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Folders deze week:

De Wit Schijndel

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

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

HEREN EN 
KINDEREN 

OOK ZONDER 
AFSPRAAK

TIJDENS VAKANTIE GEOPEND

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Meerderheid burgers wil zelfstandig blijven

44% Zelfstandig blijven
31%  Ambtelijk samen gaan 

met Schijndel en Veghel
13%  Fusie met Schijndel en 

Veghel (alles onder één 
bestuur)

8% Het maakt me niets uit
3% Anders

52% Slechter

37% Neutraler

11% Beter 

Welke toekomst voor onze 
gemeente heeft uw voorkeur?

Welk effect verwacht u op 
dorps- en wijkvoorzieningen 
door de op handen zijnde fusie?  

» Lees meer op pagina 3

Zonnige editie rooi Fietst 
met inktzwarte rand

» Lees meer op pagina 8

Zevensprong 2014: 
een kleurrijk succes
Afgelopen vrijdag werd de Zeven-
sprong 2014  toepasselijk afgeslo-
ten met een ballonenwedstrijd met 
vele gekleurde ballonnen. …... De 
week waarin het thema “de Zeven-
sprong tovert met kleuren” cen-
traal stond, is uitstekend verlopen. 
Het was een superleuke week met 
vele blije, verhitte en vermoeide 
snoetjes.

Tijdens de opening op dinsdag wer-
den de kinderen welkom geheten 
door Tovenaar toen door de Boze 
Bliksem de kleuren van de regen-
boog verdwenen. Dit was een ramp 
natuurlijk, want zonder kleuren kan 
er ook niet met kleuren worden ge-

toverd. En kan er op vrijdag geen 
feest plaatsvinden. De kinderen be-
sluiten om Tovenaar te helpen met 
zoeken naar de dader.

Na de opening gingen de kinderen in 
groepjes met namen als de bliksems, 
oranje en neongeel van start met 
een leuk sport- en spelcircuit. In de 
loop van de middag vertrokken alle 
282 kinderen met hun begeleiding 
te voet in een lange stoet naar Ma-
riendael. Daar werd gekeken naar 
een erg leuke en spannende toneel-
voorstelling ”Ronja, de roversdoch-
ter” aangeboden door Mariendael.

» Lees verder op pag. 18

DeMooirooikrant vakantiefotowedstrijd!
De vakantietijd breekt weer aan! Daar horen leuke foto’s bij natuurlijk. 
Net als andere jaren houdt DeMooiRooiKrant ook dit jaar weer 
haar befaamde vakantiefotowedstrijd. Ieder jaar sturen heel 

veel Rooienaren originele en grappige vakantiefoto’s op 
naar redactie@demooirooikrant.nl. Ze mogen ook ver-

stuurd worden via Twitter: @demooirooikrant.nl. 
Alle inzendingen zijn welkom! De eerste zijn 

al binnen. Nu die van u nog!

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

ROUWBERICHTEN

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

 
Met intens verdriet delen wij u mede dat door een noodlottig 
ongeval is overleden onze lieve zoon

Rogier Jan Mathijs Coolen

* Eindhoven,  † ’s-Hertogenbosch, 
8 maart 1977  16 juli 2014

Jacques en Wilma Coolen-Kok

Zwembadweg 34
5491 HR Sint-Oedenrode

Rogier is begraven op woensdag 23 juli.

Diep getroff en zijn wij door het 
plotselinge overlijden van    

Tom van Heeswijk

Wij hebben Tom gekend als iemand waar je nooit 
tevergeefs een beroep op deed.

Zijn alti jd vriendelijke, soms ondeugende ogen, 
straalden gezelligheid en gemoedelijkheid uit.

Wij zullen Tom blijven herinneren als iemand waarbij het 
fi etsen een belangrijke rol speelde. Hij was voor ons een 

“pijler “ in onze organisati e, die ons lett erlijk in het harnas 
is ontvallen. Onze gedachten gaan uit naar Annie en haar 
gezin. Wij wensen hen veel sterkte bij het verwerken van 

dit verlies.

Bestuur Sti chti ng Rooise Fietsvierdaagse (RooiFietst)
Fietsgroep Fift y-Fit.

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

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

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

Tom van Heeswijk
∗ Sint-Oedenrode, 24 mei 1945    

† Eindhoven, 18 juli 2014

echtgenoot van 

Annie van Heeswijk - Mettler

Yvonne en Dennis
Tess
Guusje

Marc en Ilse
Kevin
Wesley

Hazelaarstraat 20
5492 ES Sint-Oedenrode

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

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

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

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

Je hebt genoten van het leven 
en wij van jou.

Bewogen en met gemengde gevoelens 
van verdriet en opluchting, moeten wij kort na 
het overlijden van ons mam afscheid nemen van 

ons pap, opa en superopa

Jan van Casteren 
∗ 29 juli 1927                         † 20 juli 2014

echtgenoot van 

Corrie van Casteren – Verhouden †

Toos (Cathy) en Bert
Corinne en Bas
Janine ♥ en Nick 

Nina

Harrie en Wilma
Lieke en Mike
Maartje

Ans en Gerard
Rob
Inge en Martijn
Rick en Peggy

Correspondentieadres: 
Deken van Erpstraat B302 
5492 DG Sint-Oedenrode

Ons pap is in rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode.
Er is gelegenheid om afscheid te nemen op 
donderdag 24 juli van 19.00 tot 19.30 uur.

De crematiedienst is op zaterdag 26 juli 
om 12.00 uur in crematorium Uden, Belgenlaan 11 
te Uden.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen 
gelieve deze aankondiging als zodanig te 
beschouwen.
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Dankbetuiging

De vele kaarten en
lieve woorden bij het afscheid van

Toon Oerlemans

hebben ons diep ontroerd en 
waren voor ons een grote steun.

Wij bedanken u hartelijk voor al uw medeleven, 
goede zorgen en steun.

Nellie Oerlemans- v.d. Brand, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen

Sint-Oedenrode, juli 2014

is hier ergens een wandelpad?
Door de bezuinigingen worden de 
bermen niet meer gemaaid. Tenmin-
ste, niet meer met regelmaat. Dat 
heeft voor- en nadelen. Het voor-
deel is dat bloemen en andere plan-
ten de kans krijgen om zich te laten 
zien. De nadelen liegen er niet om.

Zo nu en dan zorgt het voor on-
veilige situaties. Auto’s zien fietsers 
over het hoofd of andersom. Een 
ander minpunt is op de foto zicht-
baar. Dit is het wandelpad naast de 
Marijnenstraat op de Heikant. Door-
dat het totaal overwoekerd is, is het 
nog amper zichtbaar. Bezuinigen oké, 
maar slaat dit niet een beetje door?

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 23/07  t/m wo 30/07/2014
Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.23 juli) t/m (wo.30 juli) 11:15 Hoe Tem Je Een 

Draak 2 3D NL  (€6,50) (wo.23 juli) do./za./ma./ (wo.30 juli) 13:30 Hoe Tem Je Een 
Draak 2 2D NL  (€6,50) vr./zo./di. 13:30 Oorlogsgeheimen (€ 7,-) (wo.23 juli) t/m za. 

19:00 zo 18:00 ma./di. 19:00 22 Jump Street (€ 7,50) (wo.23 juli) t/m za. 21:15 zo. 20:15 
ma./di. 21:15 Planes 2: Redden & Blussen 3D NL (€ 6,50) vr./ zo./di. 15:45 Planes 2: 

Redden & Blussen 2D NL (€ 6,50) (wo.23 juli) do./za./ma./ (wo.30 juli) 15:45

SPECIALS: Ladies Night: Sex Tape (€ 13,50) wo. 30 juli 20:00
PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

 

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Vervolg voorpagina

Meerderheid burgers wil zelfstandig blijven
Sint-Oedenrode weet al dat de fu-
sie er aan zit te komen. Ook de raad 
heeft ingestemd. Zelfs Roois Burger 
Belang, voor de verkiezingen nog 
fel tegen de samensmelting met 
Veghel en Schijndel, is ineens voor. 
Toch blijkt uit onderzoek van Tip-
MooiRooi dat 44% van de onder-
vraagden liever zelfstandig wil blij-
ven. 52% verwacht dat de dorps- en 
wijkvoorzieningen achteruit zullen 
gaan. Wethouder van Burgsteden 
reageerde verrast. Voor Richard de 
Visser, Rooienaar en fervent tegen-
stander van de fusie, wordt het één 
en ander bevestigd.

‘Wat Rooise burgers hiervan vinden 
wordt slechts aan de laars gelapt. 
Onze identiteit wordt verkwanseld. 
Ons eigen Rooi is dadelijk voor altijd 
historie.’ Dit is één van de toelichtin-
gen die de raadgevers toevoegden. 
Zo waren er nog enkele meer van 
die strekking. “Ik ben hier verbaasd 
over”, reageert wethouder van 
Burgsteden. “Politiek gezien is er na-
melijk veel aandacht besteed aan de 
fusie. In de vorm van bijeenkomsten 
en dergelijke. Als ik kijk naar de ver-
kiezingsuitslag is dit niet het beeld 
wat geschetst wordt.” 

Richard de Visser kan zich die bij-
eenkomsten nog goed herinneren, 
maar heeft daarover zijn eigen op-
vattingen. “Burgerparticipatie, mee-
praten, democratie, inloopavonden 
– het leek of de dames en heren po-
litici eindelijk ook eens van de Rooise 
burgers wilden horen hoe die tegen 
de fusieplannen aankeken. Maar 
nee, luisteren was niet wat de Raad 

– 17 mensen sterk - wilde doen. 
Luisteren was wat wij - 17.000 Rooi-
se burgers –moeten doen: luisteren 
naar de opvattingen van de Raad. 
Diverse keren stelde dit 17-tal, sa-
men met het College, triomfantelijk 
vast: dat de Rooise burgers de fusie 
absoluut geen discussiepunt vin-
den, dat heel wat Rooienaren die 
fusie echt wel zien zitten, dat Rooi, 
Schijndel en Veghel zo goed bij el-
kaar passen, zelfs dat de fusiedatum 
wel met een jaar vervroegd kan wor-
den.” De betrokken Rooienaar geeft 
daarnaast aan dat in de geschiede-
nis van de Rooise politiek meerdere 
voorbeelden te noemen zijn van be-
sluiten die achteraf betreurd werden. 
Als voorbeeld noemt hij o.a. de aan-
leg van Zwembad de Neul, die vol-
gens hem heeft bijgedragen aan de 
teloorgang van Park Kienehoef en 
de daaropvolgende exploitatiepro-
blemen, en Mariëndael: een combi-
natie met de nieuwbouw Odendael 
is volgens De Visser destijds vurig 
bepleit. Maar vergeefs. 
“Eén voor één zijn dit financiële mo-
lenstenen om de nek van 17.000 
Rooienaren”, aldus De Visser. 

Van Burgsteden wilde ook reageren 
op het feit dat 44% van de onder-
vraagden zelfstandig wil blijven en 
dat slechts 13% voorstander is van 
een fusie. “Opmerkelijk”, zegt de 
wethouder. “De talloze momenten 
dat de raad er over gesproken heeft, 
hing het namelijk niet met de benen 
buiten. De drempel om in te komen 
spreken is blijkbaar te hoog. Boven-
dien hebben we tijdens bijeenkom-
sten geen wanklanken gehoord. Wat 

moeten we doen om mensen mee te 
nemen in de communicatie? Dat is 
lastig, maar we doen onze stinkende 
best.” Van Burgsteden zegt verder 
dat Rooienaren niet bang hoeven 
te zijn om de identiteit te verlie-
zen. “Rooi blijft Rooi, Olland blijft 
Olland, buren blijven buren. Wat 
wel verandert, is het bestuur. Nood-
zakelijk om de toegeschoven opga-
ven vanuit de landelijke overheid te 
kunnen bolwerken.” 

Zoals vermeld is 52% van de raads-
leden bezorgd over de toekomst van 
de dorps- en wijkvoorzieningen. Ze 
zijn bang dat die slechter zullen wor-
den. Van Burgsteden: “De afgelopen 
jaren hebben we te kampen gehad 
met de nodige ombuigingen. Kij-
kend naar de trend is het einde nog 
niet in zicht. Toch hebben we laten 
zien te willen investeren in de dorps-
kernen. Alle voorzieningen en de 
dorpsraden moeten in tact blijven. 
De grote uitdaging is woningbouw. 
Daar zullen we ons als College hard 
voor blijven maken.”

De Visser interpreteert de cijfers an-
ders. “Vertrouwen is wezenlijk voor 
elke bestuurder. Zonder vertrou-
wen geen draagvlak. Bij de laatste 
gemeenteraadsverkiezingen kwam 
nog geen 54% opdagen!

De Raad is vóór fusie, dat was al vóór 
de verkiezingen duidelijk. Unaniem, 
want inmiddels is ook die ene par-
tij die tegen was, voorstander. Dat 
is dus helder. Maar wat vinden de 
Rooise burgers ervan? Het is meer 
dan tijd dat de Raad gaat luisteren.”

uitSlaG Fusiegemeente

Mik Sint-Oedenrode in de 
startblokken

MIK biedt voor iedereen cursussen 
en workshops aan: van muziekles 
op nagenoeg elk instrument tot 
aan spelen in ensembles of dans-
cursussen. De leslocatie van MIK 
in Sint-Oedenrode is Mariëndael, 
daar wordt ook slagwerkles gege-
ven en is het mogelijk via Pop&Co 
aan bandcoaching te doen (zie 
www.popenco.nl). Er is een mooi ate-
lier ingericht voor diverse beeldende 
lessen. Na de zomer kun je daar aan 

de slag met een nieuwe cursus teke-
nen en schilderen voor volwassenen. 
Het is bedoeld voor de beginnende 
cursist én  voor degene die een ge-
degen ondergrond voor het teke-
nen/schilderen wil krijgen.  Professi-
onele, enthousiaste docenten helpen 
bij het ontdekken van jouw talent-
volle ‘ik’, ter inspiratie, plezier en 
ontwikkeling. Op 25 augustus start 
het seizoen weer, zie voor meer info 
www.mikweb.nl

De band Take Over
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Zijn en worden

Een vervelend begin
Michel en Mirthe zijn het spuug-
zat. Morgen gaan ze met het ge-
zin op vakantie. Stijn (15) zou zijn 
eigen koffer inpakken en heeft dit 
nog niet gedaan. 

Sterker nog, hij is nog niet thuis 
van het ‘afscheid’ nemen van zijn 
vrienden die hij drie weken moet 
missen. “Toe, Sarah (17), stap 
eens op je fiets en haal Stijn op.” 
Sarah komt na een half uur terug. 
“Stijn is niet bij zijn vrienden en 
die weten ook niet waar hij is. Ik 
kan hem niet vinden.” Michel en  
Mirthe kijken elkaar aan. “Wat 
nu?” Michel kijkt op de klok, 
11 uur geweest. Vroeg naar bed 
voordat de lange rit naar Italië be-
gint zit er niet in. Zuchtend pakt 
Michel de auto en rijdt langzaam 
het dorp in, zoekend naar Stijn.” 
Michel hoopt dat hij niemand te-
gen komt die hij kent. Uitleggen 
wat hij zo laat nog in het dorp 
doet is nu niet iets waar hij zin 
in heeft. Wedden dat hij weer 
stoned bij het kasteel staat, denkt 
Michel en rijdt maar eens die kant 
op. Om 00.30 uur zitten Mirthe 

en Michel ongeduldig  te kijken 
naar Stijn, die onverstoord te-
rug kijkt. Niemand zegt iets. Dan 
staat Stijn op, doet een graai in de 
snoeptrommel, loopt naar boven 
en zegt; “morgen pak ik mijn kof-
fer wel in.”

Dit gebeurt ons dagelijks. We wil-
len graag de puber zien die we 
wensen te hebben. Die groeit en 
ontwikkelt zoals het hoort, net als 
de andere pubers. Dit is niet rea-
listisch. Voed de puber op die je 
hebt en niet de puber die je wenst. 
Tevens hoopt Michel niemand 
tegen te komen die hij kent. We 
kijken zo vaak naar de buitenkant 
van een ander gezin en vergelij-
ken dat met de binnenkant van 
ons gezin. We kijken naar elkaar, 
durven niet te handelen zoals we 
zouden willen. Toch is je eerste re-
actie vaak de beste. Handel  als je-
zelf en vergeet wat anderen zou-
den vinden of denken. Denk aan 
je puber en wat er op dit moment 
nodig is. Welke duurzame reactie 
helpt hem of haar uit te groeien 
tot een gezonde volwassene. 

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

Groep 8 vliegt uit
Het is vakantie. Tijd om lekker te spelen, te lamballen en stiekem te gaan piekeren over volgend schooljaar. Voor de 
kinderen die afgelopen jaar in groep acht zaten, breken er spannende tijden aan. Een nieuwe school, een nieuwe 
omgeving. DeMooiRooiKrant is erg benieuwd wie komend schooljaar het kersverse avontuur van de brugklas indui-
ken. In de laatste ronden de groepen 8 van basisschool De Sprongh en De Springplank.

OBS DE SprinGplank

Emiel Kroese is leraar van groep 8 
van basisschool De Springplank. Hij 
laat zijn licht schijnen over zijn klas. 
“Deze groep 8 was het kleine broer-
tje in een combinatieklas. Vanaf car-
naval vorig jaar waren ze een kleine 
groep, waarbij ik het voorrecht had 
om met hen mogen werken. Ik heb 
iedereen zien opbloeien en onge-
lofelijk zien groeien. In onze klas 
mochten we samen werken, lachen, 
huilen en samen leren. Er was een 
onbeschrijfelijke open sfeer, waarin 
alles met elkaar werd gedeeld. Ieder-
een is zoals hij is, mag zijn zoals hij is 

en wordt ook zo gewaardeerd. Als 
er iets vervelends aan de hand was, 
dan werd dat gedeeld en steunde 
iedereen elkaar. Het was een hele 
hechte groep die omschreven werd 
als een grote mooie familie, waarin 
ouders een geweldige rol hadden. Ik 
heb genoten dit jaar, waarvoor dank 
aan alle betrokkenen.”

Wat gaan de kinderen missen aan 
de school?
Aliséa: “Ons superklasje. Ik heb zo-
veel plezier beleefd en geleerd op 
deze school. Ik ga iedereen echt heel 

erg missen. Bedankt voor alles”. 
Max.: “Emiel! Hij is echt de beste 
leraar. Ik heb geen moment spijt 
gehad van mijn overstap naar de 
Springplank. Het was echt super 
hier. Hopelijk word ik op de volgen-
de school ook zo goed geholpen”.  

De kinderen gaan naar de volgende 
scholen: Elde: Jarno. Zwijssen: Eline, 
Chantal, Pim. Fioretti:        Hibbe, 
Max, Julian. Stedelijk College Eind-
hoven: Julia, Ahmed, Nimo, Ema, 
Nuriel, Debby. Beekvliet:     Tobias. 
St-Joris: Aliséa. Novalis: Aart.

BaSiSSchOOl DE SprOnGh

“Ik was dit jaar voor het eerst de juf 
van een groep 8. Dit is me erg goed 
bevallen. De kinderen zijn ontzet-
tend close. Het is een fijne groep om 
mee te werken. Ze werken hard en 
het zijn echte doorzetters. Er zit veel 
creativiteit in deze groep, dit zag je 
dan ook in de geweldige musical (De 
doem van Gunder) die zij opgevoerd 
hebben. Ik ben ontzettend trots op 
deze kanjers! Ik wens alle kinde-
ren een hele fijne vakantie toe en 
ontzettend veel succes op de mid-
delbare school!”Kimberley Jansen, 

leerkracht groep 8, Basisschool De 
Sprongh Olland.

Wat gaan de leerlingen missen aan 
de school?
Linde van den Biggelaar: “Ik ga mis-
sen; de gezellige juffen en broertjes 
en zusjes die op deze school zitten. 
Het moderne gebouw. Ook  alle ge-
zellige kinderen in de klas ga ik mis-
sen.”

Isa van Doorn: “Het was fijn dat de 
school zo klein was, want dan ken 

je iedereen en op de grote school is 
dat niet. Ook onze hechte klas ga ik 
missen.”

