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Folders deze week:

Primera
Formido
Amon

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.

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.

Sint-Oedenrode loopt vol door Jaarmarkt

De drukte in de straten was gisteren even wisselvallig als het weer, maar de organisatie kan terugkijken op een dag met topdrukte. Vooral iets na de middag, toen 
de zon regelmatig doorkwam, was het op sommige punten dringen geblazen. Het muzikaal programma was divers, er waren veel leuke en afwisselende waren 
te verkrijgen en ook de winkels werden aardig bezocht. Na twee – door slecht weer – mislukte braderieën mocht Sint-Oedenrode eindelijk weer eens duizenden 
bezoekers tegelijk incasseren. Door de gezelligheid gaf het direct een visitekaartje af. Nu is het hopen dat veel van deze mensen snel terugkeren in Rooi om te 
winkelen of om te genieten van de plaatselijke horeca. » Kijk voor meer foto’s op pagina 28

Het Kloppend Hart krijgt 26,4 miljoen voor 14 projecten

Flinke impuls voor landschap en economie in Sint-Oedenrode
Goed nieuws voor Sint-Oeden-
rode en omgeving. De provincie 
Noord-Brabant heeft gisteren-
ochtend vier projecten uitgekozen 
voor de eerste investeringsronde 
van € 26,4 miljoen voor de Land-
schappen van Allure. De projecten 
zijn de Groene Corridor, het Klop-
pend Hart, de Zoom en de Landerij 
van Tosse. De 25 partners in deze 
projecten brengen samen € 43,6 
miljoen in, waarmee de totale in-
vestering € 70 miljoen bedraagt.

Het doel van Landschappen van 
Allure is de natuur mooier en 

grootser te maken door middel 
van natuur- en landschapspro-
jecten uit de streek zelf. Lokale 
overheden, bedrijven, natuur- en 
maatschappelijke organisaties 
trekken hierin samen op. Mooie en 
vitale landschappen houden Bra-
bant aantrekkelijk om in te wonen, 
werken en recreëren. Zo werkt de 
provincie Noord-Brabant samen 

met partners aan haar ambitie om 
een Europese topregio op het ge-
bied van kennis en innovatie te zijn 
én te blijven. Het geld om te inves-
teren komt uit de opbrengsten van 
de verkoop van Essent-aandelen.

Het Kloppend Hart 
Project ‘Het Kloppend Hart’ – waar 
Sint-Oedenrode deel van uit maakt 

- smeedt kleine natuurgebieden 
als de Mortelen, de Scheeken, de 
Geelders en de Kampina aaneen 
tot het grootste natuurgebied van 
Brabant. In die gebieden vinden 14 
deelprojecten plaats op het gebied 
van cultuurhistorie, landschap of 
toerisme-recreatie.  

» lees verder op pagina 6

Mooi
voor vrouwen

BIJ EEN KNIP / KLEUR-
BEHANDELING KRIJG JE EEN 

SHELLAC BEHANDELING

MET 50% KORTING
ACTIE GELDT T/M EIND JULI. 

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388 zie pagina 16 t/m 19
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout
m.m.v.
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

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.

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

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

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden
Je hebt het zo ontzettend moedig gedaan
Wie kan begrijpen hoe je hebt geleden
En wie kan voelen wat je hebt doorstaan

Na een liefdevol en zorgzaam leven is
mijn man, ons pap en lieve opa van ons heengegaan

Piet Huijberts

∗ 18 september 1943                                      † 23 juni 2013 

echtgenoot van

Thea Huijberts – Sanders

Jolanda en Peter
Tom & Gijs

Erie en Joost
Milou & Wout

Ameroyenhof 10
5492 CK Sint-Oedenrode

De crematiedienst zal worden gehouden op donderdag 27 juni 
om 16.00 uur in crematorium Uden, Belgenlaan 11 te Uden.
Ons pap is in uitvaartcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode.
U kunt van ons pap afscheid nemen woensdag van 19.00 tot 
20.00 uur.
In plaats van bloemen graag een bijdrage voor de Hartstichting, 
waarvoor een collectebus in het crematorium zal staan.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Pleidooi voor actievere betrokken-
heid gemeenteraden bij fusie
De gemeenteraden van Schijndel 
en Sint-Oedenrode moeten een be-
langrijkere en actievere rol krijgen 
bij de besprekingen over de fusie 
van die gemeenten. Met een amen-
dement gaan de PvdA in Schijndel 
en Hart voor Rooi in Sint-Oedenro-
de voorstellen om de gemeentera-
den die prominentere rol te geven.

In het amendement wordt voorge-
steld een kerngroep te formeren, 
bestaande uit fractievoorzitters 
van alle raadsfracties van Schijndel 
en Sint-Oedenrode. Die groep zal, 
met ambtelijke ondersteuning, zelf 
gesprekken aangaan met betrok-
kenen in de twee gemeenten en 
het doen en laten van de colleges 
van B&W kritisch volgen.
Initiatiefnemer van het amende-
ment is fractievoorzitter Dimitri 
van der Donk van de Schijndelse 
PvdA. “Bij zo’n belangrijk onder-
werp als een mogelijke fusie van 
gemeenten, moet de gemeente-
raad verder gaan dan reageren op 
wat gemeentebestuurders bekend-
maken. De raden moeten actief 
zijn en, in goede harmonie, zelf 
initiatieven nemen”. Daarop heeft 
PvdA Schijndel contact opgeno-
men met de fractie Hart voor Rooi; 
Fractievoorzitter Janneke van Vugt 
van Hart voor Rooi: “Die grotere 

betrokkenheid van de gemeente-
raden zal de kwaliteit van en het 
draagvlak voor besluiten ten goede 
komen, zo verwachten we.”

 
 
 
 
 

Je gaf ons liefde, bezorgdheid en trouw 
wij hebben genoten van die jaren met jou 
en weten dat het jou ook goed heeft gedaan 
we zullen je erg missen bij het verder gaan.   

 
 

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

is tot ons verdriet van ons heengegaan,  
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma 

 

Annie Latijnhouwers – 
Pijnenburg 

 
echtgenote van  

 
Nol Latijnhouwers † 

 
Zij is 82 jaar geworden. 

 
 Son: John en Marian 
   Nick en Veerle  
Sint-Oedenrode: Marian  
 Nijnsel: Jos en Annelies 
   Marloes ♥ en Daan 
    Lars 
   Carleen en Jordy 
   Inge en Jeroen 
   Stef en Jil 
   Rob 
21 juni 2013 
Rooijseweg 12 
5691 PA Son 
 
De uitvaartdienst zal worden gehouden op donderdag 27 juni 
om 10.30 uur in de kerk van de H. Antonius van Padua van de 
H. Odaparochie, Lieshoutseweg te Nijnsel, waarna aansluitend 
de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof. 
Woensdag 26 juni is er om 19.00 uur een avondwake ter 
nagedachtenis aan ons mam in de parochiekerk te Nijnsel. 
Ons mam is opgebaard in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode, alwaar geen bezoek. 
Indien wij vergeten zijn een persoonlijk bericht te sturen,  
wilt u deze aankondiging dan als zodanig beschouwen. 

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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Prima samenwerking tussen gemeente en burgers

Weieven en Jekschot een stuk veiliger

Tien maanden en 1.3 miljoen euro 
verder zijn de Weievenseweg en 
een gedeelte van de Jekschotse-
weg klaar voor de toekomst. Vo-
rige week woensdagmiddag her-
opende wethouder Dekkers de 
nieuwe weg, door samen met twee 
bewoners aan het traject – Drea 
Rovers en Corrie Schoenmakers – 
een lint door te knippen.

De wegen zijn vooral een stuk 
veiliger gemaakt. Voorheen ge-
bruikten auto's de route nog wel 
eens als racebaan en dat leverde 
gevaarlijke situaties op, vooral 
voor fietsers. Daarnaast waren er 
veel klachten over de bermen. Die 
deden letterlijk en figuurlijk veel 
stof opwaaien. Drea Rovers had 
er schoon genoeg van en begon 

met een handtekeningenactie. Ze 
kreeg bijna de hele buurt mee. De 
route moest en zou veiliger wor-
den gemaakt. “Eigenlijk viel het 
opknappen van deze weg buiten 
de boot”, legde Dekkers nogmaals 
uit tijdens de heropening. “Tot dat 
onze subsidioloog Marcel Evers 
ons op pad hielp. Hij gaf aan dat 
de Provincie er een potje voor had. 
Dat bleek te kloppen.” 

Samen met een werkgroep van 
aanwonenden, ging de gemeente 
aan de slag met het project. 
Dekkers noemde het in 2012 al 
eens een ‘prima voorbeeld van 
burgerparticipatie’. Vooral Hans 
van den Wijngaard had vanuit de 
gemeente veel contact met de be-
woners. Het project verliep niet 

helemaal vlekkeloos. Zo was er een 
flinke financiële tegenvaller, omdat 
het oude wegdek meer teerhou-
dend was dan gedacht. Daardoor 
stegen de verwerkingskosten voor 
het hergebruik. De tegenvaller is 
binnen het project opgevangen; er 
zijn geen rode fietspaden aange-
legd en het wegdek is 2cm dunner 
uitgevoerd dan gepland. 

De nieuwe situatie is een stuk gun-
stiger voor zowel de fietsers als de 
omwonenden. Tijdens de opening 
was het druk. De aannemer was 
er, leden van de gemeenteraad 
en natuurlijk veel buurtbewoners. 
Van de provincie was er niemand. 
Toch bedankte Dekkers hen voor 
de 750.000 euro subsidie die werd 
geschonken.

Corrie Schoenmakers (l) en Drea Rovers knippen samen met wethouder Dekkers het lint door.

  bakkerij bekk
e

r
s

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

dagje strand…
neem iets Bekkers mee

Bekkers 
vakantietas
• 1 brood naar keuze

• 6  witte bolletjes

• 4 worstenbroodjes

• 5 mini krentenbolletjes

• 1 peperkoek naturel

14,60

10,00
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  

• 5 mini krentenbolletjes

10,0010,00
nu ruim 30% vakantiekorting

van 25 juni t/m 9 juli

Bezwaar ‘Tegengas Rooi’ gegrond verklaard
Actiegroep Tegengas Rooi heeft 
vorige week woensdag tijdens een 
hoorzitting in het gemeentehuis 
gelijk gekregen van de gemeente 
inzake een bezwaar dat het had 
ingediend. De beweging, be-
staande uit meerdere buurtbewo-
ners, had bezwaar gemaakt tegen 
het verlenen van een vergunning 
aan een agrarische ondernemer 
om in plaats van zes kleinere, vier 

grotere mestsilo’s te plaatsen.

“De gemeente heeft verklaard dat 
ze de vergunning onterecht heeft 
verleend. Wij gaan er vanuit dat 
B en W dienovereenkomstig be-
sluiten. Uiteraard zijn we tot zover 
tevreden, een aantal argumenten 
zijn echter niet verduidelijkt. Hoe-
wel we nu een punt gescoord heb-
ben is het plan om mestsilo’s te 

plaatsen aan de Wolvensteeg nog 
niet van de baan. We gaan ons be-
raden -  ook met onze raadsman 
- hoe we nu verder moeten”, rea-
geerde woordvoerder van Tegen-
gas Rooi, Tjitte Talsma. Het bedrijf 
wil mest gaan verwerken in een 
mestinstallatie. De groepering is 
bang dat de buurt wordt gecon-
fronteerd met toename van ver-
keer en geuroverlast. 

Willem van der Pasch namens 
CDA in commissie
De gemeenteraad heeft afgelopen 
dinsdag een besluit genomen op 
de voordracht van W.J.M. (Willem) 
van der Pasch als commissielid-
niet raadslid voor CDA-Rooi. 

De bedoeling van die functie is om 
de fractie in vergaderingen van de 

voorbereidingscommissie te verte-
genwoordigen bij afwezigheid van 
de raadsleden. 

Bij het ter perse gaan van deze krant 
was de uitslag nog niet bekend. In 
de praktijk is de voordracht slechts 
een formaliteit.

Team kapsalon Unique wenst
iedereen een fijne vakantie! Kofferen 3A

5492 BL Sint-Oedenrode
Tel. 0413-477829

www.unique-kapsalon.nl

Tijdens de vakantieperiode zijn wij normaal geopend
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BtB ondernemersvereniging

Jubileumfeest bij Grand café De Gouden Leeuw

“De definitie van een echte on-
dernemer is iemand die nooit zijn 
doel bereikt”,dat vertelde Hennie 
van der Most vorige week dins-
dag aan de BtB-leden. Aangezien 
de ondernemersvereniging inmid-
dels 15 jaar bestaat, werd de jaar-
vergadering afgesloten met een 
uitgebreid jubileumfeest in Grand 
café De Gouden Leeuw. 

Hennie van der Most is onder 
meer bekend van Preston Palace 
en Wunderland Kalkar.De onder-
nemer in hart en nieren was uit-
genodigd om zijn ondernemers-

geest met de BtB-leden te delen. 
Uitgebreid vertelde hij over diverse 
projecten en wetenswaardigheden 
waar hij als ondernemer mee te 
maken heeft gehad. Volgens van 
der Most is de bouw de spil van 
de economie, vanwege de enorme 
werkgelegenheid en kan crisis nog 
lang duren, omdat ondernemers 
nauwelijks geld kunnen lenen. 
“In 1980 leefden we ook in crisis, 
maar toen gaven de banken wel 
geld aan ondernemers. Nu zit alles 
vast.” Veel BtB-leden konden zijn 
visie wel waarderen, al blijkt niet 
ieder lid een echte ondernemer. 

“Zzp’ers zijn geen ondernemer, 
maar zelfstandige werknemers. Zij 
hebben immers geen personeel in 
dienst”, aldus van der Most.

Peter Hulsen, Rob van Kaathoven en 
Anja van den Hanenberg traden af 
als bestuurslid van BtB. Vier nieuwe 
leden nemen het stokje van hen 
over: geen overbodige luxe. Met 
198 leden gaat het goed met BtB, 
maar een alsmaar uitbreidende hoe-
veelheid werkzaamheden, vraagt 
veel van de bestuursleden. Menno 
van der Pol, Arthur Frieser, Dennis 
Ketelaars en John van de Velden 

gaan deze uitdaging aan. De lucht 
stond bol van warmte, het perso-
neel van De Gouden Leeuw liep de 
benen uit het lijf om al die dorstige 

kelen van een koel drankje te voor-
zien en Twins catering bood een uit-
gebreid menu. Een bijzondere avond 
op een bijzondere locatie. 

