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Folders deze week:

Formido

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

Industrieweg 27a, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein Nijnsel
Tel.: 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

U bent vrij om uw autoschade 
te laten herstellen waar u maar 
wilt. Bij ons heeft u altijd:

• een gratis leenauto 
• 4 jaar garantie 
• geen eigen risico.

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

 

ADC Guntlisbergen 
Mispelhoefstraat 39 
5651 GK Eindhoven 
Tel: 040-2064166 

info@adcnl.nl / www.adcnl.nl 
N2 - Afrit 29 

Kom deze zomer shoppen voor de mooiste  
interieur artikelen tegen de beste prijzen! 

Maak tijdens uw bezoek kans op een  
wooncheque t.w.v. €150 

WIJ ZIJN DE GEHELE 
VAKANTIE GEOPEND!

NAMENS HET GEHELE TEAM 
WENSEN WIJ U FIJNE VAKANTIE.

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

Rooi fi etst, Rooi wandelt

» Lees meer op pag. 8

Voedselbank krijgt 2500 euro op het bord

Ieder jaar koppelt de organisatie 
van het Roois Tourspel een goed 
doel aan het meest gespeelde 
Tour de Francespel van de regio. 
Dit keer was het de beurt aan de 
Voedselbank. Afgevaardigden van 
de instelling waren uitermate ver-

rast toen ze de cheque in handen 
kregen. Dankzij het Roois Tour-
spel mag de Voedselbank maar 
liefst 2500 euro bijschrijven.

De organisatie van het Roois Tour-
spel kan terugkijken op een mooie 

en geslaagde editie. Op voorhand 
werd even gevreesd voor een flin-
ke afname van het aantal deelne-
mers. Dit gezien de crisis, de do-
pingperikelen in de wielrennerij en 
de technische mankementen waar 
het vorig jaar op de slotdag mee 
te maken kreeg. Het aantal deel-
nemers zakte heel lichtjes, maar 
was niet noemenswaardig. Een 
spannende Tour zorgde ervoor dat 
de site wederom erg goed bezocht 
werd. 

Wat opviel was dat de nummers 
één en twee van het eindklasse-

ment buitendorpse mensen waren. 
Winnaar werd Theo van der Bolt 
uit Zeeland. Ad van den 
Meijdenberg uit Moergestel mocht 
als tweede het podium beklimmen. 
Voor de Rooise aanwezigen tijdens 
de uitreiking in café ’t Pumpke 
was dat minder leuk, omdat ze 
deze mensen niet kennen. Voor 
de organisatie is het echter een 
bevestiging dat het spel regionale 
draagkracht heeft. Gelukkig kon 
de gedreven presentator Lambert 
Verhoeven nog wel een Ollander 
op het ereschavot dirigeren. 
Robert Erven werd derde.  

STUUR UW 
VAKANTIEFOTO'S 

NAAR 

EN WIN!!!!
REDACTIE@DEMOOIROOIKRANT.NL 
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

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., di., 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

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

Campingtour Rooi
Een goede gewoonte moet je 
koesteren en dat is wat DeMooi-
RooiKrant doet met haar jaarlijkse 
rondje langs de Rooise campings. 
De afgelopen twee jaar hebben 
we daar leuke, soms zelfs enthou-
siaste, reacties op gehad. En voor 
het redactieteam is het rondje een 
verademing na de vaak serieuze, 
zware onderwerpen waarbij som-
migen vallen over een woord, hal-
ve artikelen willen herschrijven tot 
egodocument of een A4-tje met 
sponsors erbij vermeld wil hebben. 
Twee man, de een gewapend 
met fototoestel, de ander met de 
schrijfmap onder de arm. Zichtbaar 
op zoek naar contact, zonder aan-
gezien te worden voor Jehova’s. 
We hebben er zin in.  Ons doel 
deze keer: Camping De Kienehoef

Het voordeel van een grote camping 
voor het redactieteam is altijd, dat 
er volop keus is uit de stelletjes of 
gezinnetjes die je wilt interviewen. 
Meestal zie of voel je al op afstand 
dat het wel gaat lukken en dan is 
een beetje keus wel makkelijk. 

Een van de eerste vragen van onze 
gastvrouw was: zegt er nu nooit 
iemand nee als jullie vragen of ze 
geïnterviewd willen worden? Dat 
is ons de afgelopen jaren nog maar 
één keer overkomen. Ze had trou-
wens meer vragen. Maar natuurlijk 
niet zo veel als wij.
Onze gastvrouw was dit keer Cisca 
Meinderts uit Hilversum. Met 
haar man Jan en dochter Martine, 
allen geboren Amsterdammers, 
zitten ze gezellig voor de voor-
tent van de caravan, vlak bij de 
plas. Waar volgens Jan overigens 
meer gevist wordt dan gezwom-
men, maar dat terzijde. Het veldje 
is een groot vierkant, de caravans 
aan de buitenrand, wel zo prettig 

als niet iedereen bij elkaar op de 
lip zit, vindt de familie.

Is dit jullie eerste keer op deze 
camping? “Acht jaar geleden heb-
ben we hier ook gestaan, maar 
toen zijn we weggeregend. Geluk-
kig treffen we het nu beter, we zijn 
hier twee weken en gaan zaterdag 
naar huis” aldus Cisca.
Waarom deze camping? “Martine 
woont in Son en Breugel, dus dat 
is mooi dicht in de buurt. We heb-
ben misschien een uurtje per dag 
voor onszelf, met een krantje erbij, 
even naar de Albert Heijn en dan 
weer uitdelen. Maar weet je, als de 
kleinkinderen erbij zijn en die heb-
ben het hier naar hun zin, hebben 
wij dat ook. Een win- winsituatie”, 
aldus Jan. “Het lijkt hier trouwens 
ook een beetje op Hilversum. Al-
leen zie je daar meer bekende 
Nederlanders.” De kleinkinderen, 

Nynke en Roos, hebben lol met 
vriendinnetjes en zijn in geen vel-
den of wegen meer te bekennen 
als de foto moet worden genomen. 

Hebben jullie veel contacten op de 
camping? “Gezellig contact, we 
groeten en zwaaien naar elkaar, 
maar niet meer”. Over groeten 
gesproken: volgens Cisca zijn Bra-
banders op straat niet zo vriende-
lijk. “Ik heb wel tien mensen on-
derweg goeiendag gezegd maar 
niemand zei iets terug.” Waarop 
Martine, die tosti’s uitdeelt, er 
prompt met Amsterdamse direct-
heid tegenin gaat. “Ik ben het 
helemaal niet eens met moeders 
commentaar dat ze hier geen goei-
endag zeggen. Dat doen ze in Hil-
versum ook niet.”

Volgende keer terug? “Dat zou 
best eens kunnen”

CAMPING
TOUR

ROOI

Riek van de Ven-van Beek, 
echtgenote van Jos van de Ven. 16 juli 2013.

Jos van de Ven
Kinderen en kleinkinderen

Graag willen wij familie en vrienden, 
Dr. Tersmette, Panthein thuiszorg, Kuis, 

Dela en alle vrijwilligers 
bedanken voor hun medeleven en steun, 

middels bezoek en de kaarten tijdens 
het ziekbed en na het overlijden van 

DANKBETUIGING

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Als de 
kleinkinderen 
het naar de zin 
hebben, hebben 
wij dat ook

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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akkerij bj

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

voor 10 euro heb je ’n echtvoor 10 euro heb je ’n echt
vakantiegevoel

Bekkers 
vakantietas
• 6 witte bolletjes

• 4 roomboter croissants

• 4 krentenbollen

• 1 BBQ brood naar keuze

• 1 brooddipper naar keuze

15,50

10,–
nu 35% vakantiekorting

van 24 juli t/m 6 augustus

Wakantie korting!
ONTVANG NU 10% IPV 5% KORTING OP Uw KLUSPAS

Kluswijs Forum
Liempdseweg 3
5492 SM Sint Oedenrode
Tel. 0413 - 472092

www.kluswijs.nl

Uw persoonlijke

Ook deze week volop kersen / aardbeien 
en ander zacht fruit extra voordelig!!

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 25 t/m zaterdag 27 juli

DONDERDAG T/M ZATERDAG 

HEERLIJKE ROOISE 
RAUWKOSTSALADE 

100 GRAM  € 0,99
GROTE KROP SLA

PER STUK  € 0,75

Primeur in Nederland

Rooise maakt K3 videoclips voor doven en slechthorenden
Ze kwam vorig jaar al eens in het 
nieuws als ‘assistente’ van Wapper-
piet. Samen brachten ze een Sinterklaas 
DVD-uit voor doven en slechthorenden, 
met daarop vertaalde liedjes van VOF 
de Kunst. Nu is docent Nederlandse 
Gebarentaal, Rosanne van Esch, volop 
bezig met een nieuw project. Ze neemt 
videoclips op waarin ze liedjes van K3 
vertaalt.

Samen met haar cameraman Wilbert 
Markgraaff heeft de Rooise al een clip 
opgenomen bij Kinderboerderij Kiene-
hoeve. Deze is al op YouTube te bekijken 
via youtu.be/G6wVDOnhDW. Ze ver-
taalt daarin ´de Drie Biggetjes´ van de im-
mens populaire kinderband K3 in NmG. 
Dat houdt in dat je de tekst en de melodie 
hoort, maar dat Rosanne het ondersteunt 
met gebarentaal. Mag dat zomaar van 
de Belgische zangeressen? "Het idee heb 
ik al ongeveer een jaar, maar het duurde 
even voordat ik toestemming kreeg van 
de producenten van K3. Uiteindelijk wa-
ren ze heel erg enthousiast, ook de dames 
van K3 zelf. Daarom ben ik al met meer 
nummers bezig", glimlacht Rosanne. Je 
zou zeggen dat de kinderen alleen kennis 
nemen van de tekst en niet van de mu-
ziek, aangezien ze doof of slechthorend 
zijn. Rosanne: "Dat klopt niet helemaal. 
De meeste kinderen hebben een cochlear 
implantaat. Dat zet geluid om in elektri-
sche signalen. Daardoor kunnen ze het 
horen. Weliswaar heel zwak. Door de 
bewegingen die ik maak, hebben ze ook 
een idee van het ritme van het nummer."

Het liefst willen Rosanne en haar came-
raman zo´n acht tot tien nummers opnemen om het 
uiteindelijk op een dvd te verspreiden. Toch gaat dat 
niet zomaar. "Het produceren kost veel geld. Daar-

om zijn we nog steeds op zoek naar een sponsor die 
het belangrijk vindt dat deze kinderen van de muziek 
kunnen gaan genieten", besluit de docent hoopvol.

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

Borchmolendijk 13

Bij spoedeisende hulp-vragen 
kunt u bellen met 0413-477444.

www.lipsadvocatuur.nl

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

I.v.m. vakantie komen de gratis inloop-spreekuren 
van 1 t/m 22 augustus te vervallen. 
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Groep 8 leerlingen vliegen weer 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. Wie van je oude schoolvriendjes ga je terug zien en komen er nieuwe vriendjes of vriendinnetjes bij? DeMooiRooiKrant is erg be-
nieuwd wie komend schooljaar het kersverse avontuur van de brugklas induiken. De komende weken komen alle ex-groep achters van Sint-Oedenrode voorbij… In de tweede editie de 
groepen 8 van De Sprongh en Dommelrode.

Anne Balk en Martijn van Rooij:

Hoe  hebben jullie de tijd op de 
basisschool ervaren? Wat is het 
leukste geweest?
“We hebben heel veel leuke din-
gen meegemaakt, zoals kamp 
Vught, de verjaardagen van de juf-
fen, het schoolkamp met Boskant, 
de musical, het schoolreisje naar 
Den Haag en het schoolreisje naar 
Amsterdam. Maar het leukst von-
den we het kamp en de musical.”

Denken jullie dat jullie de oude 
school gaan missen? Zo ja, waarom?
“Sommige kinderen gaan de 
school missen, sommigen gaan 
de school juist niet missen.  De 
meeste kinderen gaan de klas wel 
missen. Sommigen gaan de juf-
fen ook missen. Anne: “ik ga de 
school missen omdat ik hier al heel 
lang op school zit.” Martijn: “ik ga 

de school een klein beetje missen 
maar ik heb wel zin in de nieuwe 
school.”

Voor welke school  heb jij geko-
zen en waarom?
Anne: “Ik heb voor het JRL geko-
zen omdat ik dat een heel leuke 
school vind en ik krijg er een goed 
gevoel bij.”
Martijn: “Ik heb voor het Elde ge-
kozen omdat het dicht bij mijn huis 
is en ik heb er goede verhalen over 
gehoord.”

Waar kijk je tegenop en wat lijkt 
je leuk aan de nieuwe school?
Anne: “Ik vind het niet leuk dat we 
huiswerk krijgen, maar ik vind het 
wel leuk dat het heel groot is.” 
Martijn: “Ik vind het niet leuk dat 
we huiswerk krijgen, maar ik vind 
het wel leuk dat ik al mensen ken.”

Martijn van Aarle     Jacob Roelandslyceum
Rick van Aarle Jacob Roelandslyceum
Anne Balk Jacob Roelandslyceum
Ante Bekkers Elde College Schijndel
Tim de Bie Elde College Schijndel
Tom Brugmans Jacob Roelandslyceum
Sophie van Kessel Elde College St-Michielsgestel
Maarten van de Laar Elde College St-Michielsgestel

Harm van Oirschot Elde College Schijndel
Thijs Rooijakkers Elde College Schijndel
Ilse van Rooij Elde College Schijndel
Martijn van Rooij Elde College Schijndel
Nienke van der Sanden Elde College Schijndel
Amber Timmermans Jacob Roelandslyceum
Christy Verhagen Elde College Schijndel
Jochem Vissers Jacob Roelandslyceum

De kinderen van groep 8 van Basisschool de Sprongh gaan naar…:

Groep 8 Dommelrode:

Joeri Renders en Floor Aalders: 

Hoe heb je de tijd op de basis-
school ervaren? Wat is het leukste 
geweest?
J: “Dommelrode was een super 
leuke school. Het scholenvoetbal-
toernooi bij Rhode was het leuk-
ste.”
F: “Ik heb het heel erg naar mijn 
zin gehad op Dommelrode. Het 
leukste was het schoolkamp bij De 
Stevert. Ik heb meneer Rolf heel 
erg laten schrikken.”

Denk je dat je de oude school gaat 
missen? Zo ja, waarom?
J: “Ja, wel een beetje. Ik had een 
super leuke meester in groep 7 en 
8. De kinderen op Dommelrode 
zijn gezellig.”
F: Ja heel erg! Hier zitten echt heel 
veel leuke kinderen en natuurlijk 
de leraren.” 

Waar kijk je tegenop en wat lijkt 
je leuk aan de nieuwe school?
J: “Ik zie nergens tegenop! Mis-
schien het huiswerk…”
F: “Het fietsen en het huiswerk 
lijkt me verschrikkelijk. Het leukste 
aan mijn nieuwe school zijn alle 
knappe mannen…!”

De kinderen van Basisschool 
Dommelrode gaan naar...:

Zwijsen:
Floor Aalders, Driss Boulghalgh, 
Luc Broers, Wies Coenemans, Flo-
ris van Esch, Lisa Habraken, Rik 
Rooijakkers, Niek Sanders, Joep 
van der Vleuten.

Elde
Tom van Dijk, Skip van Eerd, Sam 
Gevers, Lisa van der Heijden, Floor 
Oerlemans, Giel Opheij, Pieter van 
der Wilt. 

Fioretti  
Mina Faltas, Joeri Renders, Marlein 
van Acht, Deveny Jungnickl, Jaimy 
Jungnickl, Femke Kuijpers, Wikto-
ria Romanowska.
 

Heerbeeck
Elena Haenen, Iris Hulsen, Sam Lifka, 
Esmee Nooijen, Sanne Zelders, Mischa 
van Engelen, Coen van der Heijden, 
Lasse van der Heijden, Bart van Hel-
voort, Kevin Hurkx, Lyanne Simons, 
Bauke Verschuijten, Thomas van 
Wershoven, Tim van de Wijdeven.  

Rietlanden 
Tara van den Houdt  

Beekvliet
Ruben Klimsop, Julia Szewczyk 

Mytylschool  
Romy van Nunen 

Sint-Gabriel
Isa Willems 

Iets te klussen?

Een groep vrijwillige klussers 
staan klaar om de kleine klusjes 
in en om huis te klaren. De klus-
sendienst is bestemd voor men-
sen die zelf niet in staat zijn om 
kleine klusjes in huis of tuin uit te 
voeren. 

Het gaat dan met name over ou-
deren vanaf 55 jaar, mensen met 

een smalle beurs, bijvoorbeeld een 
alleen staande ouder met een bij-
standsuitkering of mensen met 
een beperking. Het gaat om kleine 
klussen waar niet zo gemakkelijk 
iemand voor te vinden is. Bijvoor-
beeld; een kastje ophangen, een 
handgreep of rookalarm plaatsen, 
een stopcontact maken, een lamp 
ophangen, de gootsteen ontstop-
pen, maar ook klein  onderhoud in 
de tuin wordt door de vrijwilligers 
uitgevoerd.

Iemand die een klus wil aanvra-
gen kan 's morgens tussen 9.00 en 

11.00 uur naar Welzijn De Meierij 
bellen via 073-5441400. 

De gegevens van de beller wor-
den genoteerd en hij of zij wordt 
teruggebeld of en wanneer de klus 
uitgevoerd kan worden. Voor het 
uitvoeren van deze klusjes betaalt 
de "klant" €5,- per uur. De klus 
moet in een dagdeel van drie uur 
uit te voeren zijn.
Vrijwilligers van de klussendienst 
komen altijd met tweeën en bren-
gen gereedschap mee. De mate-
riaalkosten zijn voor rekening van 
de aanvrager.

De Sprongh

Dommelrode

Zomerfruit centraal in Sint Oedenrode
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 juli 
staat de speciaal ingerichte Zo-
merfruitstand centraal bij EMTÉ 
op de Hertog Hendrikstraat 1 in 
Sint Oedenrode. Tijdens deze twee 
dagen kunnen consumenten genie-
ten van heerlijke aardbeien, fram-
bozen, bramen, blauwe en rode 
bessen. Bij de speciaal ingerichte 
Zomerfruitstand kunnen consu-
menten de producten proeven en 
ontvangen ze een flyer met infor-
matie en recepten over zomerfruit. 

Campagne ‘Zomerfruit. 
De lekkerste verleiding’
De Zomerfruit Campagne van 
Groenten Fruit Bureau is gestart 
in 2009. De campagne is gedurfd, 
sexy en speelt in op de beleving 
van de consument bij Zomerfruit: 
genieten, gezondheid, gemak en 
verwennen. Doel van de campag-
ne is om de consument te informe-
ren over zomerfruit en het aantal 
aankopen te laten toenemen. 

advertorial
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Kent u de kracht van vruchtgebruik?

Het voorjaar lonkt en alles komt 
snel in bloei. Het is wonderlijk 
hoe snel struiken en bomen van 
groene bladeren worden voorzien.  
De bloesems bloeien.

In het oude Romeinse recht ken-
den de rechtsgeleerden de kracht 
van vruchtgebruik al. Vruchtge-
bruik is het recht om zaken te ge-
bruiken en daarvan de vruchten te 
plukken. In een boom kun je klim-
men en  een hut bouwen. Je kunt 
die bomen dus gebruiken. Een 
appelboom brengt appels voort 
en die appels mag je plukken om 
daarvan te kunnen leven. 

Zo is het ook met recht van vrucht-
gebruik. Als je een partner met wie 
je samenwoont wilt beschermen na 
overlijden dan is belangrijk dat die 
partner een woonrecht krijgt over 
het huis waarin die samen met u 
heeft gewoond. Een aandelenporte-
feuille of een bankrekening brengt 
vruchten voort: dividenden of ren-
ten.  Van die vruchten kun je leven.

Dit is het klassieke vruchtgebruik 
zoals dat in het Romeinse recht en 
in de zuidelijke landen nog steeds 
wordt gebruikt. De boom zelf 
moet in stand blijven; zo ook het 
kapitaal bij de bank. Het hout mag 
u niet kappen en opstoken in de 
winter. Dat kunt u doen toekomen 
aan de kinderen. Zo blijft de boom 
- het vermogen - in stand terwijl 

de vruchten naar de langstlevende 
partner gaan. Die boom -het ver-
mogen-gaat naar de kinderen.