Elde College: Britt Avezaat, Linde 
van den Biggelaar, Michelle Burg-
hout, Ruby van Dooren en Maud 
Tillemans. Baanderherencollege 
Boxtel: Mark Bekkers, Jelle Berkers 
en Luc van de Wetering. Jacob Roe-
landslyceum Boxtel: Tim Brouwers, 
Isa van Doorn, Steijn de Jonge, Bram 
Ooijen en Veerle van der Sanden. Fi-
oretti college Veghel: Stijn Joosten.
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campingtour rooi

Een goede gewoonte moet je koeste-
ren en dat is wat DeMooiRooiKrant 
doet met haar jaarlijkse rondje langs 
de Rooise campings. De afgelopen 
drie jaar hebben we daar leuke, niet 

zelden zelfs enthousiaste, reacties 
op gehad. En voor het redactieteam 
is het rondje een verademing na de 
vaak serieuze, zware onderwerpen 
waarbij sommigen vallen over een 

woord, halve artikelen willen her-
schrijven of een Aviertje met spon-
sors erbij vermeld wil hebben. 
Ons doel deze keer: Eickenhorst

Ja, Eickenhorst. Waar we inmiddels 
al drie jaar op een rij komen. Niet 
omdat Rooi zo weinig campings 
heeft, maar omdat het, tussen al die 
campings die wedijveren in groen, 
de allergroenste is. En je spreekt toch 
steeds andere mensen, dus elk ver-
haal is uniek. 
De drukkende hitte is voelbaar als 
we donderdagmiddag Eickenhorst 
oplopen. Omdat er toevallig net een 
paar bezoekers zijn vertrokken, is het 
aantal zichtbare bezoekers op deze 
minicamping minimaal. Want tussen 
al dat groen is er behalve schaduw 
ook veel zon. 
Hé, daar loopt iemand. Een vrouw. 
Na een lichte aarzeling stemt ze in 
met een interview. 
Ze stelt zich voor als Alfra van Rij, 
uit Haarlem. Ze lacht. Nee, haar op-
merking dat ze hier voor haar rust 
kwam was geen hint voor het redac-
tieteam, het was gewoon het eerste 
wat haar te binnen schoot toen we 
het over de camping wilden hebben.
Staand in de brandende zon – waar 
het complete interview plaatsvindt - 
illustreert ze op een grappige manier 
hoé rustig het is op Eickenhorst. Ze 
dempt haar stem. “Ik was zo onder 
de indruk van de stilte hier, dat ik 
ongemerkt ging fluisteren”.
Alfra is dol op kinderen, werkt in het 
kleuteronderwijs en is zelf groot-

moeder. Maar juist daarom is een 
camping zonder kinderen ideaal, 
legt ze uit. “Als we hier kennissen 
op bezoek krijgen, dan het liefst ook 
zonder kinderen. Omdat de camping 
daar niet voor is ingericht, en voor 
de anderen hier die rust zoeken.”
Alfra is hier met haar man, maar die 
wil liever niet bij het interview be-
trokken worden, zo goed kent ze 
hem wel. Bij kampeerders uit het 
westen valt het redactieteam regel-
matig hun enthousiasme op over de 
Brabantse gastvrijheid, en ook Alfra 
weet daarover al een mooie anek-
dote uit eigen ervaring. “We had-
den aan álles gedacht, maar de lader 
voor de batterijen waren we verge-
ten. We gingen toen naar de foto-
zaak hier, die met ons meedacht, het 
wel duur vond om voor die ene keer 
een nieuwe lader te kopen, en spon-
taan aanbood om gratis onze batte-
rijen op te laden! Zoiets zul je bij ons 
dus nooit meemaken.”

Zelf woont het stel achter een 
volkstuinencomplex, maar over het 
Rooise groen praat ze alleen in su-
perlatieven. Of ze er nog een keer 
teruggaan? “Dat zou ik zó doen, 
daar hoef ik niet over na te denken. 
We hebben nog een weekje te gaan 
Maar als je hier een paar dagen zit, 
is dat al een cadeautje.”  

CAMPING
TOUR

ROOI

nieuwe kleren van de keizer

Toneelvereniging Mariahout voerde 
zaterdagmiddag bij een tempera-
tuur van meer dan dertig graden het 
toneelstuk ‘De nieuwe kleren van de 
keizer’ op. Een ware uitdaging voor 
de cast van drieëntwintig mensen 
om op het zonovergoten podium 
te dansen en te springen. Nee, dan 
had het publiek het beter getroffen, 
want voor hen had Mariëndael de 
zitplaatsen met partytenten van een 
schaduw voorzien.

Regisseuse Michelle van Daalhoff 
had het bekende sprookje van Hans 
Christian Andersen herschreven voor 
het toneel. Vanzelfsprekend was de 
lijn van het verhaal nog te herken-
nen, maar met de introductie van de 
wrede keizerin Mitsubishi en haar vier 
soldaten kreeg het toneelstuk een ei-
gen gezicht. Ook de andere namen 
van de bedienden en het volk van de 
keizer hadden allemaal een Japanse 
inslag, zoals Wok Pan en Hang Wang.

Van Daalhoff maakte slim gebruik 
van feiten uit oude mythen en le-
genden. Zo was het paard van Troje 
voor keizerin Mitsubishi het middel 
om met de ontevreden en honge-
rige bevolking van de keizer tot 
zijn paleis door te dringen. Echter 
het plan van de wrede keizerin om 
de kop van de keizer te laten rol-
len slaagt niet. Het loopt gelukkig 
beter af.

Het decor was wat sobertjes en 
beperkte zich tot een Japans ka-
merscherm. Daar stond echter 
tegenover dat Toneel Vereniging 
Mariahout uitermate goed had na-
gedacht over de kleding. Het volk 
en de ministers maar ook de be-
dienden kwamen netjes voor de 
dag. Dat de keizer en zijn kleding-
adviseuses er op en top uitzagen zal 
niemand verbazen. Het stuk heet 
tenslotte niet voor niets ‘De nieuwe 
kleren van de keizer’.

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL
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In de rubriek “Politiek Dichterbij” 
geeft DeMooiRooiKrant maande-
lijks een raadslid de kans zich aan 
de lezers te presenteren.

Deze week: Toon van der wijst.

Het Kofferen is goed bedeeld met 
raadsleden. Was ik in juni nog te 
gast bij Maarten van Bakel op num-
mer 47, nu praat ik op nummer 36 
met  raadslid Toon van der Wijst.
(Hart voor Rooi). Het interview 
vindt plaats in de mooie natuurlij-
ke achtertuin van zijn nostalgische 
woning. Toon is nog even aan de 
telefoon. Niet erg want intussen 
ontdek ik tussen de begroeiing al-
lerlei kunstzinnige uilen. De hobby 
van partner Mirjam.

Door: Jan Verhagen

Toon, op Linkedin lees ik dat je 
werkt voor Sagax Advies. Vertel.. 
“Het is de naam van mijn bureau. 
Het woord komt uit het Latijn en 
betekent schrander, wijs, kien. Ik 
heb 40 jaar in het personeelswerk 
gezeten als personeelsfunctionaris 
en directeur personeelszaken. Zo 
werkte ik onder meer bij Reming-
ton, AH, de Stichting voor Gezins-
verzorging en Interpharm. Ik heb de 
Rooise politiek wel steeds gevolgd, 
maar actieve politiek zat er niet in. 
Onregelmatige en lange werkda-
gen. Ik werk inmiddels minder en 
alleen nog in mijn eigen bureau Sa-
gax. Mensen die klem lopen in hun 
arbeidssituatie probeer ik weer op 
de goede weg te krijgen”.

Toepasselijk die “uilenhobby” van 
je partner Mirjam
“Ja  de uil staat symbool voor wijs-
heid en doordachte oplossingen. Ik 
heb dan ook geen moeite met haar 
grote verzameling uilen binnen en 

buiten. Als ik maar niet in een ver-
zameling woon…Glimlachend: mijn 
achternaam is trouwens ook nog 
Van der Wijst….”.

Slimme strategieën passen ook wel 
in de Rooise politiek
“Juist. Neem nu de herindeling Rooi, 
Schijndel en Veghel. Over vaststaan-
de zaken hoeft niet lang gepraat te 
worden. Voorbeeld: We weten dat 
er één burgemeester komt. De bur-
gers verwachten dat we als Raad 
slimme keuzes maken. Ik deed dat 
in mijn werk voor het personeel en 
nu dus voor onze Rooise inwoners. 
We moeten overigens lering trekken 
uit andere herindelingen”.

Je kwam al meteen in pers bij de 
kwestie “Veghelse wethouder”
“Goed dat je daar over begint. Ik 
heb een stemverklaring afgelegd, 
waarin ik mijn principiële bezwaar 

heb geuit tegen het verschijnsel 
Wethouders van Buiten de Gemeen-
te in zijn algemeenheid. Stel je nu 
eens voor dat we 3 wethouders van 
elders benoemd hadden. Menigeen 
zou dan toch raar opgekeken heb-
ben. Waar blijft dan bijvoorbeeld de 
binding met Rooi. Is dat democratie 
in optima forma?
Geen misverstand: het ging niet 
over Jan van Burgsteden. In de keu-
ze coalitie of wethouder van buiten 
heb ik voor de coalitie gestemd en 
dus ook niet tegen zijn kandidatuur. 
zoals sommigen dachten.”

Wel enigszins afwijkend van het 
Hart voor Rooi standpunt….en
“Die terughoudendheid had Hart 
voor Rooi al ingebracht in de voor-
afgaande besprekingen. Ik had be-
hoefte om me te verantwoorden voor 
mijn standpunt en die vrijheid hebben 
we in onze fractie. Uiteraard handel 

De politiek Dichterbij

*Geboren in De Rips
*Leeftijd: 64 jaar
*Woont in Rooi sinds 1976
*Gehuwd met Mirjam Bindels,
* HBO opleiding + diverse ver-

volgstudies o.a. MBA strategisch 
management

*Kinderen: dochter Elien
* Was personeelsfunctionaris, 

hoofd personeelszaken en direc-
teur HRM

* Raadslid: Hart voor Rooi sinds 
maart 2014

Oud-medewerkers Odendael 
exposeren in zorgcentrum

De expositie die momenteel in de 
entree en de eerste verdieping van 
Odendael te zien is, komt uit handen 
van twee oud collega’s van dit zorg-
centrum, die zich in hun vrije tijd bezig 
houden met kunst.

Er hangen schilderijen van Jeanet-
te Oerlemans-Roche en Dorien  
Schapendonk Steenbakkers. Jeanette 
begon in 1999 met schilderen via een 
cursus bij Pieter Brueghel. Haar voor-
keur gaat uit naar het figuratief schilde-
ren van de natuur, bloemen, bomen en 
dieren. Jeanette schildert met acryl verf 
en gebruikt graag vrolijke kleuren.  In 
de toekomst wil ze zich meer gaan rich-
ten op het maken van abstracte kunst.  

De werken van Dorien Schapendonk 
Steenbakkers zijn totaal anders.   
Dorien: “Als kind tekende ik al veel 
en volg nu sinds vier jaar cursus bij  

Pieter Brue-
gel. Ik heb 
allerlei tech-
nieken ge-
leerd en met 
olieverf stil-
levens ge-
sch i lderd . 
Verder heb 
ik ook nog 
tekeningen 
met bijenwastechniek gemaakt 
waar je lekker je hoofd mee leeg kan 
maken. Dan komen er de gekste din-
gen uit.  Schilderen vind ik vooral leuk 
omdat het niet precies hoeft te zijn. Je 
kunt je eigen gevoel er in leggen. Elk 
materiaal vind ik leuk om mee te wer-
ken, maar precies de techniek volgen, 
daar hou ik niet van en dat vind je ook 
terug in m`n werk. Dus kom onze ex-
positie eens vanaf 18 juli t/m 30 sep-
tember 2014.”

BBQ-pakket snel verzilverd

De duik van Van Persie die zorgde 
voor de 1-1 tegen Spanje is nu al 
legendarisch en historisch. De persi-
flage die de dames en heren van ’t 

Benkske er op bedachten ook. 

Deze mensen deden mee aan de 
Rooi kleurt Oranje fotowedstrijd en 

het leverde hen een BBQ-pakket 
voor vier personen op. Door het ge-
weldige weer afgelopen weekend, 
konden ze de prijs al snel verzilveren. 

Bijzondere 
Facebook-primeur klusWijs
KlusWijs, waar bouwmarkt Forum 
uit Sint-Oedenrode bij aangesloten 
is, heeft als eerste landelijke keten 
een bijzondere Facebook actie ge-
start met Share it.

De gezamenlijke KlusWijs onderne-
mers hebben besloten om een deel 
van het resultaat te besteden aan 
kinderen in de derde wereld. In sa-
menwerking met Share it! en UNI-
CEF heeft de KlusWijs organisatie 
zich garant gesteld voor tenminste 
13.500 maaltijden voor kinderen 
die dit heel hard nodig hebben.

Voor de klant van KlusWijs werkt 
het buitengewoon simpel. Iedere 
consument krijgt het verzoek om 

de betreffende KlusWijs vestiging 
te “liken” of hier een bericht over 
te schrijven. Dit gebeurt dan via de 
app van Share it! en wordt geplaatst 
op Facebook of Twitter. Voor elk 
bericht doneert KlusWijs een maal-
tijd aan een kind in de derde wereld. 
De betreffende maaltijden worden 
verzorgd door UNICEF.

Deze werkwijze combineert enerzijds 
de sociale behoefte van KlusWijs om 
wat terug te doen in de wereld om 
ons heen en anderzijds de commerci-
ele behoefte aan het verder verhogen 
van de naamsbekendheid. Bovendien 
onderstreept deze actie nog eens het 
credo van KlusWijs: “mensen maken 
het verschil”.

advertorial
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ik wel steeds naar ons verkiezingspro-
gramma en naar het coalitieakkoord. 
Ik wil een voorspelbaar politicus zijn. 
Voor mezelf heb ik geen verdere poli-
tieke ambities Ik houd het bij raadslid. 
Ik kan wat dat betreft vrij praten in 
het belang van onze burgers”.

Andere ervaringen van de eerste 
maanden
“Je moet even wennen aan de poli-
tieke regels. Met name aan de vele 
procedures. Wanneer is het een 
technische vraag? Wat zeg je in eer-
ste termijn? Hoe verlopen de debat-
ten, wanneer plaats je interrupties? 
Mijn raadswerk, want zo zie ik het 
raadslidmaatschap, behelst onder 
meer de financiën, kunst en cultuur, 
personeel, dienstverlening en wel-
zijn (WMO)”. 

WMO De zorg wordt meer en meer 
een gemeentelijke taak

“Dat klopt. De gemeente krijgt een 
groot pakket aan zorgtaken naar 
zich toegeschoven. De intentie is 
passende en betaalbare zorg voor 
iedereen die het nodig heeft.
Op zorggebied zien we al decennia 
lang ontwikkelingen. Indicatiecom-
missies waren er al in 1976. Toen al 
werd geëxperimenteerd met aan-
leunwoningen. Daarna kwam de 
schaalvergroting en de marktwer-
king. Veel geld bleef hangen in dure 
tussenlagen (bestuur en manage-
ment) en dure procedures en kwam 
niet bij de zorgvrager.
De nieuwe Zorgcoöperaties volg ik 
met grote belangstelling. Vrijwilli-
gers runnen de coöperatie, de leden 
zijn de zorgvragers en de werken-
den worden betaald.”

Die Rooise burger vindt het alle-
maal wel welletjes
“Dat denk ik niet. Het is niet zo dat 

de inwoners steeds met de raadsle-
den bezig zijn, maar de ze zijn wel 
betrokken. Neem nu als voorbeeld 
de zorg: dat gaat iedereen aan en ik 
merk dat de mensen daarmee bezig 
zijn. Als raadslid denk ik dat we het 
contact met de burger verstevigen 
door goed te kijken of onze theo-
retische, papieren politiek ook in de 
dagelijkse praktijk werkt.
Ik probeer daar steeds achter te ko-
men. Als voorbeeld toch weer de 
zorg: ik zit in de WMO Raad, praat 
met zorgaanbieders en cliënten. 
Ik luister naar mijn partner en mijn 
dochter, die beiden in de zorg zitten. 
En zeker niet onbelangrijk: ook op 
straat hoor je het een en ander.”

“EENZAAM WORD JE 
NIET MET 85 MAAR 

MET 60”

Mijn eerste raadsperiode is succes-
vol als…
“Ik hoop dan echt dat er voor ieder-
een goede zorg beschikbaar is. Dat 
de nieuwe gemeente er financieel 
gezond voor staat. Dat Rooi recre-
atief echt doorontwikkeld is. Dat we 
een goed florerend buitengebied 
hebben met duurzame onderne-
mingen, waar het plezierig werken 
en vertoeven is”.

Mooiste plek voor de foto
“De foto wil ik maken voor de stu-
dio van onze Rooise omroep TV 
Meijerij.
Ik zit in het bestuur van deze lokale 
omroepstichting.
Bemoei me niet met de redactie, 
maar verwacht wel een spannende 
tijd. Hoe handhaaft een lokale om-
roep zich tussen alle nieuwe com-
municatiemiddelen zoals bijvoor-
beeld, Uitzending Gemist, Youtube 
en Layar?  Het zal vanaf nu voort-
durend gaan om tempo, kwaliteit en 
beschikbaarheid van beeld op het 
moment dat de kijker het wil.”

Toon, bedankt voor het gesprek. 
Nog een aanvulling misschien?
”We wonen vaak niet waar we ge-
boren zijn, we komen uit kleine ge-
zinnen en alles is individueler. Als we 
geen werk maken van onze sociale 
omgeving, wordt de wereld steeds 
kleiner met steeds minder zorgzame 
contacten. Ik zeg wel eens: eenzaam 
word je niet met 85 maar met 60”.

Hertog Hendrikstraat 1a | 5492 BA Sint Oedenrode
T: 0413-477722 | www.bikecenterrooi.nl

Trek L300+

electrische dames� ets, lage instap, 
dichte kettingkast.

Tourknalprijs:  
van € 2199.- 
voor € 1699.-

dat is dus € 500.- 
voordeel!

Trek X-Caliber 7 
mountainbike (29r) 

Tourknalprijs:  
€ 699.- inclusief  
accessoire bon twv 
€ 300.-* gratis!

*dit gaat om Bontrager accessoires, 
het huismerk van Trek, en bestaat uit 
gereedschappen, pompen, tassen maar 
ook kleding en helmen.

TEASI 
FIETSCOMPUTER 

VOOR € 159,-

Aanbieding
 

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nll

Onze
prijs
€50,-

(1 ltr. kleur naar 
keuze)

Aanbieding
 

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nl

Winkelprijs: 72,40 euro

rijsingen royaal: daar zit muziek in

Vorige week vertelde de buurtver-
eniging u over diverse theaterop-
tredens op en langs de boulevard 
tijdens het festival van buurtschap 
“Oud Rijsingen” op 31 augus-
tus . Overal op deze boulevard, 
aan de oevers van de Dommel, 
kunt u artiesten tegenkomen die 
met hun acts voor, of zelfs met u 
spelen. Ook kunt u verschillende 
kleine voorstellingen gaan bezoe-
ken. Maar …. er is natuurlijk nog 
veel meer te zien en vooral ook te 
horen. In dit stukje neemt Rijsin-
gen u mee langs de diverse podia 
waar genoten kan worden van di-
verse live muziekoptredens.
 

Het festival, Rijsingen Royaal, is 
niet alleen voor Rooi, maar ook 
door Rooi. Ze hebben zo veel zan-
gers, zangeressen, orkesten, koren 
en bands  bereid gevonden om te 
komen optreden dat ze drie ver-
schillende podia de hele dag vol 
hebben met muziek  in heel veel 
genres. Het is onmogelijk ieder-
een te noemen in dit korte bestek, 
maar toch willen ze een kleine 
greep doen. De in Rooi en omstre-
ken bekende zanger Eric Lathou-
wers komt samen met zangeres 
Liesbeth. U weet wel, o.a. van de 
prinsenzittingen, of het muzikale  
duo van Zutphen en van Zutphen, 
maar ook Samba Rooi met haar 
opzwepende percussie,  en  b.v. 
onze eigen Brabantband. Wat 
dacht u van Hoempamatata, een 
rasechte feestkapel uit Veghel.

Voor de top 40 muziek kunt u ge-
nieten van  de klanken van gitaar-
club Ancora. Ook zullen verschil-
lende koren de opwachting maken 
zoals  de Rooi Tulpen en Aurora. 
Natuurlijk zullen ook  de Drei 
Dorfer Muzikanten  hoog van de 
toren blazen met in hun midden  

buurtgenoot Martien van Erp.

Trio Antoinette zal op een tot de 
verbeelding sprekende wijze, op 
het intieme Mont Martre van Pa-
rijsingen, prachtige  Franse chan-
sons ten gehore brengen.

Tevens de jeugd zal zijn bijdrage 
leveren. Zo zal  Marlou Simons 
met haar band enkele optredens 
verzorgen en Iris Brugmans  van 
drum school Beat It, zal prachtige 
drumsolo’s over Rijsingen laten 
knallen. De muzikale omlijsting 
van het hoofdpodium wordt voor-
namelijk verzorgd door de Dutch 
Show Company. Rijsingen kan u 
verzekeren dat deze professionele 
groep artiesten u een stukje enter-
tainment voor zal schotelen waar 
nog lang over gesproken wordt.

U ziet wel dat ze deze dag voor u 
een heel afwisselend programma 
brengen om  de vingers bij af te 
likken. Dit alles voor de prijs van 
nul euro. Geen entree of andere 
financiële bijdrage, want op 31 
augustus is Rijsingen Royaal.