BESTUUR	  BtB	  
Arent	  van	  Dijk	  

Arthur	  Frieser	  

Judith	  Brouwers	  

Menno	  van	  der	  Pol	  

Mar>jn	  van	  der	  Loo	  

Dennis	  Ketelaars	  

John	  van	  der	  Velden	  

Jaarvergadering	  2013–	  Gouden	  Leeuw	  

VoorziJer	  

Vice-‐voorziJer	  

Secretaris	  

Penningmeester	  

Media/communica>e	  

Bedrijvencontacten	  

Starters	  /	  ZZP	  /	  ond.	  ver.	  

Hennie van der Most sprak voor een 
volgepakte zaal in de Gouden Leeuw

Tijdens de bijeenkomst waren oud-gedienden van de BtB uitgenodigd. 
Deze voormalig bestuursleden zijn van grote waarde geweest voor de vereniging.  

15 jaar
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3 kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Nu 3 maanden
korting op Glasvezel 

Alles-in-één 
Standaard

Overal in en om het huis tv-kijken 
op je laptop, tablet en smartphone

Met één druk op de knop een 
programma even op pauze zetten 

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

* De eerste 3 maanden betaal je € 45,- /mnd voor Glasvezel Alles-in-één Standaard met Interactieve HD TV, Supersnel internet en Bellen.
Daarna betaal je € 68,- / mnd. Je ontvangt het Pluspakket gratis zolang je Compleet bent.

Heb je al mobiel van KPN?
Maak je KPN Compleet. 
En krijg het Pluspakket gratis!

kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

Heb je al mobiel van KPN?
Maak je KPN Compleet. 
En krijg het Pluspakket gratis!
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MooiRooikrantDe 5
Nijnsel nog niet enthousiast, wel positief over 
nieuw dorpshart

De presentatie van de plannen voor 
een nieuw dorpshart in Nijnsel, 
woensdagavond 19 juni in De Bec-
kart, is door de aanwezige bewoners 
goed ontvangen. Te oordelen naar 
de reacties in de zaal staan de mees-
te Nijnselnaren er wel voor open, al 
waren er veel vragen en hadden de 
criticasters het hoogste woord.

Cees van Rossum, wijkwethou-
der van Nijnsel, zei erg onder de 
indruk te zijn van wat de werk-
groepen van de Dorpsraad doen 
om hun kerkdorp leefbaar en mooi 
te houden. Het plan concentreert 
zich rond het processiepark, dat in 
oude luister kan worden hersteld 
met wat extra accenten. 

Of er door de uitvoering van de 
plannen dingen zullen verdwijnen, 
was de eerste vraag die uit het pu-
bliek naar voren kwam. “We heb-
ben geen sloopplan en ook geen 
kapplan” stelde dorpsraadvoorzit-
ter Jan van der Aa de vragensteller 
gerust. “We slopen hooguit een 
kozijn uit De Beckart, als daar een 
nieuw in moet komen.”

Toen architect Stan Elings voor het 
eerst in Nijnsel kwam, viel hem 
vooral op dat er veel verharding 
was, en veel barrières. “Het groen 
is verzorgd, maar erg stedelijk” 
voegde hij eraan toe, daarmee al 
een idee gevend hoe hij aankijkt 
tegen de dorpsvernieuwing. Twee 
jaar geleden lag er ook al een plan, 
opgesteld door bureau Arcadis, 
genaamd “Het bruisend dorps-
hart van Nijnsel”. “Maar, wat je 
daar ook van vindt, dat was niet 
gemaakt in samenwerking met de 
inwoners” aldus Elings. Ook de 
eerdere ideeën over De Beckart, 
opgesteld door studenten en des-
tijds met enthousiasme ontvan-
gen, zijn inmiddels uit beeld.

Het publiek leek weinig oog te 
hebben voor al het moois dat 
Elings liet zien, want de vragen en 
discussie gingen voornamelijk over 
het verkeer. “We zitten hier nu al 
anderhalf uur te praten over het 
vrachtverkeer, en er is nog maar 
één vrachtwagen langs gekomen” 
sneerde een van de aanwezigen 
maar de meesten gingen onge-
stoord op dat onderwerp verder.

Nijnsel heeft nog volop gelegen-
heid om te laten weten hoe ze hun 
dorpshart het liefst zien. De schet-
sen van model A (mét doorgaand 
vrachtverkeer) en B (zónder) han-
gen in de Beckart en daar liggen 
ook formulieren waarop ze hun 
ideeën en meningen kwijt kunnen.

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

t/m woensdag 3 juli bij Intratuin Veghel

20%
kortIng

op 1 binnen of buitenplant naar keuze*
*   Alleen geldig tegen inlevering van deze bon  

bij Intratuin Veghel. M.u.v. lopende (kortings)  
acties en aanbiedingen. 1 kortingsbon per klant.

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!

In samenwerking met 

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

De gemeentegids
De gemeentegids ziet er mooi uit en de winnaars van de fotowedstrijd 
wil ik hartelijk feliciteren.

De gemeentegids van 2014 kunnen wij vandaag, met zijn allen gratis 
maken. Neem een pen en schrijf op uw nieuwe gids: GEMEENTEGIDS 
2013/2014. In een mum van tijd leveren wij dan  een besparing  van 
ruim 1000kg papier. Om nog maar te zwijgen over hout, spoelwater, 
inkt, transportkosten en recyclekosten.

De actualiteit van deze gids is ook niet optimaal. Als ik onder de ru-
briek: kindertehuizen, het gezinsvervangend huis aan de kamille vind, 
dan moet toch gezegd worden dat het voor de meeste bewoners al 
heel wat jaren is geleden dat zij kind waren.

Voor de toekomst lijkt het mij voldoende een kleine oplage te maken 
voor de mensen die geen toegang hebben tot internet. Ik zou niet 
durven zeggen hoeveel van deze gidsen volgende week al bij het oud 
papier liggen.

Mieke van Schijndel
Stompersstraat 16

Lezerspodium....
Door: Mieke van Schijndel

Water staat Dorpswinkel Boskant nog steeds tot 
aan de lippen
Het gaat nog steeds niet goed 
met de Dorpswinkel in Boskant. 
Enkele maanden geleden werden 
enkele reddingsboeien toegewor-
pen die de boot voor zinken be-
hoedde, maar het water staat de 
zaak nog steeds tot aan de lippen. 
Eind vorige week werd de nood-
klok wederom geluid. 

Penningmeester Gerard van Kol-
lenburg trok maar weer eens aan 
de bel. De burgers van Boskant 
moeten binnen vier maanden 
de omzet laten stijgen tot 15000 
euro per week, anders zullen de 
deuren worden gesloten. Dat wil 
zeggen dat er nog steeds te wei-
nig gekocht wordt. Ook het aan-

tal noodzakelijke vrijwilligers blijft 
achter. Op dit moment zetten tien 
personen zich vrijwillig in, maar dat 
moeten er minimaal vijfentwintig 
zijn. Gisterenavond heeft de Stich-
ting Vrienden van de Dorpswinkel 
uitleg gegeven over de huidige si-
tuatie. Daarover later meer.

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen

Kofferen 14a - 5492 BN Sint-Oedenrode 
0413-479265

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag t/M vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Model 1

Model 3
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MooiRooikrantDe6 
Anonieme gift maakt opstarten van project mogelijk
Kinderen creëren eigen schilderwand 
op Kinderboerderij Kienehoeve!

Zondag 30 juni zal worden be-
gonnen aan een kleurrijke, door 
kinderen geschilderde, wand op 
Kinderboerderij Kienehoeve. Een 
lange gekoesterde wens gaat hier-
mee in vervulling!

Op gespannen canvas, met een 
afmeting van 20 bij 20 cm. mogen 
kinderen hun eigen kijk op de kin-
derboerderij aan het doek toe ver-
trouwen, er vervolgens hun naam 
en leeftijd onder zetten en het op 
de boerderij achter laten. Na een 
behandeling tegen de altijd grillige 
weersinvloeden zullen de kunst-
werken later worden samenge-
voegd tot één wand welke tot in 
lengte van jaren op de kinderboer-
derij te zien zal zijn! Kinderen van 
nu schilderen op die manier iets 
leuks, wat ze later weer aan hun 
eigen kroost kunnen laten zien! 

Vanaf 13.30 uur staan tafels, 
bankjes en waterverf klaar, zodat 
de kinderen volop de gelegenheid 

krijgen zich te laten zien als een 
Jeroen Bosch, Jan Steen of zelfs 
Vincent van Gogh in de dop!  Als 
de beoogde wand wat te groot 
dreigt te worden kunnen we zelfs 
kiezen voor twee kleurrijke wan-
den, er is immers ruimte genoeg! 

De vrijwilligers van de Kinderboer-
derij Kienehoeve zullen een en an-
der begeleiden.
Schilderen kan tot 16.30 uur, de 
kinderboerderij sluit om 17.00 uur! 
De vrijwilligers van de kinderboer-
derij laten weten dat alle schilderij-
tjes, voorzien van naam en leeftijd, 
in de nieuwe ‘kunstwand’ te zien 
zullen zijn. Deze activiteit is, zoals 
gewoonlijk, gratis voor kinderen 
t/m 12 jaar! Wij zien jullie graag 
op zondag 30 juni tussen 13.30 en 
17.00 uur in de boerderij!

Tevens laten de vrijwilligers weten 
dat de kinderboerderij in de zo-
mervakantie elke middag open is 
met als uitzondering de zaterdag.

Oldtimerrit Rondje Rooi
Op 7 juli is het weer zover: Rondje 
Rooi, de oldtimerrit voor automin-
nend  Sint-Oedenrode.

Reeds 75 liefhebbers hebben zich 
aangemeld en zijn inmiddels druk 
bezig om hun trots toonbaar te 
maken.  Prachtige auto’s zullen 
er te zien zijn uit vervlogen tijden.  
Wat dacht u van Cruyff’s  Citroen 
SM of Inspector Morse’s Mk2 Ja-
guar,  Van Doorne’s Daf 600 en 
Spandau Ballet’s MGB Gt.  Na-

tuurlijk zijn er kwaliteits Benzen en 
stoere Volvo’s.
Op de kofferbakverkoop zullen on-
derdelen, folders en modelauto’s 
worden aangeboden van 9.30 tot 
11.30. We hopen op hoge kijkcijfers 
en kopers maar vooral de gezellig-
heid is troef.  Iedere deelnemer aan 
de rit heeft de mogelijkheid om zijn 
of haar waar aan de man te bren-
gen. Er is nog een mogelijkheid om u 
aan te melden bij Frans Mabesoone 
mocht u nog mee willen doen.

€12,95
per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nHeuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode Tel. 0413 47 24 63 www.traiteur-slagerijerheijen.nl

Nieuw!
Barbecue vis

(minimaal 4 personen)

gemarineerde scampispies op een braadsleetje
gemarineerde pangasiusspies op een braadsleetje

visbootje (een verrassing van zalm, pangasius en scampi)
cocktailsaus à la Verheijen en knoflooksaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade

en rauwskostsalade
(alles uit eigen keuken!)

The Catering Company weet hoe het werkt

Noem een type feest en The Ca-
tering Company uit Best kan het 
voor u regelen. Kindercatering en 
Tapas zijn een bijzondere specia-
liteit, maar ook het opzetten van 
een compleet evenement behoort 
tot de mogelijkheden. Eigenaresse 
Chantal van de Wiel stelt het be-
drijf graag aan u voor.

“Ik ben Chantal van de Wiel. Tien 
jaar lang heb ik in de horeca ge-
werkt. Na een tijd gestopt te zijn 
is horeca altijd in mijn gedachten 
gebleven. Het werk begon weer te 

kriebelen. Eigenlijk kun je zeggen 
dat het door mijn bloed stroomt. 
Het is heel simpel, ik hou van het 
werk én van enorme uitdagingen. 
Na veel plannen en uitwisselen 
van gedachten, heb ik besloten 
om mijn eigen cateringbedrijf te 
beginnen. Het doet me goed om 
mensen lekker eten te serveren, 
zonder dat ze er zelf naar om hoe-
ven te kijken.”

The Catering Company staat voor 
hetzelfde als waar Chantal voor 
staat; hygiëne en kwaliteit. Ze 
denkt aan alles. Zelfs de afwas 
wordt gedaan. En dat allemaal bij 
één bedrijf! Zoals gezegd is kin-
dercatering één van de specialitei-
ten van The Catering Company. 
Chantal legt uit waarom. “Bij kin-
derfeestjes wordt er vaak frietjes 
en een snack geserveerd, maar ik 
wil het juist  verantwoord houden. 
Zoals mini hamburgers van mager 
rundvlees met yoghurtsaus i.p.v 
mayo. Natuurlijk zijn er ook frietjes 
en snacks te verkrijgen. Ook een 

kinderfeestje is helemaal te verzor-
gen. We verzorgen thema’s met 
het eten, maar ook de versiering, 
amusement en de eventuele ge-
bakjes. Kortom The Catering Com-
pany verzorgt uw hele feest of 
bijeenkomst tot in de …………... 
Bij ons is alles te bespreken. Daar-
naast bezorgen wij ook lunch voor 
zowel particulieren als bedrijven.  
Én het voordeel bij ons is dat je al 
vanaf 5 personen kunt bestellen, 
dus zelfs bij visite. Ideaal!”

Een duidelijk verhaal. The Catering 
Company weet hoe het werkt. Het 
HACCP certificaat heeft het in huis 
en er wordt bezorgd met speciale 
koel- en warmhoudbakken, zodat 
de temperatuur behouden blijft. 
Dat alles vers is, spreekt voor zich. 
Ook dát is The Catering Company!