Omdat het vermogen in belaste 
staat, namelijk belast met vrucht-
gebruik ten behoeve van de 
langstlevende overgaat, kan het 
relatief goedkoop worden door-
geschoven naar de kinderen. Het 
woonrecht is immers waardedruk-
kend. De waarde-aangroei tussen 
overlijden van de eerste ouder en 
dat van de tweede (de vruchtge-
bruiker)  kan belastingvrij voor de 
erfbelasting aanwassen bij de kin-
deren.  Om dit te bereiken moet na 
het overlijden van de eerste ouder 
een akte van verdeling worden ge-
maakt waarbij het vruchtgebruik 
wordt gevestigd. Die akte wordt 
bij het kadaster ingeschreven en 
bij de bank ook geregistreerd. De 
bank zal dan het vermogen op 
naam van de kinderen zetten, met 
de aantekening dat het vruchtge-
bruik (de renten)  aan de langstle-
vende toekomt. Die verdeling noe-
men we een turboverdeling.  Het 
woord zegt het al daar valt – na 
enig rekenwerk - wat te verdienen.  

Anders dan in de zuidelijke lan-
den kunnen we het vruchtgebruik 
in Nederland uitbreiden met een 
recht tot vervreemding en ver-
tering. De langstlevende mag de 
goederen waarop het vruchtge-
bruik rust dan verkopen en de op-

brengst opmaken.
Dan hebben we het beste uit twee 
werelden: een bescherming van de 
partner en een belastingbesparing 
voor de kinderen later. 
Voor Box 3 hoeft u niet bang meer 
te zijn; de bezittingen en vorde-
ringen die uit zo’n turboverdeling 
voortvloeien zijn sinds 2012 voor 
de inkomstenbelasting namelijk 
neutraal. Alleen de langstlevende 
geeft bijvoorbeeld een huis aan in 
Box 1. Daar verandert niets aan.

Een vruchtgebruikconstructie kun-
nen we combineren met oplossin-
gen die we zoeken wanneer tot 
het gezin bijvoorbeeld een kind 
met een beperking behoort. Dan 
geven we de langstlevende een 
recht van vruchtgebruik en het be-
doelde kind een opvolgend recht.  
Als erfgenamen benoemen we de 
overige kinderen die een gedeelte 
van hun verkrijging voor het kind 
met een beperking beheren. Op 
deze wijze heeft geen dubbele 
vererving van het kind met een 
beperking naar de overige kinde-
ren plaats. Het kind kan maximaal 
profiteren van zorgvoorzieningen.

Vruchtgebruik is ook heel goed 
voor het geval de langstlevende 
ouder later van de zorg (AWBZ) 
gebruik zou willen maken.  We 
kunnen immers bepalen dat het 
recht van vruchtgebruik verdampt 
op het moment dat de langstleven-
de zorg nodig heeft. En dan is het 
vermogen geheel van de kinderen. 

Om het verhaal compleet te ma-
ken: we willen ook graag de be-
lastingvrije sommen voor de 
erfrechtelijke verkrijging van de 
partner benutten. Die vrijstelling 
is € 616.880.  Dat doen we door 
naast het vruchtgebruik de langst-
levende het recht toe te kennen 
een som uit de nalatenschap te ne-
men. Dit noemen we een opvulle-
gaat. En door dat legaat deels on-
der een ontbindende voorwaarde 
te vestigen kan het vervolgens de 
belastingvrije sommen van de kin-
deren of zelfs van de kleinkinderen 
weer opvullen. (dat is per (klein)
kind € 19.535). We combineren 
het vruchtgebruik dan met een 
tweetrapsconstructie. 

Dat is de kracht van vruchtge-
bruik. U belt maar eens voor een 
afspraak: geniet van het voorjaar!

Hermus Notaris Son 
www.notarissonenbreugel.nl

advertorial

Even behoefte peilen…!
Toch even reageren op de column Rois Praotje. Het idee van Nico 
spreekt me wel aan. Stel je  voor wat we kunnen bereiken met het sa-
menvoegen van de Rooise voetbalverenigingen! En laten we dan ook 
meteen de korfbal-, tennis-, jeu-de-boules-, toneel- en carnavalsver-
enigingen bij elkaar vegen. Sterker nog, wat de voetbalclubs betreft 
gaat het nog niet ver genoeg! Door direct te fuseren met het Veghelse 
Blauw-Geel vergt het qua kleding alleen enige aanpassing van Rhode 
en Ollandia. Komt dit misschien een beetje venijnig over?

Als voorzitter van een Rooise voetbalclub ben je inderdaad wel met dit 
soort zaken bezig. Je kijkt enkele jaren vooruit en ziet dat het zowel 
demografisch als financieel lastig wordt om een voetbalvereniging in 
stand te houden. De laatste ontwikkelingen met betrekking tot de 
immense verhogingen van de huur van de sportvelden maken dit ook 
niet makkelijker!

Maar het blijft bij denken! Zeker in de kerkdorpen speelt heel wat 
anders een belangrijke rol. De voetbalclub is de spil in de lokale sa-
menleving en bezorgt heel  veel Boskantenaren, Ollandenaren en 
Nijnselnaren veel genoegen door er naar te kijken of zelf de sport 
te beoefenen in de eigen leefomgeving. Door de inspanningen van 
heel veel vrijwilligers en de bijdragen van welwillende sponsoren kun-
nen we het bolwerken. Als we het hebben over leefbaarheid van de 
Rooise kerkdorpen, dan moeten we daar heel alert op zijn. Sterft het 
verenigingsleven uit, dan teken je ook het doodvonnis van een kerk-
dorp. We halen als het ware de toiletgebouwen uit de kerkdorpen, en 
waar moeten de inwoners dan hun behoefte kwijt?

Je hoeft niet veel van politiek te begrijpen om te beseffen dat voorzet-
ten zoals Nico ze hier geeft, makkelijk ingekopt kunnen worden. Dat 
is ook de reden dat ik deze aanval op tijd probeer te tackelen.

Arent van Dijk
Voorzitter vv Nijnsel/TVE Reclame

Lezerspodium....

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

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e

 

  

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

Tel 040 202 72 48
info@meubel-stunter.nl
www.meubel-stunter.nl

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

dinsdag - vrijdag 12:00 uur tot 17:00 uur
zaterdag 9:00 uur tot 17:00 uur

Openingstijden

Dumpen van afval
Het zal misschien wel te  maken hebben met de crisistijd. Het in de 
natuur dumpen van allerlei afval is de laatste tijd enorm toegenomen. 
Zo zijn onlangs lang het bospas in Boskant zestien bevroren hout-
duiven gedeponeerd en nog eens een zak duiven langs de Broekdijk, 
eveneens in Boskant. 

Vorige week  nog lagen er bij de ingang van het viswater van Boskant 
een aantal zakken met rotzooi. Zelfs complete achterlichten van een 
auto. Een asociaal figuur heeft op de parkeerplaats van de Boskantse 
Hengelsportvereniging een aanhanger zand, puin en tuinafval ge-
loosd. Grote plasticzakken met lege bierblikjes, flessen en luiers wer-
den in het viswater gegooid. Zo laten mensen die gebruik maken van 
het bankje aan de Bobbelnagelseweg na het aangenaam vertoeven 
de resten van het genuttigde voedsel op de grond achter, terwijl er 
drie meter naast de bank een vuilnisemmer staat. Af en toe krijg je 
het idee dat er een aantal wilde zwijnen bezig is geweest. Stil aan ben 
ik het beu om steeds weer andermans rotzooi op te moeten ruimen. 
Graag doe ik op iedereen die iets van dergelijke voorvallen ziet, dit 
met  bijkomstige bijzonderheden aan mij te melden. Hiervoor ben ik 
U zeer erkentelijk. 

B. de Gruiter, Populierenlaan 4
Tel: 0413-473758

Bike Center

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

 

• Stabiele, onderhoudsvrije tourfi etsen
• Dichte kettingkast
• Grote actieradius ruim over 100 km
• Prima accu

Batavus Staccato EasySparta ION RX plus

Van €  2.599,-   voor   € 2.299,-€ 300,- voordeel!

Batavus Staccato Easy

Elektrisch voordeel

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk
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Mooi
voor vrouwen De 

favorieten van 
5

Annemiek
Boeken:
Nicci French

Films:
The Italian Job of fi lms met Julia Roberts

Sport:
Nu weinig tijd voor aktieve sport maar 
in de winter vind ik skiën leuk, skeeleren.

Drinks:
’n lekker glas Prosecco

Websites:
Op dit moment alles wat met drogisterij 
en parfumerie te maken heeft.

De 

et vertelt in 
kleuren
Wij waren benieuwd naar de 
laatste trends op kleurenge-
bied en belden daarom Bij Jet 
aan. Zij weet tenslotte alles 
over kleuren. Wat is de mode 
van dit moment? “De men-
sen houden het tegenwoordig 
rustig”, verklapt Jet. “Dat is al 
vanaf de winter zo. Er wordt 
voornamelijk gekozen voor 
grijs of grijsachtige tinten. De 
wat fellere kleuren komen dan 
terug in accessoires. Met ac-
cessoires kun je veel doen. Wat 
me vaak opvalt is dat vrouwen 
wel voor een andere kleur op 
de muur willen kiezen, maar 
dat mannen dat meestal niet 
zien zitten.” 

J
eetjes over vrouwen:
• In 80 % van de auto-aankopen wordt de KLEUR van de  
 auto bepaald door vrouwen
• Vrouwen die tijdens de zwangerschap chocola eten 
 krijgen vrolijkere baby’s
• Volgens onderzoek  past naast roze en paars, ook de witte 
  kleur, geassocieerd met schoon, zuiver, harmonieus en  
 verfrissend, prima bij vrouwen. 
• Quote: “Mannen zijn net M&M’s. Ze zijn er in heel veel  
 verschillende kleuren, hartstikke verslavend en lekker,  
 maar soms heb je er echt even helemaal genoeg van!“
• Vrouwen met bruin haar worden als meest intelligent  
 gezien, 73.9% van de mannen geeft aan een vrouw met  
 bruin haar intelligent te vinden. 
• Vrouwen eten tijdens hun leven 3,5 kilogram lippenstift.  
 Dat is ongeveer 1 lippenstift per jaar.
• Donkere of rode nagellak kunnen je nagels wat gelig  
 maken. Dus breng daarom eerst een klein laagje doorzich 
 tige nagellak aan
• Het dragen van rood maakt mannen aantrekkelijker  
 voor vrouwen

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

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist vergoed vanuit de basisverzekering 
voor 3 uur per kalenderjaar.

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

PROFESSIONELE 

VERVEN / LAKKEN

de gehele maand juli  

20% korting Histor One Ready Mix 
50% korting

Maandag de gehele dag gesloten
Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 

0413 471431 - www.bij-jet.com

PROFESSIONELE 

VERVEN / LAKKEN

de gehele maand juli  

20% korting Histor One Ready Mix 
50% korting

Maandag de gehele dag gesloten
Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 

0413 471431 - www.bij-jet.com

T: 0413-478759
F: 0413-471210

LIESHOUTSEWEG 22
5492 HR NIJNSEL

INFO@HIGHWAY51.NL
WWW.HIGHWAY51.NL

FACEBOOK.COM/HWY51DINER
@HWY51DINER

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

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

Tevens is 
de diner 

ook  te huur 
voor feesten 
en partijen, 

vraag naar de 
mogelijkheden!

gewoon
geopend

Tijdens de
vakantie

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Terras met 

gunstige ligging 
voor een lekker 

ijsje, kop koffie of 
een lekker wijntje!

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

Bel ons voor
heerlijke 

bijpassende 
lekkernijen

Heeft u

vieren?
iets te

Lekker zomers 
genieten?

 
Reserveer 
eens een 

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

High Tea, 
High Beer of 
High Wine!

Meld je aan

om te profiteren

op je motorrijlessen
van 10% korting

en een gratis proefles

voor meer info

bel 0612939830

31 augustus
vóór

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

VAKANTIETIJD:  
IN DE MAAND JULI OP 
MAANDAG, DINSDAG 

EN WOENSDAG 
GESLOTEN

OP DONDERDAG, 
VRIJDAG EN 
ZATERDAG 

GEWOON GEOPEND

WE HEBBEN LEUKE, 
KLEURRIJKE 

AANBIEDINGEN 
VOOR U



Woensdag 24 juli 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe8 

Proeven van boerenbestaan tijdens oogstfeest De Zandhoef

Een dagje terug naar de gemoedelij-
ke sfeer van vroeger. Dat kan tijdens 
het jaarlijks oogstfeest van buurt-
schap De Zandhoef. Op 4 augustus 
van 11.00 tot 17.00 uur is Hoeve 
Strobol het decor van vroeger tijden 
en toont diverse aspecten uit het 
boerenleven. Kinderen en volwassen 
kunnen daadwerkelijk ‘proeven’ van 
agrarische werkzaamheden, oude 

werktuigen, Oudhollandse spelen en 
muzikale nostalgische deuntjes. 

Wat maakt het Zandhoefs oogstfeest 
op Hoeve Strobol zo bijzonder? Op 
de eerste plaats de ligging, de omge-
ving en de enorme ruimte rond Hoeve 
Strobol. Deze natuurlijke hoedanighe-
den scheppen vanzelf de gemoedelij-
ke, agrarische sfeer. En de uitbeelding 

in en rond Hoeve Strobol geeft bezoe-
kers een indruk van de vernuftige een-
voud van het boerenbestaan. Graan 
maaien, dorsen, malen en broodbak-
ken in de houtoven: de bonte men-
geling van ijverige boeren, kwieke 
ambachtslieden en hartveroverende 
acteurs, maakt deze oogstdag tot een 
interessante beleving. Zonder nostal-
gisch deuntjes is een oogstdag niet 
compleet. Mondharmonicagroep ‘De 
Luchthappers’ en club ‘De vrolijke 
Vijf’ draaien een continurooster wat 
betreft muziek en verhogen de gezel-
ligheid in boerenland. 

Touwdraaien 
Met de restauratie van een touw-
slagerij uit 1900 en een horizontale 
raamzaag uit 1920 bezit Hoeve Stro-
bol unieke nostalgische mechanie-
ken. Tijdens het oogstfeest krijgen 
bezoekers uitleg over de eeuwen-
oude processen van touwslaan en 
boomzagen. Dit oude ambacht blijft 
levend doordat kinderen hun eigen 
springtouw draaien aan een mo-
bile touwslagerij. Het resultaat: een 

prachtig eigen maaksel. Verder ge-
ven diverse Hollandse spelen jongens 
en meisjes een indruk hoe ouders en 
grootouders vroeger hun schaarse 
vrije tijd invulden. Wie wil oefenen 
met pijl en boog: de leden van de 
Nijnselse handboogschutterij Sint An-
tonius staan klaar met hun attributen 
en hun raadgevingen. 

Klavertje Vier 
Het boerenleven bestond vooral uit 
tradities. In originele klederdracht 
laat toneelgroep Klavertje Vier diep-
gewortelde gewoontes herleven. 
Het vermanende vingertje van de 
pastoor, de alwetende hoofdonder-
wijzer en de strenge politieman: voor 
ouderen herkenning, voor kinderen 
leerzame anekdotes. Buurtschap de 
Zandhoef zorgt samen met amuse-
mentsgroepen en vrijwilligers van de 
KLW- vereniging voor een ouderwet-
se boerendag met plezier voor jong 
en oud. Solidair? Kom dan ook in 
klederdracht. En, om deze oogstdag 
helemaal als vroeger te laten lijken: 
entree en parkeren zijn gratis.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

Mooi
voor vrouwen

Mooi
voor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooiMooi
xtra kleur geven…

Zeg het met bloemen is een aloude kreet, maar hij geldt 
nog altijd. Dat weten ondernemers Hans Peijen van de 
Pastorie en Christ Brekelmans van het gelijknamige tuin-
centrum op een bijzondere manier te vertalen door het 
terras in het centrum van Rooi extra kleur te geven. De 
plant op deze foto heet Sundaville.

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

SUMMERSALE

- 30%
- 40%

- 50%
OUD GOUD ACTIE

Voor het compleet reiningen van uw auto
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Laat uw auto stralen en verwen u zelf
Maak nu een afspraak voor een complete poetsbeurt van uw auto en 

ontvang  tegen inlevering van deze advertentie een

cadeaubon t.w.V.  € 25,00* 
van da van der Linden Sint-Oedenrode 

*Deze actie is gelding tot 1 september 2013 

 

De trend uit Amerika!!
  Feather Extensions

  

De veertjes zijn in talloze kleuren verkrijgbaar
Fel gekleurd tot blond, zowel lang als kort

K
ap

sa
lo

n 
Be

lle
 P

la
za Kerkplein 3

5492 AN Sint-Oedenrode
Tel. 0413 471305

www.kapsalonbellaplaza.nl

Per stuk € 9,50 
 Bundel (5 stuks) € 19,50
Drops (2) € 9,50

Kerkplein 3, 5492 AN Sint-Oedenrode  •  0413-471305  •  www.kapsalonbellaplaza.nl

We hebben allerlei nieuwe kleurtjes tangle 
teezers binnen. Nu slechts € 12, 50. De 
Tangle Teezer werkt tegen klitten en knopen 
in het haar, zowel nat als droog. Hij is 
speciaal zo ontworpen zodat hij je haar niet 
beschadigd of afbreekt. 

Kies dan voor een mooie feather  extension. Een bundeltje 
veren kost € 19, 50 en een losse veer € 9,50. Dit zijn de 
echte veren dus je kan ze mee krullen, stijlen enzovoort. 

Ook helemaal hip de zomer in? 

   ale
vanaf €5,00

Hoofdstraat 220
5481 AL Schijndel

T 073 - 547 02 12
www.shedamesmode.nl

Kleurbetekenissen:
Blauw - goddelijkheid, oneindigheid, onschuld.
Geel - licht, luister, glorie, afgunst, verraad.
Groen - hoop, groei, leven, toekomst
Oranje - warmte, rijkdom, erotiek.
Paars - rouw, boete, vasten, ingetogenheid.
Rood - liefde, lijden, offer, strijd, hartstocht.
Roze - zachte tedere liefde, blijdschap.
Wit - vreugde, feest, waarheid, reinheid.
Zwart - duisternis, diepste rouw, dwaling.
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1

T

Kim
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Beste pelgrims 
Marjan, Stan en Bram.

Van harte gefeliciteerd 
met het volbrengen van 

de � etstocht naar 
Santiago de Compostella. 

(totaal circa 2500 km)

Boulder bien hecho 
namens alle Fortunabikers.

Welkom lieve kleine meid! Welkom lieve kleine meid!
dochter van

Freek & Inge van Eijndhoven

zusje van
Wout

Welkom lieve kleine meid!

Puck

Freek & Inge van EijndhovenFreek & Inge van Eijndhoven

Welkom lieve Welkom lieve 

16-07-13
16-07-13
16-07-13
16-07-13
16-07-13

Beelstraat 19, 5491 CG Sint-Oedenrode

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Beste pelgrims 
Marjan, Stan en Bram.

Van harte gefeliciteerd 
met het volbrengen van 

de � etstocht naar 
Santiago de Compostela. 

(totaal circa 2500 km)

Boulder bien hecho 
namens alle Fortunabikers.

Reepjesfestival

Gemarineerde kipreepjes

Shoarma

Gyros

Gemarineerde biefreepjes

krielaardappelen 
met roerbakgroenten

cocktailsaus à la Verheijen, 
knofl ooksaus en piri piri saus

pitabroodjes, stokbrood en 
kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Programma informatie TV Meierij

Jubileumreis Koor Cantecleer naar 
Engeland

Het Rooise koor Cantecleer maakte 
bij gelegenheid van hun jubileum 
een reis naar Engeland en bezocht 
diverse bezienswaardigheden. Bo-
vendien verzorgde het koor een 
optreden op een bijzondere plaats 
…
TV Meierij laat een uitgebreide sa-
menvatting zien.

De jubileumreis wordt vanaf 25 juli 
2013 gedurende 2 weken uitge-
zonden op de volgende tijden:
0:00 – 3:00 – 6:00 – 9:00 – 12:00 – 

15:00 – 18:00 en 21:00 uur. 

Jeugdserie: “Jelger de goochelaar 
en de geheimzinnige kist”.

Deel 3 van de jeugdserie van in 
totaal 14 delen wordt vanaf 25 juli 
2013 
gedurende 1 week uitgezonden op 
de volgende tijden: 
1:00 – 4:00 – 7:00 – 10:00 – 13:00 
– 16:00 – 19:00 en 22:00 uur.

De volgende delen volgen telkens 
een week later.

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
49, analoog op 792 MHz. 
Via UPC op 256 MHz.

Rick
geboren

08-07-2013
Zoon van

Jeroen en Susanne van der Heijden
Broertje van Kevin en Naomi

Koninginnelaan 55 
5491HB Sint-Oedenrode

Wij blijven deze zomer in ons mooie 
Nijnsel. Genieten van alles dicht bij 
huis! Fijne vakantie allemaal!

