenvol werk aan. 
Voor het einde van het kalender-
jaar bespreken ze de strategie voor 
de komende editie. De eerste lijnen 
voor het sponsorplan worden op-
gesteld en  in de maanden die vol-
gen wordt van alles in gang gezet 
en uitgevoerd. Het doel is een volle 
tent en het middel is communicatie. 
“Vanaf nu gaan we ook meer rich-
ting social media”, vertelt Martine 
de Louw. “Via Facebook en twitter 
laten we uitgebreid zien waar we al-
lemaal mee bezig zijn. Zo wordt Ol-
lend dreijt dur steeds transparanter.” 

Vernieuwde website en uitstraling
Ook de website is onlangs compleet 

vernieuwd en het design van alle 
communicatiemiddelen is aange-
past. “We hebben een nieuwe ‘look 
and feel’ ontwikkeld”, licht Twan de 
Bie toe: “De afgelopen jaren was het 
groen met blauw. Het logo blijft het-

zelfde, maar alles eromheen is aan-
gepast. Onze uitstraling is nu veel 
professioneler.” Volgens Twan be-
gint Ollend dreijt dur steeds meer op 
een echt festival te lijken. “Maar het 
blijft wel echt een dorpsfeest hoor”, 

valt Anke van Roosmalen hem in de 
rede. “Dat is én blijft de bedoeling 
van Ollend dreijt dur.” 

Hup (H)Ollend hup
Het zal u niet ontgaan zijn dat het 

WK dit jaar de inspiratiebron is van 
Ollend dreijt dur. De wedstrijd Ne-
derland-Spanje wordt vrijdagavond 
immers op groot scherm vertoond. 
Ook de familiezondag staat bol van 
sportieve activiteiten. Zelfs in het 
nieuwe design komt het WK naar 
voren. De communicatiegroep doet 
er alles aan om Ollend dreijt dur 
goed onder de aandacht te bren-
gen. “Dat moet ook wel,” vindt 
Gerry Voets, “Je kunt nog zo’n mooi 
programma hebben, maar als geen 
mens ervan weet,  komt die tent nog 
niet vol. En omgekeerd ook natuur-
lijk.” Haar groepsgenoten knikken 
instemmend. Gelukkig kan het vier-
tal rekenen op extra ondersteuning. 
Hanneke van de Wetering, Jannie 
Brinkman en Marianne van Dijk be-
horen niet (meer) tot de groep, maar 
helpen toch vaak een handje mee. 

De laatste weken voor de festivitei-
ten zijn aangebroken en de orga-
nisatie is druk doende met allerlei 
activiteiten. Ruim een week geleden 
verrezen de sponsorzuilen waarop 
de komende zes weken alle spon-
sors prijken. Ook de voorverkoop is 
inmiddels gestart. Wil je zeker een 
kaartje bemachtigen, koop dan een 
kaartje bij De Dorpsherberg of bij 
Café d’n Toel. 

Kijk voor meer informatie op www.
ollenddreijtdur.nl en volg Ollend 
dreijt dur via facebook of twitter.

werkgroep ‘pR’ v.l.n.r.: Anke van Roosmalen, Martine de louw, twan de bie en gerry Voets

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

Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/glaswerk

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

      de Leijer

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

Opbrengst Anjercollecte 2014
De landelijke Anjercollecte in de 
week van 11 mei t/m 18 mei heeft 
dit jaar € 3167,16 opgebracht. Hier-
mee werd het bedrag van vorig jaar 
van 3006,39 ruim overschreden.

Namens het Prins Bernhard Cultuur-
fonds dat mede door de Anjeractie 

kan bestaan, danken wij alle gulle 
gevers, de contactpersonen en alle 
vrijwilligers uit de Culturele Vereni-
gingen die het succes van deze col-
lecte hebben mogelijk gemaakt.

cultureel platform Sint –oedenro-
de, coördinator Anjercollecte.

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.
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Grand Café
Odendael

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een
 
panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment
een eenpersoonsbakje soep 

naar keuze
 
GRATIS!

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting

van € 2,00 voor € 1,75
Huzarensalade groot 

van € 4,15 voor € 3,75
Broodje van de maand 

van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten
Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl
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Heuvel 15a

Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22
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Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl
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Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22
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Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  

s willen uw aandacht vragen voo
Samen hebben we een avondpro
Wonen . Aan het eind van de avo
e kunt passen en kennis over hoe
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de w
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uu

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Attendeer andere

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Extra grote gezichtsvelden voor zo
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Woensdag 20 november 2013
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

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

eid in en om de woning 

19.00 - 21.00 uur 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013nt

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

t 
ezet 

r 
d 

kop-

k e 

hapje!  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

januari - februari

2014

     

 

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
oe u uw veiligheid 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

Heuvel 40

Heuvel 11 Heuvel 26

Nachtegaal 39 Borchgrave 41

Heuvel 17

Hertog Hendrikstraat 14

Koninginnelaan 42

Paasbrunch
€ 20,00 p.p.

Rooise Pashouders 
betalen € 18,50 p.p.

Broodje van 
de maand

Van € 3,50 
voor € 3,25

De zomer in zicht;
mooie verzorgde teen
de nagels mooi gelakt, 
van € 20,00 voor € 15,00.
Tel: 06 20573176

Voor de komende 2 maanden:
5% KORTING 

op het 
TOTALE BIER ASSORTIMENT

mei - juni
2014

Handelsweg 25

Kofferen 22

Kof�e/thee
met een gevulde koek

van € 2,10
voor € 1,90

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Op vertoon van uw 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje
 frikandel

€2,00

Op vertoon van uw 

Tel: 0413-470991
www@smitswoonboetiek.nl

Kofferen 25

Op vertoon van uw 
Rooise Pas krijgt u

10% korting 
op de gehele collectie. 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Tosti 
Hawai

€2,60

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl
Koninginnelaan 42Handelsweg 25

De zomer in zicht; 
mooie verzorgde 
teennagels met gellak, 
blijft 6 weken zitten. 
Van €30,- voor €20,-.
Tel: 06 20573176

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een
 
panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment
een eenpersoonsbakje soep 

naar keuze
 
GRATIS!

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting

van € 2,00 voor € 1,75
Huzarensalade groot 

van € 4,15 voor € 3,75
Broodje van de maand 

van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten
Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  
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OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22
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SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  

s willen uw aandacht vragen voo
Samen hebben we een avondpro
Wonen . Aan het eind van de avo
e kunt passen en kennis over hoe
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de w
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uu

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Attendeer andere

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Extra grote gezichtsvelden voor zo
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Woensdag 20 november 2013
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

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

eid in en om de woning 

19.00 - 21.00 uur 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013nt

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

t 
ezet 

r 
d 

kop-

k e 

hapje!  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

januari - februari

2014

     

 

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
oe u uw veiligheid 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

Heuvel 40

Heuvel 11 Heuvel 26

Nachtegaal 39 Borchgrave 41

Heuvel 17

Hertog Hendrikstraat 14

Koninginnelaan 42

Paasbrunch
€ 20,00 p.p.

Rooise Pashouders 
betalen € 18,50 p.p.

Broodje van 
de maand

Van € 3,50 
voor € 3,25

De zomer in zicht;
mooie verzorgde teen
de nagels mooi gelakt, 
van € 20,00 voor € 15,00.
Tel: 06 20573176

Voor de komende 2 maanden:
5% KORTING 

op het 
TOTALE BIER ASSORTIMENT

mei - juni
2014

Handelsweg 25

Kofferen 22

Kof�e/thee
met een gevulde koek

van € 2,10
voor € 1,90

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Op vertoon van uw 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje
 frikandel

€2,00

Op vertoon van uw 

Tel: 0413-470991
www@smitswoonboetiek.nl

Kofferen 25

Op vertoon van uw 
Rooise Pas krijgt u

10% korting 
op de gehele collectie. 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Tosti 
Hawai

€2,60

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl
Koninginnelaan 42Handelsweg 25

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

5% van het schadebedrag. 

Een deukje meer doen wij 
niet moeilijk over.

Joke en Jan Merks
Merks Magneetsieraden

Nachtegaallaan 40
5691 VC Son en Breugel

 
Kijk ook eens op onze website:

www.merks-energetix.webklik.nl

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een
 
panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment
een eenpersoonsbakje soep 

naar keuze
 
GRATIS!

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting

van € 2,00 voor € 1,75
Huzarensalade groot 

van € 4,15 voor € 3,75
Broodje van de maand 

van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten
Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  

s willen uw aandacht vragen voo
Samen hebben we een avondpro
Wonen . Aan het eind van de avo
e kunt passen en kennis over hoe
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de w
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uu

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Attendeer andere

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Extra grote gezichtsvelden voor zo
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Woensdag 20 november 2013
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

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

eid in en om de woning 

19.00 - 21.00 uur 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013nt

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

t 
ezet 

r 
d 

kop-

k e 

hapje!  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

januari - februari

2014

     

 

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
oe u uw veiligheid 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

Heuvel 40

Heuvel 11 Heuvel 26

Nachtegaal 39 Borchgrave 41

Heuvel 17

Hertog Hendrikstraat 14

Koninginnelaan 42

Paasbrunch
€ 20,00 p.p.

Rooise Pashouders 
betalen € 18,50 p.p.

Broodje van 
de maand

Van € 3,50 
voor € 3,25

De zomer in zicht;
mooie verzorgde teen
de nagels mooi gelakt, 
van € 20,00 voor € 15,00.
Tel: 06 20573176

Voor de komende 2 maanden:
5% KORTING 

op het 
TOTALE BIER ASSORTIMENT

mei - juni
2014

Handelsweg 25

Kofferen 22

Kof�e/thee
met een gevulde koek

van € 2,10
voor € 1,90

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Op vertoon van uw 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje
 frikandel

€2,00

Op vertoon van uw 

Tel: 0413-470991
www@smitswoonboetiek.nl

Kofferen 25

Op vertoon van uw 
Rooise Pas krijgt u

10% korting 
op de gehele collectie. 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Tosti 
Hawai

€2,60

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl
Koninginnelaan 42Handelsweg 25

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

5% van het schadebedrag. 

Een deukje meer doen wij 
niet moeilijk over.

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een
 
panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment
een eenpersoonsbakje soep 

naar keuze
 
GRATIS!

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting

van € 2,00 voor € 1,75
Huzarensalade groot 

van € 4,15 voor € 3,75
Broodje van de maand 

van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten
Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
e u uw veiligheid 

woning 

ur 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  

s willen uw aandacht vragen voo
Samen hebben we een avondpro
Wonen . Aan het eind van de avo
e kunt passen en kennis over hoe
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de w
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uu

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Attendeer andere

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Extra grote gezichtsvelden voor zo
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Woensdag 20 november 2013
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

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

r
Verheijen

Acties Rooise Pas

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

 

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

dacht vragen voor een thema dat 
we een avondprogramma opgezet 
t eind van de avond gaat u naar 

n kennis over hoe u uw veiligheid 

eid in en om de woning 

19.00 - 21.00 uur 

t  
 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

rtogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen
10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

 

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013nt

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:
Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 
10% korting

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

t 
ezet 

r 
d 

kop-

k e 

hapje!  

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

januari - februari

2014

     

 

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

                                   

 

Grand Café
Odendael

 

Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties  

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal 

 
 

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

r
Verheijen

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat
Samen hebben we een avondprogramma opgeze
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een ko

je thee, k

en een ha

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Broodje kroket 
van € 2,00 voor € 1,75

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

Odendael

warme chocolade melk 
met slagroom van

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

comfortabel zien achter de computer:

Ergo®  
beeldschermbril

€579,-  nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Woensdag 20 november 2013
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

 

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     
Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Acties Rooise Pas

or een thema dat 
ogramma opgezet 
vond gaat u naar 
oe u uw veiligheid 

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Odendael

januari - februari

2014

 

 

     

 

 

 

 

Restaurant De Ontmoeting

Restaurant De Ontmoeting

Odendael

Odendael

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

Tosti 
Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Heuvel 15a 
5492 AC Sint-Oedenrode

0413-330838

zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk
voorkomt hoofdpijn en nekklachten
keuze uit 4 verschillende monturen

comfortabel zien achter de computer:

beeldschermbril
 nu: €479,-

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe

Heuvel 15a

Kofferen 22

Heuvel 40

Heuvel 11 Heuvel 26

Nachtegaal 39 Borchgrave 41

Heuvel 17

Hertog Hendrikstraat 14

Koninginnelaan 42

Paasbrunch
€ 20,00 p.p.

Rooise Pashouders 
betalen € 18,50 p.p.

Broodje van 
de maand

Van € 3,50 
voor € 3,25

De zomer in zicht;
mooie verzorgde teen
de nagels mooi gelakt, 
van € 20,00 voor € 15,00.
Tel: 06 20573176

Voor de komende 2 maanden:
5% KORTING 

op het 
TOTALE BIER ASSORTIMENT

mei - juni
2014

Handelsweg 25

Kofferen 22

Kof�e/thee
met een gevulde koek

van € 2,10
voor € 1,90

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Op vertoon van uw 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Broodje
 frikandel

€2,00

Op vertoon van uw 

Tel: 0413-470991
www@smitswoonboetiek.nl

Kofferen 25

Op vertoon van uw 
Rooise Pas krijgt u

10% korting 
op de gehele collectie. 

 

 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Tosti 
Hawai

€2,60

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Rooise Pashouders ontvangen

 

10 % korting

 

op de totale rekening

0413-477902

Deken van Erpstraat  20

     

Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een

 

panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS! Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten
 

Rooi 2000

r
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Huzarensalade groot 
van € 4,15 voor € 3,75

Broodje van de maand 
van € 3,50 voor € 3,25

Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 
op vertoon van uw pas

5% KORTING
op het

TOTALE ASSORTIMENT
van Drankenhandel van Boxmeer

(m.u.v. aanbiedingen)

 € 2,25 

voor € 2,00

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Hawai

€2,60

Broodje
 frikandel

€2,00

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Extra grote gezichtsvelden voor zowel de nabij- als de tussenafstand, 
resulterend in een ontspannen, ergonomische werkhouding.

ideaal voor hobby- en bureauwerk 
voorkomt hoofdpijn en nekklachten 
keuze uit 4 verschillende monturen 

Huiskens Optiek   
Heuvel 30, 5492 AD Sint-Oedenrode

Tel: (0413) 47 27 20
www.huiskensoptiek.nl

Heuvel 40 
5492 AD Sint-Oedenrode

0413-472784
www.juwelieropaal.nl Kofferen 22

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop.

 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl
Koninginnelaan 42Handelsweg 25

 
Voor de gezellige 
      busreizen! 
 
 

Rooise pashouders ontvangen 
een leuke attentie 

bij boeking van een gezellige 
meerdaagse busreis 

 

Tel. 0413 – 47 49 57 
www.boscoachtravel.nl 

 

Laurier 14 
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4 Kleine en grote vissen
4.4  Sensatiedrang
Detective Rien Raavens stuit tij-
dens een fietstocht door het Vres-
sels Bos op xtc-afval. Het politie-
onderzoek levert niets op. Rien wil 
zelf speurwerk gaan verrichten. 
Dan komt ze in contact met Joris, 
een student journalistiek, die in-
formatie heeft over een voormalig 
drugslaboratorium.

Rien is met haar hoofd bij het be-
richtje dat ze zojuist op haar mobiel 
ontving. Ze moet moeite doen het 
levendige gesprek van de drie jon-
gelui  in haar woonkamer te volgen. 
Alle drie zijn ze verrassend goed op 
de hoogte van het drugswereldje. 
Rik weet: ‘Nou, als het gaat om xtc 
of amfetamine, dan zijn er vaak klei-
ne en grote vissen. De kleine vissen 
doen het vuile werk en lopen alle 
risico’s. De grote jongens strijken 
het grote geld op en blijven buiten 
schot.’ Stef vraagt aan Joris: ‘Kun 
jij, als stagiaire bij de politie, bij de 
dossiers komen van alle xtc-zaken?’ 
‘Waar wil je naar toe Stef?’ vraagt 
Rien terwijl ze haar wenkbrauwen 
optrekt. ’Nou, die twee zaken, het 
afval in het Vressels Bos en het 
drugslaboratorium in het Everse, 
misschien hebben die wel met el-
kaar te maken. Alles wat in die poli-
tiedossiers staat moet toch te linken 
zijn met elkaar? En dat levert vast 
iets op.’ ‘Zullen we dat maar aan de 
politie overlaten, rechercheur Stef!’, 
zegt Rien vermanend.
Plotseling staat Rien op en loopt 

naar buiten, ‘ik moet dringend even 
bellen.’
Ze leest het bericht op haar mobiel 
nog een keer : ‘Geachte mevrouw 
Raavens, wilt u morgenochtend 
langskomen? Het gaat over de xtc-
afvaldumping  in Sint-Oedenrode. 
Graag per ommegaande contact 
opnemen. Provinciaal recherche-
team ’s-Hertogenbosch, afdeling 
drugszaken.’  Rien hoort de woor-
den weer van de rechercheur in het 
Vressels Bos:  ‘Ik wil u vragen om 
beschikbaar te blijven voor verder 
onderzoek.’ Ze voelt de irritatie op-
komen. Het zal toch niet waar zijn? 
Moet ze komen omdat ze nog als 
een mogelijke verdachte wordt ge-
zien? Met bonzend hart toetst ze 
het nummer. Ze hoort een vriende-
lijke stem: ‘Mieke Janssen, recher-
che.’ ‘Rien Raavens hier, u wilt mij 
spreken?’ ‘Fijn dat u zo snel belt, 
mevrouw Raavens. Ik val maar met-
een met de deur in huis. Wij willen 
u als detective vragen onze afdeling 
drugszaken te assisteren, daarover 
willen we morgen graag afspraken 
maken.’ Riens irritatie slaat ogen-
blikkelijk om in een jubelstemming. 
‘Ik zal er zijn. Tot morgen.’
‘Dit is de mooiste mooi!’ glundert 
Rien terwijl ze de woonkamer weer 
binnengaat. Ze vertelt het verras-
sende nieuws aan de jongelui. Joris 
begint meteen koortsachtig te sms-
en. ‘Waar ben jij mee bezig? Wie 
moet jij dit laten weten?’ Joris wordt 
rood, hij stamelt: ‘Eh…… ik sms 

Peter.’ ‘Peter? Peter de monteur die 
ik trof bij de afvaldumping in het 
Vressels Bos?’ vraagt Rien verbijs-
terd. ‘Ja, die Peter.’ ‘Wat hebben 
jullie met elkaar?’ bast Rien. ‘We 
fitnessen samen en houden elkaar 
op de hoogte van dit soort nieuws.’ 
‘Heb jij hem ingeseind over die 
afvaldumping?’ ‘Ja’, bekent Joris 
aarzelend, ‘ik hoorde toevallig de 
melding hierover binnenkomen op 
het politiebureau.’ ‘Mijn hemel, wat 
een onnozelheid, hoe onprofessio-
neel.’ Rien ontploft bijna: ‘met die 
sensatiedrang wil ik niks te maken 
hebben. Je moest maar eens gaan!’ 
Als de deur achter Joris dichtvalt, 
zitten Stef en Rik een beetje be-
duusd te kijken, ze weten niet goed 
raad met de situatie. ‘Soms moet je 
even duidelijk zijn’, zucht Rien, ‘dat 
kan zo dus niet.’ Ze kijkt de jongelui 
aan. ‘Genoeg voor vandaag, jon-
gens. Bedankt voor jullie hulp en ik 
hou jullie op de hoogte.’
‘Wat een dag’, zucht Rien als ze 
zich even later met een borrel in 
haar leunstoel nestelt.  

Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden 
van Rien Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Hulpverleningsteam De Borgmolen: 
hoge trappen, lage drempels

Afgelopen zondag opende De Borg-
molen onder een stralende zon of-
ficieel haar deuren voor het publiek, 
dat daar ook dankbaar gebruik van 
maakte. Het centrum voor persoon-
lijke ontwikkeling lijkt alles in huis, 
beter gezegd in de “huiskamer” te 
hebben voor hun doelstelling: men-
sen motiveren, inspireren en krachtig 
in het leven te staan. 

Het historische pand Borchmolendijk 
13 biedt onderdak aan een team van 
tien (toevallig allen vrouwelijke) me-
dewerkers, ieder specialist in een be-
paald onderdeel van de psychologi-
sche en pedagogische hulpverlening. 
Acht van hen wonen zelf in Rooi. 
Enthousiast leidt ieder teamlid geïn-
teresseerden rond, die op hun beurt 
positief tot enthousiast reageren op 
alle indrukken. Het rustgevende pand 
alleen al spreekt gebruikers en gasten 
duidelijk aan. Ondanks, of misschien 
wel juist dóór het gedachtegoed van 
het team, heeft ook de binnenkant 
haar historisch karakter behouden. 
Zelfs de glas-in-loodramen zien er 
zo authentiek uit, dat amper opvalt 
dat ze het “verbindings”logo van het 
centrum verbeelden. Iedere ruimte is 
zo ingericht dat tekstbordjes op de 
deuren welhaast overbodig zijn, ten-
minste voor degene die een beetje 
wijs kan uit het brede pakket dat 

wordt geboden. Sandy Evers, bij wie 
de verslaggever aanhaakt, is ambu-
lant opvoedondersteunster, trainster 
en gespecialiseerd kindercoach. 
Is het niet lastig om te bepalen wel-
ke hulpverlening bij welke cliënt het 
meest passend is? “Nee hoor” ant-
woordt ze glimlachend. “We bespre-
ken elke aanvraag in het kernteam. 
Dat bestaat uit drie disciplines: kind/
jeugd, adolescenten, en volwasse-
nen.”
Is er dan nooit overlap? “Dat kan wel 
eens, maar dat onderkennen we wel. 
De combinatie, daar ligt de kracht 

hier.”  
Maar eigenlijk is er amper aanleiding 
tot vragen, de antwoorden zijn er al 
eerder. Hoe we het laagdrempelig 
bijvoorbeeld moeten zien, waarmee 
het team zich profileert. Financieel in 
ieder geval niet: het is een particulier 
initiatief dat niet wordt vergoed door 
ziektekostenverzekeraars. Behalve als 
de klinisch psycholoog erbij wordt ge-
haald: Dirk Neyens, die ook enthousi-
ast was over het Rooise initiatief. 
Vorige week heeft het voltallige team 
zich in deze krant al voorgesteld, met 
daarbij ieders specialiteit.  

win diner voor 2 in fonkelnieuw restaurant    

Miglia Lounge: 
Duizend keer overheerlijk 

Miglia Lounge klinkt mythisch en 
enigszins betoverend. De naam ‘Mi-
glia’ komt uit Italië en is gelinkt aan 
de Mille Miglia. Het betekent dui-
zend mijl en het was de naam voor 
een autorace in Italië die tussen 
1927 en 1957 werd georganiseerd. 
Tegenwoordig is Miglia Lounge de 
naam van een kersvers restaurant in 
het groen aan de rand van Boxtel.

Afgelopen zondag reden de mini’s 
af en aan bij Classic Park Boxtel. 
Het complex waar Miglia Lounge 
een onderdeel van is. Niet alleen au-
toliefhebbers, die een kijkje kwamen 
nemen in het enorme museum met 
oldtimers, vonden de weg naar het 
immense terras. Ook vele tientallen 
fietsers en wandelaars lieten zich er 
door de zon beschijnen, genietend 
van een lekkere lunch. Zo maak-
ten velen voor het eerst kennis met 
Miglia Lounge. 

“Een aanrader”, “De kaart is voor-
treffelijk”, “Wat kun je hier heer-
lijk eten!” Zomaar wat reacties van 
gasten die al eens zijn aangescho-
ven om de lekkernijen van chefkok 
Mehdi Reschok te proeven. Mi-
glia Lounge is bij de tijd, modern. 