The Catering Company, Speel-
heideweg 49, 5683 JH  Best, tel: 
06-12223748. Openingstijden: 
Dinsdag t/m zondag van 08.30 tot 
22.00 uur.

advertorial

Bezorger van de Maand: 
Anouk van den Berk

Deze jongedame is gekroond tot Bezorger van de Maand van De-
MooiRooiKrant. Iedere week  trotseert ze weer en wind om de krant 
netjes in de brievenbussen te deponeren. Veel en ver fietsen is wel aan 
Anouk toevertrouwd, want ze bezorgd de krant in één van de kran-
tenwijken die buiten de bebouwde kom liggen. Omdat ze zo goed 
bezorgd, heeft ze van DeMooiRooiKrant een Rooi2000 waardebon 
gekregen van 15 euro.  

Vervolg voorpagina

Flinke impuls voor landschap en economie in Sint-Oedenrode
Het Kloppend Hart ziet kans om 
geld te verdienen aan de bijzonde-
re landschapswaarde in Het Groe-
ne Woud, waarvan een deel terug-
vloeit in het beheer en onderhoud 
van het landschap. De meest in 
het oog springende projecten zijn 
het uitzetten van Edelherten in het 
natuurgebied en het aanleggen 
van een ecoduct over de spoorlijn 
Eindhoven-Boxtel. 

Rooise projecten
Rooi is betrokken bij de volgende 
projecten; Reanimatie van verloren 
erfgoed (In heel het Groene Hart 
worden schuren en boerderijen in 
ere hersteld), De Hulsthoeve (Ge-
meente Sint-Oedenrode, TU/Eind-
hoven, Brabants Landschap, A. 
van Liempd sloopwerken, 2life-art, 
SKOSO, IVN Rooi, Kunststichting 
Sint-Oedenrode en enkele partijen 
meer werken samen om bijgebou-
wen te herstellen, het een land-
schappelijke inrichting te geven en 
om recreatieve voorzieningen aan 

te leggen. Duurzaamheid speelt 
een belangrijke rol), Duizendja-
rig Woud (het aanleggen van een 
woud op de plek waar vroeger 
kasteel Lochtenburg stond. O.a. 
de Ahrend en boomkwekerijen 
van den Hurk en Van den Berk 
zijn hier bij betrokken), Wandel-
fietspad Bobbenagelseweg en Bia 
Medisch Centrum (Dit is een zelf-
standig behandelcentrum, gespe-
cialiseerd in borstkanker bij man-
nen en vrouwen. De bestemming 
is aan de rand van Diependaal aan 
de Nijnselseweg)

Blij
Wethouder Dekkers reageerde 
uiterst verheugd op het nieuws. 
“Dit is geweldig nieuws”, zegt hij. 
“Hoewel ik overtuigd was van het 
duidelijke verhaal was het toch nog 
spannend. We hebben het met 
zijn allen gedaan. Het Kloppend 
Hart wordt gedragen door bedrij-
ven, stichtingen en de gemeente. 
Daarnaast hebben we veel hulp 

gehad van vrijwilligers als Romano 
van der Meijden en Rinus van der 
Heijden. De toekenning is erg be-
langrijk voor Sint-Oedenrode. Het 
landschap en de economie krijgen 
een sterke impuls. Bovendien le-
vert het extra banen op.”

Vier van de tien projecten kregen 
een subsidie toegewezen. Er komt 
echter nog een tweede tender 
waarbij  plannen opnieuw de kans 
krijgen om in aanmerking te ko-
men voor overheidssteun. Plannen 
die net buiten de boot vielen, maar 
ook nieuwe ideeën zijn welkom. Al 
moeten die van hele goede huize 
komen, want de voorbereidingstijd 
is kort. De vraag is nu of gemeente 
Sint-Oedenrode zich met enkele 
ondernemers moet bezinnen of 
het nog kans maakt op meer.   

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

Vier generaties

Op 3 april 2013 is in Zijtaart Auke 
geboren. Een dochtertje van Yvonne 
van Tiel-van Boxtel (26 jaar),  klein-
dochtertje  van Marion van Boxtel-

Albers (55 jaar) en achterklein-
dochtertje van Maria van Kessel 
(80 jaar). Oma en overgrootoma 
komen beiden uit Sint Oedenrode.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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MOOISTE COLLECTIE
VAN SINT-OEDENRODE

KOM HEM NU BEKIJKEN IN DE WINKEL!

NIEUWE MODELLEN BRILLEN & ZONNEBRILLEN

BIJ HUISKENS OPTIEK
FASHION

ZICHTBAAR BETER Huiskens Optiek  Heuvel 18  Sint-Oedenrode  www.huiskensoptiek.nl

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl

Experiment in Rooi met gezinscoaches en wijkwerkers

In Twente wordt door Stichting Verzorgd geëxperi-
menteerd met gezinscoaches en wijkwerkers. Deze 
mensen helpen gezinnen of ouderen en jongeren 
met een beperking. Ze hebben hulp nodig, maar 
niet per se van een zorginstelling. Daarbij is niet 
‘zorg’ het toverwoord, maar ‘geluk’. Geluk voor 
het persoon of gezin staat voorop. Komend najaar 
maakt ook Sint-Oedenrode kennis met deze manier 
van werken. Het past precies in het denkbeeld van 
wethouder Jeanne Hendriks.

De zorg in Nederland verandert. Het moet ook ver-
anderen, want anders is het over twintig jaar niet 
meer te betalen. Daarom wil de overheid dat burgers 
steeds meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat 

ze gebruik gaan maken van de sociale omgeving. 
Misschien wil de buurman wel even een lift geven 
naar het station, omdat je moeilijk ter been bent. 
Of je trommelt je zoon op als het huis een poets-
beurt nodig heeft. Zo zijn er honderden voorbeel-
den te noemen. “Vroeger werd meteen aangeklopt 
bij de overheid, maar daar begint langzaam maar 
zeker verandering in te komen”, vertelt Hendriks. 
“Het lijkt misschien dat de overheid voorzieningen 
afbreekt, maar dat is absoluut niet zo. Er wordt hard 
aan oplossingen gewerkt. Eigen verantwoordelijk-
heid van burgers speelt daarin een belangrijke rol. 
Het grote voordeel van zelfredzaamheid is dat de 
solidariteit binnen de gemeenschap sterk wordt 
vergroot en er zal veel minder bureaucratie zijn. De 
mensen die het écht nodig hebben kunnen dus snel 
en goed geholpen worden. Daarnaast bespaart het 
heel veel geld.”

Wijkwerkers zullen een prominente rol gaan krijgen 
in de samenleving. Waar eerst een zorgverlener over 
de vloer kwam, wordt dan sneller een wijkwerker 
ingeschakeld. Dat zijn de mensen die in de wijk en 
buurt de contacten met inwoners hebben, zoals bij-
voorbeeld de welzijnswerker, de medewerkers van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Wmo-con-
sulenten van de gemeente. Ze zoeken naar oplos-
singen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Dat 
doen ze door het voeren van uitgebreide gesprek-
ken, die keukentafelgesprekken worden genoemd. 
Eerst wordt gekeken naar wat mensen zelf kunnen 
oplossen met familie en vrienden. Wanneer het no-
dig is krijgen mensen specialistische hulp. Hendriks: 
“Bureau Jeugdzorg gaat verdwijnen. Evenals andere 
indicatieorganen. Wijkwerkers gaan taken uitvoeren 
onder verantwoordelijkheid van de gemeente.” 

In Brabant noordoost zijn we met twintig gemeentes 
bezig om daar een invulling aan te geven. De pro-
blemen hebben we in kaart en we weten wat we 
willen. We lopen ver voor op de rest van Nederland, 
omdat we er hard aan getrokken hebben. Het is nu 
wachten op Den Haag. Er is nog geen wet- en re-
gelgeving op dat gebied. Vanaf ongeveer 1 januari 
2015 worden de werkers ingezet.” Aan het eind van 
dit jaar is er dus een pilot van Stichting Verzorgd in 
Sint-Oedenrode en Eindhoven. Zo maakt Rooi alvast 
kennis met de werkwijze van de toekomst.       

Bijna tijd voor de Solexrace

Na het startschot op 7 juli om 
12.00 uur sprinten de deelnemers 
naar hun klaarstaande solex om te 
gaan racen. Dit is niet het enige 
spectaculaire moment van het be-
treffende weekend. De Ollandse 
solexrace staat namelijk bol van de 
hilarische en spannende momen-
ten. Daar moet je gewoon bij zijn. 
Als supporter, of als deelnemer. De 
inschrijving is inmiddels begon-
nen.

Via de site www.solexrace.info is 
dat mogelijk. Er zijn al enkele teams 

die zich ingeschreven hebben, dus 
er zal sprake zijn van een goede 
en leuke competitie. Op zaterdag-
avond 6 juli begint de voorpret al. 
De organisatie staat dan klaar om 
de solexen van de deelnemers te 
keuren. Daarna begint de hilaritei-
tenrit. Rond 19.00 uur zal deze rit 
starten. Aan de hilariteitenrit doen 
vooral de mensen mee die voor de 
grap op de kleine snorfiets stappen. 
En dat gaat niet met gewone kle-
ding. Misschien kunt u nog wel de 
foto’s van vorig jaar herinneren?

Een dag later wordt om 09.30 uur 
het rennerskwartier geopend. De 
deelnemers kunnen een plaatsje 
gaan zoeken in de speciaal opge-
stelde pitsstraat. Rond 11 uur is het 
tijd voor de verkenningsronde. Het 
is namelijk wel slim om te weten 
welke bochten je te wachten staan. 
Als om 12.00 uur het startschot 
klinkt, is er acht uur lang het geluid 
te horen van zoemende solexmoto-
ren. De hele middag is het dan al 
berengezellig rond café d’n Toel. 
Vanaf 18 uur wordt dat versterkt 
door de band Tilt. Dus schrijf maar 
vast in de agenda: Solexrace 6 en 7 
juli, Olland.  "We lopen in Rooi ver voor op de rest van Nederland, 

omdat we er hard aan getrokken hebben."
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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

De goedlachse Anita van Kessel 
haalt giechelend wat oude foto-
boeken uit de keuken. “Kijk, dit 
was onze klas”, zegt ze terwijl 
ze meteen de juiste kiekjes te 
pakken heeft. Anita wijst aan: 
“Jolanda Voets en Anita Roche 
konden erg goed sporten en hier 
staat Corné Roche. Hij had veel 
lef om kattekwaad uit te halen, 
haha.”  Veel kinderen staan er 
niet op de foto. Het schooltje 
aan de Misse in Olland was dan 
ook klein. “Maar wel heel ge-
zellig, dat kan ik me nog goed 
herinneren.” Met haar aante-
keningen in de hand begint ze 
te vertellen. Vooral anekdotes. 
Hele leuke anekdotes….

Verliefd op Carlo
Uitgerekend Carlo van der Heij-
den deed Anita van Kessel na 43 
jaar weer een aanzoek. Hij mail-

de haar het verzoek of ze mee 
wilde werken aan een interview 
voor de 50-jarigen reünie. “En 
weer zeg ik ja”, stuurde de Ol-
landse enthousiast terug. Haar 
gedachten zullen zijn terugge-
gaan naar de tijd dat zij en Carlo 
verliefd op elkaar waren. Ze za-
ten samen in dezelfde klas op 
de basisschool en waren tot op 
zekere hoogte onafscheidelijk. 
“We waren zo verliefd dat we 
wilden trouwen. Aan de pastoor 
vroegen we of hij het huwelijk 
wilde voltrekken, maar hij werd 
kwaad! Dat we dat durfden te 
vragen! Carlo was nog wel mis-
dienaar!” Ook tijdens de Heilige 
communie maakte vooral Carlo 
het bont. Bijna de hele dag was 
hij bij de familie van Anita over 
de vloer. 

Meneer Legius
“De leraar die me het meest bij 
is gebleven, is meneer Legius. Hij 
was echt een hele lieve man en 
dus mijn favoriet. Helaas is hij 
niet zo lang gebleven. Toen hij 
weg ging heb ik ontzettend hard 
gehuild. Ik weet nog dat ik in de 
Holm boven stond en hij bene-
den. Ik riep heel hard ‘Ik ga je 
zo missen!’ Daarna heb ik hem 
ook nog een brief geschreven.” 
Op bijzondere wijze dook deze 
brief jaren later ineens op. Legius 
had de ‘fanmail’ in zijn auto ge-
legd. Het schrijven raakte zoek 
en werd pas weer gevonden 
door de volgende bezitter van 
het voertuig. Deze bracht hem 
netjes terug naar de schrijver. 
Zou ze Legius dan nooit meer 
zien? Jawel hoor… “Hij kwam 
nog eens bij mijn ouders ‘op de 
eier’. Mijn moeder maakte me 

er ’s nachts wakker voor, zodat 
ik hem goedendag kon zeggen. 
Half slapend heb ik naar hem ge-
zwaaid en daarna snel weer naar 
bed!” Ook enkele andere leer-
krachten zijn haar bijgebleven. 
Zo kon meneer Thijssen prachtig 
voorlezen. Zijn geschiedenisles-
sen waren spannend. Meneer 
van de Wetering was iets seri-
euzer en tevens het hoofd van 
de school. “Die man heeft veel 
te verduren gehad. Hij woonde 
schuin tegenover de school en 
was vaak het slachtoffer van 
kattenkwaad.”

Frietjes op het kerkhof
Op een dag ging de toen zeven-
jarige Anita braaf naar school. 
Samen met haar vriendinnetje 
vond ze onderweg een zak met 
friet. Speels als ze waren, ver-
gaten ze school, en bedachten 

ze een plan. ‘Waarom de friet-
jes niet uitdelen op het kerkhof. 
Dat vinden ze vast lekker.’ Op 
ieder graf werd een frietje ge-
legd. Dat was een aardige klus. 
Tot een juffrouw van school naar 
haar huis belde….”Mijn moeder 
dacht juist dat ik op school was! 
‘Waar zit ze nu weer?’ moet ze 
gedacht hebben. Ze ging snel 
maar mij op zoek en vond me op 
het kerkhof.”  
Inmiddels hebben zich ruim 200 
vijftigjarigen officieel aangemeld 
voor de reünie. De organisatie 
is daar blij mee, maar hoopt op 
meer. Daarom geeft de laatste 
twijfelaars, of die het door om-
standigheden vergeten zijn zich 
in te schrijven, natuurlijk nog een 
laatste kans. Na half juli stopt de 
inschrijfmogelijkheid. Kijk ook 
eens op www.50jaarrooienaar.nl 
en facebook  “reunie rooienaar.”