Geert en Jan van Beljouw

Hier een vakantiefoto uit Sydney.  
Ik heb mijn broer bezocht om 
beschuit met muisjes te gaan eten.
Hij is vorig jaar geemigreerd naar 
Sydney. En wat is dan leuker om 
nabij de Harbour Bridge en het 
operahuis DeMooiRooiKrant te 
lezen over het laatste nieuws van 
zijn favoriet club Ollandia.

groet Rian Berkers

STUUR UW VAKANTIEFOTO'S 
NAAR REDACTIE@DEMOOIROOIKRANT.NL EN WIN!!!!

Hier onze mooiste vakantiefoto.  Samen met mijn meiden 
op vakantie naar Gran Canaria. Een andere Neder-
landse papa vond het leuk om mijn dochter een keertje in 
de lucht te gooien. Maar dan wel zwaaien he???

Groetjes, 
Chansuay, Dorenda en Tanja Walter

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Loïs Heesakkers
19-07-2013

Suzan Peters
John Heesakkers

Pastoor Hackenstraat 63
5491 CE Sint-Oedenrode

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

GRATIS

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.nl   of 0411-631682

BBQ
GOURMET
TAPAS
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Geniet op ons terras van de uitgebreide lunchkaart 
of van een 3-gangen diner vanaf € 22.-
Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode  •  Tel.: 0413-470346  •  www.debeurssintoedenrode.nl

Wel of niet verzekerd:   

                       
voor al uw schade-oplossingen

                       

Alfred Nobelstraat 3, 5491 DB Sint-Oedenrode         •         Tel.: 0413-490161

SUMMER SALE

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

 Kofferen 21 a, 5492 BL Sint-Oedenrode     •     Tel.: 0413-470561     •     www.switchfashion.nl

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

De temperatuur stijgt, onze prijzen zijn verder gedaald

NU KORTINGEN TOT 60 %
Trendy kleding voor 

tienerjongens
maat 140/152 tot 176

Hippe jeans 
stoere tops

Wij wensen u een 
prettige vakantie

Nieuw 
bij SWITCH: 

Ook uw

schade

lossen wij op!

vakantie-

Dinsdag - vrijdag 
vanaf 10.00u

Zaterdag - zondag 
vanaf 11.00u

Maandag GESLOTEN

Ook in de

geopend
vakantie

De erotische 
thriller 

‘muren van glas’ 
is geschreven 

door 
Esther Verhoef.

TIP:TIP:

• Snel Peel-Off verwijderen
• Zonder oplosmiddel / aceton
• Houdt zich tot 10 dagen
• 60 seconden uitharden onder LED - geen droogtijd
• Hoogglans tot op de laatste dag
• Krasbestendig - zonder te versplinteren
• Beschermt & verstevigt de natuurlijke nagel
• Eenvoudig aanbrengen

De hele zomer verzorgde handen en voeten
Kofferen 16, 5492 BN Sint-Oedenrode                 Tel.: 0413-475640

• Snel Peel-Off verwijderen
 / aceton

 zich tot 
• 60 seconden uitharden onder LED - 

 tot op de laatste dag
 - zonder te versplinteren

 de natuurlijke nagel
 aanbrengen

Striplac € 15,-

Gellak € 22,50

Nieuw

Alessandro
van
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Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

Schoenmakers

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

Even lekker je hoofd leeg hakken

Het klinkt tegenstrijdig. Met ha-
mer en beitel op een stuk steen 
hakken en gelijktijdig ontspan-
nen. Toch is dat volgens de acht 
deelnemers aan de workshop 
beeldhouwen van atelier 500 heel 
goed mogelijk. Vorige week don-
derdag, vrijdag en zaterdag hak-
ten, raspten en schuurden zij er 
vrolijk op los bij Miss Hyacinth 
aan de Damianenweg. Het resul-
taat mag gezien worden.

In de tuin van Ans en Jan Dekkers 
is een groepje van acht mensen 
aan het beeldhouwen. Elke beeld-
houwer heeft een eigen bok en 
bewerkt daarop een steen. In het 
midden tussen hen in staat een gro-
te tafel met daarop alle benodigde 
gereedschappen. Houten klossen, 
die als hamer dienen, raspen en 
schuurpapier vormen de hoofd-
moot. Elektrische gereedschappen 
ontbreken. “Je eerste beeld moet 
je met de hand maken”, zegt Har-
riet Raaymakers van atelier 500 uit 
Veghel. Zij geeft de workshop en 
legt uit dat als je de goede beeld-
houwtechnieken wilt leren, dat je 
dan met de hand moet beginnen. 
“Bovendien”, zo vervolgt Harriet, 
“je wilt in deze omgeving toch niet 

met slijptollen en boormachines de 
rust verstoren.”

De Rooise Greet Groothuis neemt 
voor de tweede keer deel aan een 
workshop van Harriet.. Dit jaar 
maakt ze een beeld voor in haar 
tuin. De afgelopen dagen heeft zij 
de steen met een beitel en een rasp 
in hoofdlijnen bewerkt. Nu rest er 
alleen nog schuur- en polijstwerk. 
“Het is de bedoeling dat het op-
pervlak uiteindelijk net zo glad 
wordt als deze steen”, zegt Greet 
terwijl ze een voorbeeld laat zien.

De deelnemers aan de workshop 
komen voor het merendeel uit 
Brabant. Henk Janssen uit  het 
Noord-Hollandse Bloemendaal 
vormt daarop een uitzondering. 
Hij overnacht bij 'De Vier Roeden' 
in Boskant. “Vanuit Boskant kom 
ik met de fiets. Zeker op de terug-

weg pak ik 
niet de kort-
ste weg. Het 
is fantastisch 
om hier te 
f i e t s e n ” , 
zegt Henk.

Piet Verhoe-
ven uit Veg-
hel is er dit jaar voor het eerst bij.  
Zijn vrouw gaf hem de workshop 
als verjaardagscadeau. De 'Torso 
met opgeheven arm', die hij tijdens 
de workshop maakt zal dan ook ze-
ker een mooie plaats in huis krijgen.

“De workshop beeldhouwen van 
Atelier 500, is de enige meerdaag-
se workshop die we houden”, zegt 
Ans Dekkers.  “Normaal houden 
we hier alleen ééndaagse work-
shops. Mensen kunnen aangeven 
wat ze willen en wij zoeken dan 

de juiste instructeur erbij. Als het 
mooi weer is kunnen de mensen in 
de tuin terecht, maar we hebben 
ook een binnenruimte. Natuurlijk 
maakt een lunch deel uit van het 
arrangement en als er genoeg tijd 
is, dan hebben we een high tea”, 
zo sluit Ans af voordat ze weer snel 
aan het werk gaat om het haar 
gasten naar de zin te maken.

Voor meer informatie:
www.atelier500.nl en 
www.misshyacinth.nl

The Voice of van Ouds!!

Sint-Oedenrode heeft veel zang-
talent. Denk aan Idols winnares 
Nikki, Anne van der Heijden, de 
velen koren en nog veeeel meer!  
Vast ook nog veel onbekend ta-
lent. Juist die mensen willen we 
op ons podium zien!

In oktober 2013 vindt “The Voice 
of van Ouds” plaats. Wij zijn daar-
om op zoek naar talent uit Sint-
Oedenrode dat mee wil doen aan 
dit spektakel. We gaan gebruik 
maken van een professionele jury 

en natuurlijk zijn er leuke prijzen te 
winnen. De talenten worden ver-
deelt in twee groepen: - Boven de 
18 jaar - Onder de 18 jaar. 

Er is plaats voor maximaal tien 
personen per groep. Indien er 
meer aanmeldingen binnenko-
men per groep zal er een keuze 
gemaakt moeten worden, waarbij 
wij kritisch luisteren naar jouw in-
gestuurde opname of auditie. In-
dien je geen opname in jouw bezit 
hebt, is het ook mogelijk om een 
live auditie te doen!

Heb je interesse om mee te doen? 
Mail dan je opname naar 
zanggroepkofferit@hotmail.nl of 
info@cafevanouds.nl. Graag met 
motivatie om mee te willen doen, 
inclusief je persoonlijke gegevens.  
Graag horen we van je en wie 
weet tot binnenkort!

Maarten van den Bosch en 
Bernie de Brouwer 

Geniet op ons terras van de uitgebreide lunchkaart 
of van een 3-gangen diner vanaf € 22.-
Heuvel 44, 5492 AD Sint-Oedenrode  •  Tel.: 0413-470346  •  www.debeurssintoedenrode.nl

Wel of niet verzekerd:   

                       
voor al uw schade-oplossingen

                       

Alfred Nobelstraat 3, 5491 DB Sint-Oedenrode         •         Tel.: 0413-490161

SUMMER SALE

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

 Kofferen 21 a, 5492 BL Sint-Oedenrode     •     Tel.: 0413-470561     •     www.switchfashion.nl

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

De temperatuur stijgt, onze prijzen zijn verder gedaald

NU KORTINGEN TOT 60 %
Trendy kleding voor 

tienerjongens
maat 140/152 tot 176

Hippe jeans 
stoere tops

Wij wensen u een 
prettige vakantie

Nieuw 
bij SWITCH: 

Ook uw

schade

lossen wij op!

vakantie-

Dinsdag - vrijdag 
vanaf 10.00u

Zaterdag - zondag 
vanaf 11.00u

Maandag GESLOTEN

Ook in de

geopend
vakantie

De erotische 
thriller 

‘muren van glas’ 
is geschreven 

door 
Esther Verhoef.

TIP:TIP:

• Snel Peel-Off verwijderen
• Zonder oplosmiddel / aceton
• Houdt zich tot 10 dagen
• 60 seconden uitharden onder LED - geen droogtijd
• Hoogglans tot op de laatste dag
• Krasbestendig - zonder te versplinteren
• Beschermt & verstevigt de natuurlijke nagel
• Eenvoudig aanbrengen

De hele zomer verzorgde handen en voeten
Kofferen 16, 5492 BN Sint-Oedenrode                 Tel.: 0413-475640

• Snel Peel-Off verwijderen
 / aceton

 zich tot 
• 60 seconden uitharden onder LED - 

 tot op de laatste dag
 - zonder te versplinteren

 de natuurlijke nagel
 aanbrengen

Striplac € 15,-

Gellak € 22,50

Nieuw

Alessandro
van

Cooling and Heating Solutions

 Officiële dealer:

Compleet geinstalleerd: 

€950 incl. BTW*
*Vraag naar de installatie voorwaarden en de geleverde vermogens

FES
climate control FES climate control

Hopveld 4

5467 KB Veghel

t +31 (0)85 - 003 03 97

m +31 (0)6 - 165 044 96

e info@fes-climatecontrol.nl

i www.fes-climatecontrol.nl

Freek Eijkemans

airconditioning koeltechniek luchtbehandeling

t 085-0030397   e info@fes-climatecontrol.nl  i www.fes-climatecontrol.nl

AIRCO SPLIT SET
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De worrend en vet komme aalt bove drijve
De waarheid komt altijd uit.
Uit: Bij wijze van spreuken van fa. Swanenberg

BRABANTSE SPREUKEN

 Voedselbank krijgt 2500 euro op het bord

Op deze
manier blijft 
in ieder geval

de beste prijs in
Rooise handen!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Trudy Smits

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Toos van Diessen

Leunestraat 8
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Zonnig ijzer

ga maar even door
roept een stem in mijn oor
de rijmentuin staat open
en sla derhalve je slag ;
ok, ik zal er niet aan voorbij lopen

niet dat ik iets heb te melden
dat is juist mijn kracht
het leven wordt verzacht
als er minder nooddruftig 
in brede zin wordt gedacht

deze derde strofe is van belang
en zet de deur wagenwijd open,

ontdoe mij van mijn hemdsknopen
en geef gevolg aan mijn drang

om veelzeggend niets te duiden
dat schept ruimte naar mijn idee
deze stelling strooit zand in uw 
ogen
en maakt mij tegelijk meer dan 
tevree

aan het eind van mijn betoog
bent u een stuk wijzer
het maakt u gewag van het gezegde
er is niets nieuws onder de zon
het is lood om oud ijzer

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@brabant-zorg.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. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
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 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@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 
prikposten 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.

Waarom staat het woord “woordenboek” 
in het woordenboek? 

   EERDE VOL MUZIEK
 

STICHTING DʼEERD PRESENTEERT

JAARMARKT KERMIS
2 7 - 3 0  J U L I V

OL
OP

 P
A

R
K

EE
R

R
U

IM
TE

TOEGANG GRATISTOEGANG GRATIS
11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur

ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)

PROMET vof
Metselwerken

VAN GEFFEN DRUK

      EERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MEERDE VOL MUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEK
STICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERTSTICHTING DʼEERD PRESENTEERT

JAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKTJAARMARKT KERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMISKERMIS
2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 -2 7 - 3 0  J U L3 0  J U L3 0  J U L3 0  J U L3 0  J U L3 0  J U L3 0  J U L
TOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATIS

11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur

ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)

   UZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEKUZIEK
KERMISKERMISKERMIS

3 0  J U L3 0  J U L3 0  J U L
TOEGANG GRATISTOEGANG GRATISTOEGANG GRATIS
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Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
HIGHWAY 51 AMERICAN DINER

ARNOLD VANTILBURG
P/A CAMPING KIENEHOEF PLAATS 187
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Kermis Woordzoeker 
O A E V A W R E W O P I Z E E D  
T E G O E M N R O C P O P E B E  
M A A R K K A B E G R E H S U P  
M A A R K N I P S R E K I U S F  
A U L N E G A W S I V H A B S L  
G T I N E G A W S J I T G O E U  
I O J N L C R P O P S V K K N C  
C S N O O L L A B A B M A S S K  
S C T E G U E H L U L L M B P Y  
T O R E K I G B W T U N E A O D  
A O E N A R A A A O N O L L R U  
R T K U F U E S T M A L E L T C  
E E S F Q R P W E A P A N A K K  
T R P A J U E S R T A S R B H R  
S I E U R F X D B E R T A T R S  
O D L Q V I Q F A N K E C E S T  
O D R A A I M O L E N I E E C A  
B C C A K E W A L K F H U K S E  
G S I R A P E D E U R C D S G C  
Z N E D J I R Y N O P S A T E S  

Zoek de volgende woorden: 
skeetball, waterballen, aquafun, aquablasta, sambaballoon, schietsalon,  

popcorn, suikerspinkraam, autoscooter, booster, pusher, grijpautomaten,  
draaimolen, nougat, suikerwerken, ruedeparis, magicstar, lunapark, cakewalk,  

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  

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

G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
B R O M G E L U I D N S U I T E  
Q H G R S T I U H C S P I U Z R  
C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  
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Woordzoeker 
G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
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Rooise Woordzoeker
O E R G I E L F C H T M O E Y A 
T R O P S P M A K F R Z I R N S 
W E U V A N B E E C A L O A E T 
M O D B I I A V T P T T T B J E 
C O O M S B O M H N C U D O I I 
P N M N F I E S L A T I E B E Z 
A K B U B Z E S F E W N B A H U 
N I E O L O S R E A K C E N R E 
O S U E R L E K N I W E U K E N 
A S P P H V E T G R I N R Y V D 
L S I Y L T E R I E S T S B E A 
O M R I L E O K M E M R X C Y C 
E M S C G S T P T O K U O T A M 
P A P E R A S R A E D M R I H O 
H C H O Z S K O O C N E N A P W 
E H D L V I X T W S X I N U T S 

Zoek de volgende woorden:
rabobank, reisburo, silverfactory, woonboetiek, paperas, 

tuincentrum, brekelmans, apotheek, panencook, kampsport, 
winkelreus, debeurs, vanbeec, verheijen, roxs, mullermode, 

 

Automerken Woordzoeker
R G E R H T A I F T Y B S X F P 
E A S K O D A E R I D U A O M E 
T L U A N E R A B I T E R A A U 
S S Z G D R M M H O C D T D S G 
P B U N A S W S L Y V O Z T E E 
U U K R E J I A O O Y A A N R O 
R G I M S B N R L O M H S E A T 
A A A E U D S K T F I S E R T D 
B T A S R L S E C A A Y G A I E 
U T T O L W L I D N A R D L E H 
S I V O A O T N G E I A O C J C 
M E R G R R U Y R L C S D M E S 
R P E V O Y O S E I N R S I E R 
F N E E H N B P A I A E E A P O 
A H N A G R O M O V L O V M N P 
C A D I L L A C R E K Y P S U R 

Zoek de volgende woorden:
alfaromeo, audi, bmw, bugatti, cadillac, chevrolet, citroen, dacia, 
daihatsu, dodge, ferrari, fiat, ford, honda, hyundai, jaguar, jeep, 

kia, lancia, landrover, lotus, maserati, mazda, mclaren, mercedesbenz, 
mitsubishi, morgan, nissan, opel, peugeot, porsche, renault, 

rollsroyce, saab, seat, skoda, smart, spyker, ssangyong, subaru, 
suzuki, toyota, volkswagen, volvo, 

 

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode | Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl
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Laat de krant leven door Layar!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt 
u het filmpje bekijken?
1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6- Veel plezier!
7.  Heeft u geen smartphone? Kijk dan voor de filmpjes op 

www.mooirooi.nl

Schoorsteen en gevel renovatie
Heeft u last van een lekkende en vieze schoorsteen? 

Is het lood dun en slecht?

HOE MEER SCHOORSTENEN 
IN UW STRAAT, 

HOE HOGER DE KORTING!
Gevelrenovatie:

- Voegen verwijderen
- Sandwiching

- Opnieuw opvoegen
- Impregneren

- Lood vervangen

Sterrebos 1, 5491 TL Sint-Oedenrode
Tel.: 06-30798788  • www.vanhoofbetonboringen.com

Bijna honderd Rooise deelnemers aan de Nijmeegse vierdaagse

Aan de Nijmeegse vierdaagse na-
men vorige week naar schatting on-
geveer honderd Rooise wandelaars 
deel. De meesten van hen maakten 
de vier dagen ook helemaal vol. 
De wethouders Jeanne Hendriks en 
Cees Van Rossum moedigden hen 
in Malden aan voor de laatste paar 
kilometers. René Dekkers, de wet-
houder van sport, ontbrak dit jaar 
in het Rooise ontvangstcomité. Hij 
had een goed excuus, want hij nam 
als één van die honderd Rooienaren 
deel aan het grootste wandelfestijn 
van de wereld.

Broer Wouters heeft al zo'n vijftien 
jaar een pleisterplaats voor de wan-
delaars uit Sint-Oedenrode bij de Nij-
meegse vierdaagse. Iedere dag zet hij 
zijn tent op zo'n anderhalf uur voor 
de finish in de berm. Met een paar 
comfortabele stoelen en koffie, thee 

of soep kan iedereen dan de nodige 
energie voor de laatste kilometers 
tanken. Wouters deed dat aanvan-
kelijk voor zijn vrouw Jeanne die met 
een paar vrienden de vierdaagse liep. 
Maar intussen weten bijna alle Rooi-
se deelnemers Wouters' stekje wel te 
vinden.

Niet alleen de wandelaars weten 
Broer te vinden. De laatste jaren strij-
ken vrijdags ook de Rooise wethou-
ders en de plaatselijke media bij hem 
neer in Malden. Daar staat Wouters 
steevast zo'n tweehonderd meter 
voorbij het punt waar alle afstanden 
weer bij elkaar komen.

Niet geleden
De meeste Rooise wandelaars lopen 
al vele jaren mee met de Nijmeegse 
vierdaagse. Casper van der Staak is 
een van hen. Terwijl hij op zijn ge-

mak een broodje eet vertelt hij dat 
het dit jaar gemakkelijk ging. “Ik ben 
nog net zo fit als toen ik dinsdag be-
gon”, is zijn antwoord als ik vraag 
hoe het gaat. Van der Staak loopt 
dit jaar voor de vijfde keer mee. Het 
eerste jaar liep hij nog veertig kilo-
meter, maar daarna altijd de dertig. 
“Je moet jezelf niet overschatten, ik 
wil met de intocht niet over de finish 
strompelen”. 

Na afloop een pilsje
Heel anders vergaat het Paul van de 
Wiel. Niet dat het hem moeilijk af-
ging, integendeel. Maar hij koos er-
voor om met zijn wandelmaten met-
een door te lopen naar Nijmegen. 
Daar wachtte hem een pilsje op. Hij 
liep tijdens zijn veertiende vierdaagse 
alweer voor de vierde keer de dertig 
kilometer, maar heeft ook tien keer 
de veertig kilometers volbracht.

Woensdag ging het alweer vanzelf
Tonnie Smits was er dit jaar voor der-
de keer bij. Zij wil zeker de tien keer 

vol maken. Dit jaar moest zij alleen 
lopen omdat haar zus die normaal 
met haar mee loopt door een blessu-
re was verhinderd. Het alleen lopen 
viel haar niet tegen. “Dat gaat heel 
gemakkelijk, je loopt gewoon met de 
rest mee. Er lopen er 41-duizend al-
leen”, zegt Tonnie. Dinsdag vond zij 
de de zwaarste dag, maar woensdag 
ging het alweer vanzelf”, zo sluit 
Tonnie af.