Tĳ dens de vakantieperiode 
van 28 juli t/m 10 augustus 

zĳ n wĳ  op 
maandag, dinsdag, 

woensdag en donderdag 
vanaf 13.00 uur gesloten. 

Op vrĳ dag en zaterdag zĳ n 
wĳ  normaal GEOPEND!

Wĳ  wensen iedereen een 
hele fi jne vakantie!

Nu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

www. t u i n c en t r umk r an s . n l

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

w w w. t u i n c e n t r u m k r a n s . n l
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VRIENDEN 
van Rooi Fietst: 
- Boxsons Lease BV 
-  Zwanenberg AdviesAccountancy & 

Belastingadviseurs 
-  Jan Habraken Glas & 

Aluminiumwerken BV
- Van Uden Caravantechniek 
- D'n Dommel Tapperij & Eterij 
- DA van der Linden
- Sanders Groente & Fruit 
- Ondernemers rond De Markt 
- DFM Bloemendiscount
- Makelaardij De Koning 
- Rooise Autobedrijven 
- Verheijen Traiteur
- Eet & Muziekcafé De Ossekop 
- Pari Bodyfashion 
- Forum Bouwmarkt
- Van den Berk Assurantiën 
- Bikecenter 
- C`est La Vie
- Bloemisterij C.J. Brekelmans
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www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij helpen WV Schijndel dromen
verwezenlijken in de vorm van sponsoring.

Het idee is dat dromen een
kans krijgen.
Verenigingen en stichtingen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Als

sponsor van lokale verenigingen brengen wij mensen bij elkaar. Zo helpen we om

dromen te verwezenlijken. Dat is het idee.

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

NAMENS ALLE DEELNEMERS 
ZEGT HET BESTUUR  VAN DE ROOISE FIETSVIERDAAGSE

BEDANKT TEGEN ALLE SPONSOREN
 WE HEBBEN SAMEN ROOI WEER OP DE KAART GEZET!!

Zonnige editie rooi Fietst met inktzwarte rand

De derde editie van het grootse fiet-
sevenement Rooi Fietst is uiterst 
succesvol verlopen. Mede dankzij 
de zon die iedere dag volop scheen. 
Dit zorgde voor goede zin. Jammer 

genoeg eindigde de vierdaagse in 
mineur. Vrijwilliger van Rooi Fietst, 
Tom van Heeswijk, raakte onwel bij 
het ophalen van de pijlen. Helaas 
mocht reanimatie niet meer baten.

Voor de organisatie kwam het als 
een ontzettend harde klap aan. Vol-
gens voorzitter Rien Voets was Van 
Heeswijk een zeer gewaardeerde 
collega-vrijwilliger die altijd klaar 
stond om mee te helpen. Iedereen 
binnen de organisatie kende hem en 
waardeerde hem. Vooral ook omdat 
hij altijd meefietste met de fietsclub 

Fifty-fit, die iedere donderdag vanaf 
het Kerkplein vertrekt om een ronde 
door de regio te fietsen. Het verdriet 
binnen Rooi Fietst is groot.

Heel erg verdrietig dat een tope-
venement als Rooi Fietst dit jaar zo 
moet eindigen. Door de grote inzet 
van vele tientallen vrijwilligers kre-
gen de deelnemers vier mooie dagen 
voorgeschoteld met prachtige routes 
door de regio. Ook dit jaar deden 
per dag zo’n duizend fietsers mee. 
Ze kwamen uit heel het land en zelfs 
uit België.  hij altijd meefietste met de fietsclub uit België.  
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T

Stef
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Een hete, 
maar onvergetelijke dag

In de kerk van Nijnsel werd afgelo-
pen vrijdag weer eens een huwelijk 
voltrokken. Dennis van Zutphen en 
Yvonne Verbakel stapten in het hu-
welijksbootje. ’s Avonds werd uitge-
breid feest gevierd aan de Strobolse 
Heidesteeg. Op de foto staan Dennis 

en Yvonne met hun kinderen Lieke en 
Suus. Ben je ook getrouwd of ga je 
trouwen? Stuur dan een mooie foto 
naar DeMooiRooiKrant. Deze zal gra-
tis worden geplaatst met onderschrift. 
Redactie@demooirooikrant.nl

Op donderdag 24 juli 2014 zijn

Jan & Mien 
van Roosmalen-Schuurmans

50 jaar getrouwd.

Mogelijkheid tot feliciteren op vrijdag 
25 juli tijdens de receptie van 15.00 tot 

16.30 uur in Grand Café “de Gouden 
Leeuw”, Markt 10, Sint-Oedenrode

Gefeliciteerd! 
namens de kinderen en kleinkinderen

onze Peet 40!

Onze jongen 
wordt         16 jaar

Proficiat

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel KUIJTEN

WASMACHINE SERVICE SON

reparatie en verkoop

wasmachines, vaatwasmachines, droogtrommels, kookplaten, ovens etc.

Dommelstraat 7
5691 AS Son

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

WITGOED

“ In  het  huwel i j k
sb

oo
tje

”

Deze foto is genomen tijdens mijn backpacktrip in Thailand. 
Slapen in de jungle op bamboe is niet altijd even fijn!Puck Schepens

Op de foto valt te zien dat e
r Rooienaren zijn, die de horte

nsia's 

de grootste prioriteit geve
n, om ze met parasols te beschermen, 

voor hun leuke en felgekleurde bollen.

Albert

Stuur een grappige, originele of 
mooie vakantiefoto en win!

De vakantietijd breekt weer aan! 
Daar horen leuke foto’s bij natuurlijk. 
Net als andere jaren houdt DeMooi-
RooiKrant ook dit jaar weer haar be-

faamde vakantiefotowedstrijd. Ieder 
jaar sturen heel veel Rooienaren ori-
ginele en grappige vakantiefoto’s op 
naar redactie@demooirooikrant.nl. 

Ze mogen ook verstuurd worden via 
Twitter: @demooirooikrant.nl. Alle 
inzendingen zijn welkom! De eerste 
zijn al binnen. Nu die van u nog!

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

kip, ik heb je

Zo rijd je over de Nijnselseweg en dan 
zie je plotseling in je ooghoek een 
enorme kip. ‘Zie ik dat goed’? denk 
je dan! Je kijkt nog eens goed en ja 
hoor; kip, ik heb je! De aandacht 
wordt nu een beetje afgeleid van de 
eierautomaat, maar een oplettende 
passant zal de link snel leggen. De kip 
niet, die houdt het bij eieren.

het mysterie 
van de 
knuffelboom

Kent u het mysterie van de knuf-
felboom? Aan de Dwarssteeg – ten 
noorden van de noordelijke randweg 
in Sint-Oedenrode - staat een hele 
bijzondere boom. Deze wordt liefko-
zend de ‘knuffelboom’ genoemd. Veel 
wandelaars en fietsers hebben hem 
al gezien. Er liggen en hangen meer-
dere knuffels aan. Maar waarom? 
Hoe is het ooit begonnen? Wat is de 
reden? Er zijn veel mensen die dat wil-
len weten. Kent u het mysterie van 
de knuffelboom? Help het mee op te 
lossen. U kunt uw reactie sturen naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 
Alvast bedankt!

Pap en mam 
40 jaar getrouwd! 

Proficiat! 
Wij wensen jullie 

nog heel veel mooie 
momenten samen en 

met ons. 
Joost, Cindy, Ruth & Lars

Marleen, Martijn, Tom & Jeroen
Anet & Tys

25 & 29

Congrats 
sisters 
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Wie wil worre oud, stikt z’n voete in ’t hout
Aanbeveling om klompen te dragen.
Uit: Bij wijze van spreuke 

van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 18 juli - 30 september 2014
Expositie oud-medewerkers Odendael

En dit
is Henk, Henk

was hier vroeger
concierge

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Peet van de Loo

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Frans van den Boomen

Villenbraken 5
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

Julius Dreyfsandt zu SchlammJulius Dreyfsandt zu SchlammJulius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen 14-30 - 22-7 t/m 22-8: Sterrenbeeld leeuw.

OplOSSinG 
VOriGE WEEk:

Mij is geen woord bekend

dat men sterft lijkt een zekerheid
maar ongrijpbaar zijn de gevolgen
als een mens de trekker overhaalt

mij is geen woord bekend
dat gevoel bij moord vertaalt

het duurt dagen en nachten 
in verslagenheid of stille dood
als de schreeuwende onzekerheid
jaagt door de gedachten:
verwachtingen verkeren in nood

de oorlog in den vreemde
is verplaatst naar te dichtbij
de innerlijke vermeende vrede 

is verworden tot het slagveld

plots is ieder een ontheemde
en heeft verdriet en woede
zich in pijnlijke onmacht gemeld

julius
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t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Scouting rooi huldigt sterren
Tijdens de BedankTdag zijn de vrij-
willigers van Scouting Rooi – leiding, 
schoonmaak- en klusteam, webmas-
ters en bestuur – weer bedankt voor 
hun bijdrage aan een druk seizoen 
met leuke opkomsten, spannende 
activiteiten, evenementen in Sint-
Oedenrode, weekenden en kampen. 
Degenen met een jubileum van 10 
jaar en langer werden extra verrast 
met hun eigen ster voor de Wall of 
Fame van Scouting Rooi!

Jubilarissen
Sofie Smulders-van de Wijdeven 
(5 jaar),  Tom Albers (5 jaar), Liby 
Wielens-Hamelink (20 jaar) en Ruud 
van den Oever (20 jaar) zijn op 5 juli 
tijdens de BedankTdag van scouting 
Rooi in het zonnetje gezet omdat zij 
zich al zo’n tijd als vrijwilliger inzet-
ten voor Scouting Rooi. 
Sofie is teamleidster bij de welpen 
zaterdag, Tom is leider bij de scouts, 
Liby is leidster bij de welpen, coör-
dinator Evenementen & Activiteiten 
én bestuurslid, Ruud is onze maga-
zijnbeheerder, designer én lid van de 
Kledingcommissie. 

Échte sterren
Naast het gebruikelijke cadeautje 

horend bij een bepaald jubileum 
werden er voor het eerst in de 
Scouting Rooi-geschiedenis échte 
sterren uitgereikt. Want voor uit-
zonderlijke prestaties zijn ook uit-
zonderlijke symbolen nodig, aldus 
het bestuur. En dus is er een Wall 
of Fame in het leven geroepen 
(meteen links naast de ingang van 
de blokhut) waar de sterren bin-
nenkort te bewonderen zijn. Vrij-
willigers die zich 10 jaar (brons), 
15 jaar (zilver), 20 jaar of langer 
(goud) hebben ingezet voor Scou-
ting Rooi krijgen zo’n ster. Op de 
BedankTdag ontvingen Liby, Ruud 
en Peter Giezen (in 2012 10 jarig-
jubileum) hun gouden, respec-
tievelijk bronzen ster. Daan van 
Hoorn (in 2012 20 jarig jubileum) 
krijgt zijn gouden ster nog; hij ge-
noot op de BedankTdag van een 
weekendje weg.

Avontuurlijke vrijwilligersklus
Leiding geven bij een leeftijdsgroep 
die je aanspreekt, meewerken om 
een groot internationaal kamp te 
organiseren of gewoon een klusje 
doen op het moment dat het je uit-
komt. Zelfs als je je maar een uurtje 
per maand kunt inzetten, ben je 

voor Scouting Rooi al een super-
vrijwilliger!

Ontwikkeling
Bij Scouting draait het om uitdaging 
en plezier! De activiteiten die we 
doen zijn niet alleen leuk, ze dragen 
ook bij aan de persoonlijke ontwikke-
ling van kinderen en jongeren. Ook 
als vrijwilliger bij Scouting draait het 
om plezier en uitdaging, want met 
die gave vrijwilligersklus ontwikkel jij 
jezelf. Daar heb je niet alleen wat aan 
bij Scouting, maar ook in je (toekom-
stige) werk of opleiding.

Bij Scouting Rooi kun je je op ein-
deloos veel manieren inzetten als 
vrijwilliger. De meeste Scouting-
vrijwilligers ken je waarschijnlijk 
als leidinggevenden van een groep 
kinderen of jongeren. Maar wist 
je dat je je ook met andere kwali-
teiten enorm goed kunt inzetten? 
Wat dacht je van het helpen bij het 
bouwen van een website, een klus 
in het bestuur of het organiseren 
van bijzondere activiteiten? Er is al-
tijd wat te doen. Dus help ons mee! 
Voor meer info kijk op onze website  
www.scoutingrooi.nl of mail naar 
info@scoutingrooi.nl.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

I.V.M. VAKANTIE GESLOTEN 
T/M 10 AUGUSTUS

Jaarlijks zomerkamp Scouting rooi wederom geslaagd

Dit jaar bleven de welpen tijdens 
het jaarlijkse zomerkamp van 
Scouting Rooi lekker dicht bij huis. 
Langs de hut van de scouting werd 
aan het Achterpad een compleet 

Hawaii terrein gemaakt waar de 
kinderen allerlei activiteiten kon-
den doen. Van waterspelletjes tot 
zeskamp, alles werd er gedaan, en 
met plezier natuurlijk.

De kinderen verbleven er van 
maandag 14 juli tot en met vrijdag 
18 juli en sliepen in grote tenten 
op het grasveld aan het Achterpad. 
Het grasveld was ingericht met 

tropisch zandstrand en beachvol-
leybalveld. De hele week werden 
er tropische spelletjes gedaan met 
het thema Hawaii. Met het warme 
weer konden waterspelletjes na-
tuurlijk niet ontbreken en ook de 
jongens en meiden van de leiding 
konden het niet droog houden. 

Elke avond hadden de kinderen een 
groot kampvuur gemaakt waar na-
tuurlijk allerlei spannende verhalen 
werden verteld en vrolijke liedjes 
werden gezongen. Ook hebben 

de kinderen zelf pizza gebakken en 
gebarbecued. 

Dinsdag stond er de hele dag zes-
kamp op het programma. Na zo’n 
hele dag zeskamp waren de kin-
deren helemaal uitgeput, maar ze 
moesten de volgende ochtend al-
weer fit zijn. Woensdag gingen ze 
namelijk met zijn alle op de fiets 
naar DippieDoe in Best! Donderdag 
en vrijdag werden er voornamelijk 
weer spelletjes gedaan en was het 
weer gezellig bij het kampvuur. 

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

I.v.m. de vakantie 
zijn wij gesloten van maandag 28 juli 

tot zaterdag 9 augustus. 
Maandag 11 augustus zijn we er weer.

Fijne vakantie!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

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

Administratiekantoor

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

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

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Bemiddeling bij import voor uw auto 
uit het buitenland
06-83249245
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel.
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart. 
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

te koop/te huur

Te huur; 
2 paardenstallen, auto ambulance.
Interessante prijzen
06-83249245
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Cadeaubonnen van Fleurop-Rooi 
2000-VVV zijn onbeperkt geldig en te 
besteden bij Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

 

Kom langs of bezoek onze site voor meer info!

• Meer groei
• Betere beworteling

• Meer kleur
• Reukloos

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint-Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Ma t/m zat geopend vanaf 08.00 u. 
Ook tijdens de vakantie bezorgen wij 
uw bloemen. 
Brekelmans Tuincentrum, 
Boskantseweg 59, 0413-472562
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op www.
campusfioretti.nl. Stuur een e-mail 
naar info@starterscollectief.nl voor 
meer informatie of voor een vrijblij-
vende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
--------------------------------------

interieur

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

Een hardwerkende man, waarschijnlijk een Rooienaar. Weet u wie dit is 
en waar de foto gemaakt is? We horen het graag van u! U kunt uw re-
actie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 
of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 29
Foto van medewerkers van Oda 
Stalen Meubelenfabriek (Kamp 
Oda)
o.a. Mevr. Will van Ipperen,dhr. 
Quivooi, v,Asveld, Pieterse, v/d. 
Kamp(lange Harry), van Heu-
ven, van Erp.
 
J.Wijn.   

Martien van Aarle uit Boskant is 42 jaar werkzaam geweest bij Ahrend 
Oda. Hij vertelt dat de foto ongeveer 50 jaar geleden genomen is.
Te zien zijn volgens hem onder meer:

Dhr. A.Asveld – baas van de computer afdeling, Dhr. Dick van t Zand’
Dhr. Jan Seegers, Dhr.Joop Seegers = vader van Jan en de personeels-
functionaris, Dhr.Wil van Erp, Dhr. Vd Heuvel, Dhr. Adams, Dhr. Geubel,
Dhr. Quirooi, Dhr. Koeleman van de spuiterij, Juffrouw Willemien 
van Ieperen, secretaresse van de direkteur en dochter van Sjaak, Dhr. 
A.Pieters direkteur en Dhr. Doevendans 

Dit zijn allemaal chefs van de Oda. Ze kwamen vaak bij elkaar. ik denk 
dat de foto in de flat genomen is. Naderhand ben ik er pas bij gekomen.

Harrie v/d Rijt

Historische beelden

Marktplein

hulpverlening

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

Gezocht

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 0499-477224
--------------------------------------
Gevr: Iemand met kennis van MS 
Access/vba en handig met software/
computers voor een bij en of vakantie-
baan. Tel. 06-55365408
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Deze foto is gevonden in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Is deze van u?
U kunt deze foto ophalen bij 
DeMooiRooiKrant. Heuvel 17.

--------------------------------------
Gevonden: In Beatrixstraat: sleuteltje 
met merk CCP, info: DeMooiRooi-
krant, Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden: Op de Ollandseweg, 
woensdagavond 17 juli, 23.00 uur
bril op sterkte, zwart montuur met 
groene binnenkant. Meer info: 
DeMooiRooikrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Gevonden achter de brandweerkazerne; 
Sleutelbos met 5 sleutels
Op te halen bij DMRK, Heuvel 17
--------------------------------------
gevonden: valkparkiet, is komen aan-
vliegen, eigenaar mag contact opne-
men met 06-43138364
--------------------------------------

cursussen/workshops

8-avonden workshop Glas in Lood, bij 
Stijlvol glas in lood in Heeswijk-
Dinther. Start 27 of 28 aug.(In overleg)
Voor informatie en inschrijven: 
info@stijlvolglasinlood.nl 
Tel. 0413-228377
--------------------------------------

Diversen

27 JULI VLOOIENMARKT
Sporthal de Tempel
Henegouwelaan 2
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
RONDJE BOXTEL ‘
Kanovereniging De Pagaai, Boxtel.
Zaterdag en zondag : vertrek tussen 
10.00 – 14.00 uur. Vanaf clubhuis De 
Pagaai, Voetboog 7, Boxtel.
Doordeweeks varen op afspraak, 
tel.: 0620082982. www.depagaai.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------

Over een landweg stuitert de lach
van een gevleugelde pompoen, geen
koe of schaap kijkt ervan op

Dertien januari is de ontmoetingsdag
van jan en ari, maar zij weten het niet

Een programmeur bestelt digitaal
drie warme keukenmeiden met
tien jaar achterstallig onderhoud

Op een bouwmarkt koopt een kreupelaar
steunzolen bij een voetzoeker

Een doodverklaarde piloot klimt
springlevend uit zijn kist

Een tandarts trekt de wortel uit een kwadraat
en daarna zijn haren uit het kortste eind

    Kees Hermis
Uit: Absurdistan
      ongerijmde gedichten, 2011 – 2012 
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Jong leert oud hoe de smartphone werkt

Mooi op  leeftijd
Van school uit zijn we gewend 
dat de leraar ouder is dan de leer-
ling. Toch kan het ook andersom, 
dat bleek afgelopen donderdag in 
Odendael. Daar legden jongeren 
aan de ouderen uit hoe een smart-
phone werkt. De lesavond was een 
initiatief van de KBO zomeracti-
viteiten en het jongerenwerk van 
Welzijn De Meierij.

“Er zijn heel veel mensen met een 
smartphone, ook ouderen. Zij krij-
gen die vaak van hun kinderen”, 
zegt Marcel Janse. Hij coördineert de 
lesavond over de smartphone. “Ou-
deren zijn inmiddels wel bekend met 
de klassieke mobiele telefoon, maar 
de smartphone kent weer nieuwe 
uitdagingen voor hen. Hun kinderen 
leggen dan snel met een paar klik-
ken uit hoe die werkt, maar dat gaat 
voor de meesten te snel”. 

Geduld hebben
Monique Stegenga is Sociaal Cultu-
reel Werker bij Welzijn de Meierij. 
Vroeger deed ze vooral jongeren-
werk en heeft dan ook nog steeds 
goede contacten met de jongeren. 
“Veel jongeren hebben er behoefte 
aan om hun kennis over te dragen. 
Het leuke hier is dat, in tegenstel-
ling tot wat je vaak bij de jongeren 
ziet, je hier ziet dat de jongeren echt 
geduld hebben en de tijd nemen om 
uit te leggen hoe zo’n smartphone 
werkt.