De anekdotes van Anita van Kessel

50-jarigen Reunie: 14 september 2013

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)

Hier staat Anita in de tweede rij van boven helemaal links. 

Foto’s in Zorgcentrum Odendael
Evenals het vorige jaar verfraait 
FotoclubRooi het Zorgcentrum 
Odendael te Sint-Oedenrode ge-
durende de maanden juli, augus-
tus en september van dit jaar met 
een collectie foto’s. De foto’s zijn 
(gratis) te bezichtigen voor iedere 
geïnteresseerde. 

De fotocollectie bestaat uit vrij 
werk van de leden van Fotoclub-
Rooi. Elk deelnemend lid van die 
club heeft zelf gekozen voor de 
foto’s die hij of zij wil ophangen 
en de vormgeving van de foto’s. 
Een deel is voorzien van lijsten en 
andere zijn voorzien van andere 
middelen om de foto het karakter 

te geven dat er het beste bij past. 
Grote en kleine(re) foto’s hangen 
per lid gegroepeerd in de hal en de 
gang van de eerste verdieping. Er is 
geen thema en de foto’s zijn zowel 
in kleur als in zwart-wit. De leden 
hebben dus de volledige vrijheid in 
de keuze van het onderwerp en de 
vormgeving.

U kunt de collectie voor het eerst 
volledig zien op zondag 7 juli a.s. 
Alles wordt op zondag 29 septem-
ber a.s. weer opgeruimd. Het is 
zeker de moeite waard om in die 
periode even bij Odendael binnen 
te lopen. 

U bent van harte welkom!

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

Stedelijk College

Atheneum tweetalig 
Natuur en Techniek: 
Youri Oosterbaan

Gymnasium tweetalig
Natuur en Techniek/ Natuur en 
Gezondheid: 
Arno Coppelmans

HAVO 
Economie en maatschappij: 
Iris van Dinter 
Bo Janssen
Natuur en gezondheid: 
Anne Karssemakers

HAVO tweetalig
Economie en maatschappij: 
Remco Jacobs

MAVO
Economie: 
Mark van de Rijt

Proficiat namens 
DeMooiRooiKrant

Programmering 
TV Meierij

Ook het laatste Rondje Rooi vóór 
de zomervakantie bevat een bre-
de keuze aan onderwerpen.

U kunt kijken naar: 
- Kinderen genieten van straat-
speeldag/buitenspeeldag 
- Opening Odatentoonstelling 
in Martinuskerk 
- Bisschop Hurkmans zegent 
Antoniuskapel in 
- Vrijwilligers en familie knap-
pen woonkamers woongroepen 
in Odendael op 
- 10-Jarig bestaan Arabian 
Horse Weekend 
- Informatie over zomerbridge-
drives tijdens vakantieperiode - 
Jaarmarkt in Centrum 
- Gemeente ontvangt echtpa-
ren die 60 of meer jaren zijn ge-
trouwd 
- Jeugdvakantieweek vraagt 
dringend om vrijwilligers 
- Dichter Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm leest uit eigen werk

Dit Rondje Rooi wordt vanaf 27 
juni 2013 uitgezonden op de 
volgende tijden:
02:00 – 6:00 – 10:00 
– 14:00 – 18:00 en 22:00 uur. 

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

Kinderboerderij 
Kienehoeve

Het inwonersaantal van Sint-Oeden-
rode is uitgebreid met één ezeltje. Af-
gelopen vrijdag werden de medewer-
kers van de boerderij bij aankomst blij 
verrast met de geboorte van een eze-
linnetje. Zij is gezond en sterk, kijkt 
pienter rond en drinkt goed bij de 
moeder. (foto Bert Vervoort )

Profi ciat namens 
kinderen & kleinkinderen

Bert & Betsie
27 juni een gouden paar

Yvonne 
30 

jaar!

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

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

Marcel
50 jaar

En nog steeds 
geen HAAR!!

Gefeliciteerd
de vriendengroep

Nick & Amanda gaan trouwen! 

De ceremonie vindt plaats 
op 6 juli om 13:00 
bij ons thuis.
Belangstellenden 
zijn hiervoor 
van harte welkom.
Fam. van Genugten

Noortje Vogels 
is geslaagd voor HBO 

Bachelor Dance diploma.
Noortje pro� ciat en heel 
veel succes met dansen.

Maik Vorstenbosch 
Profi ciat met het behalen 

van je diploma 
VMBO elektrotechniek 

Pro� ciat

Samen afgestudeerd aan 
de universiteit Utrecht

Marlou                    &                      Loes

Master of Science
Orthopedagogiek

( knap gedaan )
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Pro� ciat

Samen afgestudeerd aan 
de universiteit Utrecht

Marlou                    &                      Loes

Master of Science
Orthopedagogiek

( knap gedaan )

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Mooi op  leeftijd

Alle ruimte om jong te blijven.
De nieuwe Kia Carens.

Kia Carens First Edition
1.6 GDi 

Leverbaar vanaf

 24.995,-

B | netto bijtelling v.a.  210,- /mnd*

Er is al een Kia Carens vanaf  23.995,-

Kia Carens First Edition voorzien van o.a.
•  Full map touchscreen navigatiesysteem met 
 achteruitrijcamera en bluetooth met voice control
• 7 zitplaatsen
• Dual Zone Climate Control
•  Elektrisch bedienbare ramen vrrr en achter
• Cruise Control
• Flex Steering
•  Lederen stuurwiel en pookknop
• Regensensor
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• 6 airbags
• 7 jaar garantie
• 7 jaar Kia wegenhulp
• 7 jaar APK

Gem. verbruik: 4,7 – 7,9 l/100 km, 21,3 – 12,6 km/l. CO2-uitstoot: 124 – 184 g/km. 
Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn inclusief BTW/BPM. Exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. *Alle genoemde bijtellingspercentages, zijn afhankelijk van datum van registratie. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste 
bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. 

CONTENT AUTOGROEP

PIETERSBERGWEG 3, 5628 BS EINDHOVEN, 
TEL.: 040 - 21 57 010, WWW.KIA-EINDHOVEN.NL

Dagtocht Leerdam op 25 juli 2013

Deze dagtocht wordt mede ge-
organiseerd in het kader van de 
zomeractiviteiten. Deze vooraan-
kondiging zal daarom herhaald 
worden in het kontaktblad van 24 
juni.

Leerdam is een historisch oud 
stadje, wat voor het eerst ter spra-
ke komt in 1143. Het stadje ligt 
aan het riviertje de Linge, bekend 
als fietsparadijs. Het riviertje de 
Linge, omgeven door rietwallen 
en veel waterlelies, bepaalt mede 
de sfeer van het landschap. Van-
ouds is Leerdam verweven met de 
glasindustrie. De rijke historie van 
het stadje Leerdam kan worden 
gevonden in goedbewaarde his-
torische gebouwen. Vanaf de 18e 

eeuw werd het stadsleven sterk 
beïnvloed door de glasfabriek en 
de houtindustrie. De huidige Glas-
fabriek Leerdam is internationaal 
bekend als de ‘Royal Leerdam’.
We gaan 3 dingen doen in Leer-
dam.
1. Uilenshow.
2. Rondvaart over de Linge.
3. Demonstratie glasblazen.

Wilt u dit artikel bewaren in ver-
band met de tijden en de datum 
van overmaken!!

Dagprogramma 25 juli.
08.30 vertrek vanaf de markt.
10.00  koffie met gebak in het 

Wapen van  Ameide. Aansluitend 
een uilenshow waarbij uitleg ge-
geven wordt  over de verschillende 
uilensoorten en die ook nog door 
de zaal vliegen! Bij U op schoot 
zelfs als u wilt!
12.30  koffietafel in het Wapen 
van Ameide. 
14.15 rondvaart  vanuit Leerdam 
over de Linge, het fietsparadijs, nu 
eens vanaf het water gezien, met 
een demonstratie glasblazen op de 
boot!
17.30 diner te Montfoort.
20.30 terug in Rooi  

Ledenprijs € 59,50 voor 4 juli 
over-maken op rekeningnummer  
1382.18.145 t.n.v. de Penning-
meester KBO Sint-Oedenrode ovv 
Leerdam + lidnummer.
Ook leden  van andere KBO’s zijn 
bij deze uitgenodigd.

Extra avond Dokter op Dinsdag @ 
Bernhoven: een nieuwe heup bij artrose
De maandelijkse lezing in de serie 
Dokter op Dinsdag @ Bernhoven 
over een nieuwe heup bij artrose 
op 25 juni is volgeboekt. Daar-
om volgt een tweede avond over 
dit onderwerp op dinsdag 2 juli. 
Aanvang eveneens om 19.30 uur 
en ook voor deze avond geldt dat 
aanmelden verplicht is. Dat kan 
bij de PatiëntService van het zie-
kenhuis, telefoon 0413-402900, 
of per e-mail: psb@bernhoven.nl 
onder vermelding van naam, aan-
tal personen en telefoonnummer. 

Orthopedisch chirurgen Tim Weer-
nink en Misha Hindriks geven tekst 
en uitleg over de diagnose en de 
behandeling van een versleten 
heup zoals dat in de volksmond 
heet.

De indicatie voor het plaatsen van 
een nieuwe heup is in de meeste 
gevallen slijtage van het heupge-
wricht, in medische termen ar-
trose genoemd. Bij artrose slijt het 
kraakbeen in het gewricht lang-
zaam maar zeker af. Hoe verder de 
slijtage vordert hoe pijnlijker het 
euvel wordt. Want wanneer het 
kraakbeen verdwijnt, schuiven de 
botten over elkaar. Dat over elkaar 
heen schuiven van bot op bot is 
een pijnlijke aangelegenheid.

Pijn is eerste voorbode
Pijnklachten zijn dan ook vaak de 
eerste voorbode van een nade-
rend probleem. In het begin voe-

len mensen vooral de pijn als ze de 
heup belasten, tijdens het lopen. 
Maar naarmate de slijtage vordert, 
neemt ook de pijn toe. Zo erg zelfs 
dat ook wanneer iemand rust, de 
pijn altijd aanwezig is. Het eerste 
wat een huisarts zal doen bij der-
gelijke pijnklachten is dan ook de 
patiënt doorsturen naar het zie-
kenhuis voor een röntgenfoto. Ar-
trose is namelijk op de röntgenop-
name goed te zien.

Wanneer de artrose zo erg is dat 
de heup vervangen moet wor-
den, volgt een operatie. De ope-
ratie duurt ongeveer een uur. De 
versleten kop van de heup wordt 
afgezaagd en vervangen door een 
kunststof kop die in het bot wordt 
gezet met behulp van cement. Of 
het nieuwe gewricht wordt in het 
bot ‘getimmerd’.  Zo’n nieuwe 
heup moet in de regel na 15 tot 
20 jaar worden vervangen. Groot-
ste winst bij dergelijke operaties is 
dat mensen verlost zijn van de pijn. 
Het herstel na de operatie verloopt 
vlot. Meteen de dag na de ope-
ratie begint het oefenen met de 
nieuwe heup onder deskundige 
begeleiding van de fysiotherapeut.

Onderonsje in Damiaancentrum
Donderdag 11 juli is er een speciaal 
picknick onderonsje van 10.00 tot 
14.00 uur.

Op 11 juli gaan we lekker picknic-
ken in de schaduw van de bomen 
van het Damiaancentrum aan de 
Schijndelseweg 46. Naast lekker 
eten kunnen we luisteren naar ac-
cordeon muziek.
Onder leiding van Jeanne Soetens 
kan er gewandeld worden in de 
mooie natuur rondom het Damiaan-
centrum. Jeanne kan veel vertellen 

over de dieren en planten van deze 
mooie omgeving.  Mensen die niet 
kunnen of willen wandelen mogen 
natuurlijk gezellig met elkaar buur-
ten. Bovendien zijn er allerlei spel-
letjes waarmee mensen zich kunnen 
vermaken.  Bij slecht weer gaat de 
picknick  gewoon door. We zitten 
dan niet buiten maar binnen.
Iedereen van 55 jaar en ouder mag 
deelnemen. Mensen die tot nu toe 
aan de Onderonsjes hebben deel-
genomen weten hoe gezellig het 
is. Wees er dus snel bij.  In totaal 

kunnen 20 mensen deelnemen en 
de kosten bedragen € 7.50 per per-
soon. Naast koffie, thee en taart, is 
er een prima verzorgde lunch.
U kunt zich telefonisch voor deze 
picknick aanmelden bij een vrijwilli-
ger van  Welzijn de Meierij: mevr. Jo 
Oerlemans, telefoon: 0413-473575. 
Mensen die geen vervoer hebben 
kunnen dat doorgeven wanneer zij 
zich voor de picknick opgeven. Ze 
worden dan om 09.30 uur bij Oden-
dael opgehaald. Aanmelden voor de 
picknick is mogelijk tot en met 8 juli.
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Bouwbedrijf van Stiphout neemt HKM Realisatie uit Escharen over 

Weer nieuwe overname door Rooise bouwer
Dinsdag 18 juni is bekend gewor-
den dat Bouwbedrijf Gebr. van 
Stiphout BV uit Sint-Oedenrode 
wederom een bouwbedrijf heeft 
overgenomen: HKM Realisatie 
uit Escharen. Dit is de derde over-
name van het Rooise bouwbedrijf 
binnen een jaar tijd. HKM Realisa-
tie werd op 11 juni door de rechter 
in Den Bosch failliet verklaard.

Als curator is mr. M.A.J Kemps van 
S&K Advocaten aangesteld. In sa-
menwerking met Bouwbedrijf van 
Stiphout worden de lopende acti-
viteiten zoveel mogelijk voortge-

zet. Ook het personeel van HKM 
Realisatie wordt door de Rooise 
bouwer ingezet indien de projec-
ten zich daarvoor lenen. 

Goede aanvulling
Directeur Jeroen van Stiphout van 
het Bouwbedrijf van Stiphout: 
“HKM Realisatie past goed in ons 
portfolio. We zijn beiden actief op 
dezelfde markten zoals project-
matige woningbouw, utiliteits-
bouw van kantoren, bedrijven, 
zorginstellingen en scholen en in 
de nieuwbouw en verbouw van 
particuliere woningen. Wij maken 
zoveel mogelijk de onderhanden 
projecten van het bedrijf af. Ik zie 
de samenwerking met mensen van 
HKM Realisatie als positieve aan-
vulling voor ons bedrijf.”