Het gaat vanzelf weer kriebelen
Dianne Merks en Judith Martens zijn 
tegen twee uur in Malden. Dat is 
ruim op tijd, want om zes uur sluit de 
finish pas. De uit Olland afkomstige 
Dianne loopt dit jaar de vierdaagse 
voor de tweede keer. Haar vriendin 
Judith werd vorig jaar nog uitgeloot, 
maar kreeg dit jaar ook een startbe-
wijs. Dianne wil volgend jaar best 
nog een keer de vierdaagse lopen, 
maar dan moet er wel iemand mee-
lopen. “Als er iemand is die mee wil-
len lopen, dan gaat het vanzelf weer 
kriebelen.”

Piet moet wel lopen....
Een heel vervelende reden om te 
lopen is er voor Piet van Schijndel. 
Ondanks dat hij al vele jaren mee-
loopt bij de Nijmeegse vierdaagse, 
moest hij donderdag na afloop ook 
nog eens naar huis lopen. De reden 
daarvoor was wel heel wrang, zijn 
fiets was gestolen.......

“Een keer meedoen is een aanra-
dertje”
De Rooise wethouders komen elk 
jaar naar Malden om daar de wan-
delaars een hart onder de riem te 
steken. René Dekkers, die over 
sport gaat, is daar steevast bij. Dit 
jaar ontbrak hij echter. Hij had daar-
voor een goede reden, want hij was 
een van de Rooise deelnemers. Hij 
liep de Nijmeegse vierdaagse voor 
het eerst. Het was zwaarder dan dat 
hij dacht, “maar het is aanradertje 
om het één keer te doen. Volgend 
jaar sta ik hier weer aan de finish”, 
zo sluit hij af.

Evenement haalt 1500 euro op voor FabergoesUSA.nl

Rooi Fietst hoopt stiekem op derde ster
Op de eerste dag van Rooi Fietst 
was er al een controleur van de 
Nederlandse Fietsunie (NTFU) die 
poolshoogte kwam nemen. Zijn 
rapport paste precies in het straat-
je van de jubelstemming waar de 
organisatie in verkeerde. “Nog 
meer mooie woorden en ik moet 
oppassen dat ik niet naast mijn 
schoenen ga lopen”, zei voorzit-
ter Rien Voets. Stiekem hoopt hij, 
samen met de vele vrijwilligers, 
op een derde ster. Maar komt die 
niet, dan treurt niemand, want het 
evenement is enorm geslaagd.

Iedere dag schommelde het deel-
nemersaantal tussen de 1000 en 
1100 fietsers. Voets gaf toe: “Dat 
is precies goed. Het hoeven er niet 
veel meer te zijn. De eerste dag 
kwamen we in de knel bij de kassa. 
Vorig jaar hadden we één kassa, dit 

jaar twee en komende editie 
hebben we er drie. Op de 
eerste dag althans, want dan 
willen de meeste mensen zich 
inschrijven.” Het mooie weer 
zorgde voor een opperbeste 
stemming bij iedereen. Toch 
deed het nog een beetje stof 
opwaaien. “De enige “wan-
klank” die we hoorde, ging 
over enkele zandpaden in de 
route die door droogte moei-
lijker begaanbaar waren. Maar 
daar is ook alles mee gezegd. 
De deelnemers spraken vol lof 
over Rooi Fietst”, meldde de voor-
zitter trots.

Misschien was Voets nog wel het 
meest trots op de spontane actie 
die donderdag en vrijdag werd 
gehouden. In de ontvangstruimte 
stond een collectebus voor het 

goede doel FabergoesUSA.nl. Een 
steun van de strijd van een jonge 
Brabantse jongen tegen Neuro-
blastoomkanker. De organisa-
tie riep voor vrijdag een loterij in 
het leven toen enkele vrijwilligers 
kunstwerken ter beschikking stel-
den. “Ieder verkocht lot van euro, 
zouden wij als organisatie met een 

euro verdubbelen. Uiteindelijk 
haalden we 750 euro op. Een ge-
weldig bedrag wat we graag heb-

ben verdubbeld naar 1500 euro. 
De familie van de jongen is ons 
enorm dankbaar”, besloot Voets.

Kijk voor foto's op www.mooirooi.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Evenementen

Meldingen

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. 

Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering 
(0413) 481 376 en buiten 
kantooruren 06 – 51 60 29 17 
Voor drukriolering  buiten 
kantooruren 06 - 22 57 97 58

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma, di, wo en vr van 10.00 tot 
12.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
Tel. (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 poli-
tie (wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord 
voor internetaangifte en informatie 

Deuren en ramen op slot; ook bij hoge temperaturen
Inbrekers hebben de zomer in hun bol
Nu ons land eindelijk weer kan genie-
ten van zomerse temperaturen, zwaaien 
overal de ramen en deuren open. Waak-
zaamheid is echter geboden. “Want ge-
legenheid maakt de dief”. Het streven 
van de gemeente en politie is om het 
aantal woninginbraken terug te brengen 
en daarbij kunt u helpen. 
Hoewel het najaar nog steeds het top-
seizoen is voor inbrekers, neemt het 
aandeel woninginbraken in de lente en 
zomer toe. Ook het aantal inbraken dat 
overdag plaatsvindt stijgt. Kwaadwil-
ligen struinen achterpaden in woonwij-
ken af op zoek naar openstaande ramen 
en deuren. Soms wordt het hen wel heel 
gemakkelijk gemaakt. Open achter-
poorten, een ladder naast een raam of 
de huissleutel aan een spijkertje in de 
schuur.

Vakantiegangers 
Een ander makkelijk doelwit zijn natuur-
lijk de huizen waarvan de bewoners op 
vakantie zijn. Laat bijvoorbeeld buren 
de post van de mat halen. Laat de post 
uit het zicht leggen. Vermeld nooit in je 
voicemail of op social media dat je op 
vakantie bent. Laat de planten gewoon 
staan en schakel een tijdschakelaar in, 
zodat op gezette tijden het licht aan-
springt. Veel mensen zien de vakantie 

ook als goede gelegenheid om de diep-
vries te ontdooien. Onverstandig, als de 
open laden of deur vanaf de straat te 
zien zijn.

Schakel buren in
Breng de buren op de hoogte dat u op 
vakantie bent. Zij kunnen bij verdachte 
situaties de politie inschakelen. Maar 
liefst 80 procent van alle aanhoudingen 
wegens woninginbraak, gebeurt dank-
zij de alertheid van omstanders. Wie ’s 
nachts verdachte geluiden bij de buren 
hoort terwijl die op vakantie zijn, moet 
dan ook niet aarzelen om 112 te bellen.

Meer informatie
Bekijk het overzicht met tips waaraan 
u moet denken als u op vakantie gaat 
op de website van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl/
preventietips. Naast deze maatregelen 
is het natuurlijk wel belangrijk dat uw 
woning aan een aantal veiligheidseisen 
voldoet. Het Politiekeurmerk Veilig Wo-
nen helpt u hierbij.
U kunt op de website van de gemeente 
(www.sint-oedenrode.nl) aan de hand 
van kaartmateriaal met zogenaamde 
pinpoints zien waar recent woninginbra-
ken in Sint-Oedenrode hebben plaatsge-
vonden. 

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Huissleutel met geel label met naam Nettie

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan het Starterscollectief Sint-
Oedenrode voor de organisatie van het 
Rabo BtB Zomercafé op het plein van 
Campus Fioretti op dinsdag 3 septem-
ber van 19.30 uur tot 00.00 uur.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van dhr. Van Rossum voor de organi-

satie van een buurtbarbecue op zater-
dag 17 augustus van 17.00 tot 01.00 
uur op het grasveldje in de Pastoor 
Hackenstraat.

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

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/actueel/bekendmakingen

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Haver 2a 5491AN 13-07-2013 Kappen van 1 eik
Boskantseweg  ------ 18-07-2013 Kappen van 1 eik
nabij nr. 27 

De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Damianenweg 1 5491 TJ 19-07-2013 Het omzetten van een voormalige
    agrarische bedrijfswoning in een  
   plattelandswoning
Kofferen 60 5492 BP 22-07-2013 Het aanpassen van een productiehal  
   ten behoeve van een 
   bedrijfsrestaurant
Kofferen 60 5492 BP 22-07-2013 Het aanpassen van de kantoorflat  
   (veranderen showroom en souterrain  
   en het realiseren van een dubbele  
   uitbouw)
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Schijndelseweg 46 5491 TB  Restauratie/verbouw pand 
   (gewijzigde aanvraag)
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 25 
juli 2013 ter inzage. 

Meldingen Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Handelsweg 3a 5492 NL  Het oprichten van een inrichting voor  
   machine service
Zwembadweg 66 5491 TE  Het veranderen van een teeltbedrijf  
   (plaatsen tunnelkassen)
Weievenseweg 42 5491 RG  Het veranderen van een   
   paardenhouderij
Weievenseweg 21 5491 RG  Het veranderen van een   
   akkerbouw- en tuinbouwbedrijf

Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Vergunningen

Huisvuil
Inzameling oud papier week 30

Donderdag 25 juli
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur;

Zaterdag 27 juli
•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 

van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 

de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomer-
tijd van 08.00 tot 20.00 uur en tijdens de 
wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Miriam van de Giessen

Gezellig en gastvrij….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Tips voor ouders: hoe praat ik met mijn kind over alcohol?
Praten met uw kind over alcohol is 
niet altijd makkelijk, maar wel erg 
belangrijk. Praten met een jongere 
vereist een andere aanpak dan het 
praten met een volwassene.

Tips van jongeren
Wat vinden jongeren er zelf eigen-
lijk van? Vinden ze het prima om 
met hun ouders over alcohol te
praten? Of vinden ze het maar 
gezeur? Op de websites www.
uwkindenalcohol.nl kunt u filmpjes 
bekijken waarin jongeren vertellen 
hoe het bij hen thuis gaat en welke 
tips zij hebben voor een gesprek. 

De wijze waarop is belangrijker 
dan de frequentie 
De manier waarop u over alcohol 
praat, is belangrijker dan hoe vaak 
u dat doet. Zo is het belangrijk om 
het gesprek over alcohol met uw 
kind in een prettige sfeer te laten 
verlopen. Geef uw kind ruimte 
om zijn of haar verhaal te vertel-
len. Het is belangrijk om duidelijk 
te krijgen of uw kind bepaalde 
verwachtingen heeft over alcohol. 
Anderen kunnen bijvoorbeeld ge-
zegd hebben dat alcohol lekker is. 
Tijdens een gesprek over alcohol is 
het goed om met uw kind te praten 
over nu en niet over de toekomst. 

Het praten over alcoholproblemen 
die later kunnen ontstaan, is te ver 
weg voor jongeren. Korte termijn 
gevolgen van alcoholgebruik zijn 
bijvoorbeeld vermoeidheid de vol-
gende dag en minder goede sport-
prestaties. Vertel ook aan uw kind 
dat de wettelijke leeftijdsgrens 
voor het kopen van alcohol 16 
jaar is en in 2014 zal wijzigen in 18 
jaar. Dit is vastgesteld omdat alco-
hol een stof met een verdovende 
werking is en schadelijke effecten 
heeft bij het gebruik op jonge leef-
tijd en/of onverantwoord gebruik.

Algemene communicatietips
Een aantal algemene communica-
tietips maken het gemakkelijker om 
met uw kind in gesprek te gaan.
Probeer te voorkomen dat uw kind 
steeds minder vertelt, door het ge-
sprek aan te gaan in een situatie 
waarin u samen iets aan het doen 
bent. Bijvoorbeeld tijdens een fiets-
tochtje of tijdens het eten. Vraag 
ook naar de mening van uw kind. 
“Wat vind jij ervan?”. Zo houdt 
u het gesprek open. En zo kunt u 
ook laten merken dat u uw kind 
serieus neemt en zijn mening be-
langrijk vindt. Geef ook eens een 
compliment. Daar krijgen jongeren 

zelfvertrouwen van. Tenslotte is 
het goed om niet teveel aandacht 
te besteden aan het verleden. Wat 
eerder misging met bijvoorbeeld 
het naleven van regels, kan nu wel 
goed gaan. Andersom bieden suc-
cessen uit het verleden ook geen 
garanties voor de toekomst.

Think before you drink
In dit regionale alcoholmatigings-
project zetten 18 gemeenten 
West-Brabant en 20 gemeenten 
Brabant-Noord, GGD’en Hart voor 
Brabant en West-Brabant, Netwerk 
voor verslavingszorg Novadic-Ken-
tron, Bureau Halt, politie en andere 
regionale partijen zich gezamenlijk 
in om jongeren bewust(er) te ma-
ken van de schadelijke gevolgen 
van alcohol en hen weerbaarder te 
maken. Daarnaast richt het project 
zich op het beperken van de be-
schikbaarheid van alcohol voor
jongeren. Doelstellingen: géén al-
coholgebruik door jongeren onder 
de 16 jaar en géén overmatig al-
coholgebruik door jongeren vanaf 
16 jaar.

Meer informatie over het project 
Think before you drink vindt u op 
www.thinkbeforeyoudrink.nl.

Relaties in het Groen: Boomkikker & braamstrueel

Deze zomer in De-
MooiRooiKrant een 
serie prachtige close-
up foto’s van wonder-

schone en vaak kwetsbare relaties 
die in de natuur voorkomen. Deze 
week poseert de boomkikker. 

Hij doet zijn naam eer aan, door 
de kleine zuignapjes onder de vin-
gers en tenen kan de boomkikker 
namelijk erg goed klimmen. Dit 
prachtige diertje heeft een voor-

keur voor kleinschalig landschap, 
hij zoekt naar bosranden, hout-
wallen en stukjes moeras. Hij is 
behoorlijk kieskeurig en vertoeft 
het aller-allerliefste op de zuidkant 
van braamstruwelen! Dit soort 
plekjes zijn de afgelopen decen-
nia steeds zeldzamer geworden. 
Om zich voor te planten heeft de 
boomkikker bovendien water no-
dig. Niet zomaar water, maar bij 
voorkeur niet te diepe poelen met 
een open ligging, veel zoninstra-

ling, en vrijwel geen stroming. Een 
heel gezoek voor zo’n klein beest-
je. De boomkikker heeft het dan 
ook niet makkelijk. Gelukkig wordt 
er in Brabant hard gewerkt om de 
overlevingskansen van boomkik-
ker te vergroten. De kans om een 
boomkikker tegen het lijf te lopen 
is klein, maar kom je tijdens een 
wandeling een bijzondere “relatie 
in het groen” tegen, maak er een 
mooie foto van en stuur hem naar 
ivnrooi@gmail.com, o.v.v. “Zomer 
Fotowedstrijd”. Wie weet staat hij 
dan volgende week in de krant.

De eerste winnaar is bekend!

Harrie van den Oever
Kamille 16

Back to the Stone 
Age
Winter is een bijzondere tijd in Zuid-
Afrika. Heerlijk rustig zonder al die 
toeristen en over het weer mogen 
we zeker niet klagen. Wij gaan nog 
heerlijk gelijk op met de Hollandse 
zomer…

En omdat het een land is wat je moet ontdekken gaan we een 
nachtje naar de Swartruggens bergen in de Ceres Karoo. Het is 
een gebied waar klein wild leeft en talloze verschillende vogels 
zijn. Waar de protea’s bloeien en kruidachtige struiken een heer-
lijke geur verspreiden, bomen zie je niet in dit droge met rode 
aarde bepoederde gebied. De rotsen dragen hier eeuwen oude 

San beschilderin-
gen.

Volgens de 
googlemap zal 
het zo’n 3,5 uur 
rijden zijn, maar 
wij nemen een 
omweg want 
we moeten hon-
den en zoonlief 
nog onderbren-
gen. Via de Sir 
Lowry’s Pass 
vanwaar we een 

prachtig uitzicht hebben over de zonovergoten False Bay ver-
dwijnen we de fruitstreek van de West-Kaap in. Muziekje aan, 
voet op het gaspedaal en onderweg genieten van het uitzicht. 
Tot we voorbij de Theewaterskloof zijn. De volgende vallei dient 
zich aan en vanaf de bergen zien we een prachtig wolkendek 
drijven….jammer dat we daarin moeten verdwijnen. Zo’n grijze 
deken doet me direct terug denken aan herfst en winter in Ne-
derland en zo halen we samen even herinneringen op.

Worcester dient zich aan en de zon schijnt, in de verte zien we 
nog wat sneeuw op de bergen. De weg wordt stiller en na het 
kleine dorpje “ Op die Berg”, gaan we natuur gebied ”Koue 
Bokkeveld” in. Prachtige namen waardoor we altijd voeling blij-
ven houden met Holland! 

Het asfalt maakt plaats voor een 
pad met rode aarde en in geen 
velden of wegen is er nog een 
levende ziel te bekennen. Uitge-
strekte natuur een landschap van 
rotsen omzoomd door bergen en 
na 35 kilometer (waar we een 
uur over doen) bereiken we onze 
slaapkamer in een grot. We ver-
bazen ons nog altijd over de verschillen in natuur, die zich hier in 
Zuid-Afrika zo snel afwisselen. Rotsformaties van zandsteen en 
graniet zetten je fantasie aan het werk en dan te weten dat dit 
ooit…miljoenen jaren geleden een oceaan moet zijn geweest. 
Slapen in een Cave bij Kagga Kamma voelt als leven in het Ste-
nen tijdperk en is een mooie wijze van opgaan en deel uitmaken 
van de rust, de ruimte en de overweldigende stilte. Prachtig mo-
ment om terug te kijken op alles wat al achter ons ligt.
Een warme groet uit Stellenbosch,

Astrid van Zeeland
Meer foto’s vindt je op Zeelandhuys Facebook of 
www.zeelandhuys.blogspot.com

Luch
tpo

st

Zuid-Afrika

Tentoonstelling ‘Beelden tussen Kamille, Venkel en Rozemarijn’
Zeven Vresselse Beeldhouwers 
stellen hun werken tentoon in de 
kruidentuin van het Sint-Paulus-
gasthuis in Sint-Oedenrode. 

Op uitnodiging van het Roois Kul-
tuur Kontakt en Heemkundige Kring 
“De Oude Vrijheid” in Sint – Oeden-
rode exposeren zeven kunstenaars, 
te weten Piet Slegers, Joke Janssen-
Slegers, Chris Dekkers, Margo Elf-
fers, Martine Zevenhek, Jos van 
Ham en Jo Janssen hun beelden op 
deze mooie locatie tussen venkel, 
kamille en rozemarijn. 

De zeven zijn lid van de Vresselse 
Beeldhouwers. Deze groep bestaat 
reeds veertien jaar en heeft een ate-
lier en een buitenwerkplaats op Vres-
sel, een deel van Sint-Oedenrode 
tegen de grens met Son en Breugel. 
Vandaar de naam. Het gezelschap 
telt in totaal vijftig leden, die iedere 
dag van de week op genoemde lo-
catie  kunnen werken. Onder hen 

zijn leden met een opleiding aan de 
kunstacademie, mensen met jaren 
ervaring en beginners.
Er wordt geen les gegeven. Het is 
een bewuste keuze. De geschoolde 
en ervaren leden zijn een vraagbaak 
en ook een daadwerkelijke hulp voor 
de anderen. Voor vormgeving, keuze 
van stenen en gereedschap kan men 
bij ze terecht. Zo ontstaat een onge-
dwongen sfeer en een lage drempel. 
Het werk is van een enorme diver-
siteit. Tijdens de tweejaarlijkse ex-
positie in april j.l. in een prachtige 
bostuin van de buren kwamen meer 
dan duizend belangstellenden de 
140 geëxposeerde beelden bekijken.
In de groep vertoont het aantal 
vrouwen een lichte meerderheid. De 
laatste jaren hebben zich ook wat 
jonge mensen aangesloten, maar 
gezegd moet worden dat het aan-
tal 60+ers de overhand heeft. Wat 
de leden vooral aantrekkelijk vinden 
zijn de ongedwongen omgeving, het 
contact met anderen en de mogelijk-

heid om alle dagen van de week te 
werken. 

De tentoonstelling “Beelden tussen 
venkel, kamille en rozemarijn“ vindt 
plaats van 30 juli tot eind september 
in de Kruidentuin van het  Sint 
Paulusgasthuis in de Kerkstraat  in 
Sint-Oedenrode Openingstijden: 
dinsdag tot en met zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Van toen 2
Oog in oog met mijn geboortehuis
keek ik in het gezicht van een
mij bekende vreemdeling

de voordeur verveloos stond
vastgegroeid in een geleefd verleden

wind speelde met vitrage in
de open bovenramen en mengde zich
met vlagen Arabische muziek

ik zie mijn moeder, nog een jonge vrouw,
met mij naar buiten komen, een witte
muts draag ik, lig in de kinderwagen

haar glimlach kleurt de straat
in tere voorjaarstinten groen

ik zag en dacht zo ging dat toen,
nam mee de plek waar ik begon
    Kees Hermis

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

Augustus fietskleding 
2 halen 1 betalen actie!