Dit is de eerste keer dat er een cursus 
is over de smartphone. Eerder had-
den we ook al een cursus over de 
mobiele telefoon. Maar met de mo-
gelijkheden van de smartphone zo-
als WhatsApp en internetten bleek 
er weer behoefte te zijn aan een 
nieuwe cursus. Overigens is het zo 

dat de jongeren ook behoefte heb-
ben aan kennisoverdracht door de 
ouderen. Het aanzetten van kno-
pen, koken en gewoon oude ge-
zelschapsspelletjes scoren volgens 
Monique hoog op het verlanglijstje 
van de Rooise jeugd.

Aan een van de tafels zitten Robin 
van Bokhoven en Trudie Mosterman. 
Trudie heeft van haar kinderen een 
smartphone gekregen en kan alleen 
maar WhatsAppen. Zij wil graag 
meer mogelijkheden leren kennen. 
Robin kan haar die leren, maar zij 
ontdekt dat zij tijdens het uitleggen 
aan Trudie ook weer nieuwe dingen 
tegenkomt.

“Als ik iets van mijn telefoon wil 
weten, vraag ik dat altijd aan mijn 
vriend”, zegt Robin. “Ja, dit soort 
dingen is meer voor mannen, dan 

voor vrouwen”, beaamt Trudie. 
Toch wijzen de twee dames zichzelf 
de weg in de wereld van de smart-

phone en worden ze samen wijzer. 
Oud leert jong, maar jong leert ook 
nog steeds van oud, zo blijkt.

VVn en Stichting toegankelijkheid organiseren verkeersvaardigheidscursus voor 50-plussers
Hoe benader ik op de 
juiste wijze een rotonde? 
Het wegbeeld is veran-
derd door witte lijnen 
langs de zijkanten of 
zelfs groene strepen in 
het midden, wat moet 
ik daar mee? Wat bete-
kenen de nieuwste ver-
keersborden? Alledaagse 
vragen in het verkeer die 
men eigenlijk vlot dient 
te beantwoorden. De 
ervaring leert echter dat 
mensen, die al wat jaren meegaan 
in het verkeer, niet alle regels direct 
paraat hebben. Zeker niet gezien de 
veranderingen die het verkeer heeft 
ondergaan in de afgelopen jaren. 

De lokale afdeling van Veilig Ver-

keer Nederland in Sint-
Oedenrode en Stichting 
Toegankelijkheid Sint-
Oedenrode hebben hier 
meer dan voldoende aan-
leiding in gezien om een 
verkeersvaardigheidscur-
sus te organiseren op 22 
september 2014. Dankzij 
ondersteuning van de ge-
meente en assistentie van 
de gezamenlijke KBO’s 
kunnen 50-plussers hun 
eigen verkeersvaardigheid 

in praktijk en theorie bijspijkeren.

De cursus zal velen een leerzame 
spiegel voorhouden want het is 
gewoon menselijk dat men snel in 
automatismen vervalt. Dat eigen 
gedrag strookt niet altijd met de 

voorgeschreven en soms gewijzigde 
verkeersregels. Deze verkeersvaar-
digheidscursus zet de deelnemers 
daarom weer op scherp in het ver-
keer. Van theorie tot praktijk! 

Hoe verloopt de dag?
Deelnemers worden onderverdeeld 
in drie groepen, om vervolgens per 
groep afzonderlijk aan de slag te 
gaan met de verschillende onderde-
len. Om te beginnen neemt men ie-
ders kennis van verkeersregels onder 
de loep tijdens de theorieles. Vervol-
gens wordt een gehoor- en ogentest 
afgenomen. Daaruit blijkt of deze 
functies voldoende zijn met het oog 
op  verkeersdeelname of heeft dat 
men bijvoorbeeld een (sterkere) bril 
nodig heeft. Na deze testen gaat men 
de weg op met de eigen auto en legt 

onder het oog van een bevoegde in-
structeur een praktijktoets af. 

Persoonlijk advies en een leerzame 
ervaring
Even voor de goede orde: het gaat 
niet om een herexamen waarvoor 
men kan zakken. Bovendien pro-
beren de instructeurs niet uw rij-
stijl rigoureus te veranderen op een 
schoolse wijze. De cursus is een po-
sitieve ervaring voor iedere deelne-
mer, waarmee men een stuk zeker-
der de weg opgaat in de toekomst. 
Na afloop ontvangt de “cursisten” 
o.a. een bewijs van deelname en een 
naslagboekje met de laatste regels 
en borden. Zo kan men alles thuis 
nog eens goed nalezen en is ieders 
verkeersvaardigheid weer helemaal 
opgefrist. 

Inschrijven
Deelnemers aan het verkeersvaar-
digheidsproject betalen 15 euro per 
persoon. Alle 50-plussers uit Sint- 
Oedenrode krijgen tot 1 september 
2014 de mogelijkheid zich aan te mel-
den via een inschrijfformulier onder 
betaling van de eigen bijdrage. Men 
kan aangeven of men in de ochtend 
wil deelnemen, vanaf 8.15 uur, of 
’s middags vanaf 13.00 uur of geen 
voorkeur heeft. Er zijn 60 deelnemers-
plaatsen te verdelen, dus snelheid is 
geboden want alle inschrijvers die ook 
hebben betaald worden op volgorde 
van binnenkomst behandeld.

Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar via 
kantoor van DeMooiRooiKrant, de balie 
van het gemeentehuis, via de KBO en di-
gitaal via vvnsintoedenrode@gmail.com

het midden, wat moet 

men eigenlijk vlot dient 

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Kandidaat Ondernemer van het Jaar 2014

lambert Brouwers: “het gaat er niet om wat je 
kunt, maar wie je kent.”

De verkiezing Ondernemer van het 
Jaar Sint-Oedenrode zal in novem-
ber van dit jaar in alle hevigheid 
losbarsten. Op dit moment wordt 
de lijst met kandidaten steeds lan-
ger. De komende weken worden ze 

allemaal aan u voorgesteld. In de 
eerste aflevering brengt DeMooi-
RooiKrant een bezoek aan Lambert 
Autoschade BV. In het filiaal op 
bedrijventerrein De Kampen gaat 
de redactie in gesprek met Lambert 

Brouwers, bestuurder van de on-
derneming. Samen met zijn doch-
ters Steffie, Imke en schoonzoon 
Maikel runt hij het familiebedrijf.

Hoe vind je het dat jullie geselec-
teerd zijn?
“Ik zal het zo zeggen… Het is een 
hele uitdaging. Een uitdaging zoals 
ondernemen dat is. Het is een mooie 
manier om te zien en te laten zien 
hoe we er voor staan.”

Waarom hebben jullie besloten om 
mee te doen?
“Omdat we de afgelopen jaren in 
een dalende markt hebben laten zien 
dat we toch constant een stijgende 
lijn hebben kunnen bewerkstelligen. 
De aankoop van ons tweede filiaal 
in Sint-Oedenrode (het andere fi-
liaal staat in Eindhoven) is een gok 
geweest, maar door hard te werken 
heeft het goed uitgepakt. Daar zijn 
we erg trots op.”

Hoe kun je Lambert Autoschade BV 
typeren?
“Vooruitstrevend. Zo zou je ons kun-
nen noemen. We proberen constant 
verder te kijken, naar de toekomst. 
Een voordeel is dat we de tweede 
generatie in dit bedrijf hebben zit-

ten. Mijn ervaring, gemixt met de 
ideeën van jongere mensen brengt 
ons steeds verder. Als je alleen al kijkt 
naar de automatisering. Alles is op en 
top geautomatiseerd. Daar was ik al-
leen waarschijnlijk nooit aan begon-
nen.”

Heb je een tip voor andere onderne-
mers?
“Degene die de ogen gesloten hou-
den, gaan het moeilijk krijgen. Bo-
vendien gaat het er nog steeds niet 
om wat je kunt, maar wie je kent.” 

Voor welke ondernemer heb jij veel 
respect?
“Bram Muller van Muller Mode. Dat 
is een jonge ondernemer die goed 
nadenkt. Daarnaast heb ik ook res-
pect voor Citroën van den Berg. Die 
klappen er potverdomme tegenaan.”

De sluitingsdatum voor aanmel-
ding/deelneming aan de ver-
kiezing is 1 augustus. Kijk voor 
meer info en voor aanmelden op 
www.rovjlions.nl. 

Samen sterker

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

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

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

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

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

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Meldingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 28  juli 2014 vervalt.

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen

•  Zwarte Samsung Galaxy S5 in zwart 
hoesje met daarin een pinpas

•  Sleutelbos waarvan twee sleutels met 
felroze/felgroen hoesjes

•  Een damesschoen met hoge zool en 
zwarte bloem

• Oranje zonnebril
•  Sleutelbos met 3 sleutels en zwart 

lampje
• Zwarte portemonnee met id-kaart 
•  Trouwring met inscriptie Peggy 27-06-03

Gevonden voorwerpen

• Bruine fietstas met regenkleding
• Roze leren kinderjasje maat 6 

Vooraankondiging bestemmingsplan 
“Harmonisatie begrippen wonen c.s., 
Sint-Oedenrode” 
Burgemeester en wethouders maken op 
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit 
ruimtelijke Ordening (Bro) bekend dat zij 
voornemens zijn een bestemmingsplan 
“Harmonisatie begrippen wonen c.s, 
Sint-Oedenrode” op te stellen.  

In een groot deel van de bestem-
mingsplannen van de gemeente Sint-
Oedenrode zijn de begrippen “wonen”, 
“woning”, “huishouden” en “bijzondere 
woonvormen” niet opgenomen of on-
voldoende duidelijk omschreven. 

Met dit bestemmingsplan wil de ge-
meente een eenduidige, duidelijke re-
geling en begripsomschrijving vaststel-
len. Het bestemmingsplan is een zgn. 
“paraplubestemmingsplan”. Dat wil 
zeggen dat in de daarvoor in aanmer-
king komende bestemmingsplannen de 
bepaling van de begrippen “wonen”, 
“woning”, “huishouden” en “bijzondere 
woonvormen” worden herzien of toege-
voegd. 

Op grond van artikel 1.3.1. lid 2 Bro 

wordt hier gemeld dat er op dit moment 
in de procedure nog geen gelegenheid 
geboden wordt om zienswijzen naar 
voren te brengen en dat er geen onaf-
hankelijke instantie in de gelegenheid 
wordt gesteld advies uit te brengen over 
dit voornemen. Op dit moment liggen 
geen stukken ter inzage. 

Wanneer het ontwerp-bestemmings-
plan gereed is, zal dit ter inzage worden 
gelegd. De kennisgeving van de terin-
zagelegging van het ontwerpbestem-
mingsplan wordt daarvoor gepubliceerd 
in DeMooiRooiKrant, de Staatscourant, 
via de gemeentelijke website en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Dan bestaat 
ook de mogelijkheid om zienswijzen in 
te dienen, zoals bedoeld in afdeling 3.4. 
van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb).  

Voor vragen over deze vooraankon-
diging kunt u contact opnemen met 
mevr. L. Vulders van het team Ruim-
telijke Ordening via telefoonnummer 
0413-481911.

Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode, herziening 1 

Buitengebied Sint-Oedenrode, 
herziening 1 
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken op grond 
van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat de gemeenteraad 
op 10 juli 2014 het bestemmingsplan 
Buitengebied Sint-Oedenrode, herzie-
ning 1 (NL. IMRO.BP 0846.BP2011BUIOU-
BUGEB-va03) heeft vastgesteld. 

Informatie over het plan
Op 15 maart 2012 heeft de gemeente-
raad het bestemmingsplan “Buitenge-
bied Sint-Oedenrode” vastgesteld.
Tegen het vaststellingsbesluit van de 
gemeenteraad is beroep ingesteld bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS). Op 22 januari 
2014 heeft de ABRvS uitspraak gedaan 
inzake bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode.

In de uitspraak wordt de raad van de ge-
meente Sint-Oedenrode opgedragen om 
binnen zes maanden na de verzending 
van deze uitspraak en met inachtneming 
van hetgeen daarin is overwogen ten 
aanzien van de in uitspraak genoemde 
plan(onder)delen een nieuw besluit te 
nemen en dit op de wettelijk voorge-
schreven wijze bekend te maken.
De ABRvS heeft tevens uitgesproken dat 
voor de voorbereiding van het nieuwe 
besluit, afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) niet toegepast 
hoeft te worden. Dat betekent dat de 
raad meteen een besluit kan nemen zon-
der tervisielegging van een ontwerp van 
het bestemmingsplan.

Inzage
Het bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode, herziening 1  is met in-

gang van dinsdag 29 juli 2014  tot en met 
maandag 8 september 2014 in te zien op 
het publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. Het gemeentehuis is 
op werkdagen geopend tussen 9.00 en 
12.30 uur. Tevens is het bestemmings-
plan raadpleegbaar op de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Als belanghebbende kunt u tegen het 
vaststellingsbesluit een beroepschrift 
indienen. U kunt beroep instellen als u 
het niet eens bent met het vaststellings-
besluit van de gemeenteraad.

Het beroepschrift kan worden ingediend 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage. Een ingediend 
beroepschrift schorst niet de werking 
van het bestemmingsplan. U moet dan 
tevens een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.  Het bestemmingsplan 
“Buitengebied Sint-Oedenrode, herzie-
ning 1“ treedt in werking met ingang van 
de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien gedurende de beroeps-
termijn bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State een verzoek om voorlopige voor-
ziening wordt ingediend, treedt het be-
stemmingsplan niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist. 

Vragen 
Wanneer u vragen heeft kunt u contact 
opnemen met de heer J. den Otter  van 
het team Ruimtelijke ordening, tele-
foonnummer: 0413-481337 / e-mail:  
j.d.otter@sint-oedenrode.nl

Publicatie onttrekkingen aan de openbaarheid 
van verkeer
Onttrekkingen aan de openbaarheid van 
verkeer:
- gedeelte Zwijnsbergen 
-  gedeelte van het  trottoir ter hoogte 

van Kofferen 77-79

Gedeelte Zwijnsbergen 
Zwijnsbergen is een straat die dood-
loopt op de Dommel. Burgemeester en 
wethouders hebben besloten om het 
laatste gedeelte van Zwijnsbergen  te 
verkopen aan de eigenaar van Zwijns-
bergen 11.  Om de verkoop mogelijk te 
maken moet eerst het betreffende deel 
van Zwijnsbergen aan de openbaarheid 
van verkeer worden onttrokken. Die ont-
trekking aan de openbaarheid is naar het 
oordeel van het college mogelijk omdat 
het te verkopen deel van de weg het 
laatste deel van de doodlopende weg is 
en omdat er niet vanaf andere percelen 
wordt geweegd op dat deel van de weg.

Gedeelte van het  trottoir ter hoogte 
van Kofferen 77-79
De eigenaar van Kofferen 77-79 wil 
graag een voortuin op zijn perceel aan-

leggen. Een deel van de openbare weg 
loopt echter over zijn perceel en dat be-
let de aanleg van de tuin. Om de aanleg 
van de tuin mogelijk te maken  heeft het 
college besloten een deel van het trot-
toir aan de openbaarheid van het ver-
keer te onttrekken. Dat maakt de aanleg 
van de tuin mogelijk. Na aanleg resteert 
nog een trottoir met een breedte van 
ongeveer 5 meter.    

Belanghebbenden worden in de ge-
legenheid gesteld om schriftelijk hun 
gemotiveerde bezwaren in te brengen 
tegen de onttrekkingen aan de open-
baarheid van verkeer. Bezwaren moeten 
binnen zes weken na de datum van deze 
publicatie worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders.  
Een concept grondverkooptekening en 
een tekening waarop het aan openbaar 
verkeer onttrokken gedeelte van het 
trottoir inzichtelijk is gemaakt, liggen  
gedurende die termijn ter inzage in het 
gemeentehuis. 
Ze kunnen daar worden ingezien tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis.

Ontwerp Projectafwijkingsbesluit Spierkesweg 9a 
te Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken in-
gevolge het bepaalde in artikel 3.10 en 
3.12 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) bekend dat zij 
voornemens zijn met toepassing van ar-
tikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van 
de Wabo, medewerking te verlenen aan:
De activiteit afwijken van het bestem-
mingsplan: voor vergroting van het 
bouwvlak Spierkesweg naar 2,5 ha ten 
behoeve van  het uitbreiden van het var-
kensbedrijf;
De activiteit bouwen: voor de oprichting 
van varkensstallen;

De locatie Spierkesweg 9a te Sint-
Oedenrode, kadastraal bekend gemeen-
te Sint-Oedenrode, sectie K, nummer 
181, 182 en 186, is gelegen in het gel-
dende bestemmingsplan “Buitengebied 
Sint-Oedenrode”. De omschreven ont-
wikkeling is niet mogelijk binnen het 
genoemde bestemmingsplan. Om mee 
te kunnen werken aan de aanvraag is het 
afwijken van het bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, 

onder 3 van de Wabo vereist. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit, de 
ruimtelijke onderbouwing en de daarbij 
behorende stukken liggen met ingang 
van dinsdag 29 juli 2014 tot en met 
maandag 8 september 2014 op werk-
dagen ter inzage bij het publieksplein 
van het gemeentehuis, Burgemeester 
Wernerplein 1 in Sint-Oedenrode. Te-
vens is het ontwerp-besluit omgevings-
vergunning digitaal te raadplegen op de 
website www.sint-oedenrode.nl.

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kan eenieder schriftelijk of monde-
ling zijn zienswijze over het ontwerp-
besluit omgevingsvergunning kenbaar 
maken bij het college van burgemeester 
en wethouders van Sint-Oedenrode, 
Postbus 44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. 
Tevens is het mogelijk om na het ma-
ken van een afspraak een mondelinge 
zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u 
telefonisch contact opnemen met J. den 
Otter van het team Ruimtelijke Orde-
ning, telefoonnummer: 0413-481337.

Maria Harperink

Ons kent ons…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Man opgepakt voor meerdere 
verduisteringszaken
‘s-Hertogenbosch - De recherche 
hield woensdag een 29-jarige man 
uit Zaltbommel aan die gezocht 
werd voor meerdere oplichting- 
en verduisteringszaken. Hij zit vast 
voor verder onderzoek.

De man werd gezocht omdat hij 
er van wordt verdacht in de pe-
riode november 2013 tot januari 
2014 bedrijven in Sint Oedenrode, 
Rosmalen en Schijndel voor duizen-
den euro’s te hebben opgelicht. Bij 
het Rooise en Rosmalense bedrijf 
huurde de man bouwmaterialen, 
waaronder een grote hoeveelheid 
steigermateriaal en schroefstem-

pels, die hij nooit retourneerde. Bij 
het derde benadeelde bedrijf kocht 
de verdachte bouwmaterialen die 
nooit werden betaald. De man 
werd op het Tielse politiebureau 
aangehouden, waar hij al voor een 
ander strafbaar feit zat ingesloten.

Vernielingen in nijnsel
In de nacht van 12 op 13 juli zijn er 
meerdere vernielingen gepleegd in 
het kerkdorp Nijnsel. Dat meldde de 
wijkagent op Twitter.

Zowel aan de Dahliastraat als aan 
de Sonseweg werden de vernielin-
gen gepleegd. Er werden meerdere 
brievenbussen vernield en zelfs een 
auto bekrast. Heeft u iets gezien of 

weet u wie dit gedaan heeft? Bel 
dan naar 0900-8844.

Dieseldief actief in Boskant
In Boskant is het laatste half jaar 
een dieseldief actief. In een half jaar 
tijd waren er drie incidenten waar-
bij uit een vrachtwagen diesel werd 
gestolen.

De laatste keer gebeurde het in de 
nacht van 14 op 15 juli. Dat meldde 
de wijkagent op social media. Dit-
maal werd de diesel gestolen uit 
een vrachtwagen die geparkeerd 
stond op het Ritaplein. Heeft u iets 
verdachts gezien of weet u wie dit 
gedaan heeft? Bel dan naar 0900-
8844. 

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 Ver-
ordening (APV) voor de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 14 juli tot en met 21 
juli zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
•  Van de Vlotters voor de organisatie 

van een vlottentocht over de Dommel 
op zaterdag 16 augustus en zondag 17 
augustus 2014.

•  Van ondernemersvereniging BtB, 
Rabobank en Starterscollectief voor de 
organisatie van het ‘’Zomercafé’’ op de 
campus Fioretti op dinsdag 2 septem-
ber 2014.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan buurtvereniging Oud Rijsingen 

voor de organisatie van ‘’Rijsingen 
Royal’’ op 31 augustus 2014 aan de 
Ollandseweg te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Verkeersmaatregel
•  In verband met het Roois Tourspel is op 

28 juli 2014  tussen 12.00 uur en 03.00 
uur één weghelft van de Borchmolen-
dijk afgesloten voor het verkeer.

•  In verband met ‘’Rijsingen Royal’’ wordt 
op 31 augustus 2014  tussen 09.00 uur 
en 18.00 uur de Ollandseweg vanaf 
Kinderbos tot het kruispunt Hoogeind/
Bobbenagelseweg afgesloten voor ver-
keer.