Derde overname binnen een jaar
Voor Bouwbedrijf van Stiphout 
is dit de derde overname in korte 
tijd. Vorig jaar nam het Rooise be-
drijf alle onderhanden bouwactivi-
teiten van het Eindhovense Bouw-
bedrijf Vannel en Bouwbedrijf 
Olijslagers uit Veghel over. Jeroen 
van Stiphout: “Met de overname 

van HKM Realisatie laten wij we-
derom zien dat we een ambitieus 
maar realistisch bedrijf zijn. Bouw-
bedrijf van Stiphout wil gestaag 
groeien en financieel gezond blij-
ven. We blijven met een bewuste 
blik de ontwikkelingen in de markt 
en bouwsector volgen.”

Over Bouwbedrijf 
Gebr. van Stiphout BV
Bouwbedrijf Gebr. van Stiphout 
BV is opgericht in 1969. Het fami-
liebedrijf heeft zich de afgelopen 
decennia ontwikkeld tot een zeer 
solide en modern bedrijf. De om-
zet van Bouwbedrijf van 
Stiphout zal in 2013 op ongeveer 
25 miljoen euro uitkomen. Het 
bedrijf is voornamelijk actief op 
de markt van projectbouw, utili-
teitsbouw scholen, zorginstellin-
gen en particuliere woningbouw 
in het hogere segment in de regio 
Noord- en Zuidoost Brabant en 
in Limburg. Bij Bouwbedrijf Gebr. 
van Stiphout werken ongeveer 
50 personen op de verschillende 
bouwprojecten en het kantoor dat 
gevestigd is op industrieterrein De 
Kampen in Sint-Oedenrode.

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

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

Puppiquiz gaat voor vol veld

Evenementen starten vaak klein. 
Misschien wordt over een paar 
jaar wel gezegd: ‘Weet je nog dat 
we hier met acht gezinnen aan de 
puppiquiz zijn begonnen?” De 
puppiquiz is een jeugdvariant van 
de inmiddels beruchte pubquiz in 
Veghel en Sint-Oedenrode. Deze 
wordt niet gehouden aan de bar 
met een pilsje binnen handbereik, 

maar op een grasveld, met pick-
nickkleedje en een pakje Wicky.

“We zien dit meer als een try-
out”, legt medeorganisator Arno 
Vlooswijk uit. “Uiteindelijk willen 
we dit flink uit gaan breiden en we 
denken dat het zeker mogelijk is. 
We gaan voor een vol veld.” Dan 
heeft de puppiquiz nog een lange 

weg te gaan, want een klein hoek-
je van het veld voor kasteel Hen-
kenshage was gevuld met bijna 
tien gezinnen of teams. De opzet 
is net als de pubquiz, doordrenkt 
met de nodige humor, maar zeker 
ook voorzien van goede en ge-
paste vragen. Arno: “Zo hebben 
we ook vragen die alleen kinderen 
weten te beantwoorden. Bijvoor-
beeld hoe een poppetje heet in 
een bepaalde tekenfilm. Ouders 
klapperen dan met de oren. Als 
dan de jongste van de groep het 
antwoord weet, is dat natuurlijk 
hartstikke leuk. Zo is iedereen be-
langrijk in het team. We letten op 
de chemie van het geheel. Als die 
goed is, dan gaan we de kant op 
die we willen.”

Markt 32 , 5492 AB Sint-Oedenrode
0413-471000 | www.pastorie.nl

Gevraagd voor:

De Pastorie 
exclusieve damesmode 

& 
exclusieve schoenen  

Enthousiaste en representatieve
part-time verkoopster

Heeft u belangstelling 
dan verzoeken wij u en mailtje te sturen naar:

info@pastorie.nl

Stichting Jeugdcarnaval Sint-Oedenrode

ZOEKT

BESTUURSLEDEN

Ben je enthousiast en heb je zin om 
de carnaval te organiseren voor de 
jeugd van 0 tot 16 jaar dan ben jij 

waarschijnlijk diegene die we zoeken.

Voor opgave of inlichtingen kun je contact 
opnemen met Henry van den Elzen 06-53726295 of 

Henriëtte van Nunen 06-11247117

PERSONEEL
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Brabantse spreuk.
(Vertaling)

BRABANTSE SPREUKEN

 woensdag 3 juli; Je eigen stenen sieraad 
maken in Odendael

Ja, mooi
is dat. Het 

baasje gaat op
vakantie en ik heb nu

zo‛n zelfgemaakt
stenen “sieraad”.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Cor Smits

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Ans Blommestein

Pastoorhackenstraat 1
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 De hoogste diepte
 

als van zelve
 kom ik dichterbij
 zonder voorbedachte rade

 ben ook arm aan woorden
 als ik in stilte nader
 zonder een stap te zetten
 voel ik me zo 
 alsmaar meer aan je zij

 het is je ziel die ik ervaar

 oprecht naar buiten gericht
 kwetsbaar, zwak in het aardse
 maar krachtig tussen jou en mij
 een tederheid
 wonderlijk van gewicht.

 wie wil niet
 in zo iets verblijven
 ook al ben ik mens genoeg
 om je schouder te raken

 ogen kruisen kan volstaan
 om juist het echte te bewaken

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 er een uiterste houdbaarheidsdatum 
op een beker zure room? 

  

Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470210   •   www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

25% Korting25% Korting

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:  
KPN

JET VAN ROOIJ
VENKEL 7
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,  
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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,  

	  

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,  

	  

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,  

	  

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

Zoek de volgende woorden:
buurvrouw, vrouwencafe, bomvrouw, gastvrouw, vrouwenhand, 

huisvrouw, alvervrouw, kuisvrouw, vrouwenbond, mevrouw, 
vrouwenaard, poetsvrouw, vrouwedag, zakenvrouw, vroedvrouw, 

vrouw, vrouwenhaat, 
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Slaapstoel
Mijn stoel slaapwandelt niet,
staart door de kieren
van mijn broek
en praat ’s nachts
met mijn sokken.

Soms leen ik hem voor overdag
een poosje mijn pyjama,
maar meestal is hij ongekleed,
in deze staat
het meest zichzelf,
zijn naaktheid maakt
hem juist kompleet. 

Kleren maken geen
stoel méér stoel,
neem dat van stoelen aan,
want elke stoel
kan zonder kleren
best op eigen benen staan.
    Kees Hermis

Salloniki
RestaurantRestaurant

Aanstaande vrijdag 7 juni opent 
Grieks restaurant Salloniki.

Vanaf 17.00 uur bent u 
van harte welkom.

Het gehele weekend vanaf 
17.00 uur live muziek 

uit Griekenland.
Iedereen is van harte welkom.

Voor reservering tel: 073-6897817
Hoofdstraat 158, 5481 AJ Schijndel

Iedere laatste vrijdag van de maand 

GrIekse lIve muzIek 
In Grieks restaurant 
salloniki schijndel

u wordt ontvangen door 
gastvrouw Oda en gastheer kosta

Heerlijk genieten in Restaurant Salloniki

Zevensprong 2013 bijna van start!

Dinsdag 2 juli start de 27e editie 
van de Zevensprong, de Rooise kin-
dervakantieweek voor alle kinderen 
uit groep 3 en 4 van het basis- en 
speciaal onderwijs. De kerngroep is 
al sinds september vorig jaar druk 
met het organiseren van deze week. 
Vanaf dinsdag staan er ook ruim 60 
vrijwilligers klaar om de kinderen 
iedere dag te begeleiden en een on-
vergetelijke week te bezorgen.

Programma
Dinsdagochtend gaat de Zeven-
sprong om 9.30 uur van start bij ma-
nege de Pijnhorst. Na een feestelijke 
opening de kinderen met een sport- 
en knutselcircuit. ’s Middags staat er 
een groot levend ganzenbord over 
het gehele terrein van manege de 
Pijnhorst op het programma. Alle 
opdrachten en spellen heb met het 
thema “de boer op” te maken.

Woensdag is het tijd voor een Zes-
kamp waarbij een obstakelbaan, 
survivalbaan en vulkaanluchtkus-
sen natuurlijk niet ontbreken. Ook 
maken de kinderen een tochtje met 
de  huifkar. Daarnaast is er een foto-
speurtocht in park de Kienehoef en 
de wijk Kienehoef. 

Donderdag vindt de traditionele bus-
reis plaats. Waar we naar toe gaan 
blijft nog even geheim...  Snel we-
ten waar de bus de kinderen naar 
toe heeft gebracht? Volg ons dan op 
Twitter en facebook.
Vrijdagochtend starten de kinderen 
vanaf de Streepen met een vossen-
jacht door het centrum, ’s middags 
is er een voorstelling van een clown. 
Daarna is er natuurlijk de prijsuit-
reiking en vindt een grandioze af-
sluiting plaats. Iedereen mag hierbij 
aanwezig zijn. U bent vanaf 15.30 
uur van harte welkom bij sporthal de 
Streepen.

Feestavond
Voor de kerngroep en de vrijwilli-
gers start de Zevensprong maandag 
al. Na de voorbereidingen overdag 
vindt er ’s avonds een feest plaats in 
café Van Ouds. Deze avond wordt 
gesponsord door café Van Ouds,

Cafertaria de Mert en Drankenhandel 
van Boxmeer. De avond is bedoeld 
om alle vrijwilligers bij voorbaat te 
bedanken, maar ook de onderlinge 
kennismaking staat tijdens deze 
avond centraal.
Gedurende de week is iedereen van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen. Ook kunt u de Zevensprong 
volgen via Twitter @zevensprong-
ROOI, Facebook ”Stichtingdezeven-
sprong” of www.zeven-sprong.nl.

Actie Albert Heijn
Albert Heijn Sint-Oedenrode heeft 
al een paar weken een leuke actie. 
Bij de emballage is een herkenbare 
hoek voor de Zevensprong ingericht. 
Met een lege flessensactie kunnen 
alle klanten de Zevensprong steunen 
door na het inleveren van de lege 
flessen, het bonnetje in een speciale 
box te stoppen. De gehele opbrengst 
vanuit deze actie komt ten goede 
aan de Zevensprong.

De kerngroep hoopt natuurlijk dat 
een ieder de Zevensprong steunt en 
zijn lege flessen inlevert bij de Albert 
Heijn en het bonnetje aan hen do-
neert!
De actie loopt nog tot aan de start 
van de Zevensprong.

met de
zevensprong
DE BOER OP

DE
BOER OP

2013

Gezocht: Kok voor  Zorgboerderij de Dommelhoeve
Zorgboerderij de Dommelhoeve is op 
zoek naar een vrijwilliger die 1 dag 
in de week voor een groep mensen 
wil koken. Op maandag, dinsdag en 
donderdag is er dagbesteding voor 
een groep van 15 personen. Dit zijn 
mensen in de leeftijd van 60 tot 95 
jaar.

De gasten helpen zelf mee met de 
voorbereidingen zoals het schillen 
van de aardappelen of het schoon-
maken en snijden van de groente.

Rond de klok van half 11 wordt er 
gestart met het koken om zo om 
12.00  uur aan tafel te kunnen.
Als u houdt van koken en het leuk 
vindt om dit voor een grotere groep 
te doen en dit samen met de gasten 

van de Dommelhoeve op wilt pak-
ken bent u van harte welkom op één 
van de voorgenoemde dagen.

Het streven is om dit in de toekomst 
uit te breiden naar meer dagen.
Als u interesse heeft of als u graag wat 
meer informatie wilt dan kunt u tele-
fonisch contact opnemen met Welzijn 
de Meierij;  073-5441400 of mailen 
naar;  info@welzijnde meierij.nl  on-
der vernoeming van vacaturenum-
mer Ro65.

www.dapstoedenrode.nl

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

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

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
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 

--------------------------------------
Te koop prachtig chalet op camping 
(365 dagen p.j. recreëren) aan de Af-
gedamde Maas te Andel, geheel kom-
pleet inger. voor 4 pers.
Inl. Tel. 06-51030798
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

HET BESTE VOOR UW HOND! 
Voor iedere hond een passende
voersoort, o.a.: kiprijst, lamrijst
en als topper: BaRca PREmiUm!

Kom langs voor gratis advies

--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Goedkope nieuwe wandelschoenen 
uit faillissement partijen. Verschillen-
de maten en merken: Lowa, Meindl, 
New Ballance, Hi Tec, Regatta, Han-
wag, Jack Wolfskin, Technica. Tel: 06-
13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 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.
--------------------------------------
Te koop: Jonge bruine legkippen, vol-
ledig ingeënt.
T: 0499-471755 M: 06-13894215
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
Iets voor de (roof-)visser en familie: 
Prachtig geheel compleet chalet aan 
de Maas te Andel, op camping, met 
130 m2 grond. Met event. haventje 
voor Uw (vis)boot. 
Inl. Tel.06-51030798
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------

Verloren

Dubbele zwarte fietstas, met inhoud
Op maandag 17 of dinsdag 18 juni, 
onderweg via Zwembadweg, langs 
Kienehoef naar het centrum:
Mies vd Bosch 0413-472692
--------------------------------------

Aangeboden

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.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

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

Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259.
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295
www.risero.nl Voor al uw ontstoppin-
gen en renovaties van uw riolering en 
putten. Reinigen dakgoten, Renovatie 
en aanleg riolering.
--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889
r.brand12@chello.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------

   

Deze week weer een groepsfoto bij de Historische Beelden. Weet u 
wie dit zijn en waar deze foto is genomen? Laat het dan even aan ons 
weten via redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop 
eens binnen aan de Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein

Motortourclub  D’n Dommel  
zamelt in voor Voedselbank Rooi
Van 3 t/m 6 juli houdt motortour-
club D’n Dommel haar jaarlijkse 
motor avond4daagse. Zoals de 
vorige keren gaat de opbrengst 
van de inschrijvingen ook weer dit 
jaar naar een goed doel.