Het personeel, onder leiding 
van Restaurantmanager Malou 
Hagenaars, kundig en professio-
neel. Samen weten ze de lunch- 
en dinerkaart op de juiste ma-
nier aan te prijzen. Iedere dag, 
van 10.00 tot 22.00 uur is Mi-
glia Lounge geopend. Chefkok 
Mehdi Reschok staat klaar om u 
versteld te doen staan. Hij heeft 
jarenlange ervaring en werkte 
in meerdere sterrenrestaurants, 
zoals De Karpendonkse Hoeve 
in Eindhoven. Zijn gerechten 
zijn doordrenkt van klasse. Hij 

werd dit jaar ook nog eens gekozen 
tot Saucier van het Jaar. Dat houdt 
in dat hij de lekkerst saus weet te be-
reiden. Alleen dat al is een reden om 
Miglia Lounge te bezoeken. 

Miglia Lounge ligt aan meerdere 
wandel- en fietsroutes. Er is bewust 
voor deze locatie gekozen, om-
dat de meeste mensen erg houden 
van heerlijk eten in een rustieke en 
groene omgeving. Het succesvolle 
openingsweekend tijdens Pasen be-
loofde al veel goeds. Het trok veel 
bezoekers. De laatste weken weten 
steeds meer mensen de weg te vin-
den. Ook voor bijvoorbeeld confe-
renties of vergaderingen die in het 
gebouw plaatsvinden.

Win een diner voor 2!
Wilt u kans maken op een di-
ner voor 2 bij Miglia Lounge? 
Stuur dan voor 1 juni uw ant-
woord op de volgende vraag naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 
In welk sterrenrestaurant heeft chefkok 
Mehdi Reschok gewerkt? Op 1 juni 
wordt de winnaar bekend gemaakt. 

Miglia Lounge, Koppenhoefstraat 
14, Boxtel, 0411-820399

Restaurantmanager Malou hagenaars

chefkok Mehdi Reschok

Hemelvaartsdag 
zijn wij geopend 

van 11.00
tot 16.00 uur

HEUVEL 6 - LIESHOUT - TEL: 0499-421231
PROFILEDECONCURRENT.NL

advertorial
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Meldingen

Agenda

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 

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode ver-
gadert op dinsdag 27 mei a.s. De vergade-
ring begint om 20.00 uur. Op de voorlopige 
agenda voor deze openbare vergadering 
komen de volgende onderwerpen voor:
• Beédiging commissieleden
•  Vaststelling bestemmingsplan  

‘Oudeweg 4’
•  Vaststelling Verordening commissie 

bezwaarschriften
•  Vaststelling Verordening   

elektronische kennisgeving 2014
•  Vertegenwoordiging in gemeenschap-

pelijke regelingen 
• Budget voorbereiding fusie
•  Vaststelling 1e bestuursrapportage 

2014

• Vaststelling programmarekening 2013  
Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Bekendmaking uitslag Vredesprijs

In het verlengde van de Dag voor Res-
pect is dit jaar gekozen om de uitreiking 
van de Vredesprijs te koppelen aan de 
Dodenherdenking. 
De commissie bestaande uit de heer 
Hans van der Sandt (bekende Rooi-
se Dichter), mevrouw Fieke Barten 
(Curioso, marktplaats voor cultuureduca-
tie) en mevrouw Helma van der Heijden 
(gemeente Sint-Oedenrode) heeft uit 
de inzendingen van BS Eerschot en BS
Dommelrode haar keuze gemaakt op 
grond van inhoud en poëzie. Er zaten 
mooie pakkende teksten bij en uit de 
inzendingen is het gedicht gekozen van 

Lisanne van der Wielen, leerling van 
groep 8 van BS Eerschot. Zij heeft haar 
gedicht voorgelezen tijdens de herden-
king op zondag 4 mei jl. bij het monu-
ment aan de Lindendijk. Burgemeester 
Maas heeft haar de bijbehorende prijs 
overhandigd in de vorm van een schildje 
waarop haar naam is vermeld. Dit schild-
je is geplaatst op een groter schild dat 
in de hal van het Gemeentehuis hangt.
Dankzij de medewerking en de grote 
betrokkenheid van de leerkrachten, de 
kinderen en de enthousiaste gastlessen 
van de heer Hans van der Sandt,  is het 
een groot succes geworden. 

Buitenspeeldag 2014
Op woensdag 11 juni 2014 is het weer zo-
ver! Dan is het Buitenspeeldag. Kinderen 
kunnen dan de hele middag veilig op straat 
spelen. Er is daarbij aandacht voor bewe-
gen, samenspel en gezelligheid. Tussen 
13.00 en 17.00 uur mogen er geen auto’s 
rijden in de straten die meedoen.
Met de vierentwintig eerdere edities is de 
Nationale Buitenspeeldag een begrip ge-
worden. Naast verkeersonveiligheid zijn 
ook bewegen en spelen in de loop der jaren 
een steeds belangrijkere rol gaan spelen. 
De organisatoren hebben de handen in één 
geslagen (de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten, Jantje Beton, Scouting Neder-
land, Nickelodeon en de Vereniging Sport 
en Gemeenten).

Het doel 
Het initiatief stelt ouders, kinderen, scho-
len en buurt- en wijkverenigingen in staat 
hun protest tegen de gevaren in hun straat 
te laten zien en horen.
Kinderen spelen graag buiten. Ze doen dat 
op de stoep, op straat, op een speelveld, in 
een speeltuin of op andere plaatsen. Veel 
kinderen lopen van huis naar school en 
terug. Ook dan spelen ze vaak onderweg. 
In veel wijken wordt buiten spelen steeds 
gevaarlijker door het verkeer. Vooral auto’s 
rijden dikwijls veel te hard in woonwijken.
Op de Buitenspeeldag spelen kinderen 
op straat als protest tegen de gevaren die 
normaal gesproken hun bewegingsvrijheid 
beperken. Er wordt op een speelse manier 
aandacht gevraagd voor een kindvrien-
delijke inrichting van buurten en straten. 
Voor u als bewoner is de Buitenspeeldag 
dus hét actiemoment om de onveiligheid in 
uw buurt en straat bij uw gemeente aan te 
kaarten en te laten zien hoe de verkeerssi-
tuatie structureel kan verbeteren. Uw straat 

wordt hierdoor niet alleen veiliger voor kin-
deren, maar ook voor volwassenen.

Organisatie Buitenspeeldag
Als u een Buitenspeeldag wilt orga-
niseren, kunt u dat het beste met an-
deren doen, bijvoorbeeld met de bu-
ren, de school of de wijkvereniging. 
Wilt u hier meer over weten? Surf naar 
www.buitenspeeldag.nl.

Vergunning/melding
Als gevolg van het geactualiseerde eve-
nementenbeleid “Bruisend Rooi” is het in 
sommige gevallen niet meer nodig om een 
vergunning aan te vragen. Voor de Buiten-
speeldag volstaat in de meeste gevallen 
een melding. De melding kan worden ge-
daan bij mevrouw F. van Meurs, team Eco-
nomie, Vrije tijd en Onderwijs, bereikbaar 
op telefoonnummer 0413 481911 of e-mail 
f.v.meurs@sint-oedenrode.nl. Voor een mel-
ding hoeven geen leges betaald te worden.
Een vergunning is nodig als er straten afge-
zet worden die op het vastgestelde straten-
plan voorkomen (dit plan is op te vragen bij 
de gemeente, team Economie, Vrije tijd en 
Onderwijs). De wettelijke leges, die betaald 
moeten worden voor een vergunning, wor-
den in het geactualiseerde evenementen-
beleid voor onder meer de Buitenspeeldag 
niet meer in rekening gebracht.

Financiële bijdrage
De gemeente stelt een financiële bijdra-
ge van maximaal € 90,00 beschikbaar in 
de kosten voor het organiseren van een 
Buitenspeeldag. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Lianda de Vos, team Econo-
mie, Vrije tijd en Onderwijs, bereikbaar op 
telefoonnummer: 0413-481911 of e-mail: 
lvos@sint-oedenrode.nl.

Verloren voorwerpen
•Zwart leren mapje met autopapieren
•Autosleutels met AH en Gamma pasje
•Zwarte leesbril met zwart touwtje

Gevonden voorwerpen
• Dames horloge Casio

Inzameling oud papier
Donderdag 22 mei
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur.

Zaterdag 24 mei
•  Buurtvereniging Heikant, container 

aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur.

Maandag 26 mei
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef,  
Dommelrode, Eerschot, Rooise zoom,  

Haverland, De Hoef en Centrum vanaf 
18.30 uur.

                   
Woensdag 28 mei
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 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. 

Opbouw weekmarkt
Op donderdag vanaf 
18.00 uur moet het 
deel van de Markt tus-
sen de Neulstraat en 
Stompersstraat

autovrij zijn. Dit in verband met de op-
bouw van de kramen voor de weekmarkt. 
Dit wordt ook aangegeven door middel van 
bebording op de Markt.

De laatste maanden staan er op de donder-
dagavond en zelfs op de vrijdagmorgen he-
laas nog diverse auto’s geparkeerd op het 

betreffende deel van de Markt. Dit maakt 
het de kramenbouwer onmogelijk om de 
kramen op een goede en veilige manier op 
te bouwen.

Wij vragen daarom dringend om uw me-
dewerking en er voor te zorgen dat er op 
donderdag na 18.00 uur geen auto’s meer 
geparkeerd staan/worden op dit deel van 
de Markt. Op deze manier maken we onze 
weekmarkt gezamenlijk mogelijk!
Wij rekenen op u!

Paul van Gastel

Karakteristieke gevels in 
de dorpskern….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Melding incidentele festiviteit
Mevrouw Marga Kemps heeft op 19 mei 
2014 een kennisgeving ingediend voor 
het melden van een incidentele festivi-
teit. De kennisgeving omvat het ten ge-
hore brengen van versterkte muziek (DJ) 
in verband met het afsluitingsfeest, het 
huldigen van kampioenen en een be-
dankavond voor vrijwilligers en sponso-
ren van M.H.C. Sint-Oedenrode. De festi-
viteit zal plaatsvinden op zondag 25 mei 
2014 van 15:00 tot uiterlijk 24:00 uur 
op het adres Bremshorst 2 van M.H.C. 
Sint-Oedenrode te Sint-Oedenrode.

Een horeca- inrichting mag maximaal 6 
keer per jaar gebruik maken van een re-
geling welke de ruimte geeft om af te 
wijken van de geluidsnormen die voor de 
normale bedrijfsvoering gelden (geregeld 
in de APV). Voor een recreatie-inrichting 
is een maximum van 4 keer per jaar vast-
gelegd. In het evenementenbeleid zijn de 
exacte geluidsnormen omschreven, waar-
aan moet worden voldaan tijdens een 
incidentele festiviteit. Het evenementen-
beleid kunt u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Europese verkiezingen 2014
De verkiezingen 
voor de leden van 
het Europees Parle-
ment vinden plaats 

op donderdag 22 mei 2014.

Als u gaat stemmen, neemt u uw stem-
pas en uw identiteitsbewijs mee. Zon-
der identiteitsbewijs en stempas kunt u 
niet stemmen. Identiteitsbewijzen zijn 
een Nederlands paspoort, Nederlandse 
identiteitskaart, Nederlands rijbewijs of 
vreemdelingendocument. Deze mogen 

maximaal vijf jaar verlopen zijn. Een 
kiezer die naast de Nederlandse nati-
onaliteit nog een tweede nationaliteit 
heeft, kan zich in sommige gevallen ook 
identificeren met buitenlandse identi-
teitsdocumenten.

Hebt u vragen of wilt u meer weten? 
Neem dan contact op met het Klant 
Contact Centrum van de gemeente Sint-
Oedenrode  via de telefoon (0413) 481 
911. Mailen kan ook naar 
verkiezingen@sint-oedenrode.nl.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 30 april tot en met 19 
mei 2014 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van café Oud Nijnsel voor de uitbrei-

ding van het terras tijdens de kermis 
van 21 juni tot en met 24 juni 2014.

•  Van korfbalvereniging Odisco voor de 
organisatie van het ‘Stratenkorfbal-
toernooi’’ in Olland op 1 juni 2014.

•  Van de Stichting Beach Hockey Rooi voor 

de organisatie van het ‘’Beachhockey-
toernooi’’ op 16 en 17 augustus 2014.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen
•  Aan het Fioretti College voor het hou-

den van een gala voor de eindexamen-
leerlingen op woensdag 4 juni 2014 
van 20.00 uur tot 01.00 uur in kasteel 
Henkenshage.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Melding meerjarenvergunning
•  Van SV Fortuna 67 voor de organisatie 

van de Vaderdagloop op zondag 15 juni 
2014.

•  Van wijkvereniging Kinderbos voor de 
organisatie van de Buitenspeeldag op 
woensdag 11 juni 2014.

•  Van de Stichting Ollend Dreijt Dur voor 
het houden van het evenement Ollend 
Dreijt Dur op 13, 14 en 15 juni 2014 
op d’n Tip, driehoek Nieuwstraat en 
Schootsedijk te Olland.

•  Van Buurtvereniging de Zandhoef 
voor het houden van het Oogstfeest 
op 3 augustus 2014 op het terrein 
aan de Strobolse Heidesteeg 10 te 
Sint-Oedenrode.

•  Van mevrouw Habraken voor het hou-
den van een buurtfeest op 21 juni 
2014 aan de Wielewaal/Tolhuisweg te 
Sint-Oedenrode.

•  Van de Rooise Ruiters en Ponyruiters 
voor het houden van een springwed-
strijd van 29 mei tot en met 1 juni 2014 
in manege de Pijnhorst, Bremhorst 6 te 
Sint-Oedenrode.

Evenementen

Verkeersmaatregel
•  In verband met de Buitenspeeldag op 

woensdag 11 juni 2014 in de wijk Kinder-
bos wordt een gedeelte van de Compo-
nistenlaan tussen de Beethovenstraat en 
de Berliozstraat van 12.00 uur tot 17.00 
uur voor verkeer afgesloten.

•  In verband met de Vaderdagloop georga-
niseerd door SV Fortuna 67 op zondag 15 
juni 2014 worden de volgende wegen af-
gesloten voor verkeer:

   -  Zwembadweg tussen 09.00 uur en 15.00 
uur;

   -  Schootsedijk (richting Olland) tussen 
11.00 uur en 12.00 uur (afgestemd met 
Golf & Country Course Sint-Oedenrode);

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

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

12.00 uur;
   -  Liempdseweg tussen 11.00 uur en 12.30 

uur.
•  In verband met toneelvoorstellingen van 

cultureel centrum Mariëndael zijn de 
volgende wegen op 25 mei 2014 tussen 
13.00 uur en 22.00 uur afgesloten voor 
het verkeer:

   -  Laan van Henkenshage na de 1e inrit 
naar het parkeerterrein van sporthal de 
Streepen tot en met de Baron Willem 
van Haarenlaan.

   -  Baron Willem van Haarenlaan tus-
sen de Laan van Henkenshage tot aan 
de ingang van het parkeerterrein van 
Mariëndael.

Standplaatsen

Verkeer

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
Odendael 1 5492 CT 17-04-2014 Toestemming organiseren   
     Ondernemer van het jaar
Deken van Erpstraat  ------ 05-05-2014 Oprichten tijdelijke bouwplaats
(nabij Martinushuis)     Martinushuis op openbare grond
Diepenbrockstraat 1 5491 LM 06-05-2014 Verbouwen van een woonhuis
Vresselseweg 33  5491 PA 09-05-2014 Verbouwen opslag tot Bed en   
     Breakfast
Nieuwstraat 36 5491 VD 12-05-2014 Het splitsen van een woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum      
   verlengd met: 
Zwembadweg 35-37 5491 TE  6 weken  Uitbreiden paardensportcentrum
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Klothal 1  5491 KA 14-05-2014 Bouwen schuilgelegenheid
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Donderdonksedijk 4 5492 VK   Bouwen stal en bouwen   
     luchtwasser aan bestaande stal
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag  
22 mei 2014 ter inzage.

Verleende exploitatievergunning 
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Pastoor Smitsstraat 4 5491XN 22-04-2014 Exploitatievergunning Café D’n Toel
Hierop is procedure 1 van toepassing

Vergunningen

Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan groente- en fruithandel Peter voor het 

innemen van een standplaats vanaf 1 juni 
2014  tussen 09.00 uur en 13.00 uur op  

het parkeerterrein bij de Beckart in Nijnsel 
voor de verkoop van groente en fruit. 

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Wij zoeken 10 kandidaten voor circa 20 uur per week
Pak je kans
In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgenomen aan het werk-leertraject. We starten daarom met 
een nieuw traject en zoeken 10 klantgerichte collega’s, die stage willen lopen en de opleiding medewerker Publiekszaken willen
volgen. Ook dit jaar is gekozen om met een aantal gemeenten in de regio samen te werken, zodat we meer mensen de kans 
bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt dit kansen voor de gemeenten om elkaar te ondersteunen. De afdelingen
Publiekszaken (PZ) van de diverse gemeenten zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die werkervaring op willen doen in 
combinatie met een vakgerichte opleiding medewerker Publiekszaken. 

Wat ga je doen 
Je verleent bij de afdeling Publiekszaken administratieve ondersteuning op het gebied van afhandelen en uitreiken van 
reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van afspraken. Je neemt de telefoon aan, geeft algemene informatie en schakelt 
door. Je ontvangt burgers en klanten aan de centrale balie en je verwijst door. De doelstelling is om je zo veel mogelijk 
werkervaring op te laten doen bij twee gemeenten. Het betreft de periode oktober 2014 tot oktober 2015. In deze periode ga je 
ook 8 uur per week een studie volgen. 

Wat vragen wij
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per week de opleiding ‘medewerker 
Publiekszaken’ te volgen naast 12 uur stage. Je kunt goed mondeling en schriftelijk communiceren en je hebt een klantgerichte 
instelling. Daarnaast heb je enige ervaring met het werken op de computer. 

Wat bieden wij 
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakinhoudelijk op MBO 3-niveau te volgen, die wij 
volledig vergoeden. Hiervoor wordt een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen van de opleiding worden 
vergoed (locatie opleiding is Sint-Oedenrode). Voor de stage wordt geen stagevergoeding toegekend. Je komt in een leuke 
collegiale werkomgeving en wordt door medewerkers van de gemeenten begeleid. De werkervaringsplaats geeft je de kans om, 
met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een baan! 

Meer informatie
Wil je meer informatie, bel dan met Dorothee de Louw, Teamleider van het Klant Contact Centrum gemeente Sint-Oedenrode
tel. (0413) 481 911. Meer informatie over de gemeente is terug te vinden op de internetsite www.sint-oedenrode.nl

Interesse?
Schrijf ons een enthousiaste brief waarom juist jij de kans moet krijgen op een werkervaringsplaats. Geef hierbij duidelijk aan 
naar welke 2 gemeenten jouw voorkeur uitgaat (zie rechterzijde). In verband met de vakantieperiode vinden de gesprekken 
verspreid over juni en juli plaats. Geef daarom aan in welke periode jouw vakantie valt

Stuur jouw sollicitatie vóór vrijdag 6 juni 2014 per mail naar de gemeente Haaren, afdeling P&O PLE1N via solliciteren@ple1n.nl
o.v.v. werk-leertraject. Bij definitieve plaatsing voor een werkervaringsplaats is het noodzakelijk om een Verklaring Omtrent 
Gedrag te kunnen overleggen of aan te vragen. De kosten hiervan worden vergoed.

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken 
en werkervaring opdoen bij één van de deelnemende gemeenten?
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23 mei  
Huwelijksvoorbereiding
20.00-22.00 uur

24 mei  
Regiodag bisdom Den Bosch 
Biddende Moeders 10.00-16.00 uur

26 mei  
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel 13.45-14.30 uur
      
          

Overleg Zonnebloem
19.30-21.00 uur

27 mei  
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

2 juni     
Mogelijkheid pastoraal gesprek
Odendael 13.30-17.00 uur

3 juni     
Bijeenkomst parochiebestuur
20.00-22.00 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

designed by: dMRk ©

Onze missie als christenen houdt in dat wij onszelf steeds meer 
aan Jezus binden. Hij is het voorbeeld voor ons leven.

Paus Franciscus

genda

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

Eerste Heilige Communie
Breugel
In een zonovergoten Genovevakerk 
ontvingen zondag 13 kinderen voor 
de eerste keer de Heilige Communie. 
Het was een feestelijke viering in een 
mooi versierde kerk, waarin gezongen 
werd door kinderkoor de Notenkra-
kertjes, ondersteund door de commu-
nicanten uit Son.
We feliciteren alle communicanten: 
Sienna Fleskens, Tim Gorris, Senna van 
Hout, Dyon Keeren, Owen Keij, Nick 
Kremers, Amber van de Laar, Judy de 
Maagt, Niels Manders, Amber Saris, 
Maud Schalken, Eva Verhoeven, Stijn 
Verstappen.

Nijnsel
Ook in Nijnsel scheen de zon over-
vloedig, en in een mooie viering de-
den Rick van den Berkmortel, Martijn 
van den Brand, Marit Foolen, Guus 
Gottenbos, Nick Heiligers, Guusje 
van Kessel, Sophie van de Laar, Mike 
Raaijmakers, Nienke van de Sande, 
Anouk Smits en Mareno Thijssen 
hun Eerste Heilige Communie. Rob 
van den Eertwegh kon er vanwege 
een operatie niet bij zijn. Hij zal op 
een later moment zijn Eerste Heilige 
Communie doen.
Proficiat allemaal!

Sint-Oedenrode Centrum
De Martinuskerk was vrolijk versierd, 
en gevuld met feestelijk geklede men-
sen. In hun midden ontvingen 33 kin-
deren daar zondag voor het eerst de 
Heilige Communie. Het was een echt 
feest. We hopen hen en hun pappa’s, 
mamma’s, broertjes en zusjes nog re-
gelmatig te ontmoeten.

Van harte gefeliciteerd: Lisa van 
Leeuwen, Vince Loeffen, Rick van de 
Mortel, Mila van Nuland, Vera Prinssen, 
Olaf Prinssen, Lynn Rovers, Renske van 
de Sande, Sem van Woerkens, Sterre 
van der Linden, Sara van Liempd, Joeri 
van den Meerendonk, Job Rijkers, 
Kevin van Voorst, Xavi van der 
Wijst, Jens  van Acht, Thijs van Acht, 
Anouk Bekkers, Maud Donkers, Joep 
Donkers, Sam van Duijnhoven, 
Anne Kluijtmans, Jaap de Koning, 
Mitch van der Linden, Jenty van der 
Meijden, Yasmin  van Miltenburg, 
Fenne  Peters, Freek Ploegmakers, 
Wiep Swinkels, Jesse van Venrooij, 
Britt Willems, Thomas Aguiar en Lars 
van den Oever.

Op de website van de parochie vindt 
u de groepsfoto’s van de verschillende 
communievieringen.

Vormelingen lopen naar de Zoete Moeder in Den Bosch

Tien vormelingen liepen afgelopen 
zondag samen met vaders, moeders, 
zusjes, ooms en tantes, onder leiding 

van Bart Lathouwers in de vroege 
ochtend de volle 20 km naar de Sint 
Jan in Den Bosch. Daar woonden zij 

de mis bij. Een echte pelgrimstocht 
met ieder zijn/haar eigen intenties, 
en iedereen heeft het volgehouden. 

Applaus!