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

Evenementen

cDa rooi wil snel kunstgras voor 
voetbal

VV Nijnsel en VV Rhode kampen 
al langer met moeilijk en vaak on-
bespeelbare velden. Té intensief 
gebruik door het grote aantal le-
den en een slechte kwaliteit zijn 
hier debet aan. CDA Rooi vindt dat 
er snel een oplossing moet komen 
zodat er weer fatsoenlijk gevoet-
bald kan worden. Daarom diende 
het CDA tijdens de raadsvergade-
ring van 10 juli een motie in om 
vaart te maken met de aanleg van 
kunstgras voor voetbal. 

De afgelopen maanden stelde CDA 
Rooi hierover al vergeefs vragen 
aan het College van B&W. Expliciet 
vroeg het CDA uiterlijk dit najaar 
met een voorstel over kunstgras 
voor voetbal naar de raad te ko-
men. In de kadernota 2015, de op-
maat naar de begroting voor 2015, 
stelt het College de besluitvorming 
over kunstgras echter uit. Zij wil 

eerst een revitaliseringsplan sport 
maken. Waar mogelijk, het Col-
lege weet het nog niet zeker, kán 
kunstgras hiervan onderdeel uitma-
ken. Hoeveel dat plan gaat kosten 
en wanneer dat plan klaar is, werd 
niet duidelijk. Ook is in deze kader-
nota geen investeringsruimte voor 
kunstgras opgenomen, ook niet in 
de meerjarenraming. Voor het CDA 
was dit aanleiding om de noodklok 
te luiden. 
Al eerder lieten de coalitiepartijen 
de verenigingen in het ongewisse 
door in het coalitieakkoord met 
geen woord over kunstgras te rep-
pen. Onbegrijpelijk, want tijdens de 
verkiezingsperiode bliezen de poli-
tieke partijen hierover nog hoog van 
de toren. Of was dit verkiezingsre-
toriek? CDA Rooi betoogde in de 
raadsvergadering van 10 juli dat de 
trein al lang rijdt. Er ligt immers al 
een notitie kunstgras van 2011. En, 
mede op initiatief van CDA Rooi, 
heeft de gemeenteraad in 2013 
nog een motie over kunstgras voor 
VV Nijnsel aangenomen. Ook ligt 
er een voorgenomen B&W-besluit 
over kunstgras voor deze vereni-
ging, dat vlak voor de verkiezingen 
is genomen. Ook om stemmen te 
winnen misschien? Hoe dan ook, 

het is nu hoog tijd om door te 
pakken, vond CDA Rooi. Daarom 
diende zij een motie bespoediging 
kunstgras in. B&W kregen hierin 
de opdracht uiterlijk in oktober een 
voorstel over kunstgras aan de raad 
voor te leggen, zodat uiterlijk me-
dio 2015 kunstgras voor voetbal 
gerealiseerd is. B&W kregen tege-
lijkertijd de opdracht om de beno-
digde investeringen hiervoor in de 
begroting 2015 op te nemen. De 
urgentie voor kunstgras is groot, 
VV Nijnsel en VV Rhode hebben 
onderbouwde plannen, de kwestie 
sleept al jaren en verkiezingsbelof-
ten maken schuld, vindt het CDA. 
Om deze stellingname kracht bij te 
zetten stelde CDA Rooi voor de on-
verwachte meevaller van 100.000,- 
in 2014 alvast voor de aanleg van 
kunstgras te reserveren. Samen met 
het kapitaliseren van middelen én 
de inzet van verenigingen komen 
we er, betoogde CDA Rooi. Helaas 
haalde deze motie het niet. Maar 
één ding is zeker: kunstgras voor 
voetbal is hiermee hoog op de po-
litieke en bestuurlijke agenda geko-
men. Kunstgras moet er komen en 
wel zo snel mogelijk.

Fractie CDA Rooi

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
Kerkdijk-Zuid 7 5492 HW 27-06-2014 Het verbouwen van een stal en  
     veranderen van een inrichting
Markt 25  5492 AA 10-07-2014 Wijzigen pui en winkelruimte en  
     verbouwen bovengelegen 
     appartement
Ollandseweg ong. ------ 14-07-2014 Het bouwen van een woonboerderij
Oudeweg 2 5492 VG 17-07-2014 Het bouwen 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: 
Kalvereeuwsel 4 5492 VP 6 weken  Bouwen mantelzorgwoning
Vresselseweg 33 5491 PA 6 weken  Bed & Breakfast
Sonse-Heideweg 3 5492 TE 6 weken  Vergroten woning en mantelzorg  
     in bijgebouw
Schootsedijk 35 5491 TD 6 weken   Verbouw stal

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Besluit verdaging uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving   
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Kasteellaan 6 5492 BR  6 weken  Tijdelijk gebruiken voormalige  
     Fioretti-college
Odendael 1 5492 CT 6 weken  Brandveilig gebruik
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Hoogstraat 48 5492 VW 15-07-2014 Verbouwen kantoorruimte
Ollandseweg 174 5491 XC 17-07-2014 Kappen 1 eik, met herplant
Schijndelseweg 69 5491 TA 17-07-2014 Bouwen overkapping
Rijtvenweg 12 5491 PJ 17-07-2014 Bouwen loods gedeeltelijk buiten 
bouwvlak
Marie Curiestraat 10 5491 DD 18-07-2014 Realiseren verbinding tussen 
     2 panden
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Tijdens de vakanTieperiode gewoon geopendKossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  

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



Woensdag 23 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe16 

5 jaar
Kapsalon 
Bella Plaza 
is verkozen tot de leukste 
kapsalon van 

Sint-Oedenrode!!
Jarig en ook nog eens 

de leukste! Dat moet 
gevierd worden!

Daarom kri jgt u bi j 
elke knipbeurt voor 
3 augustus een 
aangename verrassing.....

Het team van Bella Plaza 
heet u van harte welkom!!

Kerkplein 3 5492 AN Sint-Oedenrode Tel. 0413 471305

www.kapsalonbellaplaza.nl
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Een grote 
poppenkast 
in Rooi
poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast poppenkast 
in Rooi

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Vakantievoordeel !!
Beemsterkaas exclusief jong belegen  500 gr. € 5,50 
kom proeven!

Kaasstunt !!
Noord Hollandse belegen kaas    500 gr. € 5,75 
natuurgerijpt!

Recht van de boerderij
Boerenpracht belegen     500 gr. € 6,25 
puur natuur!

Ambachtelijke vleeswaren vers 
van het mes
Ardenner boterhamworst            100 gr. € 1,00
Berliner              100 gr. € 1,10
Grillworst uit eigen keuken         100 gr. € 1,20

Ambachtelijke salades
Kip-walnootsalade                             100 gr. € 1,69
Draadjesvleessalade                          100 gr. € 1,59

Uit eigen keuken
Huzarensalade               hele kilo € 5,50

In de periode van maandag 28 juli 2014 t/m woensdag 13 augustus 2014 
zijn wij op maandag, dinsdag en woensdag gesloten. Op donderdag, 

vrijdag en zaterdag zijn wij normaal geopend!!

Wij wensen iedereen een � jne vakantie!

*Vraag naar de voorwaarden.

allebei 
een merkmontuur

gratis
of 50% korting als u alleen komt.*

Kerkplein 5a, Sint Oedenrode, Tel. 0413-474860

Toen Luuk’s poppentheater zaterdagmiddag om 12.30 uur op het punt stond 
om te beginnen, kwamen hier en daar wat ouders met kinderen aangesneld. 
Zo kreeg de eerste ronde aardig wat publiek op de been. Ook ‘s middags om 
15.00 uur stond het Kerkplein in het teken van poppenkast. 

Centrummanagement Sint-Oedenrode heeft Luuk’s poppentheater inge-
schakeld om in de zomervakantie vijf zaterdagen achter elkaar op te treden 
op het Kerkplein. Iedere keer om 12.30 uur en om 15.00 uur. Afgelopen 
zaterdag stond in het teken van de verjaardag van Jan Klaassen. Hij vierde 
zijn verjaardag en waar kon hij dat beter doen dan in Sint-Oedenrode? 
Juist! Nergens! De kinderen genoten met volle teugen. Ook al was het 

warm, het is altijd weer voor een 
leuk poppentheater! Jan Klaassen 
en zijn vrienden nodigen alle kinde-
ren uit om ook komende weeken-
den te komen kijken. 

Ze noemt het zelf ‘de mooiste locatie in 
Rooi.’ De plek waar haar kapsalon Bella 
Plaza is gehuisvest. Strak tegen het Kerk-
plein aan. Daarnaast spreekt ze met lof over 
haar vier werknemers; Patty, Annemieke, 
Manon en Meriam. Marlies Timmermans, 
eigenaresse, noemt het een hecht en 
gezellig team. Samen laten ze de salon erg 
goed draaien. Het vijfjarig jubileum is er dus 
eentje met een gouden randje.

Vaak wordt gezegd dat een bedrijf een 
weerspiegeling is van de eigenaar. Die 
vlieger gaat ook op voor Bella Plaza. Marlies 
is een goedlachse vrouw. Openhartig, tegen 
iedereen, van welke afkomst of klasse dan 
ook. “Ik denk dat onze klanten weten en 
voelen dat het hier goed zit. Deze kapsalon 
moet aanvoelen als een huiskamer. 
Gezelligheid en toegankelijkheid combi-
neren we hier met kwaliteit. Natuurlijk is 
dat nog steeds het belangrijkste”, vertelt 
Marlies, die de zaak vijf jaar geleden over-
nam van Dorethe Vervoort - Kers. De salon 
heette toen nog Cerise. Tot Marlies het 

omdoopte tot Bella Plaza, in augustus vijf 
jaar geleden.

“Het voelde voor mij destijds niet als een 
enorme stap om de salon over te nemen. 
Ik werkte er al ongeveer zeven á acht jaar 
en kende de zaak door en door. Evenals de 
klanten. Toch kwam er veel op me af en 
moest ik wel even wennen aan de verant-
woordelijkheid die ik ineens op mijn bord 
kreeg”, weet de eigenaresse nog. Patty 
kwam erbij, later Manon. Zo is het team al 
heel lang compleet. Marlies vervolgt: “Er is 
nog nooit iemand weggegaan van het 
personeel. Dat zegt denk ik genoeg. We 
vullen elkaar goed aan, want we zijn 
allemaal verschillend. Als er nieuwe klanten 
komen dan probeer ik ook in te schatten bij 
wie die het beste past. Vaak klopt dat wel.” 
Het geplande weekendje weg om het 
jubileum te vieren, onderstreept de band 
tussen de meiden.

Bella Plaza blikt niet alleen terug. Integen-
deel. Marlies en haar team blijven constant 
bij de pinken. De laatste trend, de nieuwste 
mode, moet volgens Marlies ook bij de 
salon aan het Kerkplein te verkrijgen zijn. 
In het najaar staat er een verbouwing te 
wachten. “Vaak zitten we echt vol. Daarom 
moeten er twee plekken bij komen. In de 
herfstvakantie willen we gaan verbouwen. 
We zijn nu de meubels aan het uitzoeken. 
Samen, dat is erg leuk.” Enkele weken 
geleden werd via Facebook bekend dat 
Bella Plaza is verkozen tot ‘Leukste kapsalon 
van Sint-Oedenrode’. In het najaar gaan ze 
voor de provinciale en landelijke titel. De 
verbouwing kan daar zeker aan bijdragen. 
Stemmen dus! Wanneer? Dat leest u in 
DeMooiRooiKrant.

Jan Klaassen viert verjaardag op Roois Kerkplein

“Deze kapsalon moet aanvoelen als een huiskamer”

Ook komende vier zaterdagen poppenkast in Sint-Oedenrode

Advertorial
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Gemeente Sint-Oedenrode •  Manege de Pijnhorst • Dommelfruit • Keizerskroon • Bakkerij Bekkers • Trido • Bakkerij Foolen • Mars Veghel • Masta • Emvo • 
McDonald's Veghel • Traiteur Verheijen • Drankenhandel van Boxmeer • B&D sfeerbeheer • Bolsius • Twins cooking • Emte • Boomkwekerij van den Berk •
Gezamenlijke horeca Sint-Oedenrode • Winkeliers de Markt • Winkelstraat Hertog Hendrikstraat • Houthandel Smetsers • van den Berkmortel BV 
varkenshandel • Puur Brabant • Verbakel B.V. • Kapteijns Partyverhuur • De Bottel dranken bv • Willem van de Sande interieur en keukenmontage • 
Bikeshop Nijnsel • Van Acht autoschade • Mark van Dijk schilderwerken • IKAR Keukens • Brasserie de Beleving • Sanders groente en fruit •

 Baby-Dump • ijSMAAKerij • Brabant Water • Mariendael • Olland Dreijt Dur

De kerngroep BEDANKT alle sponsoren en vrijwilligers! 
Zonder jullie hulp was de Zevensprong 2014 niet 

mogelijk geweest.

Op woensdag werd flink geklom-
men, geklauterd en gesprongen tij-
dens de zeskamp. Ook was er een 
glijbaan die eindigde in een groot 
zwembad, waardoor iedereen lek-
ker werd opgefrist. Onderdeel van 
de zeskamp was een slagwerk-
workshop georganiseerd door Beat 
it. De kinderen deden erg enthou-
siast mee met het drummen op 
emmers en trommels. In park de 
Kienehoef en Kinderbos vond een 
fotospeurtocht plaats. 

Ondanks de hitte gaven de kinderen 
aan het einde van de middag een spec-
taculaire voorstelling, waarin ze hun 
muzikale talenten lieten zien. Compli-
menten voor alle kinderen en Paul en 
Paul van Beat it voor dit leuke optre-
den. Donderdag was de dag van het 
uitstapje. ’s Ochtends, ruim voor half 
negen, stonden de eerste kinderen al 
klaar om met de bus op stap te gaan. 
Voor veel kinderen (en ouders) is dit 
een spannende dag, want voor velen 
is het de eerste keer dat ze zonder ou-
ders op pad gaan. Om 9 uur vertrok-
ken er vier bussen naar kinderpretland 
in Weert. Daar hebben de kinderen 
zich zowel buiten als binnen prima ver-
maakt. De volgende dag, vrijdag, wa-
ren de kinderen te gast bij sporthal de 
Streepen. In de ochtend stond er een 
vossenjacht op het programma. De 
kinderen gingen op zoek naar 32 vos-
sen die in het dorp rondliepen. Bij elke 

vos kregen ze een puzzelstukje of iets 
lekkers.  Toen aan het einde van de 
vossenjacht de puzzel gemaakt kon 
worden, wisten de kinderen de tover-
spreuk waarmee de kleuren terug ge-
toverd konden worden. Het feest kon 
dus toch doorgaan, en de kinderen 
gingen kijken naar een leuke voorstel-
ling van een clown.
Na de voorstelling werd de leiding, 
de kerngroep, EHBO, helpende hand 
en sponsorcommissie bedankt. Ook 
werden een drietal jubilarissen in het 
zonnetje gezet. Toen was het tijd 
voor de prijsuitreiking. De Donder-
stralen, groepje 4, won dit jaar de Ze-
vensprong. Zij mochten al eerste een 
mooie prijs uitzoeken. Daarna moch-
ten alle andere kinderen ook een prijs 
uit zoeken. Hierna gingen alle groepjes 
één voor één naar buiten en werden 
er 282 gekleurde ballonnen opgelaten. 
Het kind waarvan de ballon het ver-
ste komt, kan een wel heel bijzondere 
prijs winnen. Namelijk een rondvlucht 
in een ultralight vliegtuigje. 
De kinderen werden opgewacht door 
hun ouders en andere belangstellen-
den, en gingen allemaal moe maar 
voldaan met een prijsje naar huis. De 
organisatie kijkt terug op een perfecte 
week! Op de website www.zeven-
sprong.nl staan foto’s van gevonden 
voorwerpen. 

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

Vervolg voorpagina

Zevensprong 2014: een kleurrijk succes

de zeskamp was een slagwerk-
workshop georganiseerd door Beat 
it. De kinderen deden erg enthou-
siast mee met het drummen op 
emmers en trommels. In park de 
Kienehoef en Kinderbos vond een 
fotospeurtocht plaats. 

Ondanks de hitte gaven de kinderen 
aan het einde van de middag een spec-
taculaire voorstelling, waarin ze hun 
muzikale talenten lieten zien. Compli-
menten voor alle kinderen en Paul en 
Paul van Beat it voor dit leuke optre-
den. Donderdag was de dag van het 
uitstapje. ’s Ochtends, ruim voor half 
negen, stonden de eerste kinderen al 
klaar om met de bus op stap te gaan. 
Voor veel kinderen (en ouders) is dit 
een spannende dag, want voor velen 
is het de eerste keer dat ze zonder ou-
ders op pad gaan. Om 9 uur vertrok-
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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

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

KOOP ONLINE

WWW.JOSMARTENS.NL
Mc Culloch M125-97T
De krachtige motor en wendbaar-
heid van de M125-97T zorgen voor 
een bijzonder vlotte maaibeurt. 
In een handomdraai stelt u de 
maaihoogte in. Zo licht uw gazon 
er in een handomdraai strak bij.

€ 1.599,-

K

WWWWWWW W JOS
NIEUW!

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

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

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

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Bijzonder concert Jan Berkers en tarkan tan

Zaterdagmiddag 19 juli verzorg-
den organist Jan Berkens en tenor 
Tarkan Tan het derde zomerconcert op 
het Smitsorgel in de Martinuskerk.

Door: Bert de Graaf

Op deze zwoele tropische zaterdag-
middag was het aangenaam toeven 
in de koele kerk, waar de aanwezigen 
door de programmacommissie van de 
Stichting Smitsorgel verrast werden 
met een programma waar twee items 
centraal stonden; als eerste het ‘Vater 
unser’, een bekend liturgisch gezang 
dat menig componist inspireerde en als 
tweede item de overbekende Messiah 
van Handel.
De toehoorders hoorden vier verschil-
lende stukken van het ‘Vater unser’ van 
vier verschillende componisten: Johann 

Pachelbel, (dit werd door Jan Berkers en 
Tarkan Tan samen gezongen), Samuel 
Scheidt, Georg Bohm en J.S. Bach. Van 
Handel hoorden ze drie recitatieven 
en aria’s uit de Messiah. Deze middag 

hebben de mensen volop genoten van 
goed gespeelde orgelmuziek  en van 
mooie zangkunst.

Organist Jan Berkers studeerde aan 
het Brabants conservatorium te Til-
burg en hij is als dirigent/organist 
verbonden aan de Maria Brigida-
kerk te Geldrop/Zesgehuchten. Sinds 
enkele jaren vormt hij als pianist 
een trio met de zangeressen Tonny 
Frerejean en Caroline Spanjaard.

Tenor Tarkan Tan is werkzaam als uni-
versitaire hoofddocent aan de TU in 
Eindhoven. Hij studeerde in Ankara en 
volgde daar verschillende muziekcur-
sussen en zong in verscheidene koren. 
Nu zingt hij o.a. bij het collegium Vo-
cale Eindhoven. Dit concert werd mede 
mogelijk gemaakt door de Rabobank en 
DeMooiRooiKrant.

BRUS
MOTORS® BV

Administratief Medewerker “allround” m/v
Functie-informatie: Een fulltime baan, waarvan ongeveer de helft van 
de tijd besteed zal worden aan de boekhouding (middels Exact-online), 
debiteuren- en crediteurenbeheer. Daarnaast zult u ons verkoopteam 
ondersteunen middels receptionele en secretariële werkzaamheden 
bestaande uit; telefoon aannemen, klanten te woord staan, voorraad 
actualiseren  en transporten plannen.

Uw profiel: Iemand op het juiste niveau en die zich helemaal kan vinden in 
bovengenoemde taakomschrijving, het liefste met een commerciële inslag.
Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een vereiste, de Franse taal 
alsmede kennis van het Office Pakket strekt tot aanbeveling.

Wij bieden: Een uitdagende baan in een gezond bedrijf met grote 
betrokkenheid van de medewerkers naar elkaar en de onderneming.
Uiteraard een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Reageren: Stuur uw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen naar:
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus , Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel, 
tel. 073-5479542.
E-mail:ruud@brusmotors.com

Brus Motors B.V. is een groothandel in gebruikte, 
nieuwe en gereviseerde automotoren, versnel-
lingsbakken en motor gerelateerde onderdelen.
Levering geschiedt door heel Europa. De kracht 
van ons bedrijf wordt gevormd door levering uit 
de zeer grote voorraad.

BRUS
MOTORS® BV

Administratief Medewerker “allround” m/v
Functie-informatie: Een fulltime baan, waarvan ongeveer de helft van 
de tijd besteed zal worden aan de boekhouding (middels Exact-online), 
debiteuren- en crediteurenbeheer. Daarnaast zult u ons verkoopteam 
ondersteunen middels receptionele en secretariële werkzaamheden 
bestaande uit; telefoon aannemen, klanten te woord staan, voorraad 
actualiseren  en transporten plannen.