Dit jaar heeft motortourclub d’n 
Dommel besloten om geld in te za-
melen voor de Voedselbank Rooi. 
Zoals u waarschijnlijk weet maakt 
Sint-Oedenrode met haar depen-
dance onderdeel uit van de Voed-
selbank Boxtel. Daarmee worden 
alleen al in Sint-Oedenrode rond 
de 25 gezinnen wekelijks voor-
zien van een voedselpakket. Om 
in aanmerking te komen voor een 
dergelijk pakket worden bij de be-
trokkenen vooraf  vastgesteld of zij 
in aanmerking komen.
Wij als Motorclub vinden dit zo’n 
goed doel dat wij onze rittenop-
brengst dit jaar graag voor dit doel 
beschikbaar willen stellen. 

Hoe kan de Voedselbank gesteund 
worden?
•  Allereerst is het mogelijk om 

goed houdbare levensmiddelen 
in te zamelen en na afspraak 
op ons adres aan de Eerschot-
sestraat 90a te bezorgen.

•  Alle pakketten moeten iedere 
week gevuld worden. Daarvoor 
moeten wij spullen ophalen bij 
ons distributiecentrum in Tilburg 
en ook bij diverse leveranciers. 

Als deze pakketten vervolgens 
klaar zijn,  worden die op vrijdag-
morgen naar o.m. Sint-Oedenrode 
gebracht. Voor dit vervoer heb-
ben wij nu de beschikking over 
een transporter met koeling. Deze 
transporter is nodig aan vervan-
ging toe. Daarom zijn wij aan het 
sparen om in 2014 een nieuwe 
transporter te kunnen kopen. 
Daar is een bedrag mee gemoeid 

van om en nabij de € 35.000,--  
Wilt u hierin steunen dan kunt u, 
eventueel na overleg met het be-
stuur daarvoor ons rekeningnum-
mer bij de Rabobank gebruiken: 
12.27.48.190
•  Daarnaast kunt zich ook aanmel-

den om onze ploeg van vrijwilli-
gers te komen versterken. In Sint-
Oedenrode bestaat deze taak uit 
het ontvangen en later die dag 
verdelen van de pakketten.

•  Meer informatie over onze 
Voedselbank kunt u vinden in de 
Informatiebrochure die o.m. in 
de bibliotheek in Sint-Oedenrode 
ligt of op de website:   
www.voedselbankboxtel.nl

De ritten van de motor avond-
4daagse zijn 100 tot 120 km lang. 
Inschrijven kan bij Cafe d’n Dom-
mel op de markt tussen 18:00 en 
19:30 uur op woensdag, donder-
dag en vrijdag. Op zaterdag is het 
inschrijven tussen 16:00 en 17:30 
uur.
Kosten voor de ritten zijn € 5,- per 
stuk (of meer natuurlijk) en de ge-
hele opbrengst gaat naar de Voed-
selbank Rooi. Ook als u geen motor 
rijdt en toch wilt sponsoren, dan 
kunt u tijdens deze bovenstaande 
tijden terecht bij Cafe d’n Dommel, 
daar staat dan een collectebus klaar.
De ritten zijn alleen op Garmin na-
vigatie te verkrijgen via een laptop 
bij Cafe d’n Dommel. Wilt u de rit-
ten al eerder hebben voor uw ei-
gen navigatie systeem, dan is dat 
mogelijk door een mail te sturen 
met uw gegevens naar 
info@mtcdndommel.nl onder ver-
melding van “voorinschrijving rit-
ten avond4daagse”.
We hopen op mooi weer, een goe-
de opkomst en een mooi bedrag 
dat we op zaterdag kunnen schen-
ken aan de Voedselbank Rooi.

Interieur

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

Hulpverlening

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

Diversen

30 juni vlooienmarkt Sporthal Eckart
Airbornelaan 1 Eindhoven. € 1 p.p.
9-16 uur 06-20299824
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Is de honger de wereld uit als we alle 
grond voor de veeteelt gaan gebrui-
ken voor voedsel voor mensen? N.A. 
Denker 
--------------------------------------

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

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

Nestor van de 
Kneuterkapel

De oprichter van de Kneuterkapel, 
Ad van der Wijst, is deze week in het 
zonnetje gezet door zijn muzikale 
vrienden. Na 28 jaar heeft hij beslo-
ten om er een punt achter te zetten. 
Om hem te eren werd Ad benoemd 
tot Nestor van de Kneuterkapel. 
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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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Natuurwandeling nabij inlaat 
“Beeksche Waterloop” te Breugel
Op woensdag 3 juli gaat de Heem-
natuurgroep uit Sint-Oedenrode 
naar de inlaat van de Beeksche 
Waterloop. Het vertrek hier naar 
toe is om 19.00 uur vanaf de 
markt te Sint-Oedenrode. Vandaar 
gaan we carpoolen naar het 
Wilheminakanaal, want tussen 
Breugel en Lieshout is de inlaat.

Dit zijriviertje van de Dommel, Beek-
sche Waterloop,  is ± 20 kilometer 
lang. Het is oorspronkelijk ontstaan 
op de Jekschotse heide, nu een land-
bouwontginningsgebied ten noor-
den van het Vressels bos, vandaar 
stoomde het naar buurtschap Koe-
vering en verder naar het natuurge-

bied de Geelders. Daar vervolgt de 
waterloop het traject op de grens 
van Schijndel en Sint-Oedenrode. 
Ten noorden van Gemonde, bij de 
Genenberg mondt de Beeksche 
Waterloop in de Dommel. 

In 1997 is de Beeksche Waterloop 
vanaf het Wilhelminakanaal, waar 
de inlaat is, tot aan de Geelders ge-
graven in het kader van de ruilver-
kaveling, om de nabij gelegen land-
bouwgronden te voorzien van water. 
Deze functie zorgt ook voor de wa-
teraanvoer in de verschillende na-
tuurgebieden. Bij Hofstad in Olland 
splitst deze, een deel mondt uit in 
de Dommel bij Olland het andere 

deel in de Dommel bij Genenberg.  

Bij inlaat en omgeving is een inte-
ressant stukje natuur ontstaan met 
mooie plantengroei en de water-
loop zit vol met diverse soorten 
vissen, die hoofdzakelijk vanuit de 
inlaat van het Wilhelminakanaal 
in de Beeksche Waterloop kunnen 
zwemmen. Hier willen we gaan 
scheppen om enkele vissoorten 
beter te bekijken.

Ga mee wandelen en genieten van 
de natuur in de directe omgeving 
van de inlaat. Iedereen is van harte 
welkom bij deze en andere activi-
teiten van de Heem-natuurgroep.

Jeugdnatuurwacht de Populier

Afsluiting seizoen met zelfgemaakte soep

De laatste dag van dit seizoen is 
ook voor Jeugdnatuurwacht de 
Populier weer voorbij. Als afslui-
ting van het seizoen ging de gehe-
le groep afgelopen zaterdag weer 
lekker actief aan de slag. 

Groep 8 sloeg aan het kokkerellen. 
De rest ging beurtelings knutselen 
en in de tuin van Henkenshage een 
mooi veldboeket plukken voor bij 
de lunch. Tussendoor werd uitleg 
gegeven over de kip en het ei. Om-
streeks 12.00 uur riep de organisa-
tor van de dag, Carlo Klerkx, ieder-
een bij elkaar:  “De soep is klaar! 
Jullie kunnen zo aanschuiven in de 

rij. Het stokbrood is gesneden en 
er is lekkere boeren- en eiersalade. 
Als je alles op hebt, moet je nog 
even bij Thijs zijn, want die heeft 
iets gemaakt… dat wil je niet we-
ten.” Dat iets, bleek een heerlijke 
smoothie van aardbei, banaan, si-
naasappelsap en magere yoghurt. 
Dat wilden de kinderen echt wel 
weten, want alle smoothie ging 
op. Ook van de rest werd goed 
gegeten. De boerensalade oogste 
veel lof. “Met wortel en… nog 
iets”, zei Maarten enthousiast. Zijn 
kookmaat Brian kwam erbij staan. 
Oh ja, wortel, selderie, mayonaise 
(zelf geklopt), suiker, een beetje ci-

troen en als laatste peper en zout.
Na de lunch werden alle kinderen 
uit groep 8 uitgezwaaid. Hun tijd 
bij de Jeugdnatuurwacht zit erop 
en ook voor de overige kinderen 
ligt het even stil tot na de vakan-
tie. Even werd er stilgestaan bij het 
30-jarig bestaan van de Jeugdclub. 
Elke maand staat de leiding weer 
klaar om de groep jeugdigen van 
alles te leren en dat doen ze alle-
maal met groot plezier. Twee le-
den werden apart in het zonnetje 
gezet: Hein de Koning en Marit 
Lifka. Zij zijn beiden al vanaf het 
ontstaan bij de Jeugdnatuurwacht 
betrokken.

Extra handen nodig in Sint-Oedenrode

Zeg Multiple Sclerose (MS) en 
veel mensen denken aan een rol-
stoel en een spierziekte. De chro-
nische ziekte, die het zenuwstel-
sel aantast, komt maar moeilijk 
van vooroordelen af. Tijd voor 

actie, besluit Pamela Zaat van het 
Nationaal MS Fonds.

In november wordt de MS Collecte 
met zo’n 8 collectanten in Sint- 
Oedenrode georganiseerd. “Wij 
zijn dolblij met dit aantal collec-
tanten! Maar om bij iedere voor-
deur aan te bellen, zijn er zeker 
75 collectanten nodig”, zegt Pa-
mela Zaat, coördinator bij het MS 
Fonds.  Pamela is sinds 2006 actief 
voor het Nationaal MS Fonds en is 
landelijk verantwoordelijk voor de 
organisatie van de MS Collecte. 
“Als iemand de diagnose MS krijgt, 
ben je in het begin vooral bang. 
Veel mensen denken nog dat je 
dan altijd in een rolstoel komt. De 
meest voorkomende vorm van MS 
is “relapsing remitting”, dat bete-
kent dat er wel periodes zijn waarin 
je minder kunt, maar dat dat ook 
weer verbetert.”

Pamela is blij met de landelijke in-
zet van zo’n 11.000 collectanten 
die hun steentje bijdragen aan de 
MS Collecte. “De oorzaak van MS 
is nog steeds onduidelijk. Geld 
voor voorlichting, ondersteuning 

van mensen met MS en onderzoek 
is zo ontzettend belangrijk.”

Extra handen gezocht
“Het Nationaal MS Fonds zoekt 
hulp in Sint-Oedenrode. Het zou 
mooi zijn als we daadwerkelijk bij 
elke voordeur kunnen aanbellen.“
Aanmelden kan bij Pamela Zaat, 
pamela@nationaalmsfonds.nl of 
via 010-5919839

Voor meer informatie: 
www.nationaalmsfonds.nl
De collecteweek is van 18-23 
november.

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

Nog een paar dagen en dan 
is het zover….VAKANTIE! 
Precies. In hoofdletters. 
Want zo schreeuwen mijn 
twee oudste kids het al 
weken. ’s Ochtends bij het 
opstaan, begint het al. Zit 
ik even rustig kof� e te drin-
ken met het ochtendkrantje, 
word ik meer dan eens op-
geschrikt door de oerkreet: 
BIJNA VAKANTIE! Ik ben 
dus blij dat het eindelijk zo-
ver is. Ben ik eindelijk van 
dat geschreeuw verlost. 
Maar meteen volgt er een 
nieuwe uitdaging. Want 
hoe houd ik het kroost de 
komende weken bezig, we-
tende dat mijn agenda nog 
helemaal vol gepland staat 
met werk?

Opvang in de vakantie is 
voor de oudste twee geen 
optie. Die vinden het saai 
en zitten liever achter de 
Playstation, Ipod, computer 
of een ander apparaat dat 
teveel herrie maakt. Jongste 
dochter gaat al lekker in de 
� ow mee. ‘Waarom moet ik 
wel naar de opvang, terwijl 
hun nie hoeve?’ 

Uit de mond van een vijf-
jarige klinkt dat erg…..tjsa, 
hoe zal ik het noemen? Ei-
genwijs?! En eerlijk gezegd, 

vind ik extra vakantie-op-
vang bij de buitenschoolse 
opvang aan de dure kant. 
Dus de afgelopen week heb-
ben manlief en ik een strak 
schema in elkaar gedraaid 
om de eerste twee weken 
van de schoolvakantie te 
kunnen overleven én be-
langrijker… om te kunnen 
blijven werken. Dagje bij 
opa en oma Rooi, dagje bij 
opa en oma Rosmalen met 
aansluitend een logeerpartij 
bij mijn zus. Week 1 was een 
makkie. Week 2 was een 
echte uitdaging. Die hangt 
echt van lapwerk aan elkaar. 
Paar uurtjes bij een vriendin, 
een paar uurtjes alleen thuis, 
een dagje opa en oma. En 
de laatste gaatjes worden 
gedicht door afwisselend 
manlief en ik. Het zal af en 
toe wel nachtwerk worden, 
ben ik bang. 

Nu ik die opvang aan het re-
gelen ben, vraag ik me toch 
regelmatig af: is misschien 
een paar dagen vaste op-
vang toch geen slecht idee? 
Het zorgt in ieder geval voor 
rust en regelmaat in mijn le-
ven. Ik weet in ieder geval 
wel wat ik ga roepen als het 
dan eindelijk zover is……
VAKANTIE!!

Column
Sassefratsen

Mooi
voor vrouwen De 

favorieten van 
5
Jolanda

Boeken:
- Een keukenmeiden roman 
  (Kathrijn Stockett)
- Die laatste zomer  (Tatiana de Rosnay)
- All inclusive (Suzanne Vermeer)
- Vijftig tinten grijs (E L James)
- Blauwe maandag (Nicci French)
 
Films:
- Intouchables
- The Help
- Extremely loud and incredibly close
- De verbouwing
- Alles is familie
 
Sport:
- Wielrennen (Alphe D’Huez)
- Spinning
- Fitness
- Voetbal (kijken)

Drinks:
- Witte wijn
- Biertje
 
Website:
- H&M Fashion
- Zara
- Marktplaats
- Rooi D’Huez

 
 
 
 
 
 

 
 

* geen korting over korting, korting geldt voor de reguliere verkoopprijs.

  

 

Zondag 16 juni VADERDAG

Verwen vader met een lekker geurtje.
U ontvangt vrijdag en zaterdag 

20% korting* op alle geuren.

Daarbij krijgen de kinderen die 
ZATERDAG meekomen ook een gratis 

ijsje (bij aankoop van product).

Voor een mooie
buik en taille

Bij locale vetophopingen.