Hartelijk dank mensen uit Son!
Na Witte Donderdag hebben dia-
ken Pierpaolo Flesia en leden van 
de werkgroep diaconie gezorgd dat 
de goede gaven die in Son op Witte 
Donderdag zijn ingezameld bij de  
juiste mensen terecht kwamen..
We ontvingen van hem de volgende 
email:

beste parochianen, 

ik wil jullie van harte bedanken voor 
alles wat ik heb ontvangen voor de 
mensen in nood. ik was heel ver-
baasd! de mensen aan wie ik het 

eten heb gegeven hebben het zeker 
nodig. Maar behalve honger, heb-
ben ze ook iets anders nodig, name-
lijk het verlangen om bemind te zijn. 
Ze zitten in de problemen en voelen 
zich slechte mensen. wat ze nodig 
hebben is dat iemand tegen ze zegt: 
ik heb je lief zoals je bent. en dat is 
precies wat we gezamenlijk gedaan 
hebben met de paasactie.
hartelijk dank daarvoor en tot de 
volgende keer.

diaken pierpaolo Flesia 
en de werkgroep diaconie

Vieringen op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 
mei, zijn er twee gezamenlijke vie-
ringen voor heel onze parochie. Het 
betreft twee openluchtmissen:
-  10.00 uur bij de kapel van H. Rita 

op Kremselen

-  11.00 uur bij de Mariakapel aan de 
Beverlaan in Son

Bij slecht weer vinden de vieringen 
plaats in de St. Martinuskerk of de 
St. Petrus’ Bandenkerk.

Aanmelding Vormsel
Kinderen van groep 7 die er over denken om volgend 
schooljaar het Vormsel te gaan doen, kunnen zich tot 1 juni 
a.s. opgeven voor een informatiebijeenkomst in juni. 
Voor meer informatie: 
www.heiligeodaparochie.nl onder “informatie vormsel”.
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Vormelingen lopen naar de Zoete Moeder in Den Bosch

'Pop & Co fest' het Rooise antwoord op Paaspop

Een gratis toegankelijk festival met 
tien bands. Dat is hetgene dat ko-
mende zondag in Mariëndael wordt 
geboden. De bandjes bestaan zon-
der uitzondering uit jonge en vooral 
enthousiaste muzikanten. Allemaal, 
zonder uitzondering, volgen ze les 
bij MIK, maar dat wil niet zeggen 
dat het beginners zijn. Onder lei-
ding van docent Cornelis Lievense 
bereidden ze zich het afgelopen 
jaar voor op het 'Pop & Co 'fest, dat 
zondag om 14.00 uur begint en tot 
21.00 uur zal duren.

“In Schijndel hebben ze Paaspop, 
maar hier in Sint-Oedenrode wil-
len we met het 'Pop & Co fest' 
ook iets neer gaan zetten dat min-
stens net zo mooi wordt”. Aan het 
woord zijn Nienke Meulenbroeks 
en Gijs de Wilt. Nienke is locatie-
regiseur van MIK in onder andere 
Sint-Oedenrode. Gijs is voorzitter 
van de 'Stichting Mariëndael'. Nien-
ke en Gijs zijn twee van de organisa-
toren die tekenen voor het Pop & Co 
fest van komende zondag.  

Van alle MIK-locaties
De tien bandjes die optreden heb-
ben het afgelopen jaar op alle loca-
ties van MIK gerepeteerd. Drie van 
hen oefenden in Mariëndael, de an-
dere zeven op de andere locaties van 
MIK. “Maar er is maar één festival 
en dat is hier in Mariëndael”, vertelt 
De Wilt”. 

“'Pop & Co' is en bandcoachings-
project voor voornamelijk jonge mu-
zikanten”, legt Nienke uit. “Het doel 
is om jonge muzikanten, die graag 
in een band willen spelen, moge-
lijkheden te bieden om samen op 
te treden. Daarbij is niet alleen het 
maken van muziek van belang, al is 
dat natuurlijk wel het belangrijkste. 
Maar ook de promotie rondom de 
band zijn aspecten die we bij 'Pop 
& Co' belichten. Je kunt dan denken 
aan foto's, video en natuurlijk Face-
book”, zo vervolgt Nienke.

Wisseling van de seizoenen
Het 'Pop & Co fest' is voor de muzi-
kanten de afsluiting van het cursus-
jaar, maar voor Mariëndael is het fes-
tival het begin van het buitenseizoen. 

Ook voor Pop & Co is het de eerste 
keer dat het festival buiten plaats-
vindt en ben nou eerlijk, Pinkpop en 
Lowlands zijn toch ook altijd buiten.

Covers en eigen werk
Max, Tijs, Malou, Edward en Toby 
vormen samen de band 'Div Brian'. 
Sinds bijna een jaar oefenen ze elke 
woensdagavond in Mariëndael. Cor-
nelis Lievense is hun docent. 'Div 
Brian' speelt niet alleen covers, maar 
ze hebben ook geleerd om bestaan-
de muziek opnieuw te arrangeren en 
komende zondag spelen ze zelfs een 
nummer dat ze helemaal zelf heb-
ben geschreven.

Div Brian zal het festival openen. 
Dat ze de aftrap hebben vinden de 
merendeels uit Sint-Oedenrode af-
komstige leden van de band niet 
erg. “We krijgen een vol uur om te 
soundchecken en bovendien is het 
bij de eerste band meestal nog niet 
zo druk”, concluderen de muzikan-
ten. Daar kunnen de lezers van De-
MooiRooiKrant verandering in bren-
gen! Meer informatie kunt u vinden 
op popenco.nl

v.l.n.r.: Max louman, gijs de wilt (Mariëndael), tijs de leest, nienke Meulenbroeks (Mik), 
cornelis lievense (docent), Malou Simons en edward van lieshout.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zaterdag 24 mei
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Fransje van den Ho-
ven-Martens, Theo van de Oever en 
Tinie van Laarhoven.
Zondag 25 mei
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) intentie: Jopie Meekel-Adema, 
Riek van de Ven-de Jong, Liza Teunis-
sen-Feijen, Broer Roovers, ouders van 
Maasakkers-Huijbers.
Donderdag 29 mei 
Hoogfeest Hemelvaart
11.00 uur: openluchtmis bij het kap-
pelletje aan de Beverlaan.
Zondag 1 juni
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Ad Versantvoort, Miny van de 
Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-Ver-
santvoort, Frans van de Wijdeven, ou-
ders Thoonen-Rooyackers en zoon Bart.

DE GOEDE HERDER

Zondag 25 mei 11.00 uur Eucharistie-
viering met 1e communicanten. 
Intenties: Twan Habraken;  Kees Ha-
braken; Adri van der Loo; opa Jan 
Versantvoort; oma Lies van der Aa; 
opa Johan van Boxmeer; opa Wim 
van Schaijk; opa Ties van der Heijden; 
opa en oma Peters; ome Mari.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Zaterdag 24 mei: 
18.30 uur: Eucharistie met Goe-
de Herderkoor. Intenties: Rien 
Lathouwers-Wouters (Eerschot), Va-
der en Zoon van den Burgt, Marijke 
van den Bergh-van de Sande, overle-
den ouders Kapteijns-van Heesch en 
schoonzoon Sjaak, Gerard Voets.

Zondag 25 mei 9.30 uur: Eucharistie-
viering met het Martinuskoor.
Intenties: Fien van Erp-van Zoggel, 
Miet Oppers-Schepens, overleden 
ouders Ploegmakers-van Rooij en 
Leo, Piet en Anneke van de Sande-
de Wit, José Hulsen-Saris, Sientje 
van Laarhoven-Klerkx, Ria Tops-van 
Heugten, Max Dons, Sjaantje van 
Nostrum-Rovers, Antoinette van 
Gerwen-van de Tillaart en overleden 
familieleden, Piet van der Vleuten, 
Gerard van Overbeek, Jampie en 
Lamberdina van Oorschot-van Ton-
geren, Mgr. Bekkers.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie. In-
tentie: Theodorus van Genugten en 
echtgenote Geerdina Bekkers.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag: Hemelvaart. Geen Eu-
charistie.
Vrijdag 9.00 uur:  Eucharistie.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 24 mei 18.30 uur 
Bertha vd Velden – vd Biggelaar
Toon Saris (mgd)

Zondag 25 mei  09.30 uur 
Fam. de Wert – Prinsen
Sjaan vd Koevering – Scheutjens 
(mgd) Ouders vd Vleuten – v Aarle en 
overige fam. Joop v Eijndhoven (verj)
Uit dankbaarheid

Maandag 26 mei 09.00 uur
Dinsdag 27 mei 19.00 uur 
Woensdag 28 mei 19.00 uur 
Donderdag 29 mei 09.30 uur 
(Hemelvaart)
11.30 uur Mariaviering (bij goed weer 
bij de kapel op Hezelaar)
Annie v Kollenburg Mw. Hooien – 
Wouters Nelly v Heerbeek – Shilders
Anneke Beekman Zus Kuppens – v 
oorschot Leden buurtver. Hezelaar 

Vruchten der aarde
Vrijdag 30 mei 09.00 uur 

OVERWEGING HEMELVAART
Komende donderdag vieren we de 
hemelvaart van Jezus, waarmee een 
einde komt aan de periode na zijn 
verrijzenis waarin Hij nog aan zijn 
leerlingen verschenen is. Nu is het 
wachten op de komst van de heilige 
Geest. Wij, moderne mensen, hebben 
moeite met die hemelvaart; we weten 
niet hoe we ons die hemel moeten 
voorstellen en velen, ook gelovigen, 
zetten er vraagtekens bij en leven ei-
genlijk alleen in het hier en nu. Dat 
gaat in tegen wat eigen is aan ons ge-
loof, namelijk het vertrouwen dat we 
eens met Christus zullen verrijzen tot 
eeuwig leven. De hemel is, met an-
dere woorden, ook onze bestemming 
– tenminste, indien we op aarde de 
weg van Jezus volgen en leven naar 
zijn woord en voorbeeld. Hemelvaart 
is dus geen afsluiting, geen afscheid, 
maar de belofte van een nieuw begin.  

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 24 mei 
Geen eucharistie.
Zondag 25 mei 11.00 u.
Eerste Communieviering.

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag  25 mei om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd koor.  
Intenties:  Tonia v.d. Burgt- v.d.Oever, 
Annie Latijnhouwers- Pijnenburg, 
Jans v.d. Meerakker,  Cisca van Don-
gen- v.d. Laar, Tjeu van Grinsven en 
overl. fam.  Martien van Kessel, Toos 
Bekx- Verhoeven, Wim Lathouwers en 
overl. fam. Lathouwers, Gerardus en 
Anna van Zutphen- van Beusekom en 
zoon Gerrit, Toon en Bertha van Erp- 
Kemps en zoon Leo, Driek en Martha 
v.d. Berg- van Zoggel en zoon Gerrit.  

Dinsdagavond 27 mei 19.00 uur.
7de Noveen H. Antonius van Padua 
         
SINT PETRUS’  BANDEN-KERK, SON

Woensdag 21 mei
19.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 24 mei
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel (via de analoge UPC kabel 
FM 94.4 MHz)
Zondag 25 mei
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) intenties:Theo van Bokho-
ven, Leenart Egelmeers, Anny van 
Geffen-van Asseldonk, Nico Jonker, 
overleden familie Lavrijssen-van Roy, 
Mientje Mühlstaff, Anna Broens-de 
Mol, Jan en Eric de Haas en familie.
Maandag 26 mei
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 28 mei
19.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag
11.00 uur: Eucharistieviering bij de 
Mariakapel aan de Beverlaan m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (Bij slecht weer 
is de viering in de kerk.)
intentie: Lieke Braam-van Dieren
Zaterdag 31 mei
geen viering in Son of in Breugel

Tijdens de meimaand wordt in de Sint 
Petrus’ Banden-kerk elke maandag 
en woensdag om 19.10 het Rozen-
hoedje gebeden. Elke zaterdag wordt 
in de Mariakapel aan de Beverlaan het 
Rozenhoedje gebeden om 19.00 uur.

ODENDAEL

Zondag 25 mei 10.00 uur
Woord en communie-dienst
Dinsdag 27 mei 19.00 uur
Rozenhoedje bidden in de Stilte ruim-
te Odendael

Tentoonstelling Rooise beeldhouwers bij gemeentehuis

Zondag aanstaande dan is het zover. 
Dan houden Rooise beeldhouwers 
een expositie. Op een bijzondere 
plek, namelijk op het plein voor het 
gemeentehuis. 

De afgelopen weken stelden de he-
ren en dames zich aan u voor via 
DeMooiRooiKrant. Zondag is een 
breed scala aan beelden te zien. Ui-
teraard zijn de makers er zelf bij om 

toelichting te geven. De expositie 
begint om 12.00 uur ’s middags en 
duurt tot 17.00 uur.
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VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE! 
VAN WOENSDAG 21 MEI T/M DINSDAG 27 MEI 2014

KATTEN
SPEELSET
7-delig

0.89

INTEX 
ZWEMBANDJES
ca. 23x15 cm
2 stuks

0.89

BLOEMPOT
HANGER
diverse varianten
lengte 10 cm

0.59

MEGA 
BBQ STROOIER
diverse varianten

1.75

WERCKMANN
BITSET
incl. boorhouder
64-delig

4.99

ZWARE 
KWALITEIT!

SHEBA DELICE
KATTENVOER
zalm of kip
85 gram

WERCKMANN
DOPPENSET
Chrome-Vanadium
in opbergkoffer
15-delig 

DAMES
JUMPSUIT
korte broek
diverse kleuren 
en prints
maten XS-L

BARBECUE
BOL OP WIELEN
TÜV/GS-gekeurd
verrijdbaar
Ø 46 cm

INTEX ZWEMBAD
MET FILTERPOMP
3-laags lekbestendig materiaal
pompcapaciteit 2006 liter per uur
voor een fris en schoon zwembad
Ø 366x76 cm

FUNNY
SCHUTTINGHANGER
diverse varianten
papegaai: lengte 31 cm
hond: lengte 25 cm 

KINDER
GYMPEN
diverse kleuren en prints
canvas
maten 30-35

0.49 8.99

WELLA PRO SERIES 
SHAMPOO 
diverse soorten
500 ml

1.69

18.95

LUXE
STRANDLAKEN
diverse kleuren en prints
100% katoen

7.99

UV-BESTENDIG 
TUINNET
maas 17x17 mm
5x3 meter

1.5954.95
BLUETOOTH
SPEAKER
geniet van draadloos stereogeluid
ideaal voor thuis of onderweg
verkrijgbaar in diverse 
trendy kleuren
geschikt voor 
Android, Apple 
en Windows

14.95

2.99

3.99
PRIJSDOORBRAAK!

16 GB
USB-STICK
Platinum of SanDisk 
Cruzer Blade
verkijgbaar bij 
de kassa en/of 
servicebalie

6.95
400 GRAM

MARS MINI 
CANDYBAR MIX
exclusieve voetbal editie
20 candybars

1.99

2.99

ONKRUID
BESTRIJDER
gebruiksklaar
topkwaliteit
750 ml

3.19
MIEREN
BESTRIJDER
gebruiksklaar
250 gram

2.99

ORANJE 
HEREN POLO
100% katoen
maten M-XXL

4.49

WK-TIP!

ORANJE 
HEREN T-SHIRT 
100% katoen
maten M-XXL

2.49

VIS
KOFFER
- 113-delig met o.a. 
dobbers, kunstaas, 
lood, madenbakje, 
haakjes en wartels
- 2 klaplades
- 30x18x14 cm

7.95

180 CM

Q4LIFE
WERPHENGELSET
- slipmolen, gelagerd
- 0,25 mm lijn
- glasfiber
- telescopisch 

6.95

INTEX
ZWEMRING
diverse soorten

0.89

100X180 CM
MUUR
SOLARLAMP
diverse kleuren
LED, 15 cm

1.59

MUUR/SCHUTTING
SOLARLAMP
compact formaat 
kunststof
LED

1.19
72

 c
m

RAAM
WISSER
verstelbaar
RVS, 35 cm

1.29

NATUUR
ZEEMLEDER
perfecte kwaliteit
ca. 48x33 cm

2.79
5 LITER

RUITENSPROEIER
VLOEISTOF
gebruiksklaar
verwijdert effectief 
vuil- en insectenresten
Dekra gekeurd

1.19

AIRWICK
LUCHTVERFRISSER
diverse varianten
240 ml

0.98
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WEEKACTIE! 
VAN WOENSDAG 21 MEI T/M DINSDAG 27 MEI 2014

KATTEN
SPEELSET
7-delig

0.89

INTEX 
ZWEMBANDJES
ca. 23x15 cm
2 stuks

0.89

BLOEMPOT
HANGER
diverse varianten
lengte 10 cm

0.59

MEGA 
BBQ STROOIER
diverse varianten

1.75

WERCKMANN
BITSET
incl. boorhouder
64-delig

4.99

ZWARE 
KWALITEIT!

SHEBA DELICE
KATTENVOER
zalm of kip
85 gram

WERCKMANN
DOPPENSET
Chrome-Vanadium
in opbergkoffer
15-delig 

DAMES
JUMPSUIT
korte broek
diverse kleuren 
en prints
maten XS-L

BARBECUE
BOL OP WIELEN
TÜV/GS-gekeurd
verrijdbaar
Ø 46 cm

INTEX ZWEMBAD
MET FILTERPOMP
3-laags lekbestendig materiaal
pompcapaciteit 2006 liter per uur
voor een fris en schoon zwembad
Ø 366x76 cm

FUNNY
SCHUTTINGHANGER
diverse varianten
papegaai: lengte 31 cm
hond: lengte 25 cm 

KINDER
GYMPEN
diverse kleuren en prints
canvas
maten 30-35

0.49 8.99

WELLA PRO SERIES 
SHAMPOO 
diverse soorten
500 ml

1.69

18.95

LUXE
STRANDLAKEN
diverse kleuren en prints
100% katoen

7.99

UV-BESTENDIG 
TUINNET
maas 17x17 mm
5x3 meter

1.5954.95
BLUETOOTH
SPEAKER
geniet van draadloos stereogeluid
ideaal voor thuis of onderweg
verkrijgbaar in diverse 
trendy kleuren
geschikt voor 
Android, Apple 
en Windows

14.95

2.99

3.99
PRIJSDOORBRAAK!

16 GB
USB-STICK
Platinum of SanDisk 
Cruzer Blade
verkijgbaar bij 
de kassa en/of 
servicebalie

6.95
400 GRAM

MARS MINI 
CANDYBAR MIX
exclusieve voetbal editie
20 candybars

1.99

2.99

ONKRUID
BESTRIJDER
gebruiksklaar
topkwaliteit
750 ml

3.19
MIEREN
BESTRIJDER
gebruiksklaar
250 gram

2.99

ORANJE 
HEREN POLO
100% katoen
maten M-XXL

4.49

WK-TIP!

ORANJE 
HEREN T-SHIRT 
100% katoen
maten M-XXL

2.49

VIS
KOFFER
- 113-delig met o.a. 
dobbers, kunstaas, 
lood, madenbakje, 
haakjes en wartels
- 2 klaplades
- 30x18x14 cm

7.95

180 CM

Q4LIFE
WERPHENGELSET
- slipmolen, gelagerd
- 0,25 mm lijn
- glasfiber
- telescopisch 

6.95

INTEX
ZWEMRING
diverse soorten

0.89

100X180 CM
MUUR
SOLARLAMP
diverse kleuren
LED, 15 cm

1.59

MUUR/SCHUTTING
SOLARLAMP
compact formaat 
kunststof
LED

1.19

72
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RAAM
WISSER
verstelbaar
RVS, 35 cm

1.29

NATUUR
ZEEMLEDER
perfecte kwaliteit
ca. 48x33 cm

2.79
5 LITER

RUITENSPROEIER
VLOEISTOF
gebruiksklaar
verwijdert effectief 
vuil- en insectenresten
Dekra gekeurd

1.19

AIRWICK
LUCHTVERFRISSER
diverse varianten
240 ml

0.98
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Mooi in de natuur

Toen de oude directeur gepensioneerd was bleef de traditie van de bor-
rel gehandhaafd. Vroeger lag dat dagelijkse tijdstip ietsje later, ’n beetje 
tussen half zes en zessen, maar door de verworvenheden binnen onze 
socialistische heilstaat werd er steeds iets meer van de salami, die werk-
tijd heette, afgesnoept. Geeft niet, ondernemende geesten laten zich 
geen afgepaste uren voorschrijven, die stomen maar door, ook in deze 
tijd. ’n Jaar of tien eerder placht de directeur voor het eten een glaasje 
droge sherry te drinken, Harvey’s Fino, een beendroge, bleke en lekker 
nootachtige versterkte wijn. Sherry was vroeger een echte hype, werd 
alom geschonken op recepties en feesten en was er natuurlijk in alle va-
rianten: fino, manzanilla, amontillado, cream en natuurlijk de mierzoete 
Pedro Ximenez. Afgeleid van amontillado waren er kruiken Montilla van 
tweeëneenhalve liter op de markt gebracht, een goedkoop surrogaat 
en dat dronk zó lekker weg…. Mijn toenmalige vriendin heeft nogal 
wat keren boven de wc-bril gehangen, gemeen dronken kon je er van 
worden.
Later schakelde de directeur over op jonge klare, in eerste instantie nog 
met een pommeransje (bittertje) er op. In de zomer stond er ook een 
glaasje bier naast, want hij beschikte over een biljartkamer, waarin een 
gekoeld minivaatje bier stond. 
Wanneer het werk op de fabriek gedaan was brachten de drie Pieten, 
vertrouwelingen van de directeur, met grote regelmaat een kortstondig 
bezoek en dronken met hem één, meestal twee neuten. De grootste 
was een goedlachse plaaggeest, zijn hele familie werkte op de fabriek, 
en hij onthield alle flauwe grapjes: broodtrommeltje vastspijkeren op 
de houten werkbank, schroevendraaier met handvat dopen in een ton 
met vet (bij lopende-bandwerk, waarbij het gereedschap blind werd ge-
grepen) of bacosleutel kortstondig met gasvlam verhitten (in dezelfde 
situatie) en natuurlijk een knoop in de broekspijp van de overal leggen 
en deze dan naar binnen vouwen. Dat vet, overigens, werd natuurlijk 
ook aan fietshandvatten gesmeerd omdat de heren collega-werknemers 
hun handen keurig hadden afgeschrobd nadat ze hun overall in het 
stalen kledingkastje hadden opgeborgen. Gvrdegvrde… Natuurlijk weer 
die P.! Hij werd vanzelfsprekend zelf regelmatig te grazen genomen, 
wie de bal kaatst etc. De tweede Piet was chauffeur en deed af en toe 
nog wat boodschappen voor de oud-directeur. De kleine Piet, ook wel 
Poetje genaamd, was ook zo’n schatje met van die klotegeintjes, maar 
wel de grootste vertrouweling en die kwam eigenlijk elke dag voorbij 
voor een neutje. Hij ging ook altijd mee op jacht en maakte bijna al 
het wild schoon en prepareerde de reegeweitjes. Zijn oudere broer Jan, 
ook wel De Koes genaamd, was nog meer kind aan huis. Hij zorgde 
voor de jachthond en was de vaste bondgenoot van de jachtopziener, 
en het moet gezegd, die twee naaiden er op, geen stroper meer te be-
kennen in de wijde omtrek. Anders dan nu, waar schietgevaarlijk tuig 
met fourwheeldrives ’s avonds het buitengebied afstruint en zelfs in de 
zomer de moederdieren bij hun kroost wegschiet. Geloof niet dat ik 
Marianne Thieme daarover ooit heb gehoord….Enfin, die Koes, kwam 
dag en nacht over de vloer. Hij droeg zomer en winter hetzelfde zwarte 
manchester pak, met enkel ’n bloes eronder en op die manier was ie al 
vroeg versleten. In de tijd van de kievitseieren, wanneer de directeur en 
zijn vrienden al aan een straffe borrel zaten, schouwde hij de eieren in 
de bijkeuken en de bebroede exemplaren klutste hij zó voor mijn ogen 
met een flesje bier naar binnen. Tsjakka!
Ik zou hier natuurlijk nu een recept of de juiste bereidingswijze van kie-
vitseieren kunnen geven, maar ik denk dat ik daar teveel gezeik mee 
krijg, terwijl ze in Friesland nog gewoon gezocht en genuttigd mogen 
worden. Het zij zo. Afgelopen zondag at ik

Pizza, rijk belegd alla Ago
1 rol Pizzadeeg incl. saus (“Tante Fanny” van de Jumbo werkt mak-
kelijk)
1 blikje artisjokkenharten, 1 pot gegrilde, gepelde paprika
1 kleine chorizo worst, 1 stukje gorgonzola van ca. 100 gram
1 klein bakje champignons, 1 zakje geraspte mozzarella 
Zwarte olijven zonder pit, 1 teen knoflook, oregano
Verwarm de oven voor op 220°C.  Knijp de knoflook uit en breng samen 
met de tomatensaus uit het bijgeleverde potje en een theelepel oregano 
10 minuten zachtjes aan de kook. Bestrooi je werkvlak met bloem en 
rol het pizzadeeg dun uit. Snij op maat en leg op een bakplaat of -mat. 
Besmeer met de tomatensaus. Beleg met reepjes paprika, gehalveerde 
artisjokkenharten, plakjes chorizo, brokjes gorgonzola, plakjes champig-
non en olijven, alles zoveel als u goed lijkt, maar niet teveel. Bestrooi 
met de mozzarella en bak in ca. 15 minuten. (P.S. pizzadeeg van andere 
supermarkten is ook goed, maar deze heb je snel uitgerold. Die verbe-
terde tomatensaus komt van mijn schoonzusje Jeanne)

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

Drie Pieten

Natuurexcursie naar de “Moerputten” 
bij ’s-Hertogenbosch 
De Heem-natuurgroep uit Sint- 
Oedenrode organiseert een na-
tuurexcursie naar de Moerputten 
gelegen nabij ’s-Hertogenbosch op 
zondag 25 mei. Het vertrek is om 
9.00 uur vanaf de markt te Sint-
Oedenrode, vandaar gaan we car-
poolen naar ’s-Hertogenbosch. 