2 halen 1 betalen actie op fietskleding 
en toebehoren! Duurste betaald.

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

 

genda

27 juli                    
Concert Smitsorgel, Herman en 
Gerard Hopman             
15.30-17.00 Martinuskerk-C

30 juli 
Doopvoorbereiding                                                                      
20.00-21.30

Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag en woensdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

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

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

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

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

Breugel Heilige Genoveva
e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl 
Adres: Genovevastraat 16
5694 AG  Breugel 
Tel: 0499-471230
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
Designed by: DMRK

Van de pastores

Een nieuw geluid

Afgelopen zondag werd in het 
geloofsgesprek bij de RKK / KRO 
aandacht geschonken aan de 
eerste maanden van onze nieu-
we Paus.  Zoals de uit Argentinië 
afkomstige Máxima een nieuwe 
sfeer heeft binnengebracht in het 
Huis van Oranje, zo heeft haar 
landgenoot Jorge Bergoglio dat 
als Paus Franciscus in de ruim 
eerste 100 dagen van zijn paus-
schap ook gedaan in onze Kerk. 

De gevestigde orde binnen de zo 
gesloten muren van het Vaticaan 
wordt herzien, de statie die het 
pausschap de grandeur van een 
koning gaf, is door Franciscus af-
gelegd. Het pauselijk paleis staat 
leeg, want Franciscus woont in 
het gastenhuis van Vaticaanstad: 
Sancta Marta. De herziening van 
het bestuursapparaat van de Cu-
rie is ter hand genomen. Ook de 
ondoorzichtelijke financiële han-
del en wandel van het Vaticaan 
moet er aan geloven. Deze Paus, 
zo blijkt steeds weer, doet wat hij 
zegt en leeft voor wat hij zelf ver-
kondigt. Hij roept op tot eenvoud 
en armoede in het voetspoor van 
zijn naamgever, de heilige Fran-
ciscus van Assisi. De ware rijk-

dom van het christendom is niet 
het Vaticaans museum, maar zijn 
de armen. In onze zorg voor de 
armen, zo stelt de Paus, mogen 
wij onze rijkdom van naasten-
liefde betonen. Tegelijkertijd, zo 
stelt Paus Franciscus, moeten we 
ons afvragen of we wel voldoen-
de doen opdat heel ons bestaan 
wordt geleid door het geloof. 
“Wees geen parttime christen, 
alleen maar bij bepaalde omstan-
digheden en momenten. Wees te 
allen tijde christen! Helemaal! De 
waarheid van Christus, de Heilige 
Geest die leert en geeft, geldt 
voor altijd en heeft betrekking 
op heel ons dagelijks leven. La-
ten we Hem dus aanroepen, elke 
dag!” Dat is de boodschap die hij 
geeft en verkondigt en waarmee 
hij de Kerk gaat hervormen. Dat 
wij de Paus met ons gebed bege-
leiden bij die opdracht.
    
Pastoor Vincent Blom

Ps. Vanaf deze week, wekelijks 
een twitterberichtje van de Paus. 
Een kleine tweet om te overden-
ken.

Eerste Heilige 
Communie 
2013-2014
We zijn begonnen met de voor-
bereidingen voor de Eerste Heilige 
Communie 2013 – 2014. Voor de 
meest recente informatie over de 
communievieringen in 2014 en 
over de informatieavonden in de 
verschillende kernen in de maand 
september, verwijzen wij u graag 
naar de website van de parochie: 
www.heiligeodaparochie.nl.

Werkgroep Eerste Heilige 
Communie Parochie Heilige Oda

“God is barmhartig 
met ons. Leren ook 
wij met andere 
mensen barmhar-
tig te zijn. In het 

bijzonder met hen die lijden of in 
nood zijn.”
Paus Franciscus

SMS verslag Wereld Jongeren Dagen

Beste mensen,

De WJD in Brazilië zijn volop be-
zig. Omdat er veel mensen  heel 
benieuwd naar zijn hoe het met 
de drie jongeren uit onze parochie 
gaat, kwamen wij op het idee een 
verslag te maken in sms-jes. (mai-
len blijkt niet gemakkelijk te zijn).
Onze dochters Elianne en Rosalie 
en Guido uit Eindhoven, waren 
meteen enthousiast en we heb-
ben hen aangespoord toch vooral 
veel berichtjes te sturen. Of dat 
gaat lukken moeten we afwach-
ten, want de jongeren hebben een 
druk programma en krijgen erg 
veel indrukken te verwerken.
We laten ons verrassen.
Zaterdag 13 juli zijn we tegen 
04.00 uur vertrokken richting 
Eindhoven. Het bisdom had een 
bus geregeld die vanuit Tilburg via 
Eindhoven, Nijmegen en Utrecht 
naar Schiphol zou rijden.
Om 04.40 uur is de bus vertrokken 
vanaf de Tongelreep.

13 juli 10.15 uur. Rosalie (vanuit 
het vliegtuig naar Brazilië)
WE GAAN!!!!! : D

13 juli 22.01 uur. Rosalie (Sao 
Paulo, 17.01 uur)
Ha mapa!!!
We zijn geland! Vlucht was lang, 
maar we hebben ’t overleefd
Het is 24 graden en heeeeel erg mooi 
: )
Liefs! xxxx Ro + rest

13 juli 22.02 uur. Elianne (Sao 
Paulo, 17.02 uur)
We zijn geland! Jeej!
Dit is écht de andere kant van de we-
reld!
Beetje zenuwachtig.
Honderd knuffels en liefs! Eli

14 juli 20.36 uur. Elianne (Campo 
Belo, 15.36 uur)
Ha mapa!
Super hier! Midden in de nacht  ont-
haald door jongeren
Met trommels en zang, bijna ontroe-
rend…
Eten heerlijk, mensen super gastvrij.
Buiten krijsen papegaaien je ’s och-
tends wakker en geen last van mug-
gen, want het is winter!

Straks welkomstceremonie en mis in 
het Engels, Nederlands en Portugees, 
ben benieuwd!
Liefs, leuk idee van sms! Eli

16 juli 14.08 uur. Elianne (Campo 
Belo, 9.08 uur)
Ha mapa!
Was heel leuk gisteren!
De voetbalwedstrijd Brazilië- Neder-
land was 5 – 1 voor Brazilië, maar wát 
een sfeer!!
Rosalie en Guido hebben super ge-
speeld!
De Brazilianen hebben zelfs gejuicht 
voor Rosalie!
Ook het project met ouderen was heel 
indrukwekkend!!
Liefs!!

16 juli 16.08 uur. Guido (Campo 
Belo 11.08 uur)
Hallo Nolouise, wat een goed idee 
van de sms verslagen.
Rosalie wilde mailen, maar dit is niet 
gelukt.
Kort samengevat: Alles is overweldi-
gend. De mensen hier zijn geweldig 
(en altijd te laat )
We kunnen ons zonder enige moeite 
aanpassen.
Één groot feest met muziek en vierin-
gen. Wedstrijd Brazilië – Nederland 
5 – 1 verloren, maar het was wel een 
geweldig festijn!
De mensen hier doen hun uiterste 
best voor ons.
We kunnen goed met hen praten, 
want ze hebben mensen geregeld, die 
alles vertalen.
Veel groeten van ons!

(Tóch een mail tussendoor)
VIVA BRASIL!
17 juli 2013 Rosalie

Oh my word!!! Het is hier zo gewel-
dig!!!
De mensen zijn heel erg hartelijk, 
gastvrij en open, en echt RIJK on-
danks de armoede, als jullie begrijpen 
wat ik bedoel 
We zijn vandaag bij een ouderencen-
trum geweest en hebben de mensen 
begroet en met hen gepraat; erg fijn.
Jammer dat we niets van het Portu-
gees begrijpen, maar er zijn goede 
vertalers.
De mensen leren hier niet standaard 
Engels. Het is ofwel zelfstudie of ze 
moeten privélessen betalen…
Het is zo leuk en MOOI hier. Ik zit in het 
voetbalteam voor  de  wedstrijd van-
avond. We gaan wel verliezen, maar 
ja.
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Pastoraal werkend Manon van den Broek

“Nu kan ik uiteindelijk zeggen: 
het is mijn lust en mijn leven”

“Je eigen geloof is je instrument. 
Dat kleurt de dingen die je doet.” 
Aan het woord is Manon van den 
Broek. Als pastoraal werkende in 
de Heilige Odaparochie zet zij zich 
in voor het geloof en voor haar 
medemens. “Het gaat er uiteinde-
lijk over dat je een gelukkig mens 
wordt”, even twijfelt Manon hoe 
ze haar bedoelingen het best onder 
woorden kan brengen: “dat je een 
gelukkig mens bent en probeert te 
zijn. De katholieke kerk heeft als 
bedoeling om mensen gelukkig te 
maken. Het geloof helpt je daar-
bij en kleurt je weg daarnaartoe.” 
Manon van den Broek groeide op 
in Vught, naast het pensionaat van 
de Fraters. Van hen kreeg ze in haar 
jeugd veel verhalen te horen. Haar 
interesse in het geloof werd mede 
daardoor gewekt. Toch is ze er niet 
altijd mee bezig geweest. 

Door: Ria Balk

Een kistje met deurtjes
“Ik heb eigenlijk altijd twee belang-
rijke interessegebieden gehad”, 
vertelt ze: “Toen ik op 18-jarige 
leeftijd moest kiezen, was theolo-
gie voor mij nog veel te zwaar. Het 
werd dus tuinbouw. Ik heb land-
bouwwetenschappen gestudeerd 
in Wageningen en een aantal jaren 
lesgegeven aan de HAS. Vanuit 
de technische kant dreef ik echter 
steeds meer richting het persoonlij-
ke. Op de HAS gaf ik les in commu-

nicatievaardigheden, maar dat was 
niet meer voldoende. Ik wilde bezig 
zijn met wat mensen ten diepste 
aangaat.” Daarmee doelt de pas-
toraal werkende op zaken als leven 
en dood, goed en kwaad. Manon: 
“Het gaat om het zoeken naar de 
zin van dingen die gebeuren in je 
leven. Hoe ga je om met lijden en 
verdriet? Mensen vragen zich wel-
eens af: ‘waarom overkomt mij dit?’ 
Als pastoraal werkende probeer ik 
mensen verder toe te rusten in hun 
geloof. Het kan een kistje zijn dat 
mensen ergens hebben staan en 
waarvan ze zich afvragen ‘wat heb 
ik eraan?’ Dat is jammer. Het kistje 
moet ook deurtjes hebben. Deur-
tjes die je open kunt doen, zodat je 
kunt zien wat erachter zit.” 

Geloven kan op vele manieren
De doop, communie en het vorm-
sel zijn voor het Katholieke geloof 
drie belangrijke stappen op weg 
naar volwassenheid. Voor zowel 
de communie als het vormsel is 
Manon het eerste aanspreekpunt. 
“De ouders verzorgen het hele re-
gelstuk, maar de inhoud wordt ver-
zorgd door het pastoraal team. Veel 
ouders praten niet zo gemakkelijk 
over Jezus. In mijn leven is geloven 
belangrijk. Het gaat vanzelf om 
daar iets over te vertellen. Eén van 
de eerste dingen die ik bij de voor-
bereidingen voor de eerste com-
munie aan de kinderen vertel, is dat 
je met Jezus kunt praten. Kinderen 

in die leeftijd, zijn in een ontwikke-
lingsfase waarin ze zich dat gemak-
kelijk eigen kunnen maken.” 
Op de vraag of er niet steeds 
meer kinderen zijn die met name 
hun communie doen vanwege het 
feestje en of die gedachte haar 
niet moedeloos maakt, antwoordt 
ze eenvoudig: “Ik doe wat mij ge-
vraagd is zo goed mogelijk. Na-
tuurlijk zijn er mensen die het al-
leen voor het feestje doen, maar 
volgens mij valt dat nog wel mee. 
Soms twijfel je weleens aan de be-
doelingen van ouders, maar dan 
komt zo’n kind vervolgens met 
een heel bijzonder verhaal. Gelo-
ven kun je op heel veel manieren 
vormgeven. Het is niet aan mij om 
hierover te oordelen. Het allerbe-
langrijkste voor kinderen is dat ou-
ders het geloof serieus nemen. Niet 
iedere ouder kan daar goed mee 
omgaan. Je moet er wel tijd in in-
vesteren. Het is beter om je geloof 
te onderhouden.” 

Kindervieringen
Wel vindt de pastoraal werkende 
het jammer dat ze merkt dat het 
aantal communicanten nu lang-
zaamaan afneemt. “De kerk wordt 
toch kleiner. De jeugd is de toe-
komst. We willen de kinderen 
graag leren dat God er is, dat Hij 
om ons geeft en dat je met Hem 
een relatie aan kunt gaan.” Vanuit 
het pastoraal team is Manon ver-
antwoordelijk voor de kinderlitur-
gie. Ze onderhoudt contacten met 
basisscholen, met organisaties voor 
mensen met een beperking etcete-
ra. Mede dankzij haar zal er vanaf 
september wekelijks een kindervie-
ring plaatsvinden binnen de Heilige 
Odaparochie. “De exacte locatie 
moet nog blijken, maar zo kan 
straks iedereen altijd met de kinde-
ren naar de kerk”, aldus Manon. 

Waarom pastoraal werkende?
In haar jeugd koos ze een andere 
richting. Ze is getrouwd en heeft 
zelfs drie kinderen. Waarom besloot 
ze dan toch om deze niet geringe 
taak op zich te nemen? Manon: 
“Omdat ik nu uiteindelijk kan zeg-
gen: ‘het is mijn lust en mijn leven’. 
Ik heb een omweg genomen, maar 
ik ben gelukkig zoals het gegaan 
is. Er zijn ook tijden geweest dat ik 
minder druk was met mijn geloof, 
maar die tijd heeft gemaakt dat ik 
er nu des te gelukkiger mee ben.”

Thed van den Aker houdt Zomerconcert op Smitsorgel
In de reeks van zomerconcerten is 
er op zaterdagmiddag 27 juli a.s. 
opnieuw een orgelconcert in de 
H. Martinuskerk, Sint-Oedenrode 
(Centrum), georganiseerd door de 
Stichting Smitsorgel. Het monu-
mentale orgel (1839) wordt deze 
zaterdag bespeeld door de heer 
Thed van den Aker.

Het gratis toegankelijk concert be-
gint om 15.30u.  Op het program-
ma staan werken van o.a. Johann 

Böhm,  Johann S. Bach, Christian 
F. E. Bach en Dietrich Buxtehude.

Thed van den Aker beoefent de 
muziek louter als liefhebberij. 
Volgde tot 1985 orgelles bij Joop 
Felix, Louis Toebosch en Kees van 
Houten.
In 1973 en 1974 winnaar van het 
“Brabants Orgelconcours voor 
Amateurs” in Boxtel.
In 1974 eveneens winnaar van het 
“PAN-orgelconcours”( voor stu-

denten) in Nijmegen.
In 1975 winnaar van het “Dom-
stad orgelconcours” in Utrecht. 
Is ruim 40 jaar kerkorganist van 
de H. Hartkerk in zijn geboorte-
plaats Boxtel. Ook speelt hij hier 
regelmatig op het Smitsorgel van 
de Petruskerk. Speelde in de regio 
o.a. ook in Den Bosch (Sint Jan), 
Schijndel en Erp. Thed van den 
Aker behaalde in 1979 zijn arts-
examen. Hij is sinds 1985 huisarts 
in Best.

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

Kofferen 25 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991

www.smitswoonboetiek.nl

tapijt 
vinylstroken

laminaat
gordijnen

vitrage
vouwgordijnen

rails
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VAKANTIE SLUITING 
VAN 27 JULI T/M 12 AUGUSTUS

Kerkdiensten

Martinuskerk
Zondag 21 juli 9.30u.: 
Eucharistieviering.
Intenties: Toos Habraken-Keetels, 
Antoon en Hendrika Konings-van 
Lieshout, Marie Louise Timmer-
mans-van de Pas, René en José 
van Eck, Jeroen Markgraaff.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. 

Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u.
Eucharistieviering.
Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 
Vrijdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 27 juli 19.00u. 
Eucharistie. Intenties: Gerard van 
berkel; Martien van der Kallen; Noud 

Bertens en overleden familieleden.
Vrijdag 2 augustus 10.00u. 
Eucharistie op Odendael.

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Sint Antonius Nijnsel
Zondag  28 juli 11.00u. 
Eucharistieviering met volkszang.
Intenties:

Grard Aarts, Jans v.d. Meerakker,  
Lies Aalders- Berkvens, Toos v.d. 
Pol- Rijkers.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zondag 28 juli, 10.00 uur, 
Predikant Ds  Nennie. 

Zondag 4 augustus, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds. J. v.d. 
Brink, Avondmaal.

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 27 juli
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            
Zondag 28 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: bijzondere intentie, Leny de 
Vries-Veen, Jan en Lena Veldkamp-
Klomp, Hanny Aertsen-van Keulen, 
om zegen over onze parochie

Zaterdag 3 augustus
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Digna Versantvoort-
Merks, Mieke Swinkels-Rooyac-
kers, Piet Keijzers, om zegen over 
onze parochie
Het inloopuur van de parochie 
voor het opgeven van misintenties 
en andere vragen is op donderdag 
van 11.30-12.30 uur in Den Bauw 
(voorheen op de pastorie)

H. Martinus Olland
Zaterdag 27 juli 17.30u. 
Eucharistie met volkszang.
Intenties: Jan van Roosmalen, 

overleden ouders V.d. Heijden-
Rovers en Jan Hubers.  

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel
Zaterdag 27 juli
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 28 juli
11.00 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
intenties: Jan Koks, Frida van 
de Gevel, Cor Coensen, ouders 

Merks-van de Meerendonk en 
dochter Ria, Tonnie Tielemans-
Vermeulen.
Maandag 29 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 31 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 2 augustus, 
Eerste Vrijdag van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering

Parochie H. Rita Boskant
a.s.  zaterdag 27-7 geen eucharistieviering            

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 € 38,50 per lesuur
Kwaliteit hoeft niet 

duur te zijn!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
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
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

MCPP/MCPA 
en andere onkruidbestrijding

Zout en chloor voor uw zwembad
Div.soorten kunstmest en graszaad

--------------------------------------
Te koop: Jonge bruine legkippen, vol-
ledig ingeënt.
T: 0499-471755 M: 06-13894215
--------------------------------------

Bij ons nog volop 
zwemBaden 

verkrijgBaar!!
vanaf 14,95 

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------

opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
EARLY BIRD ACTIE: dagelijks tot 10.00 
uur officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Naaiatelier Ans 
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059 Openingstijden: ma: 
18:00 tot 20:00 woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop, 
Grijze stapelblokken 14x11x35cm 
(circa 230 blokken) € 2,50 per stuk.
Mooi om borders mee te maken.
Meer info 0624809565 
rvdpol@gmail.com
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/
of schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effecten).
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: 
tel.nr. 06-18459864
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garagedeu-
ren, horren. Verkoop montage reparatie 
renovatie. Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.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

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

   

Wederom een groepsfoto in DeMooiRooiKrant.
Heeft u enig idee wie deze mensen zijn? Laat het dan aan ons weten! 
Alvast bedankt voor de moeite. Je mag het mailen naar redactie@de-
mooirooikrant.nl, bellen naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 29

De meisjes met de 
strik in het haar zijn 
Greet de Beer-Roche 
en Tiny vd Biggelaar-
Nolle

Rian Berkers

Historische beelden

Marktplein
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwanger-
schapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl.
--------------------------------------

Gevraagd

Hulpbehoevend? Eenzaam? En ook 
woonruimte te huur? Ik ben bereid om 
u te helpen én te huren.
Brief onder vermelding nr. 003 inleveren 
bij MooiRooi. Heuvel 17
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“fysieke en sociale weerbaarheidstrai-
ning” Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden op het Kofferen, bril in een 
zwart hoesje. Tel: 0413-476466
Mevr. Meerakker
--------------------------------------

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

Dieren

Zoekt u een geschikte cursus voor op-
voeding en socialisatie van uw pup of 
jonge hond?
Bij Hondensportvereniging de Pijn-
horst starten na de vakantieperiode 
weer een aantal puppy- en gevorder-
den cursussen. 
De cursussen worden gegeven op 
het terrein van manege de Pijnhorst, 
Bremhorst 6a, Sint-Oedenrode.
Voor info: 0499-399758 of 
www.hsc-depijnhorst.nl
--------------------------------------

Ongedierte

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------

Diversen

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

KofferbaK verKoop 
olland 

18 augustus
Info 0413-473428

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

Lezerspodium....