Nr. 1  speciaal voor de nacht -
 met plantaardige stamcellen.

Nr. 2 voor een figuurcorrigerend
 effect op buik en taille.

Vrouwen van Sint-Oedenrode en om-
streken opgelet! Deze pagina’s zijn 
speciaal voor jullie. De Rooise Saskia 
van den Eshof geeft met haar column 
Sassefratsen een inkijk in haar eigen 
leven. Hoe lukt het een hardwer-
kende vrouw om ook nog een gezin 
te onderhouden? Daarnaast zal in ie-
dere Mooi voor Vrouwen editie een 

interview worden gehouden met een 
Rooise vrouw. Deze keer hadden we 
een gesprek  met Patty van den Big-
gelaar van kinderdagverblijf De Ver-
binding. Ga er maar eens goed voor 
zitten, want u vindt verder nog tips 
en er staan interessante bedrijven op 
deze pagina’s die zeker wat te bieden 
hebben voor u als vrouw.

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? 

De 

Saskia van den Eshof

Hot hot hot 
Haaraccessoires zijn momenteel hot hot 
hot. Met een goed gekozen accessoire 
maak je je look helemaal af. Je kunt er 
verschillende moods mee creëren. Bloe-
men, besjes, kettinkjes met strass... 

Bij een rock/punk look (denk aan open-
lucht concerten) is een diadeem met 
zwarte bloemen in loshangende haren 
heel mooi. Bij een avondjurk is het geraf-
� neerd om een kettinkje in je haar mee 
te vlechten zoals op de eerste twee foto’s 
hieronder. En wat vind je van de haar-
band met besjes? Of ga je lievere voor 
een romantische look? Dan ga je voor 
gekleurde bloemen. Laat je fantasie gaan 
en kies voor spannende haaraccessoires. 
Stem je kapsel erop af! Combineer de ac-
cessoires eens met een vlechtkapsel. Su-
pertrendy en hot hot hot!

WE

SALE
WE

SALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALE
WE

SALESALE
WEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWEWE

SALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALESALE
Kerkplein 2

5492 AN Sint-Oedenrode
0413-470565

www.pourvousschoenmode.nl
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“Shoeby Fashion St. Oedenrode - Kerkplein 10 
facebook.com/shoebysintoedenrode”

SALE
70%TOT

+ HEEL VEEL EXTRA VOORDEEL VOOR DAMES, HEREN EN KIDS!

Mooi
voor vrouwen

  

Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470210   •   www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

25% Korting

Kinderopvang is een investering in de toekomst
Vrouw in Rooi: Patty van den Biggelaar

Als we de kranten en de berichtge-
ving op radio en televisie moeten 
geloven, staat de kinderopvang gi-
gantisch onder druk. Ouders met 
jonge kinderen zien opvang als een 
grote kostenpost en kiezen er vaak 
voor om de opvang van hun kroost 
op een andere manier te regelen. 
Bijvoorbeeld door oppas in huis te 
nemen of opa en oma in te schake-
len. We vroegen aan Patty van den 
Biggelaar, directeur van De Verbin-
ding Kinderopvang én zelf moeder 
van drie kinderen, naar haar pro-
fessionele en persoonlijke beleving 
over kinderopvang.

“Het beeld dat in de media wordt 
beschreven, herkennen wij voor 
ons bedrijf helemaal niet”, vertelt 
Patty. “Over het algemeen zijn onze 
groepen op de verschillende locaties 
goed gevuld, zeker op maandag, 
dinsdag en donderdag. Dat zijn de 
meest populaire dagen in de op-
vang. De reden waarom ons bedrijf 
geen last heeft van teruglopende 
aantallen is te danken aan ons on-
dernemerschap. Wij zijn continue op 
zoek naar nieuwe samenwerkings-
verbanden met verschillende organi-
saties in Sint-Oedenrode. De basis-
scholen hier in Rooi, de gemeente, 
Odendael, Centrum voor Jeugd en 
Gezin, het consultatiebureau en de 
bibliotheek om maar eens een paar 
voorbeelden te noemen.”

Goede voorbereiding
Bij de dagopvang en peuteropvang 
(van 2,5 jaar tot 4 jaar) werken wij 
nauw samen met de basisscholen 
en het consultatiebureau in Sint-
Oedenrode. Wij zetten volop in op 
voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE).  Voorschoolse educatie is 
bedoeld om peuters vanaf 2,5 jaar 
goed voor te bereiden op de basis-
school. Zowel op het dagverblijf 
als op de peuteropvang worden 
doorlopende leerlijnen gehanteerd. 
Voor kinderen is het � jn dat ze al 
een bepaalde structuur hebben en 
voor leerkrachten is het prettig dat 
er overdracht plaatsvindt waardoor 
de juf of meester eigenlijk meteen 

weet hoe kinderen zich individueel 
en in een groep gedragen. Vooral 
voor kinderen met bijvoorbeeld een 
achterstand op taalgebied of een 
motorische achterstand kan meteen 
een aangepast programma worden 
gemaakt. Op deze manier kunnen 
deze kinderen toch een goede start 
maken op de basisschool en kan 
worden voorkomen dat ze naar het 
speciaal onderwijs gaan.” 

Investering in toekomst
Zoals jij het omschrijft is kinderop-
vang dus geen kostenpost maar 
juist een investering in de toe-
komst? “Juist, tenminste dat is 
onze visie. Onze locaties zijn ge-
vestigd op verschillende plaat-
sen in Sint-Oedenrode. Plaatsen 
waarmee we een daadwerkelijke 
verbinding met de samenleving 
kunnen leggen. De kinderen die 
in de opvang op Odendael zit-
ten, nemen bijvoorbeeld samen met 
de bewoners van Odendael deel aan 
de gymnastieklessen Op de zorg-
boerderij Dommelhoeve organiseren 
we regelmatig een activiteit met de 
ouderen. Samen met juf Francien 
van basisschool Dommelrode rege-
len we dat de kinderen uit de dag- 
en peuteropvang regelmatig met de 
kleuters samenspelen. Wij merken 
dat kinderen zich in een groep toch 
anders ontwikkelen dan thuis of bij 
opa’s en oma’s. Dus ik pleit ervoor, 
zowel als professional als moeder, 
dat zoveel mogelijk kinderen in Rooi 
naar de opvang kunnen gaan. We 
zijn trots dat we op drie locaties in 
Rooi de peuterspeelzaal hebben 
kunnen voortzetten. Hier kunnen 
peuters vanaf 2,5 jaar twee keer in 
de week, drie uurtjes in de week 
langzaam wennen aan het school-
ritme.”

Druk en hectisch leven
De Verbinding is inmiddels uitgegroeid 
naar een bedrijf met een serieuze om-
vang. Er werken op dit moment 30 
pedagogisch medewerkers en 24 sta-
giaires op de diverse locaties. Naast de 
verantwoordelijkheid over andermans 
kinderen, is er dus ook een grote ver-

an twoorde-
lijkheid voor 
het perso-
neel. Patty: 
“Dat klopt in-
derdaad. Juist 
de combinatie 
van de organi-
satorische en 
strategische 

beleidslijnen uitzetten én het coachen 
en begeleiden van de medewerkers 
zorgen ervoor dat ik ontzettend veel 
plezier in mijn werk heb. Ik kijk regel-
matig in de spreekwoordelijke spiegel 
en maak tijd voor zelfre� ectie. Mijn 
leven is druk en hectisch dus ik moet 
mijn tijd en energie, net als iedere 
werkende moeder, in balans zien te 
houden. Gezin en werk staan bij mij 
altijd op de eerste de plaats, dus dat 
betekent automatisch dat er wat min-
der Patty-tijd is.”

In goede handen
Patty is naast ondernemer ook moe-
der van drie kinderen. “En ja, die 
gaan ook drie dagen naar de opvang. 
Ik weet dat ze daar in goede handen 
zijn”, vertelt Patty met een knipoog. 
“Bij mij is het werk eigenlijk nooit 
klaar, maar dat is ook wel de aard van 
het beestje. Ik heb altijd zoveel ideeën 
in mijn hoofd die ik wil uitwerken. Op 
woensdag en vrijdag ben ik thuis met 
de kinderen en dan hebben zij mijn 
volle aandacht. Maar… ik ben wel al-
tijd bereikbaar voor alle collega’s. Als 
eindverantwoordelijke kan ik niet zeg-
gen: vandaag even niet.”

weet hoe kinderen zich individueel 
en in een groep gedragen. Vooral 
voor kinderen met bijvoorbeeld een 
achterstand op taalgebied of een 
motorische achterstand kan meteen 
een aangepast programma worden 
gemaakt. Op deze manier kunnen 
deze kinderen toch een goede start 
maken op de basisschool en kan 
worden voorkomen dat ze naar het 

Zoals jij het omschrijft is kinderop-
vang dus geen kostenpost maar 
juist een investering in de toe-
komst? “Juist, tenminste dat is 
onze visie. Onze locaties zijn ge-
vestigd op verschillende plaat-
sen in Sint-Oedenrode. Plaatsen 
waarmee we een daadwerkelijke 
verbinding met de samenleving 
kunnen leggen. De kinderen die 
in de opvang op Odendael zit-

an twoorde-
lijkheid voor 
het perso-
neel. Patty: 
“Dat klopt in-
derdaad. Juist 
de combinatie 
van de organi-
satorische en 
strategische 

Wie de huid regelmatig op de juiste manier laat onderhouden en tevens 
zelf thuis goed verzorgt, ziet er langer jong en vooral mooi uit.

Tegenwoordig hebben we het allemaal druk. Door vermoeidheid 
en stress versnelt het verouderingsproces van uw 

huid. Gelukkig kunt u hier 
iets aan laten doen.  

Maak regelmatig tijd 
vrij om u te ontspannen 
en uw huid die 

behandeling te geven 
waardoor u weer kunt stralen. 

Pupa milano actie. 
Bij aankoop van 3 pupa producten ontvangt u het 4e product gratis*
Ook uw voeten vragen om een goede verzorging omdat goed en 
gemakkelijk lopen invloed heeft op de totale gezondheid van de mens. 
Zijn uw voeten al zomer klaar? Nu een pedicure behandeling incl. lakken 
en pupa nagellak €35,00.

*goedkoopste product gratis.

Graag tot ziens bij,
Schoonheidssalon Eindeloos   

Borchmolendijk 12a  •  5492AK Sint Oedenrode  •  Tel: 0413-474234

aak je op voor de zomer!

Verwelkom de zomer met een nieuwe 
(make-up) look. Helemaal in lijn met de 
allernieuwste trends natuurlijk.

en fantastische vakantie

Daarbij kun je denken aan zonvakanties, stedentrips, 
autovakanties, wellnessvakanties en nog veel meer. Ga 
goed geïnformeerd op vakantie. Bekijk alle mogelijkhe-
den voor de zomervakantie van 2013 en geniet van de 
vakantie die je nog lang zal heugen als fantastische reis.

aak je op voor de zomer!zomer!

Verwelkom de zomer met een nieuwe 
(make-up) look. Helemaal in lijn met de 
allernieuwste trends natuurlijk.

M
E 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

escherm je huid goed
De zon hoeft maar even volop te schijnen en we trekken massaal naar het 
strand. Wapen je – of het nu bewolkt is of niet – met een anti-zonnebrand-
middel dat geschikt is voor je huid. En onderschat de schadelijke invloed van 
de zon niet. Nog steeds bestaan er veel fabeltjes over zonnen en de bescher-
ming tegen UVA en UVB-straling. Laat je er niet door van de wijs brengen. 
Voorkom rimpels, ouderdomsvlekken en ander – erger – leed.

Een melanoom is een zeer agressieve vorm van huidkanker. Vroege herken-
ning en behandeling zijn zeer belangrijk. Wanneer een melanoom in een 
vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling 

groot. Mensen met een bleke huid, sproeten of blond/rossig haar hebben een licht verhoogd risico.
In Nederland is melanoom de snelst groeiende vorm van kanker. Melanomen kunnen  voor een deel 
voorkomen worden door verstandig om te gaan met de zon.
Blijf niet te lang in de zon liggen en smeer je goed in met een zonnecrème met een hoge bescher-
mingsfactor. Controleer regelmatig je lichaam op moedervlekken die aan het veranderen zijn.

B
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Een mooi stel 

€ 16,50
Borchmolendijk 16-20 
5492 AK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl
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voor vrouwenvoor vrouwenvoor vrouwen

MooiMooiMooi
Rekenvoorbeelden kosten 
kinderopvang De Verbinding 2013
Ontleend aan: 
www.deverbinding-sintoedenrode.nl
www.toeslagen.nl
www.sint-oedenrode.nl documenten peuteropvang

Rekenvoorbeeld dagopvang ( kinderen van 0 tot 4 jaar)
1 dag opvang per week (10 uur)
Gezamenlijk inkomen ouders € 40.000,-  per jaar (1 kind )

Kosten opvang per maand   €  253,75 
Kinderopvangtoeslag   €  193,-
Netto kosten ouders    €    60,75
Gezamenlijk inkomen ouders € 50.000,- per jaar (1 kind)

Kosten opvang per maand   €   253,75 
Kinderopvangtoeslag   €   168,-      
Netto kosten ouders    €    85,75 

Rekenvoorbeeld buitenschoolse opvang
1 kind twee dagen per week van 15.30 uur tot 18.30 uur ( maandag,dinsdag )
Hele dagen opvang tijdens de kleine vakantieweken en studiedagen basisonderwijs
Geen opvang tijdens de zomervakantie

Gezamenlijk inkomen ouders € 40.000,-  per jaar ( 1 kind )
Kosten opvang per maand   €  175,59 
Kinderopvangtoeslag   €  129,-
Netto kosten ouders    €   46,59 

Gezamenlijk inkomen ouders € 50.000,-  per jaar ( 1 kind )
Kosten opvang per maand   €  175,59 
Kinderopvangtoeslag   €  112,-      
Netto kosten ouders    €   63,59 

Rekenvoorbeeld peuteropvang
2 dagdelen van 3 uur per week gedurende 40 weken
Uur prijs € 6,09 

Gezamenlijk inkomen ouders € 40.000,- per jaar
Kosten opvang per maand  (op jaarbasis)  € 121,80 
Kinderopvangtoeslag   €   89,-
Netto kosten ouders    €   32,80 

Gezamenlijk inkomen ouder € 50.000,- per jaar
Kosten opvang per maand   €    121,80 
Kinderopvangtoeslag   €    77,-      
Netto kosten ouders    €    44,80 

Bij peuteropvang kunnen ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoe-
slag een bijdrage vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode. De hoogte van die bijdrage is 
vergelijkbaar met de kinderopvangtoeslag. Wanneer meerdere kinderen gebruik maken 
van de opvangmogelijkheden wordt de netto bijdrage per kind lager.