De Moerputten is een natuurgebied 
ter grootte van 120 ha en eigendom 
van SSB. De naam geeft aan dat het 
een nat gebied is. Het gebied is een 
van de weinige overgebleven laag-
veenmoerassen in onze provincie. De 
Moerputten bestaat uit veel verschil-
lende terreintypes. Zo zijn er hooi-
landen, enkele blauwgraslanden, 
rietvelden, moerassen, open water 
en wilgenstruwelen te vinden. Nage-
noeg alle stadia van een verlandend 

laagveengebied komen hier voor.  Er 
zijn talrijke zogenaamde legakkers.
Door de lage ligging heeft vroeger 
een sterke veenvorming plaats-
gevonden. Blijkbaar was het veen 
dik genoeg om te worden ontgon-
nen. Zo ontstonden twee plassen: 
de Lange Putten, waarover nu de 
grote Moerputtenbrug ligt, en een 
kleinere, de Moerput. Sporen van 
deze veen-ontginning zijn nog in 
het landschap te zien.
Het gebied heeft een rijke maar 
kwetsbare flora en fauna. Men ziet 
er reeën, vossen en roofvogels, zo-
als de buizerd. Ook zijn in het ge-
bied enkele vlindersoorten uitgezet. 
Op de pijlers van de brug zijn korst-
mossen, bladmossen en muur- en 
steenbreekvarens te vinden.  Verder 
is er een bijzondere flora te zien met 

o.a. addertong en spaanse ruiter.
Prominent aanwezig in de Moer-
putten is de 600 meter lange spoor-
brug, die een onderdeel was van de 
Langstraatspoorlijn. ( in de volks-
mond ook wel het Halve Zolenlijn-
tje genoemd, omdat er voorname-
lijk leer en aanverwante artikelen 
over dit spoor werden vervoerd). Is 
sinds 1972 nier meer in gebruik en 
sindsdien ernstig in verval geraakt. 
In 2010 is de brug opnieuw geres-
taureerd en op 18 mei 2011 werd 
de brug weer geopend voor wan-
delaars. Er zijn 3 wandelroutes uit-
gezet door Staatsbosbeheer. 
Interesse in deze bijzondere natuur-
excursie komt dan naar de markt en 
ga mee. Iedereen is van harte wel-
kom. Zorg wel voor stevig schoeisel 
en als het nodig regenkleding. 

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

Ad hAzenberg
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

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

Lente is: 
een tortelduif met jonkies, in je 
ventilator, onder je afdak.
 
l. Verhagen

Heeft u ook een mooie natuurfoto 
gemaakt? 
Stuur deze dan naar 
redactie@demooirooikrant.nl

TERUG IN DE TIJD...
Jachtrust

Het tempo waarin we leven wordt 
steeds hoger. En dus ook het tempo 
waarin we gaan. Naar Veghel en naar 
Son bijvoorbeeld. Ooit lag daarheen 
niet veel meer dan een zandpad, of 
iets wat daarop moest lijken. Boeren-
karren en andere voertuigen baanden 
zich er traag een weg, als het had ge-
regend en de weg vol kuilen zat dan 
ging het nog trager, misschien ging 
het soms ook wel helemaal niet. Het 
ging gewoon zo snel als dat het ging. 
En men had de tijd. Of misschien beter 
gezegd: men nam de tijd. In het ritme 
van de dag was de tijd misschien zoiets 
als een trouwe kameraad met wie je 
rustig samen opliep, van het begin tot 
aan het eind. Elke dag opnieuw. Maar 
die tijd ging dus voorbij. In de vaart 
der volkeren werd en wordt ons leven 
drukker en drukker. We willen alsmaar 
meer. En sneller. En dus hebben we nu 
tijd te kort. Eigenlijk is de tijd gewor-
den tot een hinderlijke tegenstander, 
een vijand die we moeten verslaan om 
er niet zelf door verslagen te worden. 
Dat zandpad naar Veghel en Son werd 
daarom in de tweede helft van de ne-
gentiende eeuw een verharde provin-
ciale weg, op 23 juni 1862 feestelijk 
geopend in café De Zwaan in Son. En 
zo is het lang geweest. Tot aan het be-
gin van deze eeuw. Toen werd de weg 
opgeruimd om plaats te maken voor 
de A50. Want het werd nog drukker. 

En het ging ons nog steeds niet snel 
genoeg. En met de oude weg moesten 
ook veel panden worden opgeruimd, 
huizen en bedrijven, op het traject in 
Sint-Oedenrode 68 in totaal. De pan-
den die gespaard zijn gebleven herin-
neren nog vaag aan het tracé van de 
oude weg, zij het nu als verdwaalde 
relikwieën in een verloren en gete-
kend landschap. Een van de panden 
die moesten verdwijnen was café-res-
taurant Jachtrust aan de Eversestraat. 
In de ‘huiskamer van het Everse’ kwa-
men sinds 1957 veel reizigers, gejaagd 
of niet, even tot rust. Ook veel vereni-
gingen waren er thuis, van carnavals- 
en wijkvereniging tot het Gilde en de 
biljartclub. En lief en leed werden er 

gedeeld bij bruiloften, begrafenissen 
en recepties. Op 6 januari 2002 was er 
de laatste receptie, de afscheidsrecep-
tie van café-restaurant Jachtrust zelf. 
De aanleg van de A50 was toen al in 
volle gang, en rondom gierde de wind 
op de inmiddels kaalgeslagen vlakte. 
Aan die plek herinnert nu niets meer. 
We razen er, zonder dat we er nog erg 
in hebben, dagelijks met 120 km/h 
dwars overheen. Want zoals een oud 
Latijns spreekwoord zegt: Hora ruit, 
tempus fluit (Het uur snelt voort, de 
tijd vergaat).

© Ralph Janssen, 
Ralph Janssen Architecten / byRalph
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Mathieu dirven koffi econcert  

Jong geleerd …….

Het was al weer het laatste 
Mathieu Dirven koffieconcert van 
dit seizoen, afgelopen zondag in 
Kasteel Henkenshage. Dit keer 
met medewerking van verschil-
lende saxofoonensembles.
Uitgenodigd waren: Sax ‘Choir” 
Saxperience, saxofoonkwartet 
‘Chill4’ en saxofoonkwartet ‘AS4”

door: bert de graaf

Er waren solo-optredens van Luca 
Appeldoorn (harp), Celine van 
Kasteren (hobo) en Fleur Houben 
(dwarsfluit). Han de Jong verzorg-
de de pianobegeleiding en speelde 
ook enkele solowerken. Daniel van 
Rooij (van de talentenklas) speelde 
solo altsaxofoon en werd begeleid 
door Jo Hennen op de vleugel. Pip 
de Coninck trad op als soliste in het 
Sax ‘Choir’ Saxperience. 

Op deze zonnige zondagmorgen 
was er toch redelijk veel belang-
stelling voor dit concert. Riet Me-
ijs, voorzitter van het Roois Kultuur 
Kontakt, verwelkomde iedereen en 
prees de goede samenwerking tus-
sen het MIK en het Cultureel Plat-
form. Om half twaalf begon het 
muzikaal programma met Saxpe-
rience. Zij speelden Little Serenade 
van Colin Cowless en Serenade 
voor blazers KV 388 van W.A. 

Mozart. Hierna speelde Celine van 
Kasteren dapper haar solo’s. Met 
begeleiding op de vleugel door 
Han de Jong. Een verdiend applaus 
viel haar ten deel. Han de Jong, 
een gelouterd pianist, speelde een 
fraai stukje pianomuziek van Erik 
Satie. Gnossiene No. 1. Dat deed 
de mensen denken aan Knossos. 
De beroemde hoofdstad van het 
Minoïsche Kreta van weleer. Han 
vervolgde met een stuk uit Re-
cuerdos de Viaje; En la Playa en 
tenslotte ‘Andaluza’ van Enrique 
Granados.

Voor de pauze kwam nog het 
Saxofoonkwartet ‘AS4” met Daniel 
van Rooij, Cedric Ruler, Teun van 
de Bogaart en Niels van de Ven 
aan bod. Zij speelden vlot muziek 
van George Gershwin, “Air Scan-
dinave en ‘I got Rhythm. Na de 
pauze kwam het saxofoonkwartet 
‘CHILL4” met Luc van Elzen, Pim 
Vet, Martijn van Stiphout en Sanne 
van Nuenen op het podium. Een 
wereldkwartet, zeiden ze zelf, en 
dat kon je dan ook horen. Van Jean 
Babtiste Singelee “Premier Quator 
en ‘Revolutionario van Astor Piaz-
zolla. 

Daarna was er tijd voor pas-
sie en toewijding. Harpiste Luca 
Appeldoorn en hoboïste Celine 

van Kasteren speelden Romanze 1 
en 2 van Yvonne Toussaint. Daniel 
van Rooij, uit de talentenklas van 
het MIK, was toen aan de beurt. 
Hij werd begeleid door Jo Hennen, 
op de vleugel. Hij speelde op zijn 
altsaxofoon ‘Pequena Scardas van 
Petro Iturralde. 

Pip de Coninck, ook een talent, 
soleerde prima in Saxperience met 
‘Aria van Eugene Bozza en tenslot-
te sloot het Sax ‘Choir’ dit lange 
koffieconcert af. Marius Wijnakker, 
voorzitter van het Culturele Plat-
form, bedankte een ieder voor dit 
prachtig muzikaal Mathieu Dirven  
Koffieconcert en na de fotorepor-
tage verdween een ieder spoedig 
in het mooie zonnige licht.

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43

Alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur

Kom nu perkplanten kijken 
in onze kwekerij (7000 m²) 

  
In onze kwekerij vindt u een �eurig assortiment 

perkplanten,geraniums,potgrond,hang- en kuipplanten  in 
een overdekte verkoopruimte.   

Openingstijden: 
Ma t/m vr open van 8.30 tot 17.30 uur.

Za open van 8.30 uur tot 17.00 uur.

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

 

Bedankt voor jullie bijdrage aan Rondom Rooi 

Vooral dankzij jullie was het een fantastisch evenement! 

  

alle deelnemers       de motards voor de veilige toer 

De IjSMAAKerij         Kapteins Party Verhuur       Suzan van Gerwen      De Stapelaars                    

          Slagerij Dennis van de Ven     Bike S.O.S.       De Bever groente en fruit          

TVE Reclameproducties          Wecycling            Makelaardij van de Laar        Bavaria     

 De MooiRooiKrant    Van Rijsingen Diepvries         Gerrie en Gerry van Gerwen  

    Lieke de Koning         Kim de Koning           Susan van Schaaijk          Noortje Lipsch 

Snelle Jelle                 Gemeente Sint-Oedenrode           Rien van Lieshout              ABN Amro 

Marlies Liebregts van Gerwen          VeloCity              Maarten van Bakel        Daan Dirven 

            Ad v Kasteren            Mara van Genugten        Samba Rooi      Sjors Stakenburg                 

 Personeel Brasserie De Beleving               Mirte Van de Velde         Nina Muusz 

en de niet te vergeten alle geduldige medeweggebruikers 

 

Vlooienmarkt en bloemenverkoop
Op 29 mei a.s. Hemelvaartsdag 
organiseert de jeugdafdeling van 
Voetbalvereniging Boskant, de jaar-
lijkse vlooienmarkt met bloemenver-
koop. Plaats: nabij de kantine van 

VV Boskant, Hazelaarstraat 54, Bos-
kant (Sint-Oedenrode).  Van 10.00 
tot 14.30 uur. Entree  1,50 euro. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
jeugd van VV Boskant.

Foto cor van oorschot
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Mooi in de regio
Zondagmiddag  1 juni

Hart voor Muziek Festival 2014

Een uniek programma op een unieke locatie: dat 
zijn de ingredienten voor het Hart voor Muziek-
festival 2014. Plaats van handeling het Philips-
stadion. Meer precies staat straks het podium 
tussen de dug-outs en hebben alle gasten de 
beschikking over een overdekte zitplaats. En na-
tuurlijk meer dan 25 topartiesten uit Nederland. 
En dat allemaal ook nog eens voor een lage en-
treeprijs: €10,- slechts, inclusief zitplaats dus.

Het wordt een fantastische middag. Met veel, 
heel veel hoogtepunten. Wat dacht je bijvoor-
beeld van twee duetten van Django Wagner; 
eentje met Antje Monteiro en eentje met Peter 

Beense. Twee grote hits, dat blijkt nu al. Maar 
er is ook dat heel speciale live-optreden van de 
Koningin van het Levenslied: Marianne Weber. 
Maar ook Eindhoven is vertegenwoordigd met 
een optreden van  Mr. Stijldans himself: John 
de Bever. En wat te denken van namen als 
Henk Damen,  Henk Bernard, de Gebroeders 
Ko, Djumbo en Rein Mercha. Die middag ook 
de tv-opname van een WK special met de al-
lernieuwste en oudste Oranjesongs van Wolter 
Kroes, Snollebolleke, Dries Roelvink en vele an-
deren. Kaarten zijn te koop bij de Fanstore van 
PSV, bij Berkmusic aan de Woenselse Markt en 
natuurlijk bij Ticketpoint.nl.

VIP
Ook bestaat die middag de mogelijkheid om de 
show door te brengen als VIP-gast. Toegang 
middels een speciale VIP-ingang, ontvangst 
met welkomstdrankje, onbeperkt drankjes voor 
en tijdens de hele show, perfect zit/staanplaat-
sen tijdens de show. Tafelhapjes en borrelhap-
jes met zelfs een puntzak friet en inclusief een 
parkeerkaart voor het Philips stadion. Prijs all-
in: € 63,50. Kaartverkoop voor dit heel bijzon-
dere arrangement via 040-2505512

Vijfde Liemps Kunstpad op zondag 25 mei

Onder de naam van Liemps Kunstpad wordt 
op zondag 25 mei 2014 voor de vijfde keer in 
successie in Liempde een Open Dag gehouden 
met werk van zo’n 35 Liempdenaren, die op 
creatieve wijze bezig zijn met tekenen, schil-
deren, keramiek en het maken van grafiek, et-
sen en beelden. 

Burgemeester Mark Buijs opent zondagochtend 
deze lustrum editie van het kunstpad en daarna 
zijn bezoekers van 11.00 tot 17.00 gratis wel-
kom bij de kunstenaars.
Belangstellenden kunnen de kunstwerken bij 
de makers thuis of in hun atelier komen bekij-
ken. Daarnaast zijn op een aantal adressen ook 
werken verzameld van diverse kunstenaars, 
meestal groepen die al een tijd samen schilde-
ren of beeldhouwen. Op deze manier wordt be-
langstellenden de kans geboden om te zien wat 
Liempde op dit culturele vlak te bieden heeft.

Net als bij de eerdere edities van het Liemps 
Kunstpad is er een plattegrond gemaakt met 
daarop de 19 adressen in het centrum van 
Liempde waar men terecht kan. Deze kaarten 
zijn te krijgen bij de VVV in Café “Het Wapen 
van Liempde” Raadhuisplein 4 in Liempde en 
bij de deelnemers. Ook op de website 
www.liemps-kunstpad.nl staat deze kaart en 
bovendien veel informatie over de deelnemers 
en afbeeldingen van hun kunstwerken. 
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Kermis Zijtaart wederom een dorpsfeest
Zaterdag 24 mei gaat het startschot af op het 
dorpsplein in Zijtaart. Lagen afgelopen jaar de 
dorpskermissen van de gemeente Veghel nog 
ter discussie, in Zijtaart trekt de EGZ (Evene-
mentenGroep Zijtaart) zich hier niets van aan. 
Een vol programma speelt zich komend week-
end af in de dorpskern van Zijtaart.

Zaterdag 24 mei om 19.00 uur gaat de kermis 
op het dorpsplein van start nadat ‘s middags de 
jeugd zich uit heeft kunnen leven op het terrein 
van de Leinse Hoefslag met de fietscross (or-
ganisatie: WTC Zijtaart.) ‘S avonds heeft Zaal 
Kleijngeld ook een gevuld programma in de 
feestzaal. Vanaf 21.00 uur zal niemand minder 
dan Que Pasá, een bekende regioband uit de 
regio Boekel, de aftrap geven van vier dagen 
feest.
Zondagmorgen organiseert de Carnavalsver-
eniging de Reigers weer haar jaarlijkse ou-
derwetse vlooienmarkt. Gratis toegang vanaf 
10.00 uur tot 14.30 uur. Om 11.00 uur klinken 
de eerste muzikale klanken alweer van het ter-
ras van Cafe Kleijngeld. Zondagavond speelt de 

jeugdband Yellow Pants op, deze Veghelse op-
komende band heeft het afgelopen jaar al vele 
trofeeën ontvangen en timmert behoorlijk aan 
de weg.
Maandagmiddag is er een speciale middag voor 
de leden van de plaatselijke KBO om ‘s avonds 
nog lekker te genieten van de klanken op de 
terrassen van de lokale horeca. Dinsdagmiddag 
is er vanaf 18.00 uur de mogelijkheid om deel te 
nemen een  nieuw evenement: “de streetrace 
van Zijtaart” Deze streetrace is nieuw en deel-
name is mogelijk in de categorieën: jeugd, fun-
klasse en licentiehouders. Deze organisatie is 
in handen van Frank Giesbers. Inschrijven kan 
via teamgies@hotmail.nl of via info@feestzaal.
nl. Het spectaculaire parcours zal door de kom 
lopen en zal door Zaal Kleijngeld lopen om ver-
volgens ook door de showroom van Autocen-
trum Zijtaart  en de FietsenWinkel te gaan. In 
Zaal Kleijngeld klinkt tijdens dit evenement de 
muziek van zingende dj Marcel Jansen. Vier da-
gen feest in Zijtaart, die u zeker niet mag mis-
sen. Graag tot ziens op kermis Zijtaart van 24 
t/m 27 mei. 
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Deelnemers Klantenkaart

You! fashion for women 

  

0413-470777
www.you-fashion4women.nl Ko�eren 4  

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

  

  

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

  

  

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

  

  

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

  

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

  

  

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

 
  

  

  

  

  

Markt & Dommelrode Markt 12 0413-472280
Apotheken Hertog Hendrikstraat 5a 0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij You! fashion for women & more, Ko�eren 4

maandag gesloten. 
dinsdag, woensdag en donderdag: 9.30 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.30 tot 20.00 uur
zaterdag: 9.30 tot 17.00 uur

Pari Heuvel 15a 0413-330838

C.J. Brekelmans Boskantseweg 59 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Jubilee 130JubileeJubileeJubilee 130Boxspringset

JUBILEE 130,
ELEKTRISCH VERSTELBAAR

VAN € 3.795,- VOOR

       
(140 X 200 CM)

€ 2.495,-

Nu met liefst  1.300,- jubileumkorting!

NU MET € 250,00 EXTRA VOORDEEL:
- GRATIS SPLITUITVOERING VAN DE TOPPER (T.W.V. 150,00)
- € 100,00 KORTING OP DE RF ECO AFSTANDSBEDIENING!

Een echte boxspring, het aangename gevoel van een diepe vering.
Supercomfort, en dat allemaal voor een feestprijs. Dat is deJubilee 130,
een complete boxspringset, speciaal gemaakt ter gelegenheid van 
onze 130ste verjaardag! Ja, mét fraai hoofdbord voorzien van kapnaad, 
twee gestoffeerde pocketveringmatrassen, luxe meubelstof en een 
dikke, comfortabele en duurzame topper. Een voetbord en hockers zijn 
los verkrijgbare accessoires. Verkrijgbaar in een vlakke en een elek-
trisch verstelbare uitvoering. Nu: vlakke uitvoering vanaf €  3.095,00       
                            voor € 1.795,00.
          Overtuig uzelf bij:  
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Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

 

 
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw  in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl
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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

Carine Staals speelt in theater de Blauwe Kei

Van 27 mei tot en met 1 juni 2014 
brengt Stage Affairs de familie-
musical Labyrinth op de planken 
van Theater de Blauwe Kei in Veg-
hel. Een van de castleden in deze 
musical is Carine Staal uit Sint-
Oedenrode. Carine speelt de rol van 
Barvrouw Copa, Verknipselaar en 
Goblin Pilch.

Als Copa zingt Carine het mooie 
nummer “Blijf Hier Bij Ons” Een 
nummer dat op haar lijf geschreven 
is. Tijdens deze scene is Carine ver-
kleed als de sensuele Copa. Laat je 
verrassen hoe Carine door de kle-
dinggroep en het griemtiem Stage 
Affairs omgetoverd is tot een heuse 
barvrouw die haar gasten weet te 

verleiden tot …….

De bekende cultfilm "Labyrinth" 
van Jim Henson (Muppets) en David 
Bowie is door Stage Affairs omge-
werkt tot een muzikale theater-
productie. Labyrinth is een eigen-
tijds fantasieverhaal waarin zowel 
volwassenen als kinderen (leeftijd 
variërend van 10 tot 67 jaar) een 
prominente plaats krijgen. Voor de 
muziek is gebruik gemaakt van de 
nummers uit de oorspronkelijke film, 
gecomponeerd door David Bowie, 
uitgebreid met andere bekende en 
minder bekende hits van David Bo-
wie (totaal ca. 20). 

Het verhaal draait om het tiener-

meisje Sarah, die vlucht in haar fan-
tasie om te ontkomen aan de dage-
lijkse wekelijkheid; haar stiefmoeder 
die ze niet mag en haar halfbroertje 
Tobi, op wie ze moet passen. Haar 
fantasie blijkt echter toverkracht 
te bezitten en haar broertje wordt 
ontvoerd door de Goblins. Van de 
Goblinkoning Jareth krijgt ze echter 
maar 13 uur de tijd om haar broertje 
terug te halen uit het Goblinkasteel, 
maar daarvoor zal ze wel door een 
labyrint moeten vol wonderen en il-
lusies... 

De muziek van deze theaterproduc-
tie zal live worden verzorgd door 
een 7 koppig orkest, met onder an-
dere Harold Geerts (geboren in Sint-
Oedenrode, woont tegenwoordig 
in Amsterdam) De originele film be-
vat muziek, geschreven door David 
Bowie en Trevor Jones. Om ech-
ter deze film om te werken tot een 
theaterproductie, hadden we meer 
muziek nodig dan de muziek die in 
de film voorhanden is. We beslo-
ten voor de muziek alleen gebruik 
te maken van het oeuvre van Da-
vid Bowie. Bowie heeft in zijn leven 
enorm veel muziek gecomponeerd 
en de uitdaging was de juiste muziek 
te zoeken bij de diverse scenes. Het 
resultaat is een bindende mix van ge-
zongen muziek en underscores onder 
de gesproken teksten! Alles Neder-
landstalig. Kaarten zijn te bestellen 
via theater De Blauwe Kei in Veghel 
www.blauwekei.nl of aan de thea-
terkassa. Meer informatie vindt u op 
www.stageaffairs.nl

foto: Frank kok Fotografi e.