Vleermuizen in huis? 
Mij niet gezien!

Veel mensen krijgen onverwacht 
bezoek van vleermuizen in huis. 
Volgens de zoogdierenvereni-
ging heeft het te maken met de 
tijd van het jaar. Er zijn nu veel 
jonge vleermuizen die de ingang 
van hun woonplek niet altijd 
goed kunnen vinden en vliegen 
dan bijvoorbeeld een open-
staand slaapkamerraam binnen.

Het is even schrikken als er een 
vleermuis in je slaapkamer zit. 
Die ervaring heb ik ook gekre-
gen. Na een week vakantie kreeg 
ik de schrik van mijn leven; twee 
dode vleermuizen in de slaapka-
mer, terwijl het raam niet heeft 
opengestaan. Niet alleen grieze-
lig, maar een enorme sterke geur 
hing in de slaapkamer. Wat nu?

De vleermuis is een beschermde 
diersoort, dus er zitten nog al wat 
haken en ogen aan om de dieren 
te verwijderen. Een dode is niet 
zo moeilijk, maar wat als er een 
levende in de kamer zit? Na het 
verwijderen van de twee dode 

vleermuizen kreeg ik opnieuw de 
schrik van mijn leven. Terwijl ik 
nietsvermoedend in de slaapka-
mer was, zag ik hem al hangen 
vanuit mijn ooghoeken. Hoe was 
dat mogelijk? Het raam was nog 
steeds dicht en toch zat er weer 
een vleermuis. In mijn geval wa-
ren ze via de spouw, via een klein 
gaatje naar binnen gekomen. 
Mijn eerste gedachte was bellen 
met de ongedierte bestrijding… 
Helaas, omdat de vleermuis be-
schermd is, mogen ze niets doen 
behalve kijken.
Na meerdere telefoontjes met 
verschillende instanties waar-
onder provincie Noord-Brabant 
en naar Fauna Beheer Eenheid 
in Den-Bosch was ik nog steeds 
in bezit van die kleine “vriend”. 
Gemeente Sint-Oedenrode heeft 
mij uiteindelijk het beste gehol-
pen, met speciale dank aan Joke 
van de receptie. Binnen een half 
uur kreeg ik bezoek van Kareltje 
en met zijn hulp kon de vleermuis 
weer veilig naar buiten. Dus mijn 
advies is, blijf rustig en zet het 
raam aan het begin van de avond 
open. Met een beetje geluk kiest 
de vleermuis dan de juiste weg 
naar buiten. Vleermuizen hangen 
overdag te slapen, dus als ze bin-
nen zijn hangen ze in gordijnen, 
horren, manden enz. Maak gaten 
en kieren dicht!

Angelique van Laarhoven
Violenstraat 5

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Voor reserveringen:www.industrybioscoop.nl  
Service Bioscoop INDUSTRY  

NCB-Laan 52a · 5462 GB Veghel

0413 - 820990
Gratis parkeren!

De VETSTE  bios van  Nederland!
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Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  

Virtuoos orgelconcert van organist Norbert Bartelsman 

Zaterdagmiddag 20 juli, 15.30 
uur, de Heilige Martinuskerk zit 
voller dan gewoonlijk. Dit keer 
met luisteraars in afwachting van 
het zesde zomerorgelconcert van 
de Stichting Smitsorgel.

Zou het komen omdat het minder 
“zonnig” was buiten? Nee, het 
kwam omdat ‘Meester’ Norbert 
Bartelsman het monumentaal Smits-
orgel kwam bespelen. Het werd een 
waanzinnig mooi orgelconcert. De 
organist verrastte de mensen. De  

allermooiste muzikale klanken to-
verde hij uit de orgelpijpen. 

Hij opende met een werk van Louis 
Marchand (1669-1732) uit een 
Franse orgelsuite met de volgende 
delen; Fugue, Tierce en Taille, Basse 
de Trompette (de organist moet dan 
met zijn linkerhand de melodie met 
de trompet spelen en tegelijk met 
zijn rechterhand de begeleiding.)

Daarna liet hij horen; Carl Bach, (1714-
1788), Sonate Wg. 51 nr. 2, Adagio 

en Allegro. Carl Bach is de zoon 
van de grote Bach en volgend jaar 
herdenken wij zijn 300e geboorte-
jaar. Het concert werd afgesloten 
door vader Bach (1685-1750) met 
Tocca und Fuge in d moll BWV 
537. De virtuositeit van de orga-
nist werd hier ook bevestigd. De 
luisteraars in de kerk, bedankten 
Norbert Barelsman met luid ap-
plaus.

Dankzij de Stichting “Smitsorgel” 
en “MooiRooi” was het weer 
echt genieten van dit zomeror-
gelconcert. Norbert Bartelsman 
(begaafd musicus) studeerde or-
gel, klavecimbel en koordirectie 
op het Brabants Conservatorium. 
Na het afstuderen in 1989 volgde 
hij meestercursussen bij Albert de 
Klerk, Ton Koopman, Jos van 
Immerseel en studeerde hij het 
continuospel bij Andrew Lawrence 
King in Engeland.
Bartelsman is als dirigent verbon-
den aan vijf koren, lid van diverse 
kamermuziekensembles (barok) 
en heeft daarmee in het Netwerk 
voor Oude Muziek gespeeld.  Als 
continuospeler treedt hij veel op in 
passies en oratoria. Hij is muzikaal 
adviseur bij de Werkgroep 
Vollebrechtorgel in Erp. Als orga-
nist bespeelde hij o.a. de orgels in 
de Stevenskerk in Nijmegen en de 
St. Bavo in Haarlem.  

Kermis Eerde bij de Driesprong
Komend weekend is het kermis in 
Eerde. Bij de Driesprong is weer een 
vol muziekprogramma. Het start 
zaterdag met de Band Jukebox. 
De reden voor de ver bovengemid-
delde feestfactor is simpel. Jukebox 
bouwt het feest niet alleen, maar 
laat het publiek op een interactieve 
manier meebouwen.

Zo is de naam van de band ze-
ker niet uit de lucht gegrepen. "U 
roept, wij draaien" was en is nog 
altijd het motto. Het repertoire is 
daarom niet alleen eindeloos op-
zwepend, dansbaar, gezellig en di-
vers, maar ook nog eens minstens 
even groot. Naar daadwerkelijk 
gespeelde verzoeknummers hoef 
je bij Jukebox niet ver te zoeken.

Op zondag tijdens de jaarmarkt 
betreedt BREVIS het podium. Zoals 
elk jaar mogen zij ook dit jaar niet 

ontbreken op het po-
dium. Maandag zijn er 
2 DJ’s van Eerdse bo-
dem. Zij maken er een 
gezellig feest van voor 
en alle muziek genres 
zullen voorbij komen. 
Dus voor ieder wat 
wils.
Dit jaar wordt de 
kermis op dinsdag 
afgesloten  met de 
band  Highway68. 
Het brede repertoire 
heeft vast en zeker ie-
dereen iets te bieden. 
De toon van de avond wordt gezet 
door een lekker tempo en bouwt 
op naar een knallend einde. Op 
de juiste momenten wordt deze 
lijn aangevuld met gevoelige num-
mers waar heerlijk op meegezon-
gen kan worden. Door deze ver-
scheidenheid van nummers blijft 

het contact tussen band en publiek 
spannend. Enkele helden, jong en 
oud, die zulke geweldige muziek 
hebben bedacht zijn Golden Ear-
ring, Muse, Anouk, Mumford and 
Sons, Adele, The Eagles, Van Dik 
Hout, Guus Meeuwis, Red Hot 
Chili Peppers en AC/DC. 

Openlucht bioscoop in Veghel
Het CHV-terrein aan de Noordka-
de in Veghel wordt omgebouwd 
tot een ware openlucht bioscoop. 
Zaterdag 10 augustus vindt de 
eerste editie van het Noordkade 
Zomer Filmfestival plaats.

Twee films, live muziek, een strand 
met loungebar ernaast en voldoen-
de hapjes en drankjes. Het Noord-
kade Zomer Filmfestival wordt een 
zwoele dag waar 'feel good' cen-
traal staat. Dit allemaal in de open-
lucht. Q. Tarantino loopt als rode 
draad door het festival. De eerste 
film draait van 16.00 uur tot 18.00 
uur, gevolgd door live muziek. Er 

is voldoende gelegenheid om lek-
ker te eten en te drinken, en zo de 
middag en avond op het terrein 
door te brengen. De tweede film 
draait van 20.00 uur tot 22.00 uur, 
waarna de avond wordt afgesloten 
door een echte Tarantino band.

Het Noordkade Zomer Filmfestival 
is een initiatief naar een idee van 
Rozemarijn Vossen en Bas Geer-
aets, dat wordt ondersteund door 
Industry, Kunstgroep de Compag-
nie, Stichting CHV en Slokdarm-
festival. De entree is geheel gratis, 
neem wel een eigen stoeltje mee.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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   EERDE VOL MUZIEK
 

STICHTING DʼEERD PRESENTEERT

JAARMARKT KERMIS
2 7 - 3 0  J U L I V
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OP

 P
A

R
K

EE
R

R
U

IM
TE

TOEGANG GRATISTOEGANG GRATIS
11:00 - 17:00 uur11:00 - 17:00 uur

ZONDAG 22 JULI 2012 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)ZONDAG 28 JULI 2013 IN HET CENTRUM VAN EERDE (VEGHEL)

PROMET vof
Metselwerken

VAN GEFFEN DRUK

ZA 27 JULI:                          20.30 UUR

              GOUD VAN OUD LIVE

     MET DUO: BEST OFF

ZO 28 JULI:           JAARMARKT + LIVE

                

LEON BASELY & RENE ULEHAKEN e.v.a

                
MA 29 JULI:                          20.00 UUR

     HOLLANDSE AVOND
              MET GAST OPTREDENS          

 DI 30 JULI:                           20.00 UUR

           kermis avond
         MET TOPPERS UIT DE REGIO
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Mooi in de regio

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

329,- “Tokio” TV dressoir 
160x40x50(h)

579,- “Tokio” dressoir 
180x45x85(h)

679,- “Tokio” bergkast 
130x45x150(h)

349,-
“Tokio” salontafel 
130x70x45(h)

169,-
“Tokio” hoektafel 
60x60x45(h)

OPRUIMING
7 delige eetset

“Tokio” bergkast 

7 delige eetset

Compleet

850,-
7 delige eetset

Uit voorraad
leverbaar!

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 22 t/m zondag 28 juli 2013. week 30

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

& DUS VEEL VOOR 
EEN SCHIJNTJE ! 

Wagner 
Big Pizza
4 stuks
elders 8.76/ 10.68

4 
STUKS

5.00
10.68
8.76

Dubbel 
Frisss
3 pakken 
à 1500 ml 
naar keuze
elders 3.18/ 3.27
actieprijs 
per liter 0.44

3 
PAKKEN

1.99
3.27
3.18

Installatie nieuwe Prins Ploegersland verzet naar 
vrijdag 25 oktober 
Veel mensen genieten van een 
welverdiende vakantie met heer-
lijke zomerse temperaturen. Niet 
de omstandigheden waaronder 
men een bericht verwacht over 
carnaval. Maar Prinsenvereniging 
de Ploegers is al weer druk bezig 
om het nieuwe seizoen in de stei-
gers te zetten.  En het klinkt nog 
ver weg maar in oktober wordt 

alweer de 47e Prins van Ploegers-
land geïnstalleerd.

De installatie van de nieuwe kol-
dervorst stond gepland op zater-
dag 19 oktober. Door omstandig-
heden moet de installatie echter 
worden verschoven naar vrijdag 25 
oktober. Dus niet op de gebruike-
lijke zaterdag, maar op een vrijdag. 

Prinsenvereniging de Ploegers wil 
hiermee niet breken met een tra-
ditie. Maar op zaterdag 26 okto-
ber houdt Fanfare Concordia haar 
Dienstenveiling. Door éénmalig uit 
te wijken naar de vrijdag zitten de 
beide verenigingen niet in elkaars 
vaarwater en wordt voorkomen 
dat de activiteiten onnodig met el-
kaar moeten concurreren. 

Fietsvierdaagse in de Beerzen
Van maandag 5 augustus t/m 
donderdag 8 augustus a.s. wordt 
de Middelbeerse fietsvierdaagse 
verreden. 

Fietsen vanuit Middelbeers be-
tekent genieten van een grote 
variëteit aan landschappen. De 
stempelposten zijn in allerlei soor-
ten gelegenheden. Er kan worden 
gestart van 12.30 u. tot 17.30 u. 
vanaf café De Zwaan, Hoogdijk 

32, 5091CH te Middelbeers. Deel-
namekosten bedragen € 8,- (4 da-
gen), of  € 3,- per dag. Ook dit jaar 
kan worden gekozen uit drie af-
standen, 35 km, 50 km en 65 km.
Voor jong en oud een sportieve uit-
daging of zomaar een paar dagen 
heerlijk fietsen door  Brabant. Voor 
de vakantieganger een mooie ge-
legenheid om dit deel van Brabant 
in al zijn facetten te ontdekken, 
om daarna op het terras van café 

De Zwaan heerlijk na te genieten 
en zijn belevenissen te delen met 
de andere sportievelingen. Café 
de Zwaan serveert op alle vier de 
dagen een lekker fietsvierdaagse-
diner. Ongedwongenheid staat 
voorop bij de Beerse fietsvierdaag-
se. Wie een dagje niet kan of wil 
hoeft dit fietsfestijn toch niet te 
missen. Gewoon inschrijven maar 
en lekker genieten van de dagen 
dat je  kunt meedoen.

Kermis en jaarmarkt in Eerde
Van zaterdag 27 t/m dinsdag 30 
juli is het kermis in Eerde met op 
zondag 28 juli de jaarmarkt. Een 
honderdtal kramen zal de straten 
van het dorp vullen met daarin al-
lerlei waar voor de koopjesjagers.

Aan entertainment voor de be-
zoekers geen gebrek; muziek en 

straattheater lopen als een rode 
draad over de markt. Op het terras 
bij de molen treedt de ‘goud van 
oud zanger’ Rockin’ Daddy op en 
bij het podium van ‘t Hooghuys 
diverse artiesten met als hoofdact 
Bonnie St Clair! De Driesprong 
pakt uit met live band Brevis. Voor 
de kleintjes is er volop vermaak 

op de kermis en sambaband de 
Braziliandos zal de tropische sfe-
ren waarin we nu verkeren zeker 
versterken. Al met al gezelligheid 
troef in Eerde het komend week-
end, waar de toegang en parkeren 
altijd gratis is.
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Wat had ik toch een hekel aan The Cats. Niet alleen aan hun zemel-zwij-
mel-nummers maar ook aan die Piet Veerman, die je absoluut niet kon 
verstaan als hij zijn muzikale boodschap trachtte over te brengen. Dat 
kwam omdat ie tijdens het zingen nauwelijks z’n lippen en z’n tanden 
van elkaar haalde, waardoor je elke vorm van articulatie miste. En dan 
hadden ze in hun eigen studio in Volendam (die lui houden alles in eigen 
hand) er nog ’n stelletje violen onder gezet en moest ik mijn vriendin uit-
leggen hoe vreselijk dit alles was. Maar ja, in de kroegen en discotheken 
waren ze niet te stoppen en moest ik een extra hartversterker nemen om 
die misère te overleven.
Ik koester een diep wantrouwen jegens Volendammers en dat houdt 
niet op bij een zekere J. Smit en zijn inhalige moeder (“Ze –Yolanthe- 
heb zelfs de konijnebontjes meegenome”). Het zit eigenlijk dieper, het 
heeft te maken met het vermoeden dat Zeeuwen, Volendammers, Spa-
kenburgers, Urkers, Staphorstenaren en Giethoornaren heel erg aan el-
kaar verwant zijn en dus van elkaar afstammen. Het heeft ook te maken 
met het vermoeden dat sommige vishandelaren met genen van deze 
bevolkingsgroep in hun bloed niet helemaal zuiver op de graat zijn, 
manipuleren met vraag en aanbod en woekeren met hun prijzen. Wat 
ze zondermeer gemeen hebben is dat dialect, waardoor ze het hebben 
over “her-intreujders”, zoals in die reclame met die garnalenpelster, let 
er eens op….
Volendam, 1995. Wij lagen met een boot van vrienden in de haven en 
besloten aan wal wat paling te kopen, die door de schreeuwende bulle-
tinboards werd aangeprezen als “IJsselmeer en beste van Holland”. Sa-
mengevat: niet te vreten en tegen voornoemde woekerprijzen. ’s Avonds 
werden tig boten in de haven losgegooid door de dronken, losbandige 
maar gereformeerd opgevoede jeugd. Dat wekt geen sympathie.
In Giethoorn huurden wij een fluisterbootje en kochten paling bij een 
ambachtelijk aandoende handelaar met bakfiets. Maar ook hier bleek 
de handelswaar bremzout en droog, dus toen we onder de brug door-
voeren waar hij zijn ondermaatse troep aan de man bracht wensten wij 
hem luidkeels hel en verdoemenis toe en zagen wij, tot ons genoegen, 
potentiële kopers snel afhaken. Wij staan hard in het leven, zeker waar 
het om kwaliteit van voedsel gaat, maar dat wist u al. In Urk zouden wij 
met buitenlandse vrienden lekker en onbeperkt scholletjes eten, althans 
volgens de stoepborden van “In de Olijke Visser”. Nou, die waren dus 
door de bloem gehaald en vervolgens zo in de frituur gekieperd, vieze 
vette hap en na één schol al hartstikke vol! ’s Avonds waren wij getuigen 
van een wijdverbreide orgie van de dorpsjeugd op de vissersboten, om-
dat de ouders op zondagavond altijd buitendorps gaan buurten. Hoppa, 
maar wél overdag met rokken tot over de kuiten braaf met je toekom-
stige verloofde flaneren, vergezeld van het jongere zusje om de zaak in 
de gaten te houden, voor het oog van het kerkvolk.
In Staphorst namen wij, onderweg naar Noord Friesland, een kopje kof-
fie in het gelijknamige motel. “Alleen koffie, geen gebak of zo?” vroeg 
de onsympathieke grindtrapper met z’n bemorste gilet in hetzelfde dia-
lect. Onderwijl viel mijn mond open van de aanblik van de stroom gelo-
vigen die op dat moment de kerk verliet, murw door de donderpreken 
van hun dominee.
Over recente schandaalverhalen uit Spakenburg met betrekking tot 
gerookte zalm hoef ik u alleen maar te verwijzen naar Google en dan 
rest mij slechts de laatste tak van de familie: Zeeuwse mossel- en oes-
tervissers, die het jaar-in-jaar-uit weer voor mekaar krijgen om de prijs 
op te drijven vanwege zogenaamd te koud voorjaar, ziektes of andere 
leugens, “want ons ben zuunig, hé” Je wordt genaaid waar je bij staat, 
maar ’s zondags zitten ze wel braaf in de kerk. Snapt u nu mijn hekel 
aan die palingsound? Desondanks een superlekker soepje, heel anders 
dan erwtensoep.

Zomers soepje van doperwtjes met gerookte paling (4 per.)
100 gram gerookte paling van de betrouwbare leverancier
400 gr gedopte verse erwtjes of anders diepvries, extra fijn
2 sjalotten, 100 gram blokjes ontbijtspek, ½ glas droge witte wijn.
1 liter gevogeltebouillon op smaak, 1dl room, bieslook, olijfolie
Snipper de ui en fruit zachtjes met het spek in wat olijfolie tot het glazig 
is. Schenk de wijn erbij en laat bijna geheel verdampen. Voeg de erwtjes 
toe en laat nog ’n paar minuutjes smoren. Dan de bouillon erbij en nog 
15 minuten zachtjes koken. Pureer alles in de blender en wrijf door een 
fijn zeef. Houd warm. Vermaal wat bieslook met ’n paar eetlepel olijfolie 
fijn met de staafmixer. Schenk door een fijn zeefje. Leg stukjes paling op 
de bodem van soepkommen en schenk er de soep over. Giet een dun 
straaltje room als ’n spiraal op de soep, druppel wat bieslookolie er tus-
sen en garneer met enkele sprieten bieslook. “Hééél apart…” zou mijn 
moeder zeggen.

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

Palingsound

Wim van Rooij, Rooienaar in hart en nieren

Meer dan vijftig jaar verzorgde hij de rondleidingen 
voor de VVV door Sint-Oedenrode. Veel toeristen 
die onze gemeente bezochten kennen hem dan ook. 
Natuurlijk is Wim van Rooij voor de meeste dorpsge-
noten ook geen onbekende. Tenslotte stond hij vele 
jaren voor de klas van de Odaschool. Nu komt hij 
nog regelmatig oud-leerlingen tegen, sommigen van 
hen zijn zelf alweer opa of oma.