Uw profiel: Iemand op het juiste niveau en die zich helemaal kan vinden in 
bovengenoemde taakomschrijving, het liefste met een commerciële inslag.
Beheersing van de Duitse en Engelse taal is een vereiste, de Franse taal 
alsmede kennis van het Office Pakket strekt tot aanbeveling.

Wij bieden: Een uitdagende baan in een gezond bedrijf met grote 
betrokkenheid van de medewerkers naar elkaar en de onderneming.
Uiteraard een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Reageren: Stuur uw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen naar:
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus , Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel, 
tel. 073-5479542.
E-mail:ruud@brusmotors.com

Brus Motors B.V. is een groothandel in gebruikte, 
nieuwe en gereviseerde automotoren, versnel-
lingsbakken en motor gerelateerde onderdelen.
Levering geschiedt door heel Europa. De kracht 
van ons bedrijf wordt gevormd door levering uit 
de zeer grote voorraad.

Monteur
Functie-informatie: 
Reeds uitgebouwde automotoren met ongeval of technische schade 
herstellen. Motoren en transmissies controleren bij binnenkomst en 
afleverings klaar maken bij verkoop. Onderdelen van motoren demon-
teren, controleren, registreren en opbergen in ons magazijn.

Uw profiel: 
gedacht wordt aan iemand die ervaring heeft m.b.t het repareren van 
automotoren of bijv. een automonteur die zich hierin wil specialiseren.

Wij bieden: 
Een uitdagende baan (40 uur) in een gezond bedrijf met grote be-
trokkenheid van de medewerkers naar elkaar en de onderneming.Uit-
eraard een salaris in overeenstemming met de zwaarte van de functie.

Reageren: 
Stuur uw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen naar: 
Brus Motors BV, t.a.v. R. Brus, 
Madame Curieweg 13, 5482 TL Schijndel, 
Tel. 073-5479542.
E-mail:ruud@brusmotors.com

pErSOnEEl

kunt u vrijwilligers gebruiken?

De medewerkers van Rabobank Hart 
van De Meierij steken op zaterdag 4 
oktober 2014, op een andere manier 
dan gebruikelijk, hun handen uit de 
mouwen. Als coöperatieve bank vin-
den wij betrokkenheid bij de lokale 
gemeenschap belangrijk. Tijdens de 
Vrijwilligersdag dragen we een steen-
tje bij aan verschillende activiteiten in 
de gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-
Michielsgestel en Sint-Oedenrode.

Profiteer van extra mankracht
Belangeloos van betekenis zijn voor de 
lokale samenleving, dat is het doel van 
onze Vrijwilligersdag. We willen ver-
enigingen, stichtingen of organisaties 
laten profiteren van extra handjes bij 
een activiteit. U weet als geen ander 
voor welke werkzaamheden vrijwil-
ligers een welkome aanvulling zijn. 

Wellicht kunnen ze met reguliere acti-
viteiten meedraaien of liggen er taken 
die door gebrek aan mankracht zijn 
blijven liggen.

Samen bereik je meer dan alleen
Misschien kan het gebouw van uw 
vereniging wel een lik verf gebruiken, 
maar lukt het u niet om hier  genoeg 
vrijwilligers voor te krijgen? Of kun-
nen we zorgbehoevenden begeleiden 
bij een activiteit? Wij helpen u graag! 
Ook zijn wij op zoek naar activiteiten 
waarbij het menselijk aspect een be-
langrijke factor is, dus samen met le-
den, bewoners of andere vrijwilligers 
van uw organisatie een activiteit uit-
voeren. Wij willen een positieve bijdra-
ge leveren aan het goede, onbetaalde 
werk dat organisaties en mensen in 
hun omgeving verrichten. 

Meld uw activiteit direct aan
Kunt u op 4 oktober vrijwilligers ge-
bruiken bij een klus die geklaard moet 
worden? Laat het ons weten! Onze me-
dewerkers zijn inzetbaar tussen 09.30 
uur en 13.30 uur. Meld uw activiteit 
vóór 31 augustus aan via onze website 
www.rabobank.nl/hvdm. Voor meer 
informatie kunt u bellen met de afde-
ling Marketing Communicatie en Coö-
peratie (0413) 491 420.

7  toeren in het Groene Woud
7.3 Bekroond
Detective Rien Raavens heeft de 
opdracht een bekende Nederlan-
der incognito te begeleiden bij haar 
deelname aan de eerste dag van 
RooiFietst. Het lukt Rien wonder-
wel, al houdt ze verschillende keren 
haar adem in. 

Als Rien haar mobiel opneemt 
hoort ze de burgemeester: ‘Niet te-
rug naar Henkenshage, maar breng 
ons gezelschap naar hun auto’s aan 
de achterkant van het tankstation 
aan de randweg. Kom je daarna bij 
mij langs?’
Rien verzoekt Emmy en haar gezel-
schap weer  op te stappen voor het 
laatste traject. Met een korte zwaai 
knipoogt ze naar Bart, die achter-
blijft bij Camping De Kienehoef. 
Tijdens de korte rit vraagt Rien 
zich af hoe de foto zal zijn die van 
Emmy en haar is gemaakt. Ze weet 
nu al dat ze het portret zal koeste-
ren. Het gaat ook zeker mee naar 
haar dochter Francis. Wat zullen 
ze een lol hebben om het verhaal 
over die twee ogenschijnlijk onbe-
kende mensen. ‘Hou jy by jou les, 
Rien,’ spreekt ze zichzelf toe. ‘Jy is 
pas vry as hulle safe vertrek.’ Bij het 
tankstation gaat alles vliegensvlug 
in zijn werk. Emmy stapt met haar 
vriend in de gereedstaande auto. 
De medefietsers, die in werkelijk-
heid beveiligers zijn, ontfermen 
zich over de fietsen. Emmy wuift 
nog een keer uit het achterraam. 
Dan zijn ze vertrokken. ‘Dag, Rien, 
het was een geweldige dag. Je ver-
staat je vak,’ had Emmy bij het af-

scheid gezegd. 
Rien zucht. Haar taak zit erop. Ze 
rijdt meteen naar de burgemeester, 
zoals afgesproken. Hij wil haar-
fijn weten hoe de dag is verlopen. 
Rien vertelt hem in geuren en kleu-
ren hoe het gegaan is, inclusief de 
hachelijke momenten. ‘Ik had ook 
nog een spannend moment,’ ver-
telt de burgemeester, ‘ik  kreeg een 
berichtje van iemand die zei dat zij 
wist waar de VIP zich tussen de an-
dere fietsers bevond. Ze kent Bart 
goed en ze wist zeker dat jij en Bart 
tegenwoordig iets hebben. Afijn, 
na dat verhaal in de krant over een 
eervolle opdracht voor het detec-
tivebureau, miste ze jou. Ze nam 
dus aan dat Bart jouw taken had 
overgenomen.’ Rien kijkt geamu-
seerd: ‘Goed speurderswerk.’ ‘Nou, 
ze heeft niks weten te achterhalen. 
Ze noemde wel een paar namen, 
maar zat er helemaal naast.’ Fijn-
tjes voegt hij eraan toe: ‘Klopt het 
wel dat Bart meer voor jou is dan 
een toevallige vriend?’ Rien ant-
woordt ad rem: ‘Zo, tijd mijn ware 
gezicht te tonen.’ Ze zet haar pet 
af en trekt de donkerrode krullen 
van haar hoofd. ‘Deze persoon ziet 
wel wat in Bart, maar dat hoeft 
niet in de krant. En voorlopig zien 
we elkaar een poosje niet, want ik 
vertrek binnenkort voor vier weken 
naar Zuid-Afrika. Hopelijk kom ik 
terug met een verhaal dat wel in de 
krant mag. Ik ga namelijk uitzoeken 
wat er met mijn zusje, die jaren ge-
leden is verdwenen, is gebeurd.’

Een week later gaat haar mobiel: 
‘Met Maas, kom snel, ik heb een 
verrassing voor je.’ Een uur la-
ter zit Rien aan het bureau op het 
Gemeentehuis. Ze krijgt een grote 
envelop aangereikt. Nieuwsgierig 
maakt ze hem open:

Dank voor een prinsheer-
lijke fietsdag. Dat u allen 
dit ontspannen tochtje voor 
mij en mijn vriend mogelijk 
maakten, waardeer ik zeer. 
Sint-Oedenrode maakt waar 
wat het zegt: Groen, Gemoe-
delijk en Gastvrij. 

‘Dat staat morgen in de krant, 
Rien.’ Ze glimmen allebei van trots.

De prinses heeft de burgemeester 
op een idee gebracht: voor een or-
ganisatie die veel betekent in een 
gemeenschap kun je het predicaat 
Koninklijk aanvragen. Misschien 
wordt het tijd voor een brief aan de 
zoon van ‘Emmy’?
 

Wordt vervolgd
Opgetekend door S. Coops
Volg ons op twitter: @rooiseraaf
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OP=OP OP=OP

VAKANTIETIP!STUNTPRIJS!

2-PACKUITZOEKEN! UITZOEKEN!

PRIJSDOORBRAAK!

140x200 cm 6.49
140x220 cm 6.99
200x200 cm 9.95
240x200 cm 10.95
240x220 cm 11.95

35x16x50 cm 9.95
40x19x60 cm 13.95
45x22x67 cm 17.95

STRAND
TENT
diverse kleuren
2.2x1.15 m
makkelijk op te zetten

ZOMER
KLEDING

2.99

EXCELLENT ELECTRICS
STAAFMIXER
2 snelheden
200 Watt

5.99

4.99

DIVERSE
SCHOENEN
ballerina, gymp of espadrille
diverse prints en kleuren
meisjes: maten 30-35
dames: maten 36-41

3.99

54.95

INTEX
ZWEMBAD
met pomp
366x76 cm

ANNE O'LEARY
REISKOFFER
rood/zwart of
zwart/grijs

2.99

HEREN
BOXERSHORTS
Bodyshape
diverse kleuren
katoen/elastan
maten M-XXL

vanaf:

vanaf:

SCHOOL
ETUI
verschillende vormen, 
maten en designs

COLLEGE
BLOK
lijn of ruit
80 vel/A4
geschikt voor 
2-, 4- of 23-rings 
mappen

0.79

6.49

9.95

11.95

CLASSIC LIGHT
BUITENLAMP
gepoedercoat zwart 
of gegalvaniseerd staal
max. 60 Watt, LED proof,
E27, waterproof IP44
type Bjorn

DEKBED
OVERTREKSET
diverse prints
katoen/polyester

0.65

0.79

TRENDY
ZONNEBRIL
dames en heren
diverse modellen en kleuren

0.991.89

STRAND
PARASOL
Ø 1.40 m

2.99 KUNSTSTOF
MAATBEKER
diverse kleuren
500 ml

0.59

HOED 
OF CAP
dames en heren
diverse modellen 
en kleuren

1.49

ETUI
ACCESSOIRES
onmisbaar in elke etui 
geo-driehoek, plakstift 
of puntenslijpers set/2

0.19

INTEX
LUCHTBED
met rugsteun
160x85 cm

4.95

ALOE VERA
SCHEERGEL
dames of heren
200 ml

1.09

WILKINSON
SCHEERMESJES
extra precision 2 
of extra sensitive
5 stuks

0.95

PUZZEL
BOEKJE
Sanders/
De Denker
diverse 
varianten

GILLETTE
SCHEERGEL
sensitive skin
200 ml

LSC
LED LAMP
kogel, 3 Watt, 
250 lumen, E27
energielabel A+

2.79

WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 23 JULI T/M DINSDAG 29 JULI 2014

Ze
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Is Action 
ook uw 
favoriete 
winkel?

Breng uw stem 
uit via ACTION.NL

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Terwijl ik dit schrijf zitten andere mensen in mijn huis en vangen mijn 
vrouw en ik de vakantiedagen van onze collegas’s op, God betere 
het. Wij zijn van de Provence, en dan met name de Var, gaan hou-
den. Veel mensen kankeren op de Fransen, soms terecht hoor, maar 
ik heb ze maandenlang in het dagelijks leven meegemaakt; behulp-
zaam, betrokken en vriendelijk. Uitzondering, gelukkig, zijn de be-
dienende hufters op de terrassen, daar is voorlopig nog geen kruid 
tegen gewassen. Wel zijn de Fransen eigenwijs en onvermurwbaar 
waar het de bereidingswijzen van bepaalde gerechten betreft – een 
ver, Frans familielid waagt het tijdens het kerstdiner opmerkingen te 
maken over de “do’s and don’t’s” bij het gebodene, mon Dieu…. 
In de restaurants heb ik echter betere ervaringen en daar is men 
doorgaans hoffelijk en vriendelijk, af en toe een beetje stijf, onno-
dig deftig. Aanraders bij ons in de buurt zijn L’Oustaou in Flayosc, 
Lou Galoubet in Draguignan en het sjiekere Les Gorges de Pennafort 
richting Callas. Deze restaurants hebben alle de regionale producten 
hoog in het vaandel staan en er wordt dus veelvuldig gewerkt met 
artisjokken, aubergines, tomaten, olijven, uien, knoflook, tijm, roze-
marijn, lamsvlees uit de bergen en spartelverse vis uit de Middelandse 
Zee. De Provençaalse gerechten zijn vaak licht en gemakkelijk ver-
teerbaar – een enkele zware bevalling als “pieds et paquets” (pootjes 
en maag van schaap) daargelaten – en bijvoorbeeld romige sauzen 
worden niet vaak gebruikt. Onze oer-Hollandse combinatie vlees/
vis, groenten en aardappelen kent men niet; aardappelen vormen 
een groentengerecht en worden niet, net zoals bij ons, als vulling 
beschouwd, want daarvoor gebruikt men brood. Blijft overigens een 
nostalgisch schouwspel, al die Fransen ’s ochtends met zo’n bussel 
baguets onder de arm, op weg naar het belangrijkste onderdeel van 
de dag; de lunch. Als wij een dagje strand doen in Ste Maxime, gaan 
wij bij voorkeur tussen de middag een hapje eten bij La Réserve, ge-
legen aan de boulevard en bestierd door een klein peloton oudere 
en jongere dames, geen kerel in de bediening te ontdekken. En altijd 
volle bak, twee shifts zelfs. Ik eet daar het liefst gegrilde daurade met 
aardappeltjes uit de oven, mandje stokbrood erbij en een fles rosé 
uit de streek om daarna op het strand met m’n hoofd op een boek 
uitgebreid te gaan liggen snurken, in stereo nog wel, want mevrouw 
Van de Kamp doet mee.
In Marseille is een bezoek aan de oude haven (le vieux port) bijna 
verplicht, niet alleen vanwege de dagelijkse vismarkt, waar de vis-
sen als het ware vanuit de boten worden verkocht, maar ook door 
de talloze restaurants er omheen. Ik at daar op een terras een Soupe 
de Poisson façon Bouillabaisse en mijn vrouw zag mij zwijmelen. “Té 
lekker”, sprak ik.
Veel leerde ik van onze huisbaas en –bazin bij wie wij zo veel maan-
den verbleven. Zij hadden een moestuin van zeker 400 m² met aan 
de rand een levensgrote laurierboom. In het voorjaar sneden ze verse 
jonge artisjokken en ze brachten ons van tijd tot tijd een schaal jonge 
tuinbonen. “Mmm, lekker kort blancheren” opperde ik. “Mais non,” 
antwoordde madame, “Je moet ze dubbel doppen en dan rauw met 
wat zeezout en goede olijfolie eten”. Ze had gelijk. En, zoals het ech-
te Fransen betaamt, zaten ze inderdaad de hele middag dubbel te 
doppen. Een vriend van mij dacht dat ik hier iets pornografisch mee 
bedoelde, maar niets is minder waar….

Mulfilets met ratatouillesaus (4 pers.), naar Jeroen Meus 
12 filets van verse mulletjes (rougets), geen diepvries!
1 rode, gegrilde paprika, 1 kleine courgette, 1 kleine aubergine
1 flinke ui, 2 tenen knoflook, verse gehakte tijmblaadjes, 
verse gehakte oreganoblaadjes, 1 blikje tomatenblokjes
1 blaadje laurier, 25 cl visfumet (supermarkt)
Verwijder met een pincet de graatjes uit de filets. Bestrooi met wat 
peper en zout en bak kort in wat olijfolie op de velkant (1 minuutje). 
Het moet ’n beetje krokant worden. Zet de filets even apart. Snipper 
de ui fijn en stoof aan in dezelfde pan. Snijd de paprika, de courgette 
en de aubergine in kleine blokjes (fijne brunoise) en voeg toe aan de 
ui. Pers er ook de knoflook over en stoof alles even mee. Doe er nu de 
tomatenblokjes, visfumet, laurier en tijm bij en laat ’n kwartier zacht-
jes pruttelen. Voeg op het laatst de gehakte oregano toe en proef af 
met peper en zout. Leg de filets met de velkant naar boven in de pan 
op de saus en laat kort warm worden. Serveer met wat rijst waardoor 
een gefruit sjalotje en wat gesmolten boter is geroerd. Ook hierbij 
een volle, droge rosé, zoals de Minuty uit Gassin bij Saint Tropez.

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

De keuken van 
de provence

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

rooise helden tijdens de Vierdaagse
Wat was het warm, maar wat was 
het geweldig als we de enthousi-
aste inzendingen moeten geloven. 

Tientallen Rooienaren liepen vorige 
week de Nijmeegse Vierdaagse. Ze 
werden aangemoedigd door tiendui-

zenden supporters, waaronder ook 
veel Rooienaren. De Vierdaagse in 
een notendop, door een Rooise bril.

tussen 43000 lopers
Op de voorgrond staan twee Rooienaren: Bart van Hedel en Stefan de Kruijf.
Stefan liep samen met zijn broer vier keer vijftig kilometer. Bart liep samen 
met het politiekorps Oost- Brabant dezelfde afstand. Bart: “Allebei hebben 
we de Vierdaagse uitgelopen. Beiden op een eigen manier. Het is bijzonder te 
noemen dat je elkaar tussen 43.000 lopers drie dagen tegenkomt.”

De Blaosplekkers
Op woensdag waren de Blaosplekkers weer van de partij tijdens de Vierdaag-
se. De muzikanten stonden naast de route, zo’n 12 km van het eindpunt, in 
het buitengebied van Beuningen bij een bevriende boer van de gebroeders 
van Genugten. Het was tevens een stopplaats voor wandelaars. Zo stond er 
een toilet en men kon er koffi e krijgen. De opbrengst ging naar het “Prinses 
Beatrix Spierfonds”. Tijdens het voorbijgaan van de wandelaars hebben ze een 
groot aantal ‘Rooise’ wandelaars gespot en met enkele van hen nog even staan 
‘buurten’. De Blaosplekkers beleefden een geslaagde dag.

Waarom de Vierdaagse 
van nijmegen?
Waarom train ik 500 km in 
het voorjaar? Waarom ben 
ik dagen in voorbereiding 
op een week kamperen 

in Nijmegen? Waarom sta ik tijdens 
de 4daagse elke dag om 2:30 uur op? 
Waarom loop ik iedere dag 10 uur om 

50 km af te leggen? Waarom ga ik na het avondeten me voorbereiden op de vol-
gende dag en om 21:00 uur weer naar bed? Waarom loop ik de 
blaren op de voeten?
Ik doe dat omdat de Vierdaagse alles in zich heeft:  Het 
sociale, de verbroedering, de levensverhalen onderweg, 
het feestje langs de route, het feest op de wedren na de 
wandeling en de overwinning op jezelf. Kortom, een hele 
intensieve week die je uit de dagelijkse sleur haalt, die veel 
lichamelijke energie kost maar die je nog veel meer oplevert 
aan geestelijke bagage.

Stefan van Heesch

Bloed, zweet en blaren
“Met veel plezier, enthousiasme, 
maar ook met bloed, veel zweet en 
enkele blaar- en knieblessuretranen 
heb ik afgelopen week samen met 
Sanne Bunthof (links) de 98ste Nij-
meegse Vierdaagse uitgelopen! Op 
weg naar de fi nish hebben wij vele 
gladiolen in ontvangst mogen ne-
men van aanmoedigende vrienden 
en familie en op de Wedren natuur-
lijk het Vierdaagsekruisje! Supertrots 
zijn wij op dit eindresultaat!

Stephanie van der Brugh

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

nieuws of tips? bel de Mooirooi 
tiplijn: 0413-479322

of mail naar
redactie@demooirooikrant.nl
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iedereen heeft zijn eigen 
verhaal
Dit is de tweede keer dat ik mee 
deed. Vorig jaar liep ik vier keer 
veertig, nu vier keer vijftig. Ieder 
jaar ga ik backpacken. Dit jaar in 
Frankrijk. Daar heb ik in volle hitte 
kunnen oefenen. Dat scheelt veel. 
Daarom ging het vrij makkelijk. Het 
was echt genieten. Van de mensen, 
van de muziek, van wat je allemaal 
tegenkomt. Iedereen heeft zijn ei-
gen verhaal. Steeds loop je met ie-
mand anders. Als oefening heb ik het 
Grensdijkjespad gelopen. Wat veel 
mensen niet weten, is dat hij hier op 
de Markt begint.  