Zij Actief Nijnsel op excursie naar 
Boeddhistisch Centrum 

Met een kleine groep dames vertrok 
Zij Actief Nijnsel woensdag 14 mei 
richting Vorstenbosch.

Midden in dat dorp staat een boerderij 
die verbouwd is tot een Boeddhistisch 
Centrum. De vrouwen werden harte-

lijk ontvangen door Ria Bello en Guus 
van der Valk die samen dit centrum 
leiden. In het midden van de boerderij 
is een tempel geheel in Tibetaanse stijl 
gemaakt. De wanden prachtig ver-
sierd en aangekleed. Er werd verteld 
over het ontstaan en de inwijding van 

de tempel en tevens werd er uitleg 
gegeven over meditatietechnieken, 
cursussen en workshops die er te vol-
gen zijn. Ter afsluiting zijn ze nog in 
de tuin geweest waar een gebedsmo-
len staat. Ook hierover wist de gast-
vrouw veel te vertellen.  
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Een wedstrijd die 
Luc niet snel zal ver-
geten, een teleur-
stellende 6e plaats is 
niet waar hij zich op 
had ingesteld. 

Branten had hard 
getraind en veel 
vorderingen ge-
maakt met zijn pols 
die hij onlangs brak, 
maar dat mocht he-
laas het verschil niet 
maken. Hij kon zijn 
ritme niet te pakken 
krijgen met onno-
dige fouten als ge-
volg. Branten gaat 
voor de revanche tij-
dens het Nederlands 
Kampioenschap 
Trial in Schijndel 
aankomende zon-
dag 25 mei. Kom 

daar kijken naar de hogeschool van de motorsport, entree is 
gratis. Vlagheide 6f, Schijndel. 
Foto's: www.branten.org

MEGA OUTLET SALE
O

nze tijdelijke outlet opent speciaal haar deuren voor 4 dagen. Be there!
SPECIAAL GEOPEND

Al onze top merken voor
OUTLET prijzen

1e paar 25% - 50% korting

2e paar is het goedkoopste paar. De prijs wordt berekend over de originele verkoopprijs

New Balance - Converse - Via Vai - Shabbies - Tommy Hilfiger - Gabor - G-star - Timberland - Nubikk
Ugg - Paul Green - Bronx - Janet & Janet - Super Trash - Floris van Bommel - Giorgio - Mjus - Enz...

2e paar de helft vd helft!

VOOR 4 DAGEN |
OUTLET SCHIJNDEL
Hoofdstraat 162

di+wo 10-18 do X vr 10-21 za 10-17
di 27/5 t/m za 31/5

Nieuwe zwemkanjers in Sint-Oedenrode zwemmen

Sint oedenrode heeft er weer 55 zwemkanjers bij! de kinderen behaalden afgelopen weekend hun zwemdiploma in de 
verschillende categorieën. een prestatie om trots op te zijn! Volgende week volgen er nog meer foto’s. Ze zijn ook terug 
te vinden op www.mooirooi.nl 

hockey

Rooi H1 wint van Geldrop

Luc Branten 6e op 
NK Zelhem

Door de winst van vorige week te-
gen Uden wist Rooi promotie veilig 
te stellen naar de eerste klasse. Dit 
was in eerste instantie de doelstel-
ling van Rooi aan het begin van het 
seizoen, maar na de goede reeks is 
deze doelstelling echter bijgesteld en 
zijn de zinnen gezet op het kampi-
oenschap. Afgelopen zondag kon 
Rooi H1 het kampioenschap beha-
len, maar dit hadden ze niet in ei-
gen hand. Rooi moest winnen van 
Geldrop en directe concurrent HOD 
moest gelijkspelen of verliezen. 

In de kleedkamer was de spanning 
nadrukkelijk aanwezig. Dit was ook 
af te zien aan de eerste tien minuten. 
In de zesde minuut kreeg Rooi al een 
tegendoelpunt. Rooi wist de focus 
te pakken en scoorde in de zestien-
de minuut. Willem van der Heijden 
scoorde uiteindelijk de rebound die 
voortkwam uit de strafcorner. Vier 
minuten later scoorde Willem nog-
maals, dit keer met de backhand. 

Dit zorgde voor een 2-1 voorsprong. 
Tom van den Akker scoorde vervol-
gens na een schitterende actie waar-
bij hij drie man inclusief de keeper 
wist uit te spelen. Na een mooie 
actie van Jelle van Dijk pushte Piet 
van Eijndhoven de bal hard in de lin-
ker kruising. Net voor rust scoorde 
Geldrop nogmaals. De stand bij rust 
was 4-2.

In de tweede helft werd het spel slor-
diger. Toch wist Rooi nog twee keer 
te scoren, deze kwamen allebei op 
naam van Willem van der Heijden. In 
de 56e minuut scoorde Geldrop de 
6-3. Rooi gooide de wedstrijd op slot 
en dit was ook de stand na het laat-
ste fluitsignaal. HOD wist te winnen 
en Rooi werd geen kampioen afge-
lopen zondag. Volgende week speelt 
Rooi zijn laatste wedstrijd om 14.30 
uit tegen Goirle. Bij winst of een ge-
lijkspel worden zij hier kampioen. 
Schreeuw Rooi naar het kampioen-
schap en kom kijken! 

Voet-, knie- of rugklachten?

Kerkplein 5 - 5492 AN Sint-Oedenrode
0413-420933

e

trial
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2 4  M E I
R U D Y  D E  W I TZ A T E R D A G  2 4  M E I

L I V E  R U D Y  D E  W I T  

U I T  S B S  P R O G R A M M A
Cafe/zaal `t Hooghuys ook voor uw feesten en partijen. Kapelstraat 46 Eerde.

Rooise BMX’ers strijden in 
binnen- en buitenland

bmx

Zondag 18 mei hebben de rijders de 
6e A.K gereden in Made. De presta-
ties van de Rooise BMX’ers zijn wis-
selend te noemen.
 
Bas Verhagen werd in zijn Eigenklasse 
boys 11/12 jarigen in de manches 3 x 
4e, in de kwartfinale 4e, in de halve 
5e en in de B finale 5e. In de Open-
klasse boys 9/10 jarigen werd hij in 
de manches 1,2,2, in de kwartfinale 
4e en in de halve 6e. Lex Veldt reed 
in de Eigenklasse boys 11/12 jarigen. 
Daarin kwam hij in de manches tot 3 
keer een 3e plek. In de kwartfinale 
werd hij 4e, in de halve finale 6e en in 
de B-finale 6e. In de Openklasse boys 
9/10 jarigen pakte hij in de manches 
een 2e een 2e en een 3e plaats.  In de 
kwartfinale werd hij 5e. Wessel van 
Dijk reed in zijn Eigenklasse boys 13 
jarigen. Tijdens de  manches werd hij 
3 x 1e, in de halve finale 4e en in de 
A-finale netjes 3e. In de Openklasse 
boys 12/13 jarigen was hij ook in 
vorm: manches 2,2,1, in de kwart-
finale 1e, in de halve 4e en in de fi-
nale 2e. Ilse Verhagen reed bij de Girls 
14+. Ze werd 3 x 5e in de manches. 
Alex Veldt reed bij de cruissers all en 
werd in de manches 6,5,5.

Fedde de Bie reed in de open klasse 

Boys -7. Hij werd in de manches 7,7,6. 
In zijn eigen klasse Boys 8/Girls 9 reed 
Fedde 3 x 6. Dit was niet genoeg om 
in de manches verder te komen.
Jelt de Bie reed dit weekend in de 
manches goed. Hij had 3 keer een 
goede start in zijn open klasse Boys 
8/Girls 9. Hier werd hij 3 x 2e. In de 
kwartfinale werd Jelt 4e. Hij mocht 
door naar de halve finale waar hij uit-
eindelijk 6e werd. Net niet goed ge-
noeg voor de finale.
In zijn eigen klasse Boys 10/Girls 11 
had Jelt meer tegenstand en werd hij 
4,5,4 wat wel goed genoeg was om 
door te gaan naar de halve finale. 
Hier eindigde Jelt op de 5e plaats, wat 
weer goed was voor een B-finale. Dit 
was nog één sterker veld wat Jelt op 
een 8e plaats deed eindigen.  
 
Op 17 en 18 mei hebben Kyro van 
Schijndel en Koen van der Wijst in 
Grandson (Zw) gereden. Op zaterdag 
werd Kyro bij de boys 11/12 jarigen 
in de manches 3 x 4e , in de 1/8 fina-
le7e. Koen werd bij de boys 15/16 ja-
rigen in de manches 3 x 1e, in de 1/8 
finale 3e en in de kwartfinale 6e. Zon-
dag werd Kyro in de manches 4,5,4, 
in de 1/8 finale 6e.  Koen werd 3 x 
1e in de manches, in de 1/8 finale 3e. 
Tijdens de kwartfinale is hij gevallen.

Letter en fi guurlijk peentjes 
zweten bij TV de Kienehoef

tennis

De heren van Kienehoef 3 hebben 
een warme en zeer zware dag be-
leefd tegen TC Metzpoint uit Veld-
hoven. Heren single 1 en 2 werden 
verliezend afgesloten. Tom verloor 
met 6-3 6-3 van een speler die ruim 
anderhalve speelsterkte hoger in ra-
ting stond. Toch vond eenieder dat 
hij de tegenstander dwong om het 
maximale te geven. Simon stond 
voor hetzelfde probleem als Tom. 
Hij verloor met 6-3 6-1. 

Koen en Mark moesten de punten 
binnenharken in single 3 en 4 en de-
den dit ook. In de dubbel konden de 

combinaties Tom / Mark en Koen / 
Simon niet op tegen de gelouterde 
dubbelspelers van TC Metzpoint. De 
dag werd afgesloten met een 4-2 
verlies. Toch twee belangrijke pun-
ten tegen de nummer 2 uit de com-
petitie.
Heren 1 heeft zichzelf tekort gedaan 
door zondag 2 punten te behalen uit 
de confrontatie tegen Heeze. Frank 
beleefde één van zijn betere dagen 
in zijn single. Zonder mededogen 
speelde hij zijn tegenstander com-
pleet zoek met 6-0 6-2. Arne speelde 
wat minder agressief in zijn single. 
De eerste set koste hem daardoor 
ook moeite om binnen te halen met 
7-5. De tweede set was de motor 
warm en kon hij de tegenstander zijn 
wil opleggen en met 6-3 winnend af-
sluiten. Mark wist in zijn single partij 
helaas te weinig door te drukken op 
belangrijke momenten. Ondanks de 
pressie van Mark kon zijn tegenstan-
der met sterk defensief spel winnen 
met 6-4 6-3. Roy speelde de vierde 
single. In de eerste set verloor hij de 
tiebreak. Zijn tegenstander zwijnde in 
deze set enorm. In set 2 was vervol-
gens het verzet van Roy gebroken. 
Hij leverde de set met 6-3 in. Met 
2-2 vingen de dubbels aan. De eerste 
dubbel diende een prooi te worden 

voor Arne en Roy. Ze schoten fana-
tiek uit de startblokken en konden 
zich na de 7-5 4-1 voorsprong nau-
welijks voorstellen wat het scenario 
uiteindelijk werd. De tegenstander 
vond het ritme en won warempel set 
2. Erg ontdaan van dit voorval ging 
vervolgens set 3 verloren met 6-0. 
Frank en de eindelijk van een bles-
sure herstelde Stefan speelden een 
enorme goede eerste en tweede set. 
Echter, set 1 ging naar de tegenstan-
der en set 2 naar de rooise mannen. 
De derde set moest de beslissing 
brengen. Tot het einde van de wed-
strijd was de spanning enorm. De 
tiebreak moest de winnaar brengen. 
Helaas vielen de ballen wat beter 
voor Heeze dan voor de Kienehoef. 
De dag werd afgesloten met een 4-2 
nederlaag. Heren 2 heeft haar beste 
dag van de competitie beleefd door 
3-3 te eindigen. Junioren gemengd 
tm 14 heeft gewonnen met 5-1 en 
kan serieus gaan meedoen om het 
kampioenschap. Junioren gemengd 
tm 17 heeft gewonnen met 5-1. Jon-
gens tm 17 speelde knap 3-3. Alle 
overige uitslagen zijn te vinden op 
www.mijnknltb.nl. Volgende week 
zullen de teams bij TV de Kienehoef 
starten om 10.30 u. U bent weer van 
harte welkom.   

koen van den oever

Clubkampioenschappen jeugd 
TTV Attaque

De clubkampioenschappen, dit-
maal voor de jeugd, werden afge-
lopen vrijdag weer gehouden. 

Een succesvol toernooi, waar ta-
lent centraal stond, want ook dit 
jaar hebben we weer talent ge-

zien. Bas Janssen was uiteinde-
lijk het grootste talent. Hij wist de 
clubkampioenschappen te winnen 
zonder ook maar één game af te 
staan, een buitengewoon prima 
prestatie! Bas begon zijn wedstrij-
den vaak goed en kende weinig 
verzwakking. Mika van Heeswijk 
was de grootste concurrent van 
Bas, maar ook hij wist Bas niet te 
kloppen. In de poulefase werd Bas 
overtuigend eerste en moest het 
in de halve finale opnemen tegen 
Max van Doorn. Bas won die partij 
overtuigend en drong door naar de 
finale waarin hij Mika trof, die de 
halve finale maar moeilijk kon win-
nen tegen Dirk Schoo. Hij versloeg 
Dirk uiteindelijk met 3-1. De finale 
won Bas overtuigend met 3-0 van 
Mika, waarin erg goed spel werd 
vertoont met veel mooie rally’s. Bas 
was de terechte winnaar en mocht 
de wisseltrofee in ontvangst nemen 
om deze titel volgend jaar weer te 
verdedigen. 

tafeltennis

Dione Mesu tweede op NKhandboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Roze-
laer geschoten voor de competitie. 
Deze week waren de winnaars Wim 
Boonstoppel en Jan Gordijn met 
219 punten. De overige scores: Jan 
van Bergen 217, Leo van Breugel 
209, Jan van Erp 207, Ron Spijker 
182, Toon Hermes 177 en Albert 
van Ofwegen 151.

Op vrijdagavond hebben we voor 
de eerste keer een houtwedstrijd ge-
schoten. Alle schutters kregen een 
houten boog en houten pijlen om 
mee te schieten. Er werd op de ou-
derwetse zwart-witte gildeblazoe-
nen geschoten. De winnaar van de 
houten beker was Sjef van den Berg 
met 114 punten. De overige scores: 
Rene van der Heijden 105, Jos van 
den Berg 100, Michael Moonen 96, 
Jos van de Veer 90, Agnes Vissers 
88, Piet van den Berg 81, Frans van 
de Braak 80, William Huyberts 79, 
Mark Kuys 72 en Jan van Erp 59.
In het weekend werden de Neder-

landse Kampioenschappen 25 meter 
1 pijl voor de jeugd geschoten. Tim 
hulsen mocht op zaterdag het spits 
afbijten. Met een score van 143 
werd hij 27e bij de jongens t/m 12 
jaar. Op zondag schoten de cadet-
ten. Bij de jongens 1e klasse schoot 
Simon Boersbroek 373 punten. Hij 
werd 19e. Bij de meisjes schoot 
Dione Mesu 436 punten. Zij won 
hiermee de zilveren medaille bij de 
meisjes.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond en op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Vrijdagavond is de clubavond voor 
de senioren en wordt er steeds een 
wedstrijd uit het jaarprogramma ge-
schoten. Voor het trainen van FITA 
afstanden zijn buitenbanen gehuurd 
bij Landsman Unie. De leden hebben 
een eigen sleutel en kunnen vrij trai-
nen als de accommodatie niet bezet 
is. De jeugdtraining is op woensdag-
avond, bij mooi weer buiten.

dione Mesu 

Lex Habraken op het NK triathlon

Afgelopen zondag stond voor Lex 
Habraken het NK triathlon over de 
olympische afstand (1.5 km zwem-
men, 40 km fietsen en 10 km lopen) 
op het programma. 

Het verschil tussen de olympische af-
stand en een gewone kwart is dat er 
gestayerd mag worden (in iemands 
wiel rijden) waardoor er ook een 
tactisch spel gespeeld kan worden. 
Het startveld bestond uit 100 man 
waar zonder twijfel de sterkste man-
nen uit Nederland bij zaten. De start 
van het zwemmen was erg hectisch 
en druk waardoor er bij het ronden 

van de boeien aardig wat klappen 
uitgedeeld en geïncasseerd werden. 
Na ruim 20 minuten kwam Lex als 
26e uit het water. In eerste instan-
tie ging Lex mee in de 3e fietsgroep. 
Dit was een erg snelle groep waar 
iedereen mee op kop reed en de 
snelheden opliepen tot boven de 50 
km per uur. Na 3 ronden maakte Lex 
de keuze om af te zakken naar de 
volgende groep omdat het tempo te 
hoog was. In deze groep reed Lex 
tot het einde van het fietsonderdeel 
en begon als 77e aan het lopen. Het 
lopen over 6 ronden ging met pieken 
en dalen. In het begin ging het goed 
tot zijn maag na 2 ronden moeilijk-
heden bracht. Gelukkig duurde dit 
niet lang en kon Lex zich hervatten 
en het looponderdeel eindigen in 
een tijd van 40 minuten en 39 se-
conden. De totaaltijd kwam hiermee 
op 2 uur en 3 minuten. Hiermee is 
een 71e plaats behaald waar Lex erg 
tevreden mee is, zeker omdat hij als 
laatste toegelaten is aan dit NK. 

triatlon

Luc Branten 6e op 
NK Zelhem
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Finale NK 3e divisie en Clubkampioenschappen Dioscuriturnen

Zaterdag 17 mei vonden in Waalwijk 
de Nederlands Kampioenschappen 
Turnen Divisie 3 plaats. De dag erop 
werd met de Clubkampioenschappen 
weer een prachtig wedstrijdseizoen 
afgesoten.

Op zaterdag streden de 36 beste turn-
sters van Nederland in de catergorie 
Jeugd Divisie 3. Sterre had zich, door 
sterk turnen in eerdere kwalificatie-
wedstrijden, knap weten te plaatsen 
voor dit NK! Ze begon haar wedstrijd 
op vloer. Met een keurige flikflak, ge-
volgd door een hoge salto achterover, 
liet Sterre zien in deze finale thuis te 
horen. Een mooie 11,55 pt was haar 
score. Ze vervolgde de wedstrijd op 
sprong, waar ze een 11,334 behaalde. 
Op brug turnde ze haar totale oefe-

ning zonder stoppen of grote fouten. 
Helaas werd deze oefening zwaar be-
oordeeld met 9,567 pt. Sterre sloot 
haar NK mooi af met een stabiele 
balkoefening, goed voor 11,367 pt. 
Sterre eindigde uiteindelijk op een 
keurige 31e plaats. Turn- en gymnas-
tiekvereniging Dioscuri is trots op de 
prestatie en inzet van haar jeugdturn-
ster en wil Sterre hartelijk feliciteren 
met het behaalde resultaat! 
Zondag’s vonden de Clubkampioen-
schappen plaats, waar in drie catego-
rieen werd gestreden om de medailles 
en de titel ‘Clubkampioen 2014’. De 
Jong Talentjes begonnen hun wed-
strijd op sprong, waar Veerle Dahler 
de hoogste score behaalde (13,300 
pt), op de voet gevolgd door Wiese 
van den Eertwegh (13,250 pt). Op het 

tweede onderdeel, brug, waren het 
Amy Pompen en Noa der Kinderen 
die veruit de hoogste scores binnen 
wisten te slepen: 12,000 pt en 11,400 
pt. Op vloer werd door vrijwel alle ta-
lentjes goed gescoord. Veerle behaal-
de met 12,800 pt de hoogste score, 
maar ook Keri Habraken en Alysha 
Broeders wisten in de 12 punten te 
scoren. Op de smalle evenwichtsbalk 
werd uiteindelijk het verschil gemaakt. 
Het brons ging naar Noa; Veerle pakte 
het zilver; en Amy kreeg de gouden 
medaille omgehangen én mocht de 
beker in ontvangst nemen met de bij-
behorende titel ‘Clubkampioen Jong 
Talent 2014’.
In de categorie onderbouw turnden 
de Instappers t/m de Pupillen II ni-
veau D1 en D2. Evelien den Ouden 
en Janne Oerlemans wisten met hand-
standplatvallen hoge scores van in 
de 13 pt op sprong te behalen. Ook 
Nynke Pontzen blonk uit op dit on-
derdeel, met name door haar hoge 
salto en strakke landing. Op het on-
derdeel brug stalen Juul van Bogget, 
Amy Jones en Anouk van den Brand 
de show door voor de allereerste keer 
in een wedstrijd de salto van de hoge 
ligger af te turnen. Ze werden terecht 
beloond met mooie cijfers van in de 
13 pt. Ook Julia van Hoof wist in de 
13 pt te scoren. Op de evenwichtsbalk 
sprong Amber Minten eruit. Met een 
score van maar liefst 14 pt wist zij de 
nummer 2 op dit onderdeel ruim 1,5 
pt voor te blijven. Frederieke Hengst-
man turnde ook erg stabiel en wist 
met haar moeilijke balkoefening een 
knappe 12,300 pt te scoren. Op vloer 
lieten Juul en Anouk prachtige oefe-
ningen zien met beiden een keurige 
arabier flikflak en overslag. Anouk wist 
zelfs 15,100 pt te behalen. Het goud 
ging uiteindelijk naar Amber, het zilver 
naar Anouk en het brons was er voor 
Amy. In het bekerklassement was het 

erg spannend: Amber en Anouk kwa-
men allebei tot dezelfde E-score, maar 
een net wat hogere D-score maakte 
Amber uiteindelijk ‘Clubkampioen on-
derbouw 2014’. 
Bij de bovenbouw werd ook erg goed 
geturnd. De prachtige vloeroefenin-
gen van de dames trokken terecht de 
aandacht van het publiek. Het was 
weer een genot om naar te kijken. Ilse 
van der Heijden behaalden de hoogste 
score (12,700 pt), op de voet gevolgd 
door Linde van Grunsven (12,600 pt) 
en Paula en Anneke Verwaard (bei-
den 12,500 pt). Ook Elena Haenen, 
die een prachtige arabier salto turnde, 
schitterde op vloer en behaalde 12 
punten. Op de evenwichtsbalk liet 
Eline Mathôt een stabiele oefe-
ning zien, waarvoor ze terecht be-
loond werd met 11,500 pt. Maranda 
Haenen turnde op het onderdeel brug 
knap naar de hoogste score (12,00 
pt). En ook Nienke van der Vleuten liet 
een nette brugoefening zien, inclu-
sief zolendraai. Op het laatste onder-
deel sprongen Sterre van den Brand 
en Myrne van den Eertwegh naar de 
hoogste scores. Het goud ging uitein-
delijk naar Ilse, Sterre mocht het zilver 
in ontvangst nemen en Linde kreeg 
het brons omgehangen. De strijd om 
de titel ‘Clubkampioen bovenbouw 
2014’ werd gewonnen door Sterre.  

Sterre in actie.

Hans Verwegen 
pakt certifi caat 
met lof
Afgelopen zaterdag 10 mei heeft 
Hans Verwegen van politiehonden-
vereniging Steeds Paraat met zijn 
hond Nero op de voorjaarskeuring 
van de afdeling Noord-Brabant te 
Heeze het certificaat met lof be-
haald.