Wim is altijd betrokken geweest bij het wel en wee 
van Sint-Oedenrode. De geschiedenis van ons dorp 
kent hij, inclusief jaartallen, op zijn duimpje. Hij stond 
dan ook aan de wieg van de Heemkundige kring 'De 
Oude Vrijheid' en de VVV. Samen met elf dorpsgeno-
ten richtte hij ook een sociëteit op. Van de elf oprich-
ters leven nu nog vier leden. Wim heeft nog maan-
delijks contact met de laatste drie leden, Xander van 
Vessem, Ad van de Ven en Ben van Genugten.

Eerste Rooise gids
De rondleidingen door Sint-Oedenrode begonnen in 
1956. Wim was toen secretaris van 'De Oude Vrij-
heid. De Rooise heemkundige kring mocht toen de 
Brabantse Heemdagen organiseren. Bij de invulling 
van het driedaagse programma koos de organisatie 
onder andere voor een rondleiding door het dorp. 
Wim bleef die rondleidingen later voor de VVV ver-
zorgen. “De grootste groep die ik rondleidde was een 
groep van 125 mensen. Gelukkig had ik toen al een 
megafoon”, zegt Wim. Die rondleidingen door Sint-
Oedenrode heeft Van Rooij altijd verzorgd. Toch zien 
we hem tegenwoordig nauwelijks meer als gids door 
het dorp lopen. “Een aantal jaar geleden heb ik het 
stokje overgedragen. Maar als mensen bij de VVV 
speciaal naar mij vragen, leid ik ook nu nog groepen 
rond”, zo vervolgt Wim.

Een grote kerk met een kleine toren...
Wim vertelt honderduit over de rondleidingen door 
Sint-Oedenrode. “We hebben twee rondleidingen, 
een korte van anderhalf uur en een lange van twee-
enhalf uur. In de korte route ontbreken de Knoptoren 
en Kasteel Henkenshage. Dat zijn de twee uiterste 
punten, maar ook in de korte route komen deze ge-
bouwen natuurlijk ter sprake”, zegt Wim. Vanzelf-
sprekend ontbreken de twee oorspronkelijke Rooise 

kerken niet in het verhaal van Van Rooij. De geschie-
denis van de Sint-Maartenskerk (bij de Knoptoren), 
die sinds 1648 een protestantse kerk is en die van de 
huidige Martinuskerk met haar voorganger de Oda-
kerk vertelt Wim tot op het detail. “Ik zeg altijd dat 
we een kleine kerk met een grote toren en een grote 
kerk met een kleine toren hebben”.

Roois is mijn moedertaal
Op bijna alle vragen over het Rooise dialect weet 
Wim wel een antwoord. Hij schrijft ook ieder jaar 
een verhaal in het Roois voor het Brabantse Boeken-
weekboek. Zijn belangstelling voor het Rooise dialect 
ontstond, toen hij in Oudenbosch op de kweekschool 
zat. De meesten van zijn jaargenoten kwamen uit 
West-Brabant en andere delen van het land. “In die 
tijd ben ik me gaan verdiepen in het Rooise dialect. Ik 
heb toen zelfs een voordracht gedaan in het Roois. 
Dat was toen een broeder zijn 25-jarige jubileum op 
de kweekschool vierde. Twee van de zussen van die 
broeder woonden in Sint-Oedenrode. Dat was een 
mooie aanleiding om de voordracht in mijn eigen di-
alect te houden”, vertelt Wim. Zijn kennis over het 
Roois is in de loop van de jaren alleen maar gegroeid 
en voor de bouwers van carnavalswagens is hij altijd 
een vraagbaak geweest over het Rooise dialect.

Het Rooise karakter is uniek
Nu alles er op lijkt dat Sint-Oedenrode op termijn niet 
meer als zelfstandige gemeente zal blijven bestaan, 
komt ook de vraag op wat dat betekent voor Sint-
Oedenrode. Wim denkt dat aan het Rooise karakter 
niet veel zal veranderen. Vanuit zijn rol als adviseur 
voor de Brabantse Heemdagen, kent hij veel Brabant-
se dorpen. Bij andere plaatsen, die door gemeentelijke 
samenvoeging bij een grotere gemeente zijn gaan ho-
ren, zijn de karakters nauwelijks veranderd. Ook zijn 
de verenigingen uit die dorpen gewoon blijven be-
staan.

Op de vraag wat het Rooise karakter zo uniek maakt, 
heeft Wim een duidelijk antwoord. Dat is volgens 
hem vooral uniek omdat het dorp niet aan doorgaan-
de wegen lag. In Best was er een spoorlijn en een 
kanaal, daarmee kwamen veel andere invloeden naar 
het dorp. In Veghel was dat ook het geval. In Schijn-
del hadden ze ook een spoorlijn en ook in Son ligt een 
kanaal. In Sint-Oedenrode was er, totdat de auto ge-
meengoed werd, nauwelijks invloed van buitenaf en 
dat heeft het Rooise karakter lang uniek gehouden.

Niet alleen voor toeristen
Ondanks dat Wim nauwelijks nog rondleidingen ver-
zorgt, zijn er die nog steeds. Voor 32,50 euro kunnen 
groepen van ten minste tien personen een rondlei-
ding door het dorp krijgen. Zij kunnen zich daarvoor 
aanmelden bij de VVV. Vaak zijn dat toeristen, maar 
Van Rooij heeft ook talloze families rondgeleid. Dat 
was dan tijdens familiedagen of als onderdeel van 
feesten. “De rondleidingen waren dan vaak opvul-
ling tussen de kerkdienst en het aanvullende feest”, 
zo sluit Wim af.www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

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

“IK ZEG ALTIJD DAT WE EEN KLEINE 
KERK MET EEN GROTE TOREN 
EN EEN GROTE KERK MET EEN 

KLEINE TOREN HEBBEN”.
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Mooi op  leeftijd

Een jaarlijkse controle op pasvorm en slijtage is ons 

advies. Zo voorkomt u problemen met uw kaak of 

 prothese. Daarom vinden wij het zo belangrijk dat een 

gebitsprothese goed onderhouden wordt. Alleen dan 

kunt u optimaal gebruik maken van uw prothese. Praten, 

eten, lachen en uzelf zeker voelen over uw gebit!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

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

Kunnen kaak- en 
protheseproblemen 
voorkomen worden?

Vraag ’t aan Ivi

Nationale Ouderendag op 4 oktober 2013

De wensen van ouderen stromen binnen

Het organisatiecomité heeft eind juni de 
aftrap gegeven voor het organiseren van de 
Nationale Ouderendag in Sint-Oedenrode. 
Vele organisaties en instellingen hebben 
inmiddels laten weten dat zij volledig ach-
ter dit initiatief staan en graag hun mede-
werking willen verlenen bij de voorberei-
dingen voor de Nationale Seniorendag op 
4 oktober 2013. In augustus worden de 
wensen geïnventariseerd en worden vrij-
willigers gezocht die deze wensen kunnen 
invullen.

Wensen van ouderen
Alle ouderen (55plus) met een accent op 
de 70+ er mogen in de maand juli hun bij-
zondere wens indienen. Deze wensen kun-
nen van zeer uiteenlopende aard zijn zoals 
bijvoorbeeld: een bezoek brengen aan een 
museum, een tour maken door Sint- 
Oedenrode, een bezoek aan het Groene 
Woud met een huifkar, bezoek aan het 
vliegveld Eindhoven, Dieze-tocht door Den 
Bosch, samen een pannenkoek eten of vis-
sen in de Dommel of gezellig winkelen. 
Omdat de Nationale Ouderendag dit jaar 
samen valt met wereld-dierendag kunnen 
bijvoorbeeld ook wensen worden ingediend 
die betrekking hebben op dieren, zoals een 
bezoek aan dierentuin, kinderboerderij, 
hondenasiel, melkstal, paardenmelkerij, vis-
kwekerij of gewoon een hondje of poesje 
knuffelen.

Hoe meldt u een wens aan?
Bij de bibliotheek, Odendael, Mariendael 
en VVV en bij het organisatiecomité lig-
gen wenskaarten die kunnen worden in-
gevuld en ingeleverd. Ook in deze krant 
is de wenskaart afgedrukt en u kunt deze 

dus heel eenvoudig uitknippen en invullen. 
Dus hebt u een wens of kent u een oudere, 
die wellicht een speciale wens heeft die hij 
of zij zelf niet in vervulling kan laten gaan, 
vul dan de kaart in of neem contact op met 
Marianne Bekkers tel. 06-52823004, Bert 
Heijen tel. 0413-474508 of Wim van Kreij 
0413-216265.

Welke wensen kunnen worden vervuld?
In principe wordt geprobeerd alle wensen 
van ouderen te realiseren. Zijn er extra kos-
ten aan verbonden dan probeert het comité 
dit via sponsoring of donaties op te lossen. 
Het kan ook zijn dat een oudere een wens 
niet zelf kan organiseren, maar wel graag 
een eigen financiële bijdrage wil leveren.
 
Aanmelden als vrijwilliger
Na 1 augustus worden alle wensen gepubli-
ceerd en kan de Rooise bevolking zich aan-
melden bij het comité als vrijwilliger voor 
het vervullen van een wens. Op 4 oktober 
is het groot feest en gaan we proberen een 
geweldige dag te organiseren voor de oude-
ren en vrijwilligers in Sint-Oedenrode.  Sa-
men gaan we het rooien. DeMooiRooiKrant 
zal regelmatig verslag doen van de diverse 
stappen die moeten worden genomen om 
tot een prachtig resultaat te komen.

Opstijgende barbecuegeur bij kantine 
Tennisvereniging Nijnsel

Ouderen die gewend waren te eten bij het Eetpunt in de Beckart te Nijnsel werden vorige week 
woensdag lekker in het zonnetje gezet. Letterlijk, want het was prachtig weer tijdens de door de 
vrijwilligers georganiseerde barbecue. Deze vond plaats bij de kantine van TV Nijnsel, omdat de 
Beckart enkele weken gesloten is. Het eten was er niet alleen lekker, ook was de sfeer helemaal goed.

Beste vrijwilligers van Eetpunt Nijnsel
Aangezien de Beckart enkele weken gesloten is, kon het Eetpunt van Nijnsel daar geen 
plaats vinden op 17 juli. Voor onze vrijwilligers was dat echter géén punt. Hun gasten 
werden uitgenodigd om op 17 juli om half vier aanwezig te zijn op de mooie locatie van 
de tennisvereniging in Nijnsel.
Het was stralend weer. Iedereen had er zin in! We  werden verrast met een heerlijke 
BBQ  Ook de drankjes waren naar ieders wens. Het was een gezellige middag. Er werd 
volop genoten, zowel door de gasten als door onze vrijwilligers, die ons echt verwen-
den. Wij willen hen daarom ook héél hartelijk bedanken voor deze geweldige middag. 
Het was allemaal prima geregeld! Bedankt hoor!!

Jullie gasten!

Lezerspodium....
Door: 
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UITZOEKEN!

UITZOEKEN!

ASSORTI KLEUR

A4
SCHRIFT
lijn of ruit
80 blz.

DAMES

STRAPLESS
TOP
diverse kleuren 
en prints
maten S-XL

1.99

UNIVERSEEL

KLUS
TAPE
geschikt voor 
alle toepassingen
waterbestendig
50 mm x 25 meter

SUN

VAATWAS
TABLETTEN
classic
105 stuks!

4.95

TRENDY

ZONNE
BRIL
of bril met snor

0.79

0.87 0.59

SCHOLIEREN

WOORDEN
BOEK
versie 2013-2014
speciaal 
samengesteld
voor het 
voortgezet 
onderwijs

PROLINE

TUIN
SLANG
incl. spuit en 
koppelstukken
lengte 20 meter

KLEIN

SPEEL
GOED

OLD LOOK HOUT

DIEN
BLAD
diverse kleuren
19x19x4 cm

HOME ESSENTIALS

CITRUSPERS of
WATERKOKER
citruspers: 
0,5 liter
18 Watt
waterkoker: 
1 liter
750 Watt

KINDER

DEKBED
OVERTREKSET
diverse prints
140x200 cm

6.99

1.09

1.59

CAMILLE

SLAKKEN
SLIJMGEL
of dode zeezout creme 
of ginseng creme
250 ml

6.99

2.09

0.294.99

OOK TE GEBRUIKEN

ALS KAARSPLATEAU!

katoen velours
STRAND
LAKEN
100x180 cm

7.95

Shine
GLANS
SPOELMIDDEL
1 liter

0.89

schilder
AFPLAK
TAPE
acryl belijming
38 mm x 50 meter

 0.89

trendy
DAMES
SJAAL
diverse dessins

1.49

neon
REKEN
MACHINE
12x6,5 cm

1.79

old look hout
DIENBLAD
diverse kleuren
25x25x5 cm

1.49

KIJK OP ACTION.NL VOOR DE FOLDER!

Elders
7.95 
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Elders
3.50 
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Cloeck & Moedighjeu de boules

Het triplet Jeanne van de Brand/Karel Ver-
schuijten/Jan van de Schoot (6 +52) ligt op 
kop bij het mix tripletten clubkampioenschap, 
is nog steeds ongeslagen en heeft bovendien 
één partij minder gespeeld. 

Zij hebben het stokje over genomen van het 
triplet Gerrie van Erp/Narda van Zutphen/Leon 
van de Rijdt (6 +43) welke tegen hun eerste 
verliespartij opliepen tegen het triplet Annemie 
Selten/Wim v d Rijdt/Jan van Erp. Dit laatste 
triplet staat nu 3e (6 +35). Op de 4e plaats tref-
fen we het triplet aan van Mariet Verschuijten 
(5 +15) en op de 5e positie het triplet van  

Maria van Berkel (4 -6). De overige triplets 
hebben 3 of minder winstpartijen op hun naam 
kunnen zetten. Komende donderdag- en vrij-
dagavond wordt het clubkampioenschap be-
slist.  Tijdens het zondagmiddagtoernooi pakte 
Jan in ’t Zandt de eerste plaats (3 +20), gevolgd 
door Ad v/d Velden (3+15). Met 2 winstpar-
tijen volgden op de 3e plaats Henk Smulders 
(+18), op de 4e plaats Betsie van Lijssel (+11) 
en 5e werd Mien v/d Velden. Nipt buiten de 
punten vielen Bert Goorts en Koen v/d Linden 
(beide 2 +6). In het klassement gaat Ad v/d 
Velden momenteel aan kop. 

PERSONEEL

Seniorenbiljarten Odendael

Peter de Baaij wint bandstoten
biljarten

Maandag 1 juli is gestart met het 
bandstoten (de speelbal moet eerst 
een band raken voordat hij caram-
boleert). In afwijking van de vorige 
toernooien is besloten om af te zien 
van de A-poule (boven de 18 te ma-
ken caramboles) en de B-poule (tot 
de 18 te maken caramboles).

Er hadden zich 36 personen aan-
gemeld die verdeeld werden over 9 

poules van 4 personen waarvan de 
nummers 1 en 2 en de twee beste 
nummers 3 overgingen naar de vol-
gende ronde. Er werden vier rondes 
gespeeld voordat de vier besten de 
finaleronde bereikten, die gespeeld 
werd op vrijdag 19 juli. Hiervoor 
hadden zich geplaatst: Jan van den 
Elzen (19 car.), Toon van der Aa (18 
car.), Peter de Baaij (15 car.) en Jan 
Foolen (14 car.). Winnaar werd 

Peter de Baaij met 27 punten en een 
toernooimoyenne van 0,891 met 
een gemiddelde partijlengte van 
14 beurten. 2e werd Toon van der 
Aa met 25 punten en een toernooi-
moyenne van 0,926 met een gemid-
delde  partijlengte van 16 beurten. 
3e Jan Foolen met 22 punten en een 
toernooimoyenne van 0,791 met 
een gemiddelde partijlengte van 15 
beurten. 4e Jan van den Elzen met 
18 punten en een toernooimoyenne 
van 1,162 met een en gemiddelde 
partijlengte van 14 beurten. De fi-
nalisten ontvingen een cadeaubon 
voor de Albert Heijn.

De regiocompetitie seizoen 
2013/2014 start op 9 september. 
Seniorenbiljarten Odendael is met 
twee teams vertegenwoordigd. De 
thuiswedstrijden worden op maan-
dagmiddag  gespeeld.  De thuis-
wedstrijden tegen Beek en Donk 
worden vooraf gespeeld omdat 
hun onderlinge competitie ook op 
maandag is. Het A-team speelt op  
5 augustus en het B-team op 29 juli.

Eveneens twee teams spelen in de 
recreantencompetitie van de Ko-
ninklijke Biljartbond district ’s-Her-
togenbosch. De thuiswedstrijden 
zijn op woensdagmiddag.  Hun 
competitie begint eind augustus.                                                        

V.l.n.r.:  1e Peter de Baaij, 2e Toon van der Aa, 
3e Jan Foolen en 4e Jan van den Elzen.

Dartwedstrijden in Rooidarten

Afgelopen zondag zijn er weer verschillen-
de single wedstrijden gespeeld. De meeste 
wedstrijden werden gespeeld in café d’n 
Toel. In café van Ouds, aan het kerkpleintje, 
werd begonnen om twaalf uur met Freddie 
der Kinderen tegen Jolanda van de Ven.

Jolanda deed haar best maar verloor met 10 
tegen 0. Hierna werd er in Van Ouds gespeeld 
tussen Jolanda van de Ven en Mark Leenders. 
Jolanda vroeg op de groepswhatsapp of er 
nog andere tegenstanders waren. Mark had 
twee legs met een eindgemiddelde van ruim 
4.0 bijna 5.0. Dit is uitermate goed. Intussen 
werd er om half twaalf begonnen in De Toel 
aan een kleine dart marathon. Er stonden vijf 
wedstrijden gepland. De eerste wedstrijd was 
Harrie Bomen tegen Harrie van Dinther. Har-
rie Bomen won met 6 tegen 4. Het was een 
zeer aan elkaar gewaagde wedstrijd. Harrie 
van Dinther begon mooi, maar Harrie Bomen 
kwam goed terug. Daarna begon de wed-

strijd Michael Toelen tegen Jarno Kapteijns. 
Michael probeerde veel tegenstand te bieden 
maar verloor met 8 tegen 2. Toen begon de 
wedstrijd Mark van den Akker tegen Ken-
neth School. Het was van beide kanten een 
slechte partij die zeer lang duurde  (gemiddeld 
duurt een wedstrijd ca. 45 minuten en deze 
wedstrijd had ruim anderhalf uur nodig) Ken-
neth won terecht de wedstrijd met 6 tegen 
4. De geplande wedstrijd van drie uur begon 
door de wedstrijd ervoor wat aan de late kant. 
Deze wedstrijd ging tussen de nummer twee 
en nummer drie; Hein Jansen en Freddie der 
Kinderen. Fred begon goed en kwam met 3 
tegen 1 voor. Echter  herstelde Hein goed en 
hij won uiteindelijk met 6 tegen 4. De ge-
middeldes waren echt om over naar huis te 
schrijven. Zeker als je de wedstrijd ervoor had 
gezien. Uiteindelijk werd de wedstrijd Peter 
Opheij tegen Jeffry van Liempd gespeeld. 
Deze twee waren aan elkaar gewaagd; uitslag 
5 tegen 5.

Lex Habraken bij 
duathlon Alpe D’Huez

Afgelopen zondag was voor Lex Habraken een 
“opwarmertje” voor de triathlon van a.s. don-
derdag. Het betrof een duathlon met het fiets-
onderdeel op de legendarische Alpe d’Huez. 

De wedstrijd begon met 5 km hardlopen. 
Dit ging niet zoals Lex had gehoopt maar dit 
kwam voor een groot deel door het weer. Het 
was ruim 30 graden in het dal. Het eerste loop-
onderdeel werd afgerond na 20 minuten en 59 
seconden. Na de wissel en een aanloop stuk 
van 1.5 km begon de klim van de Alpe d’Huez. 

Vooral het eerste stuk op de fiets was het nog 
erg warm maar naarmate de meters (lang-
zaam) verstreken werd dit beter. De eerste 6 
bochten ging het erg steil omhoog (gemiddeld 
12%) waarna het enigszins “uitvlakte” (8%). 
Na 1 uur 2 minuten en 39 seconden was Lex 
boven. Hier was hij erg tevreden mee omdat 
dit de eerste berg in zijn leven was die hij be-
klom. De duathlon werd afgerond met 2.5 km 
hardlopen. Na 1 uur 54 minuten en 3 seconden 
was Lex gefinished. Donderdag zal Lex deelne-
men aan de triathlon op de Alpe d’Huez. 

triatlon

BMX Europese kampioenschappen
Zaterdag 13 juli en zondag 14 
juli hebben Kyro van Schijndel, 
Wessel van Dijk  en Koen van der 
Wijst in Dessel de EK gereden.