Maria Harperink

Film: TV Meierij
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Vocaal Mannenkwartet keychord wint 
Goud bij World choir Games in letland

Ze hadden er lang naar uitgeke-
ken, de vier mannen van het vocaal 
kwartet KeyChord: Deelname aan de 
World Choir Games in Riga Letland. 
Liefhebbers van het gezongen lied 
uit 76 verschillende landen kwamen 
bij elkaar om hun land te vertegen-
woordigen tijdens deze Olympische 
Spelen voor koorzang. In totaal de-
den 27.000 zangers en zangeressen 
mee afkomstig uit 473 verschillende 
zanggroepen.

Er waren 29 categorieën waarin met 
elkaar gestreden werd om de prijzen. 
KeyChord participeerde in de catego-
rie Barbershopkwartetten en behaalde 
uiteindelijk 87 punten. Dat was niet 
alleen goed voor een gouden medaille 
maar bleek ook het kampioenschap in 
deze categorie op te leveren. Met de 
titel “Champion of The World Choir 
Games” mochten ze het grote po-
dium betreden van de Riga Arena al-
waar de prijzen werden uitgereikt. En 
net als bij de Olympische Spelen voor 
sporters werd ook hier het Rood-Wit-
Blauw gehesen en klonk het Wilhel-

mus. Als kampioen mocht KeyChord 
vervolgens deel nemen aan de show 
der kampioenen op zondagmiddag 13 
juli. Deze show werd live op de Letse 
TV uitgezonden. KeyChord genoot 
van de geboden gelegenheid om sa-
men met koren als Stellenbos uit Zuid 
Afrika en Old Joe’s Choir uit Sri Lanka 
op het podium te staan.

De behaalde prestatie is een aan-
moediging voor het kwartet om de 
kwaliteit nog verder te verbeteren. 
KeyChord is op 5 augustus (middag) 
te beluisteren tijdens de kunstmarkt in 
Bergeyk en op 30 augustus tijdens de 
Brabantse Dag in Heeze. Op 13 sep-
tember treden ze samen met Antoon 
Buyting op tijdens het bevrijdingscon-
cert in de grote zaal van Odendael.

KeyChord bestaat uit Mario  
Lamers (Lead en afkomstig uit Sint 
Oedenrode), Willard Bekkers (Te-
nor), Mark Alblass (Baritone) en Dirk 
Kokx (Bass). Voor meer informatie :  
www.keychord.nl of 
www.facebook.nl/keychord

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 INTERNET PRIJZEN

kerkberichten
Sint GEnOVEVa-kErk, BrEuGEl
Zondag 27 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Jopie Meekel-Adema, Riek 
van de Ven- de Jong
Zaterdag 2 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Harrie Peters
Zondag 3 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst. (via de analoge UPC 
kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Ad Versantvoort, Miny vd 
Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-Ver-
santvoort, Netty Cornelissen-Wijn, 
Piet Keijzers.
Zondag 10 augustus
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: overleden ouders Verbrug-
gen-Brugmans en dochter Doortje, 
Frans van de Wijdeven, Jo Vermeu-
len, Harry en Nell vd Meerendonk, 
Tiny Saris-van Leuken, Mien Mühl-
staff-van Duijvenbode, Tiny van Gro-
tel-van der Velden.
16.00 uur: Concert Orgelkring: Anne 
Gabriëlle Chanon
Vrijdag 15 augustus
19.00 uur: Eucharistieviering Maria-
Ten-Hemel-Opneming
Openluchtmis in de pastorietuin, en 
na afloop koffiedrinken. 

parOchiE liEMpDE
Zaterdag 26 juli 18.30 uur 
Antoon vd Velden (verj) Ties Spierings 
(mgd) Theodorus vd Velden – vd Big-
gelaar
Zondag 27 juli  09.30 uur 
Maandag 28 juli 09.00 uur
Dinsdag 29 juli 19.00 uur 
Woensdag 30 juli 19.00 uur 
Anna v Mensvoort (verj)
Donderdag 31 juli 09.00 uur 
Vrijdag 1 augustus 09.00 uur (aansl. 
aanbidding)

OVERWEGING 26 EN 27 JULI
Het evangelie van vandaag stelt ons 
wederom voor de vraag wat voor ons 
nu eigenlijk het belangrijkste is in ons 
bestaan: rijk worden op aarde of het 
Rijk der hemelen verwerven? Jezus 
vergelijkt in twee korte parabels dat 
Rijk der hemelen met iets buitenge-
woon kostbaars, iets waarvoor de-
gene die eht ontdekt alles over heeft 
om het te kunnen bezitten. Dat is dus 
ook waartoe Hij ons aanspoort, maar 
geldt dat ok echt voor ons? Is het 
Rijk der hemelen voor ons die schat, 
waarvoor we bereid zijn zo niet al-
les, dan toch het nodig op te geven? 
Als we eerlijk zijn hebben we vaak 
de neiging om aardse schatten na te 
streven, vergankelijke zaken, en  te 
menen dat we dat hemels Koninkrijk 
dan wel als bonus erbij krijgen. Jezus 
zegt ons dat het precies omgekeerd 
moet zijn: wij moeten schatten in de 
hemel verzamelen en bovenal het Rijk 
Gods zoeken, al het andere is bijzaak 
en toegift. 

kErkBErichtEn MartinuSkErk 
(cEntruM)
Zaterdag 26 juli 18.30 uur:  Eucharis-
tieviering met Volkszang.
Intenties:  Jeroen Markgraaff.
Zondag 27 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering met Volkszang.
Intenties:  Tiny en Jan Habraken – van 
Iperen, Miet Oppers – Schepens, 
Gerard en Jo Renders – van Lith, Ria 
Tops – van Heugten, René en José 
van Eck.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste. 8.40 uur: Rozen-
kransgebed. 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag Eerste vrijdag van de maand: 
10.00 uur: Eucharistieviering in 
Odendael.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

h. MartinuS OllanD
Zaterdag 26 juli 17.30 u. 
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Jan Hubers, Corné Sanders.

prOtEStantSE kErk knOptOrEn
Zondag 27 juli, 10.00 uur, Predikant 
Ds. G. Baerends

Sint antOniuS niJnSEl
Zondag  27 juli om 11.00u. Eucha-
ristieviering met volkszang. Intenties:  
Cisca van Dongen- v.d. Laar,  Jans 
v.d. Meerakker, Martien van Kessel, 
Toos Bekx- Verhoeven, Gerard en 
Bertha Verbakel- Wijnen, Gerardus 
en Antonetta van Hoof- v.d. Oever. 
              
Sint pEtruS’ BanDEn-kErk, SOn
Woensdag 23 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 26 juli
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel
Zondag 27 juli
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Lous Petit-van Heijst, Christa 
Bielefeld-Jahnke, Jan en Nanny Vense-
laar-Schroots, Jo van Grotel, overleden 
familie Merks-van de Meerendonk, 
Tonny Tielemans-Vermeulen.
Maandag 28 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 30 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 1 augustus, Eerste Vrijdag 
van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 2 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering in Breu-
gel (via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)

ODEnDaEl
Zondag 27 juli
Woord- en communieviering met 
Odendael koor. Overleden: Jan van 
de Ven
Vrijdag 1 augustus, 1e vrijdag van de 
maand, eucharistieviering met 
Odendaelkoor

www.mvanrooijelektrotechniek.nl

mob: 06-23385495
mvanrooijelektrotechniek@upcmail.nl

tel: 0413-471005

Jubileumtoernooi 
Boulesvereniging De klutsers

Onder grote belangstelling is op za-
terdag 19 juli het jubileumtoernooi 
tripletten van De Klutsers in Nijnsel 
gehouden. Maar liefst 60 mensen 
hadden zich ingeschreven voor dit 
speciale toernooi dat werd gehouden 
ter gelegenheid van het 20 jarig be-
staan van de vereniging. 

Dit geeft aan dat de belangstelling 
voor het boulen toeneemt en een 
zeer geliefde bezigheid is onder jong 
en oud. Er moesten zelfs een aantal 
mensen worden afgewezen omdat het 
complex achter de Beckart onvoldoen-
de ruimte biedt voor meer. De deelne-

mers bestonden uit equipes van met 
De Klutsers bevriende verenigingen.
Alle deelnemers waren reeds om 10.00 
uur aanwezig voor de inschrijving en 
na een welkomstwoord van de voor-
zitter en uitleg van de wedstrijdleiding, 
konden de wedstrijden om 10.30 uur 
aanvangen. Elke equipe speelde 5 par-
tijen. Ondanks de zinderende hitte was 
de animo voor het spel er niet minder 
om en werden de partijen keurig op 
tijd afgewerkt. Om goed 17.00 uur 
kon dan ook met de uitreiking van 
de prijzen worden begonnen. Slechts 
één equipe was in staat om alle 5 
partijen te winnen. Dat waren Pieter  

Vereyken, Henk en Rina Spanjers van 
La Ferme Boel uit Breugel. Met 4 ge-
wonnen partijen werd tweede het kop-
pel Karel en Erik Verschuijten met Leo 
vd Wetering ook van La Ferme Boel. 
Derde werden, ook met 4 gewonnen 
partijen, Marthy vd Burgt, Willemien 
v Schijndel en Thomas van Oord van 
Mooie Boule uit Berlicum. 
Alle deelnemers waren zeer content 
over het verloop van het toernooi en 
vonden zo'n evenement voor herha-
ling vatbaar. Iedereen werd getrak-
teerd op koffie met een appelflap en 
kreeg als aandenken een pen met 
daarop de naam van De Klutsers.

jeu de boules



Woensdag 23 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23

tropisch voetvolleytoernooi in Olland

voetvolley

Afgelopen zondag 20 juli werd 
weer het jaarlijkse voetvolleytoer-
nooi georganiseerd door zaalvoet-
balteam Dorpsherberg / Van Driel 
dat afgelopen seizoen kampioen 
werd in de B-poule. Het vond 
zoals altijd weer plaats op het 

dorpsplein bij de 
Dorpsherberg in 
Olland. Door het 
tropische weer 
was het al een 
succes voordat 
het begonnen 
was.

Jochem Treuren 
en zijn teamge-
noten zorgden sa-

men met sponsor BS Beton dat het 
weer een onvergetelijk gezellig toer-
nooi werd. Ook het weer zat erg mee 
met zomerse temperaturen en veel 
zon. De hele dag werden er 2-te-
gen-2 wedstrijden gespeeld, eerst 
een poule-fase, daarna de spannen-

de knock-outfase. 
Onder genot van een biertje of een 
lekker frisdrankje keken ook vele toe-
schouwers naar het toernooi. Tussen-
door werd er door de deelnemers zelf 
natuurlijk ook een drankje genuttigd. 
Ook stond er een DJ die wat plaatjes 
draaide, dat zorgde voor een echt zo-
merse en goede sfeer tijdens het toer-
nooi.

Uiteindelijk gingen Michel van Hoof 
en Jelle Hakkert er met de eerste plaats 
vandoor en werden Mark Verhagen en 
Erik Verhagen tweede. De derde plaats 
was voor Marijn van de Wijdeven en 
Jeroen van de Wijdeven. De avond 
werd feestelijk afgesloten met een 
spetterend optreden van Zanger Bas.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Julia Geers met alexander 
kringkampioen klasse M

paardensport

Net voor het aanbreken van de va-
kantieperiode, zijn verschillende 
ruiters en amazones nog gestart 
op diverse wedstrijden. Er werden 
wederom veel successen behaald, 
waaronder het kringkampioen-
schap van Julia Geers en haar paard 
Alexander.  

Stichting Horse Event Eindhoven or-
ganiseerde dit weekend een spring-
wedstrijd voor de paarden. Deze 
wedstrijd telde tevens mee als laat-
ste selectie voor kring Eindhoven. 
Marion Merks reed met Dolf mee 
in de klasse B. Ze bleven twee keer 
foutloos en behaalde daarmee een 
8ste plaats. In de klasse L kwam 
Peter van Gaal aan de start met El-
star. Deze combinatie zette, na een 
foutloze eerste rit, een zeer snelle 
en wederom foutloze barrage neer. 
Hiermee mochten zij de winst in 
ontvangst nemen. In de daaropvol-
gende rubriek, klasse M, wisten Julia 
Geers en Alexander goed te preste-
ren. Een 3e plek mochten zij note-
ren, nadat ook zij tweemaal foutloos 
bleven. Dit zorgde er tevens voor 

dat zij, na een reeks mooie resulta-
ten van afgelopen seizoen, gehul-
digd werden als kringkampioen. Bo 
van Gorkum nam deel aan Jumping 
Heeswijk. Hier reed zij met Jolga van 
www.olland.biz naar een mooie 9e 
plaats. 

In Liempde werd wederom een dres-
suurwedstrijd gehouden. Evelyne 
Evers wist met Ohlala in de Z1/Z1 
in de prijzen te rijden. Ze ging met 
een tweede prijs huiswaarts. Ook 
Chantal Raaijmakers en Danjo lieten 
een goede proef zien, die hen een 4e 
plek opleverde. In Uden nam Wies 
Willekens deel met Dzsudzsa in de 
klasse L1. Zij reed hier twee proeven, 
waarvan de eerste proef een 2e plek 
opleverde en de tweede proef een 
1ste prijs.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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annelieke Stoop wint tweemaalpaardensport
Afgelopen weekend is Annelieke 
Stoop voor de derde keer afgereisd 
naar België, waar de wedstrijd in 
Lille plaatsvond. 

Met Progress Amira Lazize werden 
er twee overwinningen behaald. De 

proef L6 werd gewonnen met een 
score van 65,8% en de proef L7 
met 65.5%. Met Progress Shaemira 
Lazize werd er in de proef E7 een 
4de prijs behaald met een score van 
59,5% en in de proef E5 een 5de 
prijs met een score van 60%.

thom van Dijck kringkampioen 
springen klasse ZZ

Dit weekend is ook de afvaardiging 
van het springen paarden naar de 
Brabantse kampioenschappen op 16 
en 17 Augustus aanstaande in Sint 
Anthonis bekend geworden.

Thom van Dijck en zijn paard Archer 
kwamen als beste uit de bus bij het 
springen in de klasse ZZ. Ze werden 
kringkampioen en behaalde hiermee 
een ticket voor de strijd om het Bra-
bants kampioenschap. In deze klasse 
zal ook Marwin van de Nieuwenhuij-
zen met zijn paarden Zuberlina en Bar-
ca de eer van onze vereniging hoog 
proberen te houden. Beide eerder 
genoemde ruiters Thom en Marwin 
zullen ook in de klasse Z aan start ko-
men en wel met de paarden Coco Ha-

bana en Amadeus. Verder heeft ook 
Martijn van Stiphout met zijn paard 
Allure zich geplaats in het springen 
klasse Z.  In de Klasse M heeft Thom 
zich geplaats met zijn paard Don Dia-
blo in de strijd om het Brabantse kam-
pioenschap. In de klasse Ben L zijn het 
de amazones van onze vereniging die 
zich gaan mengen in de strijd om het 
Brabants kampioenschap. In de klasse 
L zijn dat Nicole Gevers met Bentley, 
Suzan van Gastel met Don Carlos 
en Juliët Bosshardt met Dutch Pride. 
Juliët heeft nog meer ijzers in het vuur 
op het Brabants kampioenschap na-
melijk in de klasse B met haar paard 
Enrique Juliet Bosshardt heeft deze 
week ook nog deelgenomen aan een 
springwedstrijd in Heeswijk Dinther 

met haar paard Enrique in het sprin-
gen klasse L. Ze behaalden een derde 
prijs.
Zoals u in de vorige editie van De-
MooiRooiKrant hebt kunnen lezen 
zijn komend weekend de Nijnselse 
ruiterdagen. Vrijdag en zaterdag 
springen paarden. Beide dagen wor-
den alle klasse voor de basissport ver-
reden. Op vrijdag is er een extra ru-
briek, het veteranen springen. In deze 
klasse mag je startten als de ruiter of 
amazone de leeftijd van 40 jaar is ge-
passeerd.
Op zondag zijn de pony`s aan de 
beurt. Dit alles vind plaats op de 
Jekschotseweg 16, bij de familie van 
Gastel. De entree is gratis . Wij heten 
u van harte welkom.

jeu de boules triplet hendriks/Verschuijten/
thijssen nog ongeslagen

Na de 3e donderdagavond om het 
mix triplette clubkampioenschap is 
het triplet Nelly Hendriks/Karel Ver-
schuijten/Ronald Thijssen (7+ 41) 
nog steeds ongeslagen. Het triplet 
Gerrie vd Rijdt/Rob v Berkel/Huub v 
Abeelen (6 +47) volgt op een goede 
2e plaats. Het triplet Toon van Erp/
Jan vd Schoot/Jan Verschuijten (5 +9) 
komt op de 4e plaats, na het triplet 

Jeanne vd Brand/Erik Verschuijten/
Tini vd Donk (5 +21) dat na een ge-
slaagde avond weer de 3e plaats be-
zet.

Zondagmiddagcompetitie
Deze zondagmiddag ging Jan vd Loo 
(3 +26) met de meeste punten aan 
de haal. Op de voet gevolgd door zijn 
broer Albert vd Loo (3 +25). De 3e 

plaats was voor Martien Verzantvoort 
(3 +15) met op de 4e plaats Gerrie vd 
Rijdt( 3 +13). Op de 5e plaats eindig-
de Lineke den Boer (2 +10). Het klas-
sement wordt nog steeds aangevoerd 
door Gerrie vd Rijdt die haar positie 
zelfs verstevigde (+10). Op plaats 2 
t/m 4 volgen Martin Gerritsen, Toos 
Sanders en Jan vd Loo (allen +5).

Verkorte vlucht voor 
rooise duiven

duivensport

Na een verplichte onderbreking 
van vier weken door slechte weers-
vooruitzichten hebben de Rooise 
duivenmelkers afgelopen weekend 
weer een vlucht gehad. Weliswaar 
een ingekorte eendaagse.

Poitiers (666 km) werd Gien (475 
km). Op deze vlucht werd door zes 
liefhebbers 72 duiven ingemand. 
Gelost om 6.40 uur werd de eerste 
geklokt door W. van Houtum om 
12.50 uur (snelheid 1298 m.p.m.) 
Hopelijk kan de rest van het seizoen 

zonder onderbrekingen gevlogen 
worden. De eerste vijftien in Sint 
Oedenrode waren: W. van Houtum: 
1,2,3,5,6,7,8,12. H. van Boxmeer: 
4,9,11. A. van Sinten: 10. TH. van 
Houtum: 13.15.

trakehner merrie van christ van 
rooij kampioen

De Trakehner merrie van Christ van 
Rooij, die gefokt is door Toon van 
Osch, is vorige week zondag in de 
prijzen gevallen in Woudenberg. 
Golden Tulip, zo heet het paard, 
werd kampioen in de categorie 
‘driejarigen’.

Christ van Rooij schafte de merrie 
als veulen aan. Daarmee maakte hij 

een goede keuze. Het grote, goed 
bewegende, donkerbruine paard 
is zeer aansprekend met een heer-
lijke silhouette. Golden  Tulip mag 
bogen op een mooie cijferreeks: 
8,8,7,8,8,7½, 8. Als Golden Tulip 
zich in de sport laat zien is ook zij 
staatspremiemerrie. Dat is de bedoe-
ling, maar dan moet er eerst iemand 
gevonden worden die haar rijden wil. 

Christ van Rooij (l), verzorgster Eline en fokker Toon van Osch. 
(Foto: Nicoline van Beek)

DINNER IN THE SKY
zondag 31 augustus

 
Twins Cooking is in volle voorbereiding bezig om samen met 

Oud Rijsingen Royaal het 25 jaar bestaan van deze buurtgemeenschap te 
promoten. Wat als een idee ontstaan is, wordt nu dadelijk werkelijkheid en wij als 

Twins Cooking gaan het culinaire gedeelte op ons nemen.

Met dit evenement voor de deur staan wij klaar voor u om de gezelligheid van het 
samen eten & drinken, de ambiance, de sfeer en niet te vergeten de beleving er 

omheen te mogen proeven. Ook voor de mensen die 
nieuwsgierig zijn is er van alles te beleven rondom Oud Rijsingen Royaal 

op de Ollandseweg.
 

Wat dacht u ervan om samen met ons met de eerste sessie te 
BRUNCHEN om 10:20 uur, op zondag 31 augustus bij 50 meter hoogte met 

uitzicht op ons mooie Rooise landschap.
Het is een uitdaging waard waar u nog lang over zult praten. 

Een hele ervaring op zich die werkelijkheid voor u kan worden.
 

Schrijf snel in op www.rijsingenroyaal.nl of 
bel naar Chris Buiting 06-42603813

 
Mogen wij u dan begroeten en er samen met u een geslaagde dag van maken!