De dag startte goed wat de voor-
oefeningen betreft. Bij de oefening 
springen miste Nero een punt bij het 
aantikken van de hindernis en haal-
de 14 punten. Het zoeken ging vlot 
en daar scoorde hij de volle 15 pun-
ten. Zo ook het volgen, aangelijnd, 
los en langs de fiets (15 punten). In 
afdeling 1 kwam hij uit op 64. In Af-
deling 2, het waterwerk, moest de 
geleider een extra commando geven 
tijdens het overzwemmen wat hem 
2 punten koste van de twintig die te 
behalen zijn. Ook het revieren naar 
een voorwerp en het man revieren 
leverde de volle 50 punten op.
s Middags tijdens het zware man-
werk stokstellen moest de geleider 
een extra commando geven en miste 
nero een punt tijdens het vluchten. 
Bij het schotstellen werd niets ver-
speeld. Bij de oefening terugroepen 
ging Nero in de fout wat hem 15 
punten koste. Het rijwielstellen ging 
zonder problemen, maar bij de laat-
ste oefening ging Nero in de fout. Hij 
had een confrontatie met de helper 
wat hem zoveel punten koste dat 
deze oefening niet gewaardeerd kon 
worden. Voor het algemeen appel 
en de wijze van voorbrengen kreeg 
hij twee een tien zodat hun totaal op 
395 punten uitkwam. Toch nog een 
mooi certificaat met lof .

hondensport
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CAFE-ZAAL KLEIJNGELD, PASTOOR CLERCXSTRAAT 53-55 ZIJTAART

Maud Tillemans en Annelieke 
Stoop Nederlands Kampioen

paardensport

Afgelopen weekend waren er de Nederlands 
Dressuurkampioenschappen van het Arabisch 
Volbloedpaarden Stamboek. Deze wedstrijd 
werd gehouden in Houten. Maud Tillemans en 
Progress Ysabella kwamen aan de start in de 
klasse E-L1. 

Deze klasse werd verreden in handicap met de 
klasse E-L2. De eerste proef werd overtuigend 
gewonnen met 67% en ook in de tweede proef 
werd de overwinning behaald met 64,67%. Ze 

hadden de hoogste totaalscore en zijn Neder-
lands Kampioen Klasse L1 en L2 Jeugd geworden! 
Annelieke Stoop startte met Progress Amira 
Lazize in de klasse M2. De eerste proef werd fout-
loos gereden en gewonnen met 67,3%. Helaas 
zaten er in de tweede proef een aantal foutjes 
maar ook deze werd gewonnen met 62%. De 
kampioenstitel was in handicap met de klasse 
M1. Annelieke en Amira hadden ook hiervan de 
hoogste totaalscore en zijn Nederlands Kampioen 
Klasse M1 en M2 geworden!

Juliët Bosshardt tweede prijs springen klasse L
Het prachtige weer heeft weer enkele Nijnsel-
se ruiters, amazones in dit geval, naar buiten 
gelokt om op wedstrijd te gaan.

Juliët Bosshardt was te gast bij stal Swanenberg 
in Schaijk. Juliët startte Dutch Pride VDT in het 
springen klasse L en behaalde een tweede prijs. 

Larissa Laenen startte haar pony  Sinekoba’s 
Kasandera in het springen klasse D-B op concours 
Hippique in Boxtel. Na een mooie foutloze eerste 
ronde mocht ze de barage rijden. Deze ging niet 
zo soepel als de eerste ronde maar ze heeft toch 
een mooie  zevende prijs behaald. Daarom mocht 
ze weer de ring in om haar prijs op te halen.

Typerende aspecten van een Arabisch 
Volbloedpaard

Met het oog op het komende Arabian Horse 
Weekend op 14 en 15 Juni 2014 bij manege 
de Pijnhorst kun je hieronder over de meest 
typerende aspecten van de Arabische Volbloed 
lezen. Zo sta je straks met een heel andere blik 
aan de zijlijn van het evenement.

Het is namelijk niet een keuring zoals we die te-
gen komen bij andere paardenrassen, honden 
en konijnen rassen, maar het showelement is 
super belangrijk. Dat is als het ware ingegeven 
door de Volbloed zelf. In de komende weken 
zul je nog meer artikelen kunnen lezen en het 
zal je hopelijk motiveren om naar het gratis 
toegankelijke evenement te komen. Je zult nog 
uitgebreid worden geïnformeerd over de pu-
bliekstrekkers, die worden toegevoegd om het 
Arabian Horse Weekend zijn internationale al-
lure te geven.

Hieronder vind je een opsomming van de  ras 
typische kenmerken van het paard dat door 
Napoleon, George Washington, Genghis Khan 
en Alexander de Grote werd bereden. 

Het exterieur
Het hoofd van het Arabische Volbloedpaard 
vertoont de meest karakteristieke raskenmer-
ken. Het hoofd is kort en wigvormig. Het voor-
hoofd kan enigszins bol zijn tussen de ogen. De 
onderkaakbeenderen zijn opvallend groot en 
rond. De neusgaten liggen iets hoger; de neus-
vleugels eindigen niet onder maar op de rug 
van de neus. In actie of bij opwinding staan
de neusgaten wijd open en krijgt het hoofd, 
ook door de grote ogen, een bijzonder fraaie 
expressie. De ogen zijn groot en vol uitdruk-
king. Ze bevinden zich wat lager in het hoofd 
dan bij andere rassen en staan ver uit elkaar, 
gescheiden door een breed voorhoofd. De 
snoet is smal en fijn.

Romp
De rug is kort en sterk; de lendenen zijn kort en 
breed. Rug en lendenen moeten sterk gespierd 

zijn. In plaats van de bij andere rassen gebruike-
lijke 8 tot 10 ribbenparen, heeft het Arabische 
Volbloedpaard er vaak slechts 7. In plaats van 6 
lendenwervels zijn er meestal maar 5 aanwezig 
en in de regel slechts 16 in plaats van 18 staart-
wervels. De bovenlijn van het kruis loopt bijna 
horizontaal zodat de staart hoog is aangezet en 
in het verlengde van de rug ligt. Zeer karakte-
ristiek is de staartdracht van het Arabische Vol-
bloedpaard bij opwinding, de staart wordt dan 
recht omhoog gestoken of zelfs geheel over het 
kruis gedrapeerd.

Benen
Het beenwerk van het Arabisch Volbloedpaard 
is van hoge kwaliteit; dit komt het beste tot 
uiting in uithoudingsproeven. De benen zijn 
goed gespierd en uitzonderlijk droog waardoor 
de structuur fraai zichtbaar is in de onderbe-
nen. De hoeven zijn hard en rond.

De beweging
De beweging is sterk takmatig en ruim in alle 
gangen, stuwend en gedragen, vooral in de 
draf. Daarbij wordt de hals in goede balans 
gebruikt en wordt de staart typisch hoog ge-
dragen.

Huid en haar
Het Arabisch Volbloedpaard heeft een zeer 
dunne huid met een bijzonder fijne, zijdeach-
tige beharing. Door de bijzondere structuur van 
het haar ligt er vaak een metallieke glans over.

Schofthoogte
De schofthoogte ligt globaal tussen de 1.48 m 
en de 1.58 m

Fokkerij in Nederland
De eerste Arabische Volbloedpaarden werden in 
het begin van de twintiger jaren uit Engeland ge-
importeerd naar Nederland. Op dit moment kent 
het Arabisch Volbloedpaarden Stamboek ca. 1.000 
leden, die tezamen ca. 5.000 paarden houden en 
er worden jaarlijks ca. 200 veulens geboren.

Schijndel Julianastraat 7 T 073 - 549 55 38

Vanaf 17 juni
staan wij weer 

voor u klaar en 
kunt u bij ons 
terecht voor 

de vertrouwde 
kwaliteit

zoals u die 
gewend was.

www.kapsalonkoppig.nl
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sint-oedenrode 29 mei t/m 1 juni 2014 

Van 29 mei t/m 1 juni a.s. organiseren de Rooise Ruiters en Ponyruiters een 4 daagse springwedstrijd. 
Op donderdag 29 mei en zaterdag 31 mei  worden de rubrieken verreden van de basiswedstrijdsport, 
waarbij op donderdag 29 mei de rubriek 1.40 m wordt verreden ter nagedachtenis aan Maarten van 
den Bosch. Maarten was bestuurslid van het KWPN en erelid van de Rooise Ruiters en Ponyruiters. 
Vrijdag 30 mei 2014 zal in het teken staan van de jonge paarden, waarbij de rubriek voor 4 jarige 
paarden een onderdeel vormt van de Isah cup competitie. Deze dag wordt georganiseerd door 
KWPN afdeling het Zuiden. Zondag 1 juni zullen de ponyruiters het grote evenement afsluiten.

De wedstrijd wordt gehouden op de terreinen van Manege de Pijnhorst, 
Bremhorst 6 te Sint-Oedenrode.

Wij nodigen iedereen van harte uit om aanwezig te zijn en samen met ons te genieten van mooie 
springsport.

Bekerfi nale Rooise zaalvoetbal 
tot het eind spannend

zaalvoetbal

Het zaalvoetbalseizoen 2013-2014 
was letterlijk tot de laatste minuut 
spannend. De twee teams die de 
bekerfinale speelden, gunden elkaar 
afgelopen vrijdagavond nauwelijks 
voorsprong. Uiteindelijk wist het 
team van Bart Klerkx hoveniers na 
verlenging de beker te pakken. Rob 
van der Heijden werd met 41 goals 
topscoorder. 

Na de reguliere speeltijd stond de 
stand tussen Dorpsherberg/Van 
Driel en Bart Klerkx 4-4. Een paar 
minuten daarvoor stond er nog 3-3 
op het scorebord. Beide teams wa-
ren dan ook aan elkaar gewaagd. 
Het publiek kreeg dan ook een be-
kerfinale te zien, zoals een bekerfi-
nale hoort te zijn.

Verlenging gaat ook gelijk op
Er was dan ook een verlenging no-
dig om te bepalen welk van de twee 
teams zich bekerkampioen van het 
Rooise zaalvoetbal mocht noemen. 
Ook in de verlenging streden de 
twee teams als leeuwen voor de 
overwinning. Nadat de teller in de 
tweede minuut van de verlenging op 

5-4 in het voordeel van de Dorps-
herberg/Van Driel stond, maakte 
het team van Bart Klerkx hoveniers 
binnen enkele minuten weer de te-
gentreffer. Direct na het begin van 
de tweede helft van de verlenging 
beslechtte het team van Bart Klerkx 
hoveniers het duel. Ondanks dat de 
tegenstander nog menige bal rich-
ting doel trapte, had dat geen in-
vloed meer op de uitslag.

Kampioenen seizoenen 2013-2014
Na afloop volgde de prijsuitreiking 
in de kantine van sporthal 'De Stree-
pen'. Daarbij werd ook de topscorer 
van het afgelopen seizoen bekend 
gemaakt. Rob van der Heijden van 
Dorpsherberg/van Driel maakte 41 
goals en werd daarmee topscoorder 
van het afgelopen seizoen.

Naast de Bart Klerkx Hoveniers, dat 
winnaar van de beker werd waren 
er ook prijzen voor de kampioenen 
in de drie poules. In poule A had 
Krans Hoveniers het sterkste team. 
In poule B is Dorpsherberg/ Van 
Driel zonder ook maar één wedstrijd 
te verliezen kampioen geworden en 
in poule C was de winst voor Pre-
senteert.com. JT Carservice / Van 
Kasteren had weliswaar evenveel 
punten, maar moest op basis van het 
doelsaldo met de tweede plaats ge-
noegen nemen. Alle uitslagen zijn te 
vinden op www.rooise-zaalvoetbal.
nl. Voor meer foto’s kijk op 
www.mooirooi.nl

bart klerkx hoveniers won de beker.

presenteert.com, de winnaar van de c-poule.
Jongens en meisjes maken kennis 
met Rhode      

Terwijl de één al jaren staat te sprin-
gen om zich lid te mogen noemen van 
Rhode, moet de ander er nog even 
over denken. Voor beiden categorieën 
hield voetbalclub Rhode zaterdag een 
kennismakingsdag, voor zowel jon-
gens als meisjes. 

Het meisjesvoetbal is immers ook sterk 
in opkomst. Daarom hield de vereni-

ging een echte vriendinnendag op 
sportpark de Neul. Veel meisjes kwa-
men spelletjes mee spelen en de reac-
ties waren goed. Er zullen zeker wat 
nieuwe leden uit voortkomen. Dat is 
ook bij de jongens het geval. Gehuld 
met stoere voetbalschoenen kwamen 
ze voor het eerst met Rhode in aanra-
king. Wie weet waar het toe leidt. Kijk 
voor foto’s op www.mooirooi.nl

voetbal

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

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

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

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

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

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

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

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

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

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

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL
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Toertocht Ollands Mooiste
Op zondag 25 mei a.s. organiseert 
WTC Gerry van Gerwen uit Olland 
haar jaarlijkse toertocht. Dit jaar 
voert een met borden uitgepijlde 
2-sterren toertocht door de Bra-
bantse Kempen.

Er kan een keuze gemaakt worden 
uit een route van 50, 80 of 130 km.
Alle afstanden voeren over fiets-
vriendelijke wegen en hebben allen
een pauzeplaats. De 50 km route is 
bij uitstek geschikt voor een gezins-
tocht. De 80 km route gaat richting 
Hoogeloon en de 130 km route 
maakt nog een extra lus waarbij men 
een gedeelte over Belgisch grondge-
bied fietst.

De tocht wordt gehouden onder 
auspiciën van de Nederlandse Toer 

Fiets Unie. Inschrijven voor deze 
tocht is bij Café d’n Toel, Pastoor 
Smitsstraat 4, Olland, gemeente Sint 
Oedenrode. Voor de NTFU-leden 
kan er gebruik worden gemaakt van 
het Scan&Go systeem.
Het inschrijfgeld bedraagt voor de 
afstanden van 80 en 130 km voor de 
NTFU-leden € 4,00 anders € 5,00 en 
voor de 50 km route voor de NTFU-
leden € 3,00 anders € 4,00.

De starttijd voor de afstanden van 
80 en 130 km zijn van 08:00 tot 
11:00 uur en voor de 50 km is dit 
van 09:00 tot 13:00 uur.

Voor verdere informatie kunt u 
terecht onder nummer:
0413476794 of 0631635505 of op 
onze website wtcgerryvangerwen.nl.

wielersport

KV Rooi midweek 3 kampioen

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
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Op de voorlaatste competitiedag moest midweek 3 winnen van Flamingo’s 
om het kampioenschap binnen te halen. Ze wonnen met 6-3 en het kam-
pioenschap kon gevierd worden. Marie-Jose, Daniëlle, Jeanne, Bernadette, 
Marleen, Daisy, Angela, Anita, Joice, Debby, Manouk: proficiat met het be-
haalde kampioenschap.

Marlon Kapteijns
KV Rooi

SPEELSTER VAN DE 
WEDSTRIJD

SPEELSTER VAN DE 

Zondag 18 mei was Marlon Kap-
teijns speelster van de wedstrijd bij 
de wedstrijd van KV Rooi 1 tegen 
Flamingo's 1.
Marlon is 10 jaar, zit in groep 6 en 
speelt in de E2 van KV Rooi.  Ze 
vindt het superleuk om te korfbal-
len en wil dan ook niet graag ge-
wisseld worden. Ze kan het ook 
erg goed. Afgelopen zaterdag is ze 
zelfs kampioen geworden met haar 
team. Zondag mocht zij, nadat ze 
de eerste doorloopbal in de wed-
strijd had genomen, toch plaats-
nemen op de reservebank, om 
de wedstrijd te bekijken. KV Rooi 

hoopt dat zij, samen met haar ou-
ders en broertje, een leuke middag 
heeft gehad.

Tegenstanders overklast door team 1 en 5

jeu de boules

In de NJBB Zomeravondcompetitie 
won team 1 in de hoofdklasse met 
8-1 haar uitwedstrijd tegen Co-
chonnetclub 1 in Loon op Zand. 

Zowel het triplet Marco v Wanrooij/
Joris v Liempd/Igor vd Loo als het 
triplet Gerrie vd Rijdt/Wim vd Rijdt/
André vd Nieuwenhof wonnen al 
hun partijen. In de hoofdklasse ver-

sloeg team 2 in een spannende wed-
strijd thuis PV Tilburg 2 met 5-4. Na 
een 3-3 resp. 4-4 tussenstand wist 
het triplet Ad vd Velden/Piet Habra-
ken/Jan Bekkers uiteindelijk, na een 
12-4 voorsprong, de klus te klaren 
met 13-10. Team 4 moest thuis in 
de 1e klasse tegen Dongen 1 met 
3-6 het hoofd buigen tegen deze 
voormalige hoofdklasser. Alleen 

het triplet Nellie Hendriks/Antoon 
Aben/Karel Kreijveld kwam nog 
tot 2 winstpartijen.  In de 2e klasse 
won team 5 thuis overtuigend met 
8-1 van PC Oisterwijk 4. De triplets 
Frenk v Mierlo/Maria Thijssen/Huub 
v Abeelen en Jan/Anja/Bas in ’t 
Zandt deden het voortreffelijk door 
daarbij alle partijen te winnen. 

Uitslag JBC Boskants Boeleke – 
De Klutsers

De jeu de boulesclub De Klutsers 
was op dinsdag 13 mei te gast in 
Boskant voor een uitwisseling om 
gezellig en sportief een avond jeu 
de boules te spelen. 

Na vele regenbuien overdag kwam 
er toch nog even een zonnetje door 
en hebben 36 deelnemers met veel 
plezier de 3 wedstrijden gespeeld.
De uitslag van de eerste 5 spelers 
met 3 gewonnen wedstrijden is:
Sien Raaymakers, De Klutsers +19 
punten
Riek v. Breugel, JBC Boskants Boe-
leke +19 punten
Joan v. Hastenberg, JBC Boskants 
Boeleke +16 punten
Henriëtte de Koning, De Klutsers 
+12 punten
Ad Verhagen, JBC Boskants Boeleke 
+10 punten

 
 

de personen v.l.n.r. op de foto zijn: Ad Verhagen, Riek v. breugel, 
Joan v. hastenberg, henriëtte de koning, Sien Raaymakers.

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

Op dinsdag 27 mei en dinsdag 17 

juni a.s. zullen de jeugdleden van KV 
Nijnsel vanaf 18.00u in Nijnsel langs 
de deuren gaan. Graag vragen we 
de inwoners van Nijnsel om de lege 
flessen te bewaren en mee te ge-
ven aan de jeugdleden. Namens alle 
jeugdleden alvast bedankt voor de 
medewerking en we zien uw leeg-
goed graag aan u voordeur terug op 
bovenstaande data!

voetbal Nijnsel 1 sluit seizoen prima af

De laatste wedstrijd van het sei-
zoen voor Nijnsel 1 was tegen de 
Weebosch. Tegen deze ploeg bracht 
Nijnsel de wedstrijden meestal wel 
tot een goed einde. Daar Coach 
Fred al van een vakantie genoot, 
mochten degenen met blessureleed 
en met een zwangerschap de taak 
van het coachen op zich nemen.

De wedstrijd startte met mooie kan-
sen aan de kant van Nijnsel. Na twee 
gemiste kansen werd in de derde 
minuut de derde kans afgemaakt 
door Astrid van de Laar. Nijnsel had 
overwegend balbezit en maakte 
mooie combinaties. Zoals typerend 
voor de laatste vier wedstrijden van 
Nijnsel creëren ze prachtige kansen, 
maar daadwerkelijk scoren blijkt 
toch moeilijker dan het lijkt. Tus-

sen het balbezit door was het een 
aantal keer een prijsschietcircus aan 
de kant van de Weebosch. Uit dit 
prijsschieten kwam na  minuten een 
doelpunt, wat de stand op een ge-
lijke 1-1 zette. Net voor rust knalde 
Anne Sijbers er dan toch een lang-
verwacht afstandsschot in. Met een 
magere stand van 2-1 mochten de 
teams even binnen afkoelen. 

In het begin van de tweede helft 
was het juist de Weebosch die het 
balbezit opeiste. Na tien minuten 
ontstond er tussen de net gewissel-
de Kelly van Kessel en Nicole de Ko-
ning een mooi een-tweetje, waarna 
Nicole de Koning de bal er mooi 
inlegde en stand op 3-1 bracht. De 
Weebosch stond niet helemaal op 
scherp en dat was geluk hebben 

voor Nijnsel, want kansen hadden 
ze genoeg. Na 25 minuten kreeg 
Nijnsel de wedstrijd weer volledig in 
de hand en maakte Selly van Roos-
malen een kleine kans af. Nog geen 
minuut later legde de Weebosch er 
toch nog een balletje in, maar de 
wedstrijd was al zo goed als beslist. 
Nicole de Koning sloot de wedstrijd 
af met een kleine kans en met 5-2 
op het scorebord was deze wed-
strijd een prima einde van het sei-
zoen. Met weer een tweede plek in 
de poule, mag Nijnsel na de zomer 
weer gewoon in de 2e klasse begin-
nen. Deze wedstrijd betekende ook 
het einde van de korfbal carrière bij 
Nijnsel 1 van Sanne van Roosmalen. 
Het team wil haar bedanken voor al 
die jaren inzet & gezelligheid. 

Odisco terug naar tweede klasse

De dames van Odisco speelden 
afgelopen zondag hun laatste 
wedstrijd van de competitie tegen 
DOS uit Asten. DOS wist het 1e 
doelpunt te maken, maar al snel 
wist de aanval van Odisco tegen 
te scoren, 1-1. Vanaf dat moment 
had DOS een licht overwicht in de 
wedstrijd. Ze waren net wat effec-
tiever en maakten net wat minder 
fouten in de opbouw van de aan-
val. Odisco speelde goed,maar 
DOS in de 1e helft net wat beter. 
Hierdoor kon DOS een voorsprong 
van twee doelpunten nemen die ze 

voor de rust niet meer zouden af-
staan. De ruststand was 4-6.

Na de rust was het wederom DOS 
dat als eerste scoorde (4-7). Maar 
vanaf dat moment ging het beter 
lopen bij de Ollandse dames. Door 
slimmer te spelen en duels te win-
nen, werd DOS met de rug tegen 
de muur gezet. Binnen 15 minuten 
was de achterstand omgezet in een 
8-7 voorsprong. DOS maakte ge-
lijk, maar het was opnieuw Odisco 
die een voorsprong nam (9-8). 
Vanaf dat moment kon de wed-

strijd alle kanten op. Beide ploe-
gen raakten vermoeid en verhit. 
Helaas was het DOS die daar het 
beste mee om kon gaan. Via 10-
10 vijf minuten voor tijd, liep DOS 
uit naar 10-12 wat tevens de eind-
stand was. De nederlaag betekent 
dat Odisco gedegradeerd is en 
volgend seizoen in de 2e klasse zal 
spelen. Doelpunten: Meike Leen-
derts (3x), Marlon van Heeswijk 
(4x), Myrthe van Heereveld (1x), 
Marieke van Heeswijk (1x) en Floor 
van Heeswijk (1x).

Braderie op 8 juni op het 
Ritaplein in Boskant 
er zijn nog kramen te huur 4 meter 
met dak 25 euro live muziek 
tel 0617863144

PUNTJE 
PATAT

Elke woensdag en vrijdag bij de Beckart aan 
de Oude Lieshoutseweg, van 12.00-18.00 uur

Alles uit eigen keuken!

  vol = vol 
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Ready 
to serve

*tot april 2015

Kom dan naar de kennismakingslessen!
Heb jij er wel eens aan gedacht om te gaan tennissen, maar 
weet je nog niet zeker of het goed bij je past? Kom dan proef 
tennisen tijdens de kennismakingslessen. Deze zijn op:
 7, 14 en 21 juni bij Tennisvereniging De Kienehoef. 
 