Kyro reed bij de leeftijdklasse Boys 
10 jarigen, daar deden 80 deel-
nemers aan mee. In de manches 
werd Kyro 3x 1e, in de 1/8 finale 
3e en in de kwart finale 5e. Hij ging 
helaas net niet door naar de halve 
finale. Wessel reed bij de boys 12 

jarigen, waar 90 deelnemers aan 
mee deden.

In de manches werd hij 2,2,3 in de 
1/8 finale 3e en de kwart finale 5e. 
Koen reed  bij de boys 15 jarigen. 
Daar deden 100 deelnemers aan 
mee. In de manches werd hij 3,2,1 
in de 1/8 finale 1e, in de kwart 1e 
en in de halve finale 3e.
In de finale werd hij netjes 5e.
 

bmx

Laatste eendaagse van het seizoen
Op zaterdag 20 juli werd er gevlo-
gen vanuit Poitiers (666 km). De 
laatste eendaagse van dit seizoen 
met vijf deelnemers en 99 dui-
ven uit Sint-Oedenrode. Gelost 
om 7.00 uur  werd de eerste duif 
geklokt door W. v. Houtum om 
17.36 uur met een snelheid van 
1054 m.p.m.

De eerste vijftien in Sint-Oe-
denrode waren: W. v. Houtum: 
1,2,5,8,9. TH. v. Houtum: 3. J. v. 
Boxmeer: 4,6,7,11,13,14. H. v. 
Boxmeer: 10,12,15.

Dan stond er voor zondag nog 
de vlucht voor jong en oud van-
uit Chimay (186 km) op het pro-
gramma. Bij de oude duiven waren 
120 duiven van vijf liefhebbers aan 

de start. Gelost om 7.50 uur werd 
de eerste geklokt door J. v. Box-
meer om 10.20 uur (snelheid 1238 
m.p.m.)

De eerste vijftien in Sint-Oeden-
rode waren: J. v. Boxmeer: 1,3,8.  
W. v. Houtum: 2,4,5,6,7,11,13. H. 
v. Boxmeer: 9,10,12,14,15. Bij de 
jonge duiven stonden 338 duiven 
van 11 liefhebbers aan de start. 
Daar werd de eerste geklokt door 
Th. v. Houtum om 10.25 uur met 
een snelheid van 1234 m.p.m. 
De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: Th. v. Houtum: 1,8,11. H. 
v. Boxmeer: 2,4,5. R. v/d Brand: 
3,6,7. Comb. G. & H. v. Dijk: 
9,10,15. W. v. Houtum: 12. J. v. 
Laarhoven: 13. A. v/d Heijden: 14.

duivensport
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Uitslagen
bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 17 juli
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 62,08 
% 2 Echtpr. v.Erp 57,92 % 3 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 55,83 
% 4 Echtpr. Seegers 55,42 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerinloop 17 juli 2013
A-lijn : 1.Lin de la Parra & Bas de la 
Parra 60,49 2. Jan Engbers & Dirk Gil-
lissen 60,14 3. Anneke Majoor & Toon 
Majoor 58,85 4. Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 55,38 5. Sjan van Acht & 
Maarten Kaskens 53,65
B-lijn 1. Ria Habraken & Toon Ha-
braken 62,85 2. Trees van de Veij & 
Gerard van de Veij 60,76 3. Mieke 
van Lankveld & Doris van den Krom-
menacker 57,29 4. Bep Machielsen & 

Joost van Heertum 56,60 
5. Will van Rooij & Mieke Vugs 55,56

Bridgeclub de Neul

Uitslag 22 juli, 6e zomerdrive
A-lijn: 1. Gerarda v. Oirschot & Annie 
v.d. Sangen 62.20; 2. Francien v. Oor-
schot & Miep v. Oss 59.52; 3. Toon 
Majoor & Jan Wouters 58.63; 4. Lieke 
& Willem Pieters 54.46.
B-lijn: 1. Sjef v.d. Kerkhof & Rinus 
Kuipers 59.82; 2. Wilhelmien Braken 
& Nellie v.d Meerakker 58.63; 3. Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven 56.55; 4. 
Els & Fons Raaijmaakers 55.95.
C-lijn: 1. Christine & Chris v. Helvoirt 
72.50; 2. Clara v. Genugten & Lu-
cie Schuurmans 63.75; 3. Gerda v.d. 
Kerkhof & Bertie Kuipers 60.83; 4. Jo 
Hendriks & Leny Tijsma 57.92.
Voor alle uitslagen en info zomer-
drives: www.bcdeneul.nl Ook mee-
doen: bel 472824. 

beugelen (H)Olland Zomertoernooi Beugelen

Dinsdag 16 juli en woensdag 17 
juli werd bij Beugelclub De Lustige 
Spelers in Olland het (H)Olland 
Zomertoernooi 2013 gespeeld.

In een geweldige ambiance en 
onder grote belangstelling van de 
vele toeschouwers werd het jaar-
lijks terugkerende beugeltoernooi 
met succes afgerond.

Uitslag 2e klas:
1e Jurre Verhagen, 
De Lustige Spelers, Olland
2e Ad Geenen,       

De Beugel, Loosbroek
3e Ad Verkuijlen,   
De Lustige Spelers, Olland

Uitslag 3e klas:
1e Annie Verhagen,  
De Lustige Spelers, Olland
2e Tiny Verhoeven,   
Weidonk, Schijndel
3e Harrie van Weert,
Weidonk, Schijndel
4e   Laurens Quinten, 
de Klöskes, Liempde

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 

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Rooise renners in actie

Op zondag 7 juli werd de klassie-
ker GP Lichtenvoorde voor elite en 
beloften verreden. Roy van Hees-
wijk behaalde hier een 17e plaats. 
Dat was echter niet de enige koers 
waar Rooienaren aan mee deden.

Bergeijk
In de kermisronde van Bergeijk op 
dinsdag 16 juli voor elite en belof-
ten werd Roy van Heeswijk 24e. 
Deze wedstrijd meetellend voor het 
Babydump-Kempenpersklassement 
werd gewonnen door Ferry Frijters.

Nieuwerkerken (B)
Op maandag 15 juli stond Erik Lat-
houwers aan de start in het Belgi-
sche Nieuwerkerken. Erik behaalde 
een 39e plaats in een groep die de 
achtervolging in had gezet op de 
kopgroep van 24 renners. De wed-
strijd werd gewonnen door de Belg 
Timothy Stevens.

Kerniel (B)
In het mooie land van Haspen-
gouw stonden op zondag 21 juli 
drie Rooise renners aan de start.

Het was een pittig parcours met een 
aantal venijnige klimmetjes. Erik Lat-
houwers moest na 10 km de koers 
al verlaten door materiaalpech. Na 
een uur koers viel het doek voor 
Sander Schuurmans. Door het 
zware parcours en het hete weer 
waren er maar liefst 45 uitvallers 
van de 101 gestarte renners.
Frank Lathouwers kon zich goed 
handhaven in het peloton. In de 
slotklim naar de finish viel alles uit-
een en kwam frank als 47e over de 
meet. De wedstrijd werd wederom 
gewonnen door Timothy Stevens 
van het 3M Team.

Programma komende weken: 
23 juli: Stiphout, 30 juli: Lommel, 
2 aug: Maarheeze, 4 aug: Hasselt/ 
Geel 

wielersport

Goed drinken bij het warme 
weer is een noodzaak

Frank Lathouwers bezig aan een klim in Kerniel

Tiny Verhoeven Laurens Quiten Jurre Verhagen

Ad Verkuijlen

Ad Geenen

Annie Verhagen en Harrie van Weert (2e van links)
Romy Peijen en Rex presteren top 
tijdens Grand Prix Future test

Romy Peijen verbleef afgelopen 
week in Deauville (Fr). Daar deed 
ze met haar paard Rex mee aan 
een Internationale Grand-Prix Fu-
ture test. Ze leverden er een top-
prestatie.

Vorige week heeft u kunnen le-
zen hoe de Rooise amazone is 
geselecteerd voor de prestigieuze 
wedstrijd. De Grand-Prix voor 
dressuurruiters onder de 25 jaar 
bestaat uit ongeveer zes wed-
strijden per jaar. Op verschillende 

plaatsen in Europa. Dit was de al-
lereerste keer voor Romy en Rex 
en meteen gooiden ze hoge ogen. 
Twee keer werd het koppel twee-
de, met een zeer hoge score van 
66,6% en 66,3%. Romy kijkt te-
rug op een zeer geslaagd debuut 
en hoopt dat Rex in de voetsporen 
van zijn  moeder (Madorijke) kan 
treden. Dit paard heeft jaren we-
reldbeker wedstrijden gelopen.
Over drie weken mag Romy van 
de KNHS naar Kapellen om inter-
nationaal aan de start te komen.

Annelieke Stoop in Remicourt (B)
Afgelopen zondag reisde Anne-
lieke Stoop met haar paarden af 
naar het Belgische Remicourt. De 
paarden leken gelukkig geen last 
te hebben van de extreme hitte. 
Er werd als eerste gestart met Pro-
gress Kashmira Lazize die een vijf-

de en zesde plaats wist te behalen 
in de proeven E7 en E5. Progress 
Ysabella liep twee foutloze proe-
ven en wist de proeven A6 en A7 
te winnen met de hoogste dag-
score!
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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

Zonovergoten Rabobank Summercup bij TV De Kienehoeftennis

Afgelopen week betraden jeugdi-
ge tennissers de tennisbanen met 
als doel te strijden voor de felbe-
geerde Rabobank Summercup. Het 
feit dat het animo tegenviel, was 
toe te schrijven aan de ongunstige 
positie die het toernooi dit jaar op 

de kalender had. Vele ouders had-
den besloten te vertrekken naar 
een vakantieoord. In overleg met 
de tennisbond werd besloten het 
toernooi toch doorgang te laten 
vinden. Achteraf bleek dat een 
meer dan juiste beslissing.

Het jeugdranglijsttoernooi – waar-
bij spelers t/m 12 en 14 jaar nati-
onale ranglijstpunten kunnen ver-
garen – leverde enkele spannende 
partijen op. Zo leek de Rooise Tim 
Heijmans op weg naar poulewinst 
in de categorie t/m 12 nadat hij op 

zeer overtuigende wijze zijn eerste 
poulewedstrijd had gewonnen. In 
de beslissende wedstrijd was hij 
echter niet opgewassen tegen de 
nummer 445 van Nederland en 
delfde hij met tweemaal 6-4 het 
onderspit. In een soortgelijke pou-
le was Rik van de Koevering echter 
vrijwel kansloos tegen de als twee-
de geplaatste Luca van den Berg. 
De enige spelers die vanaf dat mo-
ment de lokale eer hoog konden 
houden, waren Jesse Jacobs en  
Simon Tersmette.

In de halve finale stuitte laatstge-
noemde op de kleine, maar ex-
treem taaie Sten Giebels die het 
hem met prima tennis knap lastig 
maakte. Een verandering in de 
manier waarop hij zijn racket vast-
hield bleek voor hem letterlijk een 
gouden greep. In de derde en be-
slissende set nam hij zelfs een 3-0 
voorsprong en leek het toernooi 
klaar te zijn voor de nummer 179 
van Nederland t/m 14 jaar. Echter 
wist hij de wedstrijd te keren en 
sloeg hij toe op zijn derde match-
point; 7-6. Dat deze zege vast wel 
weer tot een krantenartikel zou 
leiden, was voor broer Lucas bijna 
reden om zelf ook weer te gaan 
tennissen.

Tijdens de wedstrijd van Simon, 
liet ook Jesse Jacobs zijn wat hij 
waard is. Na zijn eerste wedstrijd 
met overmacht te hebben gewon-
nen, trotseerde hij in zijn tweede 
partij de gedreven Amir Loubane 
en werd daarmee de tweede Rooi-
se keizer van het toernooi.
Op de finaledag werd het toer-
nooi succesvol afgesloten, mede 
door een door Bakkerij Bekkers 
verzorgde lunch, maar ook door 
de tomeloze inzet van een aantal 
vrijwilligers. Volgend jaar valt de 
Rabobank Summercup in de eerste 
week van de vakantie waardoor 
hopelijk meer spelers in de gele-
genheid zullen zijn aan het toer-
nooi deel te nemen. 
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Ollandia trainer Gerard van Zutphen wil derby’s op zaterdagavond

“We moeten er niet teveel van verwachten, dan valt het nooit tegen”
voetbal

De platte kar staat 
weer in een don-
kere schuur en 
de rook van het 
vreugdevuurwerk 

is al lang opgetrokken. Toch galmt 
het promotiefeest van Ollandia 
nog steeds na in het dorp. De club 
flikte het om na maar liefst vier(!) 
beslissingswedstrijden een his-
torische promotie naar de vierde 
klasse af te dwingen. Volgende 
week begint trainer Gerard van 
Zutphen met zijn ploeg aan de 
voorbereiding op het nieuwe sei-
zoen. Een mooi moment om hem 
op te zoeken in zijn woonplaats 
Zijtaart, op een steenworp afstand 
van voetbalclub VOW.

“Sorry dat ik wat later ben”, ver-
ontschuldigt Gerard zich. “Ik was 
bij mijn schoonmoeder, die is mor-

gen jarig.” De trainer biedt een 
plaats aan en laat zich in de bank 
zakken. Met het karakteristieke en 
inmiddels beroemde platte petje 
op zijn hoofd zit hij klaar om de 
vragen te beantwoorden.

Ben je nog aan het nagenieten van 
de promotie?
“Ja, eigenlijk wel. Het is nog maar 
kort geleden hè, haha! Het was 
echt een grandioos feest. Na de 
promotie zijn de jongens bijna de 
hele week naar de kroeg gegaan. 
Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ze 
hebben het meer dan verdiend.”

Ben je er vertrouwen in blijven 
houden na iedere verloren beslis-
singswedstrijd?
“We hadden een paar mindere 
wedstrijden in die fase, maar tegen 
Vianen bijvoorbeeld klopte alles 

weer. Toen was de druk veel min-
der hoog en dan zie je dat we echt 
wel kunnen voetballen. Daar heb ik 
zelf overigens nooit aan getwijfeld, 
maar bij zulke wedstrijden komt 
meer kijken. In de beslissingswed-
strijd tegen Milhezer Boys waren 
we veel en veel beter. Maar net 
als in de andere beslissende wed-
strijden hadden we veel pech. Het 
klinkt heel gek, maar toen de wed-
strijd afgelopen was, voelde ik dat 
we nog een kans zouden krijgen.”

Je zou bijna zeggen dat het zo 
heeft moeten zijn, want het is 
natuurlijk wel heel apart dat een 
vechtpartij bij Alphense Boys jul-
lie indirect de promotie bezorgt?
“Dat is heel erg bijzonder ja. Maar 
ik blijf er bij dat we dat verdiend 
hebben. Toen we die laatste wed-
strijd in gingen wist ik gewoon dat 
we het gingen halen. Mede dank-
zij de supporters. Die kregen wel 
eens te horen dat ze niet luidruch-
tig genoeg waren, maar dat heb-
ben ze ruimschoots goed gemaakt. 
Ze maakten een hoop kabaal!”

Er hangt een goede sfeer bij Ol-
land?
“Jazeker, dat is wel kenmerkend 
aan deze club vind ik. Zelfs toen 
we verloren van NLC en geen 
kampioen werden, is het nog heel 
gezellig geweest in de kantine. 
Met spelers én supporters.

Welke sterke punten hebben de 
doorslag gegeven het afgelopen 
seizoen?
“Hoewel we in de beslissingswed-
strijden amper scoorden, noem ik 
ons scorend vermogen. Vooral in 

het begin van de competitie maak-
ten we goals uit situaties waar we 
anders nooit uit scoorden. We 
wonnen meteen zeven wedstrij-
den achter elkaar. Daar moet ik 
mijn petje voor afnemen, haha. 
Daarnaast hebben we getraind op 
het voorkomen van doelpunten uit 
standaard situaties. Dat is aardig 

gelukt, want we hebben al twee 
seizoenen geen goals tegen gekre-
gen uit corners en vrije trappen. 
Dat is natuurlijk gunstig, maar ook 
voor de spelers is dat goed. Als ze 
merken dat ze ergens goed in zijn, 
dan is dat goed voor het moraal.”

Is er genoeg kwaliteit voor de 
vierde klasse?
“Dat zal moeten blijken. Het na-
deel is dat onze selectie niet zo 
breed is. De afgelopen seizoenen 
hebben we weinig blessures ge-
had. Daar moet je een beetje geluk 
mee hebben. Als we blessurevrij 
blijven dan geef ik ons zeker wel 
een kans om er in te blijven. We 
moeten er niet te veel van  ver-
wachten, dan valt het ook nooit 
tegen. Dat zeg ik wel vaker. Voor 
de spelers is het in ieder geval een 
mooi meetmoment. Ze hebben er 
hartstikke veel zin in.”

Ga je aanpassingen doen wat 
speelstijl betreft?
“Olland is niet zo van de veran-
deringen ben ik achter gekomen, 

haha. We gaan in de voorbereiding 
wel wat uitproberen ja. Dat wil niet 
zeggen dat we meer verdedigend 
gaan spelen. Integendeel, de aan-
val is nog steeds de beste verdedi-
ging. Tactisch gezien ga ik natuur-
lijk niet vertellen wat ik van plan 
ben. Wel wil ik voorstellen dat de 
derby’s tegen bijvoorbeeld Boskant 

en Liempde op zaterdagavond 
worden gespeeld. Ten eerste is dat 
voor de spelers mooier en ook de 
clubs kunnen er hun voordeel uit-
halen. Supporters van Nijnsel en 
Rhode hebben dan namelijk tijd 
om te komen kijken. Ik zie dit idee 
wel zitten, maar ik weet niet wat 
de clubs er van vinden.”

10 en 11 augustus is het tijd voor 
DeMooiRooiSchaal. Ga je al iets 
van je nieuwe tactiek laten zien?
“Uiteraard ga ik niet het achterste 
van mijn tong laten zien. Vooral 
niet tegen Boskant. Ik zal bijna alle 
spelers minuten laten maken. Daar 
is een voorbereiding voor. Ieder-
een krijgt van mij de kans.”

Wat vind je van het initiatief?
“Geweldig, omdat op deze ma-
nier ook spelers van het tweede de 
kans krijgen om zich eens op een 
hoger podium te laten zien. Met 
veel meer publiek dan ze gewend 
zijn. Daarnaast hoeven we als club 
geen andere tegenstanders te gaan 
zoeken om tegen te oefenen.”

“ALS ZE MERKEN DAT ZE ERGENS 
GOED IN ZIJN, DAN IS DAT GOED 

VOOR HET MORAAL.”

De

MooiRooi
SCHAAL
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Evenementen

5 juni - 28 augustus 
Iedere woensdagavond: 
Bridgedrive BC Rooi 750

Mariendael

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

23 juli 2013
Breng het Verre Oosten 

op uw tafel
d’n einder

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

25 juli 
Dagtocht Leerdam

Vertrek vanaf Markt

27 juli 
Orgelconcert met 

Hopman en Hopman
Martinuskerk

28 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

29 juli 
Ontmoet klassieke muziek

Odendael

29 juli 
Expositie van Will van Rooij 

Mariendael

30 juli - 28 september 
Tentoonstelling ‘Beelden tussen 
Kamillie, Venkel en Rozemarijn’

Sint-Paulusgasthuisjes

30 juli 
Informatie over bridge

De Loop’r

1 augustus 
Sociale Media, wat kun 

je er mee? 
Odendael

3 augustus 
Orgelconcert met 

Axel Wenstedt
Martinuskerk

4 augustus 
Zandhoefs Oogstfeest

Hoeve Strobol

4 augustus 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

5 augustus 
Kleur in uw interieur 

Odendael

7 augustus 
Afsluiting Zomeractiviteiten met 

een gezellige brunch
Kasteelpark

8 augustus 
Onderonsje: samen 

eten en koken
Damiaancentrum

10 - 11 augustus 
DeMooiRooiSchaal

VV Boskant

10 augustus 
Orgelconcert met 

Ilona de Jong
Martinuskerk

11 augustus
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

11 augustus 
Zomer knutselen! 
Kinderboerderij

13 augustus 
KBO fi lm: Natuurdocumentaire 

Odendael

18 augustus 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

18 augustus 
ELVIS memorial 

Kerkplein Café van Ouds

24 - 28 augustus 
Rooi Kermis

Centrum Sint-Oedenrode

25 augustus 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

26 augustus 
Burgerkoningsschieten

Sportpark “De Neul” Veld 5

31 augustus 
Orgelconcert met Althuizen en 

Augustus
Martinuskerk
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