 
Kijk voor meer informatie op www.rijsingenroyaal.nl
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uitslagen
bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 14/7:
1 Echtpr. Van Gerwen 63,54 % 2 Mevr. 
F.Raaymakers- Hr. H.v.Genugten 
62,50 % 3 Echtpr. Seegers 61,98 %.

Bridgeclub rooi 750

Uitslag zomerbridge woe 16/7
A-lijn 1. Robert Janssen & Theo Jans-
sen 65,00 2. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad  60,83 (3)  Hetty van Ge-
ffen & Lieke Pieters 56,67 (3) Francien 
van der Aa & Mia de Groof  56,67
B-lijn 1. Nelleke Kappen & Jeanne 
Swinkels 64,04 2. Maria Foolen & Bert 
Foolen   53,58 3. Bep Machielsen & 
Joost van Heertum 53,33
Iedere woensdagavond 20.00hr in 
Mariendaal  vrij bridgen voor leden en 
niet leden (beginners en gevorderden) 

Zijtaartse Bridgeclub ZBc01

Zomerdrive 15/7:
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 59,38 
% 2.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 56,25 
% 3.Jo Verhoeven & Fien Rooijak-
kers 53,82 % B-lijn: 1.Ad & Riet Koe-
voets 59,03 % 2.Harry & Marietje 

v.d.Wijgert 54,86 % 3.Toon & Ma-
rietje v.Schaijk 53,75 %. A.s. dinsdag-
middag om 13.30 uur is iedereen wel-
kom in het Klooster te Zijtaart.    

Bridgeclub kBO Zijtaart

Zomerdrive 17/7:
A-lijn: 1.Bertha v.d.Laar & Jo Ver-
hoeven 65,83 % 2.Tonnie Kivits & 
Harry Lucius 65,42 % 3.Mien v.Berkel 
& Mien Verhoeven en Jan Rijkers 
& Willemien Verhoeven 61,50 %. 
A.s.Donderdagmiddag om 13,30 uur 
is iedereen welkom in het Klooster in 
Zijtaart.

Bridgeclub De neul

Uitslag 6e zomerdrive 21/7:
A-lijn: 1.  Harry van Rijbroek en Willem 
Pieters 66.41, 2. Jan van Gerwen en 
Betsie van Gerwen 59.38; 3. Mia Poels 
en  Ria van Zon 53.65.
B-lijn: 1. Truus van Heesch en Addie 
Rijkers 59.14; 2. Jo Verhoeven en Hans 
van den Brand 59.06; 3. . Wilhelmien 
Braken en Nellie van de Meerakker 
56.02.
C-lijn: 1. Helma en Rien van de Heu-
vel 61.98; 2. Bertie  en Rinus Kuipers 
60.42; 3. Jo en Frans Bouwdewijns 
56.51.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

thuisblijverstoernooi tV Boskanttennis

Vijftig thuisblijvers hadden zich 
opgegeven voor het Thuisblijvers-
toernooi 2014. Van elk onderdeel: 
gemengd dubbel, heren dubbel en 
dames dubbel, waren er twee pou-
les. De winnaars van de poules zou-
den op zaterdag de finale spelen. 
Elke avond was het gezellig druk op 
het tennispark. De eerste avond was 
er aan de kant nog wel een jasje no-
dig, maar per avond werd het een 
stukje warmer. 

Met zo’n negen wedstrijden op een 
avond was het een drukke boel. Dit 
jaar werd er niet gespeeld op tijd, 
maar om twee gewonnen sets. Als 
de stand één één in sets zou zijn, dan 
moest een super tiebreak de beslis-
sing brengen. 

De finales vonden plaats op zater-
dag 19 juli, een zinderende zaterdag. 
’s Morgens waren nog de laatste 
poulewedstrijden. De finales zouden 

beslist worden door een derde set, 
maar de organisatie heeft in overleg 
met de finalisten besloten om geen 
derde set te spelen, maar deze set in 
te wisselen voor een super tiebreak. 
Er waren zelf deelnemers die, in deze 
hitte,  twee finales moesten spelen. 
Damesdubbel ging tot het uiterste, 
een super tiebreak moest een be-
slissing forceren. Uiteindelijk gingen 

Dorine van de Loo en Elle van den 
Berk er met de hoofdprijs vandoor. 
Zowel bij het gemengd dubbel als de 
herendubbel finale werd het beslist 
in twee sets. Peer en Dorine van de 
Loo werden de winnaars van het ge-
mengd dubbel en bij de herendub-
bel ging de overwinning naar Marcel 
van den Nouweland en Erik van de 
Wijdeven.

Erik van de Wijdeven, Marcel van den Nouwelands, Gerrie Onland, Ad Nouwens.Foto- J. van Leeuwen

Word jij de nieuwe rooise tenniskampioen?

Vanaf zaterdag 16 augustus wordt er 
weer gestreden om de meeste begeer-
de tennistitel van Sint-Oedenrode: De 
Rooise Kampioenschappen.

Iedereen die lid is van één van de drie 
tennisclubs uit de gemeente kan zich 
hiervoor opgeven. Er wordt zoveel 
mogelijk op de tennisparken van TV 
Boskant en TV Nijnsel gespeeld. De 

overige wedstrijden vinden plaats op 
tennispark TV Kienehoef. Er worden 
alleen dubbels gespeeld in de onder-
delen 3/4, 5, 6, 7 en 8 alle 17+ 
Altijd al een officiële wedstrijd willen 
spelen tegen een dorpsgenoot van 
een andere club, dan is dit je kans! 
Schrijf je in via http://toernooi.nl/
sport/tournament. Dit kan nog tot 
uiterlijk 10 augustus.
Voor alle tennisliefhebbers… De hele 
week ben je van harte welkom op de 
drie parken om je vrienden/kennis-
sen/buren/familie aan te moedigen. 
Op zaterdag 23 augustus worden de 
finales gespeeld op de spiksplinter-
nieuwe banen van TV Nijnsel. Zoals 
altijd wordt u in Nijnsel vriendelijk 
ontvangen en gezellig zal het zeker 
worden. De laatste partijen worden 
’s middags afgewerkt zodat u op tijd 
bent voor de start van Rooi Kermis. 
Ga de uitdaging aan en schrijf je nu 
in.

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oedenrode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

Bij Dierenartsenpraktijk Schijndel-Sint-Oedenrode is uw 
dier in deskundige én vertrouwde handen

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Magere vangst 
tijdens Borchmolen-
wedstrijd

vissen

Ook dit jaar is op de laatste dag voor 
de vakantie De Borchmolen-wedstrijd 
gevist. Ook al deden de vissers nog 
zo hun best, de vangsten bleven erg 
mager. Het leek wel of de vis al op va-
kantie was. Maar er zijn altijd mensen 
die toch nog hun visje kunnen van-
gen. De winnaar van de Borchmolen 
wedstrijd is Peter v/d Nieuwenhuizen 
met 444gr, 2e Frans van Doorne 271, 
3e Henk v/d Plas 218gr. De volgende 
wedstrijd is de Kermiswedstijd. Schrijf 
het alvast in je agenda. 

amsterdams weekend voor argo zwemmers

zwemmen

Namens Argo hebben afgelopen 
weekend 4 zwemmers deelgenomen 
aan een 2-tal open water wedstrijden 
in Amsterdam.

Zaterdags was de olympische trai-
ningsroeibaan “de Bosbaan” in het 
Amsterdamse bos de locatie van een 
mooie goed georganiseerde wedstrijd, 
een mooi recht parcours, perfect weer, 
een watertemperatuur van 26 graden, 
weinig wind en golven en een paar 
goed getrainde en gemotiveerde Argo 
zwemmers zorgde ervoor dat van de 7 
persoonlijke starts er maar liefst 6 re-
sulteerden in een nieuw clubrecord. Luc 
van Eijndhoven zwom naar een keurige 
2e plaats op de 500 meter vrije slag.

Alle resultaten van deze wedstrijd:
Luc van Eijndhoven: 500m vrije slag 
in 07.48.07 (Clubrecord 12 jaar) en 
1000m vrije slag in 16.18.86 (Club-
record 12 jaar); Fleur Gibbels: 4000m 
vrije slag in 1.09.56.89 (Clubrecord); 
Dana Janssen: 1000m schoolslag in 
20.23.48 (Clubrecord) en 2000m vrije 
slag in 33.10.02 (Clubrecord); Roel 
Janssen: 500m vrije slag in 09.00.33 
(Persoonlijk record) en 1000m vrije 
slag in 18.13.59 (Clubrecord 11 jaar)

Op zondag hebben Fleur en Luc nog 
deelgenomen aan de 2e open water 
wedstrijd in de Gaasperplas. Luc be-
haalde wederom een 2e plaats op de 
500m vrije slag in 07.58.56 en Fleur 
nam deel aan de 2000m vrije slag die 
ze aflegde in 33.08.64.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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En dat is tien!

tien keer de tour transalp

wielersport

Een wedstrijd/tourtocht van zeven 
dagen, dwars over de Alpen en Do-
lomieten in Oostenrijk en Italië. Een 
wedstrijd voor oud-profs, amateurs 
en goede renners/klimmers zonder 
licentie die een klassement willen 
rijden. Een toertocht voor liefhebbers 
die elke dag de finish willen halen 
niet kijkend naar het klassement.

Dorpsgenoot en lid van WTC Gerry 
van Gerwen, Sjef Kraaijvanger, heeft 
van 29 juni t/m 5 juli voor de tiende 
keer deelgenomen aan deze Tour 
TransAlp. Een wedstrijd waaraan 650 
koppels startten, dus 1300 deelne-
mers. Deelnemers afkomstig uit 27 
verschillende landen. Zeven dagen 
fietsen met een totaal van tussen 
800 en 900 km, 19.000 tot 21.000 

hoogtemeters en over 18 of 19 berg-
passen. De eerste jaren was de start 
in Oberammergau, Zuid-Duitsland. 
Nu is dat om en om in Sonthofen en 
Mittenwald, ook Zuid-Duitsland. De 
finish in de eerste jaren was steevast 
in Riva del Garda, nu is dat in Arco, 
+/- 5 km boven Riva.

Sjef heeft in die tien jaar zes verschil-

lende “teampartners” gehad waar-
mee hij een koppel vormde. Drie keer 
reed hij met clubgenoot Martien der 
Kinderen en de afgelopen twee keer 
met Dick Kik uit Krabbedijke. Wan-
neer de inschrijving begin december 
van start ging, was het altijd een 
spannende tijd. De startnummers 
waren vaak binnen vijf minuten ver-
deeld en was het elke keer afwach-
ten of het weer was gelukt om erbij 
te mogen zijn. Sinds 2005 mocht dit 
onafgebroken zo zijn voor de Rooi-
enaar.  Ook het weer had elk jaar zijn 
grillen. Soms regen, soms heel veel 
regen, maar vaak ook heel mooi zon-
nig fietsweer. Ook extremen tot 40ºC 
en -3ºC met sneeuw en mist. Elk jaar 
waren er 18 of 19 bergpassen te be-
dwingen. Enkele bekenden daarvan 
zijn de Stelvio, de Gavia, de Tonale, 
de Timmelsjoch, Kühtai, Mortirolo, 
Monte Grappa, Bielerhöhe, Jaufen-
pass, Furkelpass, de Giau, Sella, Val 
Gardena en Würzjoch. De zwaarste 
editie was in 2006 met ruim 21.000 
hoogtemeters. Toen reed Sjef samen 
met Martien der Kinderen. Het beste 
klassement was in 2010, samen met 
Harrie Vranken uit Rosmalen. Met als 
resultaat 179e in het eindklassement 
van de in totaal 650 gestarte teams.

Nu wordt het misschien tijd voor een 
ander parcours. Sjef is van plan om de 
VikingTour te rijden in Noorwegen. 
Dit is ook een wedstrijd van zeven 
dagen.  Met minder deelnemers maar 
zeker zo zwaar en zeker zo mooi.

toel internatio-
naal zo goed als 
zeker door
Met de twee gespeelde wedstrijden 
op dinsdag 15 juli tegen Socculemas 
uit Spanje is d’n Toel internationaal 
zo goed als zeker van de volgende 
ronde.

Toel internationaal begon de eerste 
wedstrijd ijzersterk. Pas bij de tiende 
leg gaf d’n Toel zijn eerste leg af en 
won dan ook vrij gemakkelijk met 
10 tegen 1. De tweede wedstrijd, die 
meteen daarop volgde, was een heel 
ander verhaal. Socculemas had het 
licht gezien leek het wel. Dit was een 
spannendere wedstrijd dan de eerste 
wedstrijd. Het ging gelijk op tot 3 te-
gen 3. D’n Toel kwam achter met 3 
tegen 6. Maar ook Hein, Arno, Fred 
en Jarno lieten hun dartkunsten zien 
in de laatste twee legs. Ze verloren 
met 5 tegen 6 uiteindelijk hun tweede 
wedstrijd. 

Een totaalwinst voor d’n Toel dus, met 
15 tegen 7 zeker geen slecht resultaat. 
Door dit resultaat heeft d’n Toel vol-
gende week nog 3 legs nodig tegen 
de nummer 1 dbblbull team uit Portu-
gal om zeker te zijn van de volgende 
ronde. Bij minder legs is het niet zeker. 
Dan zijn onze Rooise darters afhan-
kelijk van de andere wedstrijd. Deze 
wedstrijd wordt dinsdag 22 juli ge-
speeld in café d’n Toel in Olland.

darten

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Marco van Esch heeft liefde voor wielrennen hervonden

tong uit de mond en op het puntje van het zadel
Wie het Rooise twittercircuit enigs-
zins in de smiezen houdt, is vast de 
naam Marco van Esch tegen geko-
men. DeMooiRooiKrant viel het op. 
Hij stuurde de afgelopen maanden 
berichten de wereld in over pres-
taties die hij leverde als wielrenner 
in het amateurlandschap. Nader 
onderzoek leerde dat Marco een 
48-jarige Rooienaar is, bezeten van 
de wielersport. Hij heeft een gen op 
dunne fietsbanden, overgekregen 
van vader Jan. 

Vaak denkt Marco nog terug aan de 
tijd dat het begon. Zo verbleef hij 
rond zijn twintigste eens een jaar in 
een Franse boerderij. Samen met een 
ploeg, om te trainen. Drie jaar lang 
reed hij meerdere malen per week de 
pijp leeg om te proberen te slagen 
als wielrenner. “Ik reed A-klassiekers, 
maar bij mij was het vaak net niet”, 
geeft de Rooienaar toe. “Ik eindig-
de op zijn max rond de 10e of 15e 
plaats. Meer zat er niet in. Daarna 
ben ik nog wat jaren een categorie 
lager gaan fietsen. Daar haalde ik en-
kele overwinningen, maar uiteindelijk 
kreeg mijn werk voorrang.” Marco 
was en is vrachtwagenchauffeur. 
Tegenwoordig voor Simon Loos wat 
dichterbij huis, maar destijds proefde 
hij kilometers asfalt, overal in Europa. 
Jarenlang liet hij de racefiets links lig-
gen. Hij was er klaar mee. Tot vier jaar 
geleden. Marco vervolgt: “Ik was het 
hangen beu. Via een vriend ging ik 
tijdens vakantie op een camping mee 

spinnen. Dat beviel heel goed en snel 
smaakte het naar meer. In de winter 
ging ik aan de slag bij Sportscentrum 
van den Oever. Ik kreeg het virus we-
derom te pakken en de fiets haalde ik 
van de haak.” Langzaamaan trainde 
Marco zich weer een weg naar het 
amateurpeloton. 

Rap, zo zou je de scheurneus het 
best kunnen omschrijven. Bovendien 
heeft Marco geen angst. Hij is een 
rücksichtslose sprinter die weet wat 
het is om vol risico naar de voorste 
plekken van het peloton te vechten. 
Met het nodige ellebogen-, duw- en 
trekwerk kom je er wel. Vraag het 
maar aan de geboren doorbijter. “Ik 
kan goed afzien. Dan ga ik tot het 
gaatje. De eerste keer dat ik weer 
aan een wedstrijd mee deed, was ik 
zo scheel als iets.” De ene na de an-
dere wedstrijd werd in de kalender 
van Marco gekalkt. Daarnaast had 
Marco ook nog zijn werk. “De laatste 
weken voor mijn vakantie was ik dan 
ook leeg. Ik doe het nu even wat rus-
tiger aan”, remt de renner zichzelf. 

Zijn zoons Youri en Jarno voetbal-
len, maar fietsen ook. Opa Jan vindt 
dat natuurlijk helemaal geweldig. Hij 
gaat graag naar ze kijken. “Toen ons 
pap naar Jarno ging kijken, zag hij 
een treffende gelijkenis. Hij schijnt 
precies hetzelfde te fietsen als ik. 
Dan gaat het tongetje eruit en zit hij 
op het puntje van zijn zadel. Jarno 
is ook hetzelfde type renner. Hij kan 

eveneens diep gaan. Youri vindt het 
al snel goed.” Marco zegt te genie-
ten van allebei zijn zoons. Van het 
fietsen bij WV Schijndel, maar ook 
van het voetballen bij Rhode. Bij 
beide verenigingen is Marco actief 
als trainer of leider. Zo leert hij zijn 
zoons en hun leeftijdgenoten de 
kneepjes van het vak. Vooral op wie-

lergebied heeft hij nuttige tips.

Thuis wordt veel over wielrennen ge-
praat. Marco: “Ik neem beelden op 
en maak foto’s. Dan praten we over 
hoe ze zich kunnen verbeteren. Bij-
voorbeeld in de bochten. Het is mooi 
om te zien hoe Jarno en Youri dan 
vooruitgang boeken.” Marco is er 

maar druk mee. Zelf fietsen, coach bij 
het voetbal, wielrentrainer, vracht-
wagenchauffeur, echtgenoot en ook 
nog eens voorzitter van de populaire 
vereniging WTC Gerry van Gerwen. 
Die club bestaat volgend jaar 40 jaar 
en dat moet gevierd worden. Natuur-
lijk is Marco daar al zeer gedreven 
mee bezig. 

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

Vakantieprogramma’s
Laatste 25 klompenmakers in Ne-
derland. 
Sint-Oedenrode was een dorp van 
klompenmakers. Dat is verleden tijd. 
Dit programma kijkt terug op dit spe-
ciale ambacht.

Bovenstaand  programma wordt tot 
en met 3 augustus uitgezonden om:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 uur.

Opmerkelijke archeologische vond-
sten in Rooi
Tijdens enige grote bouwprojecten 
en reconstructies in het centrum heb-
ben archeologen bodemonderzoek 
gedaan. Zij troffen onverwachte 
voorwerpen aan die een nog beter 
beeld van onze lokale historie geven.

Uitzending van deze film van 24 juli 
tot en met 6 augustus op de volgen-
de tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Blik op Het Groene Woud deel 2
Een reportage over natuur- en streek-
producten vanuit Het Groene Woud; 
o.a. een wandeling door “De Krie-
ze”. U maakt kennis met een mooi 
gebied, rijk aan bijzondere vegetatie 
en toch zo kort bij ‘t Rooise centrum.

Uitzending van 26 juli tot en met 8 
augustus op de volgende tijden:
02:00 – 05:00 – 08:00 – 11:00 – 
14:00 – 17:00 - 20:00 en 23:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via KPN 
op kanaal 559, TRINED op kanaal 
12, OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. Via 
UPC analoog op 256 MHz.

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

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO – 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

18 juli - 30 september 
Expositie oud-medewerkers

Odendael 

23 juli 
KBO zomer: Keramiekworkshop

Odendael 

23 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

24 juli 
KBO zomer: 

trip naar Amsterdam
Rooi - Amsterdam 

25 - 26 juli 
Lunchwandeling 

voor mensen in rouw
De Vresselse Hut 

26 juli 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

26 juli 
Orgelconcert 

Piet Groenendijk
Martinuskerk 

26 juli 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

27 juli 
Streekdranken 

proeverij
Gasthuishoeve 

28 juli 
Prijsuitreiking 
Roois Tourspel
café ‘t Pumpke 

29 - 31 juli 
Zomerschool

Damiaancentrum 

29 juli 
KBO zomer: 

Jeu de Boules
Odendael 

30 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

31 juli 
KBO zomer: 

fi etstocht naar Beeldentuin 
& Galerie Interart

Rooi - Heeswijk Dinther

2 augustus 
Poppenkast 

in het centrum
Kerkplein 

2 augustus 
Orgelconcert 

Axel Wenstedt
Martinuskerk 

3 augustus 
Streekmuziekmiddag 

Gasthuishoeve 

3 augustus
Oogstfeest 

De Zandhoef

5 - 7 augustus 
Zomerschool 

Damiaancentrum 

5 augustus 
KBO zomer: kookworkshop

d’n einder 

6 augustus 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

9 augustus 
Poppenkast in het centrum

Kerkplein 

9 augustus 
Orgelconcert Arjan Mooij

Martinuskerk 

9 - 10 augustus 
DeMooiRooiSchaal

Rhode 

9 augustus 
KBO zomer: 

Ein abend in Wien
Atrium Odendael 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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

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