	 Proeflessen	senioren	13.30-14.30	uur
	 Proeflessen	basisschoolleerlingen	groep	1	t/m	4		13.30-14.30	uur
	 Proeflessen	basisschoolleerlingen	groep	5	t/m	8		13.30-14.30	uur
 
Wij	hopen	veel	enthousiastelingen	te	mogen	begroeten!

Inschrijven basisschoolleerlingen via sjorssportief.nl
Inschrijven senioren via info@tvdekienehoef.nl
 
> Voor vragen: info@tvdekienehoef.nl

Wordt dit 
jaar nog lid* 
voor € 160 

zwemmen Pascal van Bakel tweevoudig 
Brabants kampioen

Tijdens het eerste weekend van de 
Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen, die gehouden werd in het 
Pieter van den Hoogenband zwem-
stadion in Eindhoven, is Pascal van 
Bakel Brabants kampioen geworden 
op de 200m schoolslag in 2.46.71 
en 200m wisselslag in 2.29.47. 

Daarnaast heeft Fime Namwansa 
een zilveren medaille behaald op 
de 200m vlinderslag in 2.29.09 en 
was er nog tweemaal brons: Bram 
Rooyakkers op de 200m vlinder-
slag in 3.08.59 en Roel Janssen, Luc 
van Eijndhoven, Niels Rooyakkers 
en Manuel van Oorschodt op de 
4x100m vrije slag in 5.16.47.

De overige uitslagen:
Pascal van Bakel: 4e op de 50m vrije 
slag in 0.26.82;
Lars Diesch: 7e op de 200m school-
slag in 3.25.73 en 19e op de 100m 
vrije slag in 1.13.75;

Jannus van Dinther: 9e op de 50m 
vrije slag in 0.27.26;
Isa van Doorn: 27e op de 50m vlin-
derslag in 0.42.40 en 21e op de 
200m vrije slag in 2.50.48;
Luc van Eijndhoven: 6e op de 50m 
vrije slag in 0.32.60, 8e op de 100m 
rugslag in 1.22.78, 4e op de 50m 
rugslag in 0.37.36, 14e op de 100m 
vrije slag in 1.14.71 en 7e op de 
200m wisselslag in 3.00.95;
Fime Namwansa: 10e op de 50m 
vrije slag in 0.26.48, 6e op de 100m 
vrije slag in 0.58.66 en 4e op de 
200m wisselslag in 2.25.29
Sanne Peters: 20e op de 100m 
schoolslag in 1.41.68
Bram Rooyakkers: 10e op de 100m 
rugslag in 1.21.74, 21e op de 50m 
rugslag in 0.36.32, 5e op de 200m 
schoolslag in 3.14.82 en 13e op de 
100m vrije slag in 1.11.30;
Niels Rooyakkers: 12e op de 50m 
vrije slag in 0.33.07, 15e op de 
100m rugslag in 1.26.66, 12e op de 

50m rugslag in 0.39.12 en 16e op de 
100m vrije slag in 1.15.20;
Janne Santegoeds: 18e op de 50m 
vlinderslag in 0.40.56;
Luuk Santegoeds: 11e op de 100m 
rugslag in 1.15.12 en 13e op de 50m 
rugslag in 0.34.38;

Daarnaast namen er nog drie esta-
fette ploegen deel:
Janne, Sanne, Isa en Naomi werden 
gediskwalificeerd op de 4x50m wis-
selslag.
Jannus, Luuk, Pascal en Niek behaal-
den een 4e plaats op de 4x200m 
vrije slag in 9.29.91.
Roel, Luc, Niels en Manuel behaal-
den een 6e plaats op de 4x50m vrije 
slag in 2:20.93.

Meerkamp
Afgelopen zondag hebben 16 
zwemmers van de Recreatieven in 
het Dommelbad in Boxtel deelge-
nomen aan de 4e Meerkamp van 
dit seizoen. Tijdens deze wedstrijd 
hebben zij 9 keer een 1e plaats, 8 
keer een 2e plaats en 9 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 33 
persoonlijke records gezwommen. 
Omdat dit de laatste wedstrijd van 
het seizoen was werden de medailles 
uitgereikt. De zwemmers van Argo 
keerden met 11 gouden, 8 zilveren 
en 8 bronzen medailles huiswaarts.
Na afloop werden wisselbekers de-
finitief uitgereikt: 1e Gorgo 299 
punten, 2e Arethusa 283 punten, 
3e Argo 281.5 punten en 4e Zegen-
werp 216.5 punten

Komend weekend
Komend weekend wordt het tweede 
weekend van de Brabantse Zomer 
Kampioenschappen gehouden in het 
‘Pieter van den Hoogenband Zwem-
stadion’ in Eindhoven. De wedstrijd 
begint beide dagen om 13.15 uur.

bijna alle medaille winnaars tijdens de brabantse Zomer kampioenschappen: 
pascal, Roel, Fime, Julian, luc en niels. bram ontbreekt.

Mats van den Brand tweede in 
RC4-klasse bij Belgische Sezoensrally 

autosport

KNAF Talent First-rallytalent Mats 
van den Brand is het seizoen uit-
stekend begonnen. In België wist 
Van den Brand in de Sezoensrally 
bij zijn eerste optreden met de VRS 
Ford Fiesta R2 beslag te leggen op 
een tweede plaats in zijn klasse en 
stond na 159 kilometer aan ver-
raderlijke klassementsproeven op 
een keurige veertiende plaats in het 
totaalklassement. “Het ging vanaf 
de eerste proef al meteen heel erg 
goed en daarbij was ook de auto 
perfect. Ik ben echt dik tevreden”, 
blikte Van den Brand op zijn eerste 
rally van dit jaar terug.

De tweede plaats in de RC4-klasse 
krijgt nog meer aanzien als men 
bedenkt dat Mats van den Brand 
nauwelijks een week voor de Se-
zoensrally nog niet zeker was van 
deelname. Mede door Verkooijen 
Rally Sport en Stichting Rally Ra-
cing Oirschot kwam er een plaatsje 
voor het 23-jarige talent beschik-
baar in de Ford Fiesta R2, precies 
het type auto waar de rallyrijder uit 
Sint-Oedenrode voor dit seizoen zijn 
zinnen op had gezet. Voor Van den 
Brand was het doel voor zijn eerste 

rally van 2014: ‘kilometers maken 
en vertrouwen opbouwen met de 
Fiesta R2’.  De KTF-rijder begon dan 
ook behoudend aan de rally, maar 
lag desondanks na drie proeven al 
op een tweede plaats in zijn klasse. 
Genavigeerd door zijn vaste copiloot 
en uit de streek afkomstige Eddy 
Smeets, wist Van den Brand het tem-
po verder te verhogen, op te klim-
men in het algemeen klassement en 
de tweede plaats in de RC4-klasse 
steeds steviger in handen te nemen. 
Met onder andere een snelste tijd in 
zijn klasse in de voorlaatste proef, 
kwam de tweede plaats in de RC4-
klasse geen moment meer in gevaar 
en wist Van den Brand uiteindelijk 
beslag te leggen op een keurige 
veertiende plaats in het algemeen 
klassement. Omdat drie equipes 
buiten mededinging reden, was dit 
in het geschoonde klassement zelfs 
goed voor een elfde plaats.

Van den Brand keek dan ook tevre-
den terug. “Het was natuurlijk best 
even wennen, want een rally rijden 
is toch iets anders dan testen en 
karten wat ik de laatste tijd heb ge-
daan. Het ging echter meteen goed. 
In proef drie was ik te voorzichtig 
waardoor het gat met de koploper 
iets groter werd. Daarna was het 
verschil echter vaak nauwelijks meer 
dan een seconde per proef. Daar-
bij bleef ook de auto de hele rally 
perfect en zijn we geen enkel tech-
nisch probleem tegengekomen. Ik 
wil hierbij Verkooijen Rally Sport en 
KNAF Talent First dan ook hartelijk 
bedanken voor de kans die ze me 
gegeven hebben”, aldus een blije 
Van den Brand na de finish van de 
38ste Sezoensrally. 

Steeds meer Rooise Renners actief

wielersport

Youri van Esch nog maar pas gestart in de 
hoogste jeugd categorie (7) rijdt zijn wedstrij-
den al prima uit. In de Hel van Netersel werd 
hij 32e. In de wedstrijd in Sint-Michielsgestel 
35e en in het Limburgse Reuver werd een zeer 
verdienstelijke 16e plaats behaald.

Zijn oudere broer Jarno rijdt in de nieuwelingen 
categorie (14-16 jarige). Jarno  werd in Sint-
Michielsgestel 26e, reed afgelopen zaterdag de 
Kleeberg Challenge in Mechelen een klimcrite-
rium met internationale deelname waar hij in 
de 1eronde in de afdaling ten val kwam, toch 
reed hij door en werd nog 49e van de 70 ren-
ners die waren gestart. Afgelopen zondag werd 
hij in Lieshout 21e.
Vader Marco van Esch is zelf ook weer wedstrij-
den gaan rijden bij de amateurs. In Baarlo werd 
hij 8e, in Deurne Zeilberg 12e.
 
Elite-Belofte
Op deze eerste mei stond Erik Lathouwers als 
gastrenner van Cicli Basso Vicenza aan de start 
in het Luxemburgse Bech voor de GP OST-
Manufatur. Op het selectieve parcours reed al 
vroeg in de koers een groep van acht renners 

weg. Na de eerste ronde van ruim 9 kilometer 
begon het hard te regenen. Het peloton viel in 
verschillende groepjes uit elkaar en een aantal 
renners stapten uit koers. 
Erik wist zich goed naar voren te rijden en 
kwam uiteindelijk als 20e over de streep. Later 
werd hij nog gehuldigd omdat hij de 2e belofte 
was.

Esbeek
Op zondag 11 mei stonden 4 Rooise Renners: 
Roy van Heeswijk, Sander Schuurmans , Frank 
en Erik Lathouwers  in Esbeek aan het vertrek.  
Op het kletsnatte parcours was er al vroeg in 
de wedstrijd een grote valpartij waar allebei de 
broers Lathouwers bij betrokken waren. Met 
wat lichte schade moesten ze beide de wed-
strijd staken. Roy en Sander reden de wedstrijd 
wel keurig uit, respectievelijk als 30e en 32e.

Lutlommel (B)
In het Belgische Lutlommel, op dinsdag 13 mei, 
behaalde Roy van Heeswijk een 60e plaats ter-
wijl Sander Schuurmans vlak achter Roy als 63e 
over de meet kwam.

Lieshout 
Op zondag 18 mei was in het naburige Lies-
hout de Bavaria Ronde van Lieshout. De Rooise 
Renners reden deze wedstrijd uit in het pelo-
ton. Erik Lathouwers 31e, Wouter van Roos-
malen 39e, Frank Lathouwers 50e en Sander 
Schuurmans werd daar 51e.

Programma 
De jeugd rijdt op 25 mei: Someren, 31 mei: 
Wijk en Aalburg
donderdag 29 mei is de thuiswedstrijd in Schijn-
del (omgeving Avanti voetbal terrein)

De Elite-Beloften rijden op 24 mei: Ploegentijd-
rit Wieringermeer, 25 mei: Breda, 29 mei: Herk 
de Stad (B), 31 mei: Omloop Hoeksche Waard 
(klassieker)

(r) Frank lathouwers
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Nijnsel/TVE Reclame E1 
waardig kampioen

voetbal

Nijnsel/TVE Reclame E1 is op don-
derdag 15 mei kampioen geworden 
na een hevige en spannende strijd 
tegen een sportief tegenstribbelend 
VOW E3, 3-1. 

De thuisploeg had nog één punt no-

dig nadat het nog geen enkel ver-
liespunt had geleden. De gastheren 
zetten de bezoekers na het eerste 
fluitsignaal meteen onder druk en 
namen het vijandelijke doel voort-
durend onder vuur.
Frank Scheepens opende de score 

met een hele fraaie en bekeken lob 
over de keeper. De oranjehemden 
uit Zijtaart gaven zich echter niet 
gewonnen en scoorden beheerst de 
1-1. Dit was tevens de ruststand. 
Koen van der Velden gaf de geel-
blauwen weer wat lucht waarna 
Daan van Enkevoort de wedstrijd 
in het slot gooide. Een prachtig re-
sultaat want met ploegen als Bavos, 
VOW en Ollandia zaten meerdere 
concurrenten op het vinkentouw om 
de Nijnselaren het kampioenschap 
af te snoepen. Op zaterdag 17 mei 
kwam de platte kar al vroeg voor 
rijden en werd er een zegetocht ge-
maakt door Nijnsel City.
Een prachtig resultaat voor het team 
en de zeer gedreven leiders en trainers 
Stig, Skip, Nick, Axel, Arni en Stan. 
Ook de betrokken sponsor Leeuwerik 
Plaat in de persoon van de heer John 
de Laat deelde in de feestvreugde en 
liet zich als betrokken sponsor niet 
onbetuigd, zeer bedankt!

Rhode F11 Kampioen

Op zaterdag 10 mei is Rhode F11 
kampioen geworden. Een mega-
prestatie van zowel spelers Bram, 
Daan, Dylano, Joep, Mees, Olaf, 
Sid, Siem en Teun als hun leiders / 
trainers Jan en Helm. 

Vóór de winterstop is door Ma-
ria Habraken de basis voor dit  
kampioenschap gelegd toen de jon-
gens nog mini’s heetten. En nu, in 
hun eerste competitie ooit, slagen 
ze er direct in om op de koppositie 
te eindigen. Begrijpelijk dat er groots 

uitgepakt werd. Afgelopen zater-
dag 17 mei, direct na het afsluiten 
van het toernooi in Schijndel, zijn 
de mannen in de kantine gehuldigd 
door Marij van Erp. Met de traditio-
nele kampioensfrieten achter de kie-
zen zijn ze op de platte kar gehesen 
en onder een luid “Kam-pi-joe-nuh, 
Kam-pi, Kam-pi-joe-nuh” begonnen 
aan hun ererondes door het centrum 
van Rooi. We hebben ze al eerder 
zien glunderen, maar nog nooit zo 
als bovenop deze kampioenskar, 
enthousiast toegejuicht door talloze 
Rooienaren. Dank gaat uit naar Par-
tyservice en Drankenhandel de Leijer 
voor het ter beschikking stellen van 
de “platte kar”, MK2 Audiovisueel 
voor de geluidsinstallatie, shirtspon-
sor Connectron Systems en speciale 
dank aan Joop Seegers van Brabant 
Sports voor het op zo’n korte termijn 
aanleveren van de prachtige kampi-
oensshirts.

Nijnsel/TVE Reclame 1 morgen 
klaar voor ‘All Stars’

De lijst met ‘All Stars’ (of zijn het nu 
‘Old Stars’…..?) groeit gestaag. Het 
zegt iets over de populariteit van de 
oud betaald voetballer Ruud van der 
Rijt. Hij deed zijn ding, geen kapso-
nes, geen match fixing, twee voet-
balschoenen van dezelfde kleur, 
zich helemaal geven voor zijn fa-
voriete sport. En dat wordt gewaar-
deerd in de voetbalwereld, gewoon 
jezelf blijven.

Morgen, donderdag 22 mei, is het 
dan zover. Een verrassende, gerou-
tineerde en talentvolle mix van FC 
Eindhoven en Willem II bindt de 
strijd aan met de kampioenen uit 
Nijnsel die, als het aan hen ligt, de 
kampioensvorm nog even hebben 
vasthouden. Ruud zal één helft bij 
de All Stars opereren en de andere 

helft bij zijn nieuwe broodheer, Nijn-
sel/TVE Reclame 1, kersverse vier-
deklasser.
Met dank aan een aantal sponso-
ren kan vv Nijnsel/TVE Reclame 
de entree gratis houden, zodat dat 
geen belemmering mag zijn om naar 
sportpark Den Eimert af te reizen. 
De weersvooruitzichten zijn zomers 
en daarom alle aanleiding om deze 
All Stars aan het werk te zien, die 
kans krijg je in deze mix nooit meer. 
En Ruud zal graag willen laten zien 
dat zijn onwillige knie ook het eni-
ge element is dat zijn profcarrière 
in de knop in de weg stond, het is 
niet anders. Ruud heeft zich inmid-
dels toegelegd op het trainers- en 
scoutingschap. Voor Nederlandse 
profteams wordt de scouting steeds 
belangrijker nu de saldi van de bank-
rekeningen van de profclubs steeds 
meer afkalven en buitenlands talent 
ons land steeds meer mijdt. 
Als alle All Stars en de mascottes van 
FC Eindhoven en Willem II, zijn bin-
nengedruppeld en de spieren losge-
maakt, dan zal rond de klok van 19.00 
uur het eerste fluitsignaal kunnen 
klinken. vv Nijnsel/TVE Reclame is er 
zoals altijd klaar voor om veel publiek 
gastvrij te ontvangen en de Stars zul-
len ongetwijfeld na de wedstrijd nog 
gezellig een glaasje komen meedrin-
ken. Zover ons bekend zit er namelijk 
niemand bij de ‘laatste dertig’………. 

Seizoen Ollandia bijna ten einde
Het voetbalseizoen is weer bijna ten 
einde. Met het 1-1 gelijkspel in de 
thuiswedstrijd kon Ollandia 2 tegen 
Bruheze het 4-3 verlies van de uit-
wedstrijd niet goed maken.

Hiermee is de kans op promotie naar 
de 3de klasse is verkeken, maar kan het 
toch terugkijken op een goed seizoen. 
Het kan nu net als de overige teams 
gaan genieten van de zomerpauze en 

zich in alle rust gaan voorbereiden op 
het komende seizoen. Voor de Ollan-
dia jeugd is het voetbalseizoen nog 
niet helemaal afgelopen want Ollandia 
B1 (21/5) en Ollandia D1 (31/5) moe-
ten nog competitiewedstrijden inhalen 
in en tegen Erp.  Ollandia sluit het sei-
zoen af met haar jaarlijkse clubfeest-
avond op woensdag 28 mei, waarvoor 
alle kader- en andere (senioren)leden 
met introducé zijn uitgenodigd.

’gelukkig’ boskant overleeft eerste play-offronde

Derde klasse steeds dichterbij
Met een knappe thuiszege op SES 
heeft Boskant de eerste test op weg 
naar promotie via de nacompetitie 
zonder kleerscheuren doorstaan. De 
ploeg van coach Henry van Wan-
rooij kwam snel voor, daarna ach-
ter, maar boog na rust de stand toch 
nog in eigen voordeel om. Zondag 
is de eerste ontmoeting van een 
tweeluik tegen Bavos.

door Martijn klerks

Boskant – SES 3-2 (1-2)
Na ’de beste wedstrijd van het sei-
zoen’ een week eerder, die teleur-
stellend in een 1-1-gelijkspel ein-
digde, was de vraag of Boskant thuis 
wéér zo goed zou kunnen spelen, 
en SES naar de uitgang van de na-
competitie zou kunnen verwijzen. 
Het eerste gebeurde niet of slechts 
bij vlagen, het tweede wél. „De 
gelukkigste heeft gewonnen”, gaf 
coach Henry van Wanrooij na afloop 
direct toe. „Het had nog 3-3 kun-
nen worden, met twee voetballende 
ploegen kan het alle kanten op.” 

Toch maakte Boskant het zich, zoals 
wel vaker dit seizoen, moeilijker dan 
strikt noodzakelijk. De vroege ope-
ningstreffer van Geert van Gils had 
een snel vervolg kunnen en moeten 
krijgen, maar het was juist SES dat 
scoorde en nog voor rust de leiding 
nam. Van Wanrooij: „Wij geven een 
paar cadeautjes weg, en SES maakt 
daar dankbaar gebruik van. Maar 
we bleven goed voetbal spelen, zak-
ten nooit door de ondergrens heen. 
Over twee wedstrijden bezien waren 
we zeker de betere ploeg.” Na rust 
toonde Boskant, dat zich in de uit-
wedstrijd ook al van een achterstand 
terugknokte, zich veerkrachtig, en 
kwam het via nogmaals Geert van 
Gils en Maikel Merks op een voor-
sprong die het niet meer weggaf. Die 
weerbaarheid is voor Van Wanrooij 
reden om te geloven in een goed re-
sultaat in de tweede ronde van de 
nacompetitie tegen Bavos, dat met 
grote cijfers Cito aan de kant schoof. 
„Cito laat het koppie soms wat snel 
hangen, dat zullen wij nooit doen”, 
beloofde de oefenmeester.

’Publiek mag wel wat positiever zijn’
Na afloop van de gewonnen thuis-
wedstrijd tegen SES had Boskant-
coach Henry van Wanrooij nog een 
sneer in petto voor ’zijn’ publiek.

door: Martijn klerks

„De supporters mogen ons wel wat 
meer krediet geven”, aldus de man 
die de blauwe brigade al in zijn eerste 

seizoen naar de nacompetitie leidde. 
„Ze zijn soms wel erg kritisch.” Van 
Wanrooij vermoedt dat de fans na de 
’perfecte’ uitwedstrijd tegen SES, die 
’slechts’ in 1-1 eindigde, wat verwend 
zijn geraakt. „Zo’n wedstrijd speel je 
maar eens in de drie jaar. We mogen 
positiever zijn over het spel dat onze 
ploeg dit seizoen op de mat legt, ook 
als we dat topniveau niet halen.”

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel

Rhode B2 kampioen 

Zaterdag 17 mei is het Rhode B2 ge-
lukt om het kampioenschap binnen 
te halen. Een opmerkelijke prestatie 
als je bedenkt dat deze jongens veel-
al tegen B1 elftallen spelen met ook 
regelmatig dispensatie A-spelers in 
hun gelederen. Daarnaast is het aan 
de B2 om ook stand-by te zijn voor 
de B1 van Rhode. Door een goede 
samenwerking met de B3 is het dan 
toch gelukt om ongeslagen kampi-
oen te worden.
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-SES 1         3-2
Boskant 2-Someren 4     1-1

Uitslagen  jeugd               
Boskant C2 - Avanti31 C4G     4-0
WEC A2-Boskant A1         7-1
 
Programma senioren zo 25/5:
Boskant 1 - Bavos 1 14.30u
 
Programma jeugd
Jeugdtoernooien, info via leiders

Ollandia

Uitslagen senioren:
Ollandia 2-Bruheze 2   1-1 

Uitslagen jeugd:
Boekel Sport B2-Ollandia B1   3-5
Nijnsel/TVE F1-Ollandia E2   2-5

Programma woe 21/5: 
Erp B2-Ollandia B1  v:18.15u
za 31/5: 
Erp D3-Ollandia D1G  v:11.15u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen:
ST Fiducia/Elsend. C1 - Nijnsel/TVE C1 1 - 4
Nijnsel/TVE F1 - Stiphout V. F6 5 - 1
Nijnsel/TVE F2 - Blauw Geel F11 7 - 1
Nijnsel/TVE E1 - VOW E3 3 - 1
Nijnsel/TVE A1 - MULO A1 10 - 1
Rhode B2 - Nijnsel/TVE B1 5 - 1
Nijnsel/TVE E1 - Ollandia E2G 2 - 5
Nijnsel/TVE E2G - Stiphout V. E4G 2 - 9
Nijnsel/TVE MD1 - HBV MD1 2 - 3
Nijnsel/TVE 2 - IVO 2 2 - 1
MULO vet. – Nijnsel/TVE vet. 3 - 6

Programma do 22/5        
Nijnsel/TVE 1 - All Stars 19.30u

Programma za 23/5           
Nijnsel/TVE vet. - ELI vet. 16.30u

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

KV Rooi

Uitslagen:
KV Rooi 1-Flamingo’s 1  17-8
KV Rooi 2-ODIO 2  5-5
DOS MW1-KV Rooi MW1  5-11
Corridor MW1-KV Rooi MW2  7-7
KV Rooi MW3-Flamingo’s MW1  6-3
KV Rooi D1-Corridor D1  0-5
JES A1-KV Rooi A1  4-8
JES A2-KV Rooi A2  2-10
DOT B1-KV Rooi B1  13-7
KV Rooi C1-KSV/SVSH C2  1-6
KV Rooi C2-Corridor C1  3-1 
SCMH D1-KV Rooi D2  2-1
KV Rooi E1-DOT E1  2-2
KV Rooi E2-De Korfrakkers E3  8-1
 
Programma woe 21/5:
KV Rooi MW1-Nijnsel MW 1  a. 20.00u. 
KV Rooi MW2-Odisco MW1  a. 19.30u. 
De Kangeroe MW1-KV Rooi MW3  
a. 20.00u.
 
Programma za 24/5:
KV Rooi B1-KSV/SVSH B1  a. 13.30u. 
De Kangeroe E1-KV Rooi E2  v. 09.30u. 
KV Rooi F1-Celeritas F1  a. 10.00u. 
KV Rooi F2-De Korfrakkers F4  a. 10.00u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-De Weebosch 1 5-2
Odisco MW1-Nijnsel MW2 9-5
Nijnsel MW1-SVSH MW1 1-15
DSV A2-Nijnsel A1 7-6
De Korfrakkers B2-Nijnsel B1 4-4
Odisco C1-Nijnsel C1 10-2
Be Quick E3-Nijnsel E1 3-6

Programma senioren woe 21/5:
Nijnsel MW2-Corridor MW1 a:19.15u

Rooi MW1-Nijnsel MW1 v:19.15u

Jeugd za 24/5:
Nijnsel A1-DSV A2 a: 13.15u
Nijnsel B1-De Korfrakkers B2 a: 11.45u
Nijnsel C1-Odisco C1 a: 10.15u
Nijnsel E1-Be Quick E3 a: 9.30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 14/5:
1 Hrn. Van Erp 71,67 % 2 Echt-
pr. Van Gerwen 54,17 % 3 Mevr. 
A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen 53,75 % 
 
BC Rooi750

Uitslag 14/5:
A lijn: 1 Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 63,75 % 2 Ria Habraken & 
Toon Habraken 63,02% 3 Jan Machiel-
sen & Henk Schakenraad 61,98%
B lijn: 1Yvonne Daemen & Antony 
Maat  65,14 % 2 Nancy Lathouwers & 
Anni Oppers-van Boxtel 62,43% 3 Ma-
rion Konings & Thea v.d. Laar 56,60%
C lijn 1 Jetty van der Velden & Dirk Gil-
lissen 61,46% 2 Hans Huijbers & Lenie 
v.d. Wall 59,38% 3 Lia van Ham & 
Leny Kremers 56,25%

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 14/5: A/B lijn: 1 Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 59.38 % 2. Joop en Mari-
anne Muller 57.99 % 3. Jan en Mien v. 
Rooij 57.64 %  
zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub de Beckart  

Uitslag van 15/5: 
A-lijn: 1. Mia Poels en Annie Stevens 
60.41 %  2.Nellie en Ad Vervoort 
57.50 % 3. Toon en Piet van Schaijk 
54.16 % B-lijn : 1. Jet van de Meer-
akker en Ad van de Brand 55.20 % 
2. Hilda van der Kaden en Diny Vos 
54.68 % 3. Fien Raaijmakers en An 
van der Vleuten 53.90 % 

Bridgeclub De Neul

Uitslag 19/5:
A-lijn: 1. Harrie van Erp en Harry Hut-
schemaekers 60.00; 2. Mien van Rooij 
en Jan van Rooij 56.25; 3. Nellie en Ad 
Vervoort 53.75.
B-lijn: 1. Jan Wouters en Toon Majoor 
57.29; 2. Stephan van de Wiel en  Jo-
sien van de Berkmortel 56.60; 3. Jan 
van Gerwen en Betsie van Gerwen 
55.90.
C-lijn: 1. Gerda & Bert Schellekens 
61.81; 2. Truus Vissers en Toos Hurk-
mans 60.42; 3. Rien en Helma van de 
Heuvel 54.86.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Bridgeclub Beckart

Uitslag 15/5:
A-lijn1. Mia Poels & Annie Stevens 
60.41; 2. Nellie & Ad Vervoort  
57.50; 3. Piet & Toon v. Schaijk 54.16.
B-lijn: 1. Jet v.d Meerakker & Ad 
v.d.Brand 55.20; 2. Hilda v.d. Kaden & 
Diny Vos 54.68; 3. Fien Raaijmakers & 
An v.d. Vleuten 53.90 
 
ZBC’01 Zijtaart

Competitie 13/5
A-lijn: 1.Mien v.Berkel & Cor Mollen 
en Cees v.Hout & Jo Verhoeven 60,42 
% 3.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 
56,67. B-lijn: 1.Anneke Jans & Maria 
Pepers 64,06 % 2.Mien Vermeulen & 
Josien v.d.Berkmortel 59,38 % 3.Hein 
& Jo de Wit 54,69 %.

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 16/5
A-lijn: 1.Hans v.d.brand & Jo Verhoeven 
63,54 % 2. Toon & Marietje v.Schaijk 63,02 
% 3.Cor Mollen & Cor v.d.Berg 53,13 %. 

B-lijn: 1.Marietje v.d.Horst & Pieta Verba-
kel 60,42 % 2.Harry & Marietje v.d.Wijgert 
60,00 % 3.Mien v.d.Crommenacker & 
Maria Rijken 59,58 %.

BC ’t Koffertje

Uitslag van 19/5 en eindstand van 
cyclus 7:
A-lijn: 1 Ad van de Laar & Elvira Thijs-
sen 64,17; 2 Willem Pieters & Harrie 
van Rijbroek 56,08; 3 Lieke Pieters & 
Jos van Rijbroek 52,75
B-lijn: 1 Jan van Rooij & Christ Verhoe-
ven 69,35; 2 Wilma van den Biggelaar 
& Jan Janssen 62,26; 3 Coen Meuwis-
sen & Geert van der Zanden 60,66
Eindstand: A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef 
van Rooij 57,33; 2 Hetty van Geffen 
& Wil Schilder 55,37; 3 Nicole van de 
Berg & Theo van Geffen 55,16
B-lijn: 1 Leny Kremers & Willem de 
Roo 56,87; 2  Coen Meuwissen & 
Geert van der Zanden 51,45; 3 Ben 
van de Hoef & Wim Stierum 50,21 
C-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 59,78; 2 Jan Engbers & 
Leon Heijckmann 57,92; 3 Nelly Derks 
van de Ven & Jo Renders 57,37

hardlopen
 
Uitslagen Fortuna ‘67

10 mei Boven-Leeuwen De 8 van 
Boveneind 
MannenTrim 10.000 m
Peter van Rooij 51.01
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 50.12

16 mei Macharen Vunderkeloop 
Mannen45 10.000 m
Peter van Rooij 51.53
Vrouwen45 10.000 m
Tineke Mous 49.27 (1e)
Vrouwen35 5.000 m
Pam van den Hurk 29.49

15 mei Avondwedstrijd Helmond
Vrouwen hoogspringen
Irene van der Velden 1.25 (1e)
MeisjesJB hoogspringen
Sanne van Lieshout 1.25 (2e)
MeisjesJB 200 m
Sanne van Lieshout 30,36 (3e)
MeisjesJB 400 m
Sanne van Lieshout 1.11,49 (2e)
MeisjesJC 800 m
Inge Timmermans 3.26,69 (1e) (Club-
record)
MeisjesJB 800 m
Simone van Wieringen 3.21,02 (1e)
Mannen35 5.000 m
Thijs Thielemans 18.12,49 (2e) (PR) 
(Clubrecord)
Mannen60 5.000 m
Jos van Uden 24.10,83 (1e) (Clubre-
cord)

Grandioze jeugddag bij vv Nijnsel/
TVE Reclame, óók voor niet-leden
Vorig jaar heeft vv Nijnsel/TVE 
Reclame de oude traditie van sei-
zoenafsluiting in de vorm van een 
jeugddag hervat. Het werd een 
groot succes geworden. Aanstaande 
zaterdag 24 mei wordt hier vervolg 
aan gegeven met behulp van vele 
vrijwilligers.

Ben je geen lid van onze club, 
maar zou je wel graag mee willen 
doen? Dat kan! Meldt je aan via 
jeugdvvnijnsel@gmail.com en dan 
zien we je de 24e.
De complete jeugdafdeling van vv 
Nijnsel/TVE Reclame is deze dag 
op sportpark Den Eimert actief. We 
beginnen 's morgens om 9.30 uur. 

Gedurende de dag worden er allerlei 
(ludieke) spellen en activiteiten ge-
organiseerd, waarbij lol maken het 
allerbelangrijkste is. Dit programma 
wordt rond 15.00 uur afgesloten.
Aansluitend aan de spelactiviteiten 
spelen de oudste jeugdleden (A1) 
een wedstrijd tegen de jeugdleiders 
en –trainers.
Doelstelling van deze dag is om de 
hele Nijnselse jeugd, lid of geen lid, 
kennis te laten maken met onze 
voetbalvereniging en plezier te be-
leven. Het belooft een superdag te 
worden, met volop vermaak op ons 
sportpark, waar iedereen van harte 
welkom is om een kijkje te komen 
nemen.

Dewy Lo-A-Njoe en Noa Hooi 
Zuid-Nederlands kampioen

judo

Afgelopen zondag stonden de 
teamkampioenschappen judo van 
Zuid-Nederland  op het programma. 
Dai-Ippo had dit jaar geen team in-
geschreven. Wel namen Dewy Lo-
A-Njoe en Noa Hooi deel. Dit deden 
zij in het team van Sportschool Es-
sink bij de meisjes -15 jaar. 

Essink trad met een sterk team 
aan. Het was een geen groots 
toernooi maar om afgevaardigd te 
worden naar het NK-teams moet 
je wel kampioen worden in je dis-
trict. Nou, dat hebben ze dus maar 
“eventjes”gedaan. Zowel Noa als 
Dewy stonden overtuigend op de 
mat. Eerst de tegenstander aftasten 
en dan genadeloos toeslaan. Op 28 
juni moeten de dames met het team 
naar Nijmegen voor het NK teams. 
Daar moet blijken hoe goed dit team 
is. Wij wensen ze in ieder geval veel 
succes.

Ryan Lo-A-Njoe nam zaterdag deel 
aan een groots toernooi in Antwer-
pen. Ryan is overgestapt naar de 
categorie -60 kg bij de heren -18 
jaar.  Alsof het de normaalste zaak in 
de wereld was, ging Ryan zoals we 
dat van hem wel gewend zijn zeer 
voortvarend van start. Om naar de 

finale poule te gaan moest hij wel 
eerste in zijn poule worden. Ryan 
won in zijn poule zijn 3 partijen op  
ippon. In de finale poule ging hij ook 
weer flink tekeer. Hij won 2 keer en 
kwam in de finale. De finale was een 
spannende strijd. Ryan kwam in een  
benarde positie te liggen die door de 
scheidsrechter niet op juistheid werd 
beoordeeld, omdat er een verboden 
handeling werd toegepast. Helaas 
verloor Ryan hierdoor maar hij pikte 
toch maar mooi die 2e plek in.

De trainers van Dai-Ippo, Eric Mark-
graaff en Cor van der Heijden, heb-
ben er bijna weer een overvol sei-
zoen op zitten. De judoka’s hebben 
de nodige vorderingen laten zien dit 
jaar, met de daarbij gepaard gaande 
prestaties. En Eric en Cor hebben in 
hun vrije tijd ook weer hard getraind 
om vaardigheden bij te spijkeren. Zij 
werden Zuid Nederlands Kampioen 
en behaalden 2 keer een bronzen 
medaille op het NK.  Aankomend 
weekeinde reizen Eric en Cor af naar 
Italië om daar deel te nemen aan de 
Europese Kampioenschappen Kodo-
kan Kata. Hopelijk kunnen zij hun 
progressie van afgelopen jaar voort 
zetten. Wij wensen ze in ieder geval 
veel succes.  

cor van der heijden (l) en eric Markgraaff in actie tijdens het wk te Japan

Duif van Johan van Boxmeer als 
eerste in Rooi

duivensport

Na een week zonder vlucht  van-
wege het slechte weer hadden we 
deze week een vlucht uit Sezanne 
(340 km).

Deze werd vervlogen onder goede 
weersomstandigheden; zonnig en 
een wind uit n.n.o. Er werd vanuit 
Sint-Oedenrode door 16 deelne-
mers met 380 duiven meegedaan. 
Gelost om 7.00 uur na ruim vier 
en half uur werd de eerste geklokt 

door Johan van Boxmeer om 11.40 
uur snelheid. Met een snelheid van 
1211m.p.m. De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren: J. v. Boxmeer: 
1,12,13. J. v. Laarhoven: 2. A. v/d 
Heyden: 3,5,14. A. v. Sinten: 4. H. 
v. Boxmeer: 6,8. R. v/d Brand: 7. J. 
Lathouwers: 9,10,11,15. Volgende 
week staat de eerste eendaagse van-
uit Montelucon op het programma. 
Succes voor degenen die daar aan 
mee doen. 

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

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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MooiRooikrantDe 39
Rooi Heren 3 kroont zich tot
kampioen van 2e klasse 

Na een zinderende competitie heeft 
het derde heren team van MHC Sint-
Oedenrode afgelopen weekend het 
kampioenschap van de 2e klasse 
binnengesleept. In een spannende 
pot tegen de heren van EMHC 8 uit 
Eindhoven, trok de Rooise forma-
tie aan het langste eind en werd de 
thuisploeg verdiend op een 3-1 ne-
derlaag getrakteerd. Hierdoor was 
het kampioenschap dan eindelijk 
een feit.

Onder het genot van een stralende 
zon en een aantal meegereisde sup-
porters, begon Rooi sterk aan de 
wedstrijd. Meteen werden er een 
aantal goede mogelijkheden gecre-
eerd maar liet de ploeg het na om 
deze te verzilveren. Daarnaast bleek 
de tegenstander ook niet van plan 

om cadeautjes uit te delen en gooi-
de het zich vol op zijn verdedigende 
taak.

Toch waren het de bezoekers die 
de score wisten te openen. Uit een 
goed opgezette actie was het Pieter 
Jansen die op aangeven van Frank 
Gräper eenvoudig de bal binnen wist 
te tikken. Vervolgens liep de Rooise 
formatie gemakkelijk uit naar een 
2-0 voorsprong middels een goal 
van Jaap Maas. Hiermee was tevens 
de ruststand bepaald.

In de tweede helft was het tempo 
volledig uit de wedstrijd verdwenen. 
Rooi had vrede met de tussenstand 
en EMHC was ook niet bij machte 
om het spel naar zich toe te trek-
ken. Toch moest gelegenheidskee-

per Noud Ketelaars nog wel een 
paar keer reddend optreden om een 
tegentreffer te voorkomen. Voorin 
werden weer genoeg kansen ge-
creëerd en ditmaal was het Bram  
Brouwers die de 3-0 liet aantekenen. 

Dat EMHC in de laatste minuut 
nog tegen scoorde mocht de pret 
niet drukken, de 3-1 overwinning 
en het lang verwachtte kampioen-
schap waren dan eindelijk een feit. 
Dit werd uiteraard goed gevierd op 
sportpark de Kienehoef, waar de 
ploeg volgende week zondag zijn 
laatste wedstrijd van het seizoen 
speelt en samen met Heren 1 het 
kampioenschap nogmaals zal gaan 
vieren. U bent van harte welkom om 
het team nog eenmaal te zien schit-
teren tijdens dit geweldige seizoen.

hockey

Café Oud Nijnsel steekt de tennis 
Heren 1 in nieuw outfit

tennis

Het tennisteam Nijnsel Heren 1 is 
met ingang van dit seizoen in een 
nieuw outfit gestoken. Café Oud 
Nijnsel heeft zich bereid gevonden 
om dit team te voorzien van nieuwe 
tenniskleding. Gekozen is voor de 
echte Nijnselse kleuren geel-blauw.

Heren 1 bestaat al jaren uit dezelfde 
spelersgroep die elk jaar in de voor-
jaarscompetitie erom bekend staan 
om zowel sportief als gezellig hun 
mannetje te staan. Want ook na de 
wedstrijden zijn ze niet weg te slaan 
bij hun tegenstanders. Zij zijn dan 

ook Café Oud Nijnsel zéér dankbaar 
dat ze deze nieuwe kleding hebben 
gekregen. Op de foto die door Ellis 
Rijkers is gemaakt missen we Johan 
vd Pas. Hij was op dat moment op 
vakantie. 

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Zondag 25 mei open van 12.00 tot 17.00 uur

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

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

Zwembad De Neul staat op het gebied van zwemlessen hoog aangeschreven. 
Meer dan 600 kinderen halen ieder jaar hun zwemdiploma’s ABC in zwembad 
De Neul. Het zwemniveau van de kinderen is, na het behalen van het diploma, 
aanzienlijk hoger dan gemiddeld. Het mag duidelijk zijn dat wij hier trots op 
zijn en er alles aan doen om dit niveau te behouden.
Wij bieden verschillende mogelijkheden aan.

Zwemles mogelijkheden

 
Lesdagen
maandag en donderdag  tussen 15.45-18.45 uur
woensdag en zaterdag  tussen 15.45-18.00 uur
De minimale leeftijd is 4 jaar. We beginnen met het watervrij maken van de 
kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende zwemslagen 
en vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Bij het aanleren van de 
zwemtechnieken starten we eerst met de beenslagen, daarna leren we de com-
plete zwemslagen aan. Bij voldoende beheersing van deze zwemslagen stro-
men de kinderen door naar het diepe bad, waar verder wordt geoefend tot aan 
het A-diploma. De kinderen zwemmen in groepen van ca. 10 kinderen.
De zwemlessen duren 45 minuten. 

 

Lesdagen
dinsdag en vrijdag  tussen 15.45-18.00 uur
De minimale leeftijd is 5 jaar. Wij geven de lessen zonder het gebruik van drijf-
middelen. Om dit mogelijk te maken zijn de groepen niet groter dan 8 kinderen 
per lesgroep in het instructiebassin. In het diepe bassin kan het aantal leerlin-
gen iets hoger zijn. Wij werken tijdens de lessen met veel verschillende soor-
ten materialen. Tijdens de lessen spelen we in  op de belevingswereld van de 
kinderen. Het aanleren van de diverse zwemtechnieken vindt plaats in een wat 
andere volgorde dan tijdens de standaard zwemlessen met drijfmiddelen. De 
opbouw van de lessen wijkt door deze opzet wat af van de standaard lessen. 
Het uiteindelijke resultaat van het behaalde A-diploma is gelijk.
De zwemlessen duren 45 minuten. 

 

Lesdagen
• vrijdag van 14.00-15.30 uur • vrijdag van 16.30-18.00 uur
• zaterdag van 08.15-09.45 uur  • zaterdag van 11.00-12.30 uur
• zaterdag van 12.30-14.00 uur
De minimale leeftijd is 5 jaar. Ook hier beginnen we met het watervrijmaken 
van de kinderen en vervolgens met het aanleren van de verschillende zwem-
slagen en vaardigheden. Hierbij gebruiken we drijfmiddelen. Bij het aanleren 
van de zwemtechnieken starten we eerst met de beenslagen, daarna leren we 
de complete zwemslagen aan. Bij voldoende beheersing van deze zwemslagen 
stromen de kinderen door naar het diepe bad, waar verder wordt geoefend tot 
aan het A-diploma. De kinderen zwemmen in groepen van ca. 8 kinderen.
De zwemlessen duren 1 ½ uur.

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

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

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

Zwembad de Neul

Activiteiten

Zwemlessen

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

•  Begeleidend zwemmen en water-
gymnastiek voor ouderen

• Combi - Fit
• Recreatief zwemmen
• Verenigingszwemmen
• Discozwemmen

B. STER LESSEN 

A. STANDAARD LESSEN 

C. TURBO LESSEN

Aanmelden
Inschrijven, waarvoor wij € 13,25 vragen, kan aan de balie van het zwembad 
tijdens de openingstijden van het recreatief zwemmen. Schrijf je vóór 4 juni in, 
dan hoef je geen inschrijfgeld te betalen.
Heb je interesse? Aarzel niet en vraag informatie hierover bij een van onze 
medewerkers of kijk op onze homepage.
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MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle 
andere programma’s.

Rondje Rooi
Tot en met 28 mei met een terugblik 
op: Opening nieuwbouw MIK - VV 
Ollandia blijft 4e klasser! – Dodenher-
denking - Jan Lathouwers, succesvol 
duivenmelker - Asperges, het witte 
goud van Rooi - Open atelier kruiden-
tuin Paulusgasthuisjes

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

“Hoe gaat het met …?” Aflevering 2
Tot en met vrijdag 23 mei de 2e afleve-
ring in deze miniserie over oud-Rooi-
enaren in het buitenland die speciaal 
voor de Rooise kijkers van TV Meierij 
zelf een impressie over hun leven en 
werken maakten. 
We nemen een kijkje in de grootste 
gokstad van de Verenigde Staten;  Las 
Vegas. In deze bruisende stad woont 
al bijna 20 jaar Benita Bekkers uit Bos-
kant. 
Zij verliet Sint-Oedenrode in 1994 om 
als ergotherapeute haar geluk in Ame-
rika te zoeken. Tijdens een bezoek 
aan Las Vegas leerde ze haar huidige 
man Don Williams kennen. Zij zijn ge-
trouwd, hebben nu 2 zoontjes, Kai en 
Ian, en wonen in een prachtig huis. 
Kijk hoe ‘t met haar gaat in de woes-
tijnstad Las Vegas.

Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

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

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

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

4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael 

21 mei 
Roois biergilde
café van Ouds 

22 mei 
VV Nijnsel - Willem II/
FC Eindhoven All Stars
Sportpark VV Nijnsel 

22 mei 
Film: Amour
Mariendael 

23 mei 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

23 mei 
Nijnsel Meets…

Goede Herder kerk 

23 mei 
Black & White groep 7 party

The Joy 

23 mei 
Funkienen met de Carolientjes

De Vriendschap 

24 - 25 mei 
Wandelend praten 

over rouw
de Vresselse Hut 

24 mei 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

25 mei 
Nationale Kinderboerderijendag

Kinderboerderij 
De Kienehoeve 

25 mei 
Wielertourtocht 
Ollands Mooiste

Café d’n Toel 

25 mei 
Natuurexcursie Heemkundekring

Moerputten Den Bosch 

25 mei 
Tentoonstelling 

Rooise beeldhouwers
Gemeentehuis 

25 mei 
Kleurrijk feest

Kinderboerderij Kienehoeve 

25 mei 
Openlucht festival 

POP&CO
CEC Mariendael 

25 mei 
Nachtelijke voettocht 

naar Den Bosch
start vanuit Rooi 

27 mei 
Lege fl essenacties 

KV Nijnsel
Nijnsel 

27 mei 
Voorlichtingsavond 

Hospice Sint-Oedenrode
de Gouden Leeuw 

28 mei
Remember It

De Beurs 

29 mei 
Hemelvaartsdag

29 mei - 1 juni 
Outdoor Springen

Manege de Pijnhorst 

29 mei 
Vlooienmarkt 

met bloemenverkoop
VV Boskant 

30 - 31 mei 
Nachtvlinder bekijken 
Camping de Graspol 

31 mei 
Nederlands Kampioenschap 

Jeugdkorfbal
Zwembadweg 62 

31 mei 
live band: 

100% KATOEN
café Van Ouds

29 mei - 1 juni 
Outdoor Springen

Manege de Pijnhorst 

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag 
open zondag

Kasteel Henkenshage 

1 juni 
Bedrijventoernooi 

VV Nijnsel
Sportpark den Eimert 

1 juni 
Vlooienmarkt 

C.V. De Plekkers
Van Kaathoven Groep (milieustraat) 

3 juni 
Start Rooise wandel4daagse

De Vriendschap 

6 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

6 juni 
Dansavond KBO

Odendael 

7 juni 
Pokey & the Headlights

Eet- en muziekcafé De Ossekop 

7 juni 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

9 juni 
Dag van het Kasteel 
Kasteel Henkenshage 

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

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