Cathelijnepad 1, 5491 GT Sint-Oedenrode • www.deverbinding-sintoedenrode.nl
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“Shoeby Fashion St. Oedenrode - Kerkplein 10 
facebook.com/shoebysintoedenrode”

SALE
70%TOT

+ HEEL VEEL EXTRA VOORDEEL VOOR DAMES, HEREN EN KIDS!

Mooi
voor vrouwen

  

Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-470210   •   www.kapsalonennagelstudioamazing.nl

25% Korting

Kinderopvang is een investering in de toekomst
Vrouw in Rooi: Patty van den Biggelaar

Als we de kranten en de berichtge-
ving op radio en televisie moeten 
geloven, staat de kinderopvang gi-
gantisch onder druk. Ouders met 
jonge kinderen zien opvang als een 
grote kostenpost en kiezen er vaak 
voor om de opvang van hun kroost 
op een andere manier te regelen. 
Bijvoorbeeld door oppas in huis te 
nemen of opa en oma in te schake-
len. We vroegen aan Patty van den 
Biggelaar, directeur van De Verbin-
ding Kinderopvang én zelf moeder 
van drie kinderen, naar haar pro-
fessionele en persoonlijke beleving 
over kinderopvang.

“Het beeld dat in de media wordt 
beschreven, herkennen wij voor 
ons bedrijf helemaal niet”, vertelt 
Patty. “Over het algemeen zijn onze 
groepen op de verschillende locaties 
goed gevuld, zeker op maandag, 
dinsdag en donderdag. Dat zijn de 
meest populaire dagen in de op-
vang. De reden waarom ons bedrijf 
geen last heeft van teruglopende 
aantallen is te danken aan ons on-
dernemerschap. Wij zijn continue op 
zoek naar nieuwe samenwerkings-
verbanden met verschillende organi-
saties in Sint-Oedenrode. De basis-
scholen hier in Rooi, de gemeente, 
Odendael, Centrum voor Jeugd en 
Gezin, het consultatiebureau en de 
bibliotheek om maar eens een paar 
voorbeelden te noemen.”

Goede voorbereiding
Bij de dagopvang en peuteropvang 
(van 2,5 jaar tot 4 jaar) werken wij 
nauw samen met de basisscholen 
en het consultatiebureau in Sint-
Oedenrode. Wij zetten volop in op 
voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE).  Voorschoolse educatie is 
bedoeld om peuters vanaf 2,5 jaar 
goed voor te bereiden op de basis-
school. Zowel op het dagverblijf 
als op de peuteropvang worden 
doorlopende leerlijnen gehanteerd. 
Voor kinderen is het � jn dat ze al 
een bepaalde structuur hebben en 
voor leerkrachten is het prettig dat 
er overdracht plaatsvindt waardoor 
de juf of meester eigenlijk meteen 

weet hoe kinderen zich individueel 
en in een groep gedragen. Vooral 
voor kinderen met bijvoorbeeld een 
achterstand op taalgebied of een 
motorische achterstand kan meteen 
een aangepast programma worden 
gemaakt. Op deze manier kunnen 
deze kinderen toch een goede start 
maken op de basisschool en kan 
worden voorkomen dat ze naar het 
speciaal onderwijs gaan.” 

Investering in toekomst
Zoals jij het omschrijft is kinderop-
vang dus geen kostenpost maar 
juist een investering in de toe-
komst? “Juist, tenminste dat is 
onze visie. Onze locaties zijn ge-
vestigd op verschillende plaat-
sen in Sint-Oedenrode. Plaatsen 
waarmee we een daadwerkelijke 
verbinding met de samenleving 
kunnen leggen. De kinderen die 
in de opvang op Odendael zit-
ten, nemen bijvoorbeeld samen met 
de bewoners van Odendael deel aan 
de gymnastieklessen Op de zorg-
boerderij Dommelhoeve organiseren 
we regelmatig een activiteit met de 
ouderen. Samen met juf Francien 
van basisschool Dommelrode rege-
len we dat de kinderen uit de dag- 
en peuteropvang regelmatig met de 
kleuters samenspelen. Wij merken 
dat kinderen zich in een groep toch 
anders ontwikkelen dan thuis of bij 
opa’s en oma’s. Dus ik pleit ervoor, 
zowel als professional als moeder, 
dat zoveel mogelijk kinderen in Rooi 
naar de opvang kunnen gaan. We 
zijn trots dat we op drie locaties in 
Rooi de peuterspeelzaal hebben 
kunnen voortzetten. Hier kunnen 
peuters vanaf 2,5 jaar twee keer in 
de week, drie uurtjes in de week 
langzaam wennen aan het school-
ritme.”

Druk en hectisch leven
De Verbinding is inmiddels uitgegroeid 
naar een bedrijf met een serieuze om-
vang. Er werken op dit moment 30 
pedagogisch medewerkers en 24 sta-
giaires op de diverse locaties. Naast de 
verantwoordelijkheid over andermans 
kinderen, is er dus ook een grote ver-

an twoorde-
lijkheid voor 
het perso-
neel. Patty: 
“Dat klopt in-
derdaad. Juist 
de combinatie 
van de organi-
satorische en 
strategische 

beleidslijnen uitzetten én het coachen 
en begeleiden van de medewerkers 
zorgen ervoor dat ik ontzettend veel 
plezier in mijn werk heb. Ik kijk regel-
matig in de spreekwoordelijke spiegel 
en maak tijd voor zelfre� ectie. Mijn 
leven is druk en hectisch dus ik moet 
mijn tijd en energie, net als iedere 
werkende moeder, in balans zien te 
houden. Gezin en werk staan bij mij 
altijd op de eerste de plaats, dus dat 
betekent automatisch dat er wat min-
der Patty-tijd is.”

In goede handen
Patty is naast ondernemer ook moe-
der van drie kinderen. “En ja, die 
gaan ook drie dagen naar de opvang. 
Ik weet dat ze daar in goede handen 
zijn”, vertelt Patty met een knipoog. 
“Bij mij is het werk eigenlijk nooit 
klaar, maar dat is ook wel de aard van 
het beestje. Ik heb altijd zoveel ideeën 
in mijn hoofd die ik wil uitwerken. Op 
woensdag en vrijdag ben ik thuis met 
de kinderen en dan hebben zij mijn 
volle aandacht. Maar… ik ben wel al-
tijd bereikbaar voor alle collega’s. Als 
eindverantwoordelijke kan ik niet zeg-
gen: vandaag even niet.”

weet hoe kinderen zich individueel 
en in een groep gedragen. Vooral 
voor kinderen met bijvoorbeeld een 
achterstand op taalgebied of een 
motorische achterstand kan meteen 
een aangepast programma worden 
gemaakt. Op deze manier kunnen 
deze kinderen toch een goede start 
maken op de basisschool en kan 
worden voorkomen dat ze naar het 

Zoals jij het omschrijft is kinderop-
vang dus geen kostenpost maar 
juist een investering in de toe-
komst? “Juist, tenminste dat is 
onze visie. Onze locaties zijn ge-
vestigd op verschillende plaat-
sen in Sint-Oedenrode. Plaatsen 
waarmee we een daadwerkelijke 
verbinding met de samenleving 
kunnen leggen. De kinderen die 
in de opvang op Odendael zit-

an twoorde-
lijkheid voor 
het perso-
neel. Patty: 
“Dat klopt in-
derdaad. Juist 
de combinatie 
van de organi-
satorische en 
strategische 

Wie de huid regelmatig op de juiste manier laat onderhouden en tevens 
zelf thuis goed verzorgt, ziet er langer jong en vooral mooi uit.

Tegenwoordig hebben we het allemaal druk. Door vermoeidheid 
en stress versnelt het verouderingsproces van uw 

huid. Gelukkig kunt u hier 
iets aan laten doen.  

Maak regelmatig tijd 
vrij om u te ontspannen 
en uw huid die 

behandeling te geven 
waardoor u weer kunt stralen. 

Pupa milano actie. 
Bij aankoop van 3 pupa producten ontvangt u het 4e product gratis*
Ook uw voeten vragen om een goede verzorging omdat goed en 
gemakkelijk lopen invloed heeft op de totale gezondheid van de mens. 
Zijn uw voeten al zomer klaar? Nu een pedicure behandeling incl. lakken 
en pupa nagellak €35,00.

*goedkoopste product gratis.

Graag tot ziens bij,
Schoonheidssalon Eindeloos   

Borchmolendijk 12a  •  5492AK Sint Oedenrode  •  Tel: 0413-474234

aak je op voor de zomer!

Verwelkom de zomer met een nieuwe 
(make-up) look. Helemaal in lijn met de 
allernieuwste trends natuurlijk.

en fantastische vakantie

Daarbij kun je denken aan zonvakanties, stedentrips, 
autovakanties, wellnessvakanties en nog veel meer. Ga 
goed geïnformeerd op vakantie. Bekijk alle mogelijkhe-
den voor de zomervakantie van 2013 en geniet van de 
vakantie die je nog lang zal heugen als fantastische reis.

aak je op voor de zomer!zomer!

Verwelkom de zomer met een nieuwe 
(make-up) look. Helemaal in lijn met de 
allernieuwste trends natuurlijk.

M
E 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

escherm je huid goed
De zon hoeft maar even volop te schijnen en we trekken massaal naar het 
strand. Wapen je – of het nu bewolkt is of niet – met een anti-zonnebrand-
middel dat geschikt is voor je huid. En onderschat de schadelijke invloed van 
de zon niet. Nog steeds bestaan er veel fabeltjes over zonnen en de bescher-
ming tegen UVA en UVB-straling. Laat je er niet door van de wijs brengen. 
Voorkom rimpels, ouderdomsvlekken en ander – erger – leed.

Een melanoom is een zeer agressieve vorm van huidkanker. Vroege herken-
ning en behandeling zijn zeer belangrijk. Wanneer een melanoom in een 
vroeg stadium wordt ontdekt, is de kans op een succesvolle behandeling 

groot. Mensen met een bleke huid, sproeten of blond/rossig haar hebben een licht verhoogd risico.
In Nederland is melanoom de snelst groeiende vorm van kanker. Melanomen kunnen  voor een deel 
voorkomen worden door verstandig om te gaan met de zon.
Blijf niet te lang in de zon liggen en smeer je goed in met een zonnecrème met een hoge bescher-
mingsfactor. Controleer regelmatig je lichaam op moedervlekken die aan het veranderen zijn.

B
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Een mooi stel 

€ 16,50
Borchmolendijk 16-20 
5492 AK Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl
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MooiMooiMooi
Rekenvoorbeelden kosten 
kinderopvang De Verbinding 2013
Ontleend aan: 
www.deverbinding-sintoedenrode.nl
www.toeslagen.nl
www.sint-oedenrode.nl documenten peuteropvang

Rekenvoorbeeld dagopvang ( kinderen van 0 tot 4 jaar)
1 dag opvang per week (10 uur)
Gezamenlijk inkomen ouders € 40.000,-  per jaar (1 kind )

Kosten opvang per maand   €  253,75 
Kinderopvangtoeslag   €  193,-
Netto kosten ouders    €    60,75
Gezamenlijk inkomen ouders € 50.000,- per jaar (1 kind)

Kosten opvang per maand   €   253,75 
Kinderopvangtoeslag   €   168,-      
Netto kosten ouders    €    85,75 

Rekenvoorbeeld buitenschoolse opvang
1 kind twee dagen per week van 15.30 uur tot 18.30 uur ( maandag,dinsdag )
Hele dagen opvang tijdens de kleine vakantieweken en studiedagen basisonderwijs
Geen opvang tijdens de zomervakantie

Gezamenlijk inkomen ouders € 40.000,-  per jaar ( 1 kind )
Kosten opvang per maand   €  175,59 
Kinderopvangtoeslag   €  129,-
Netto kosten ouders    €   46,59 

Gezamenlijk inkomen ouders € 50.000,-  per jaar ( 1 kind )
Kosten opvang per maand   €  175,59 
Kinderopvangtoeslag   €  112,-      
Netto kosten ouders    €   63,59 

Rekenvoorbeeld peuteropvang
2 dagdelen van 3 uur per week gedurende 40 weken
Uur prijs € 6,09 

Gezamenlijk inkomen ouders € 40.000,- per jaar
Kosten opvang per maand  (op jaarbasis)  € 121,80 
Kinderopvangtoeslag   €   89,-
Netto kosten ouders    €   32,80 

Gezamenlijk inkomen ouder € 50.000,- per jaar
Kosten opvang per maand   €    121,80 
Kinderopvangtoeslag   €    77,-      
Netto kosten ouders    €    44,80 

Bij peuteropvang kunnen ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoe-
slag een bijdrage vragen bij de gemeente Sint-Oedenrode. De hoogte van die bijdrage is 
vergelijkbaar met de kinderopvangtoeslag. Wanneer meerdere kinderen gebruik maken 
van de opvangmogelijkheden wordt de netto bijdrage per kind lager.

Cathelijnepad 1, 5491 GT Sint-Oedenrode • www.deverbinding-sintoedenrode.nl
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MooiRooikrantDe20 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

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 is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
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 

Verkenning Samenwerking Schijndel  -  
Sint-Oedenrode
Gemeenten moeten steeds ‘meer met min-
der’ en daardoor staat de (kwaliteit van de) 
dienstverlening, maar ook het voorzienin-
genniveau onder druk. Daarnaast heeft de 
rijksoverheid duidelijk een voorkeur uit-
gesproken voor opschaling van gemeen-
ten. Sint-Oedenrode en Schijndel werken 
bovendien al langer samen binnen de 
Meierij. Beide gemeenten hebben daarom 
in opdracht van hun gemeenteraden een 
onderzoek uitgevoerd naar de (on)moge-
lijkheden van een fusie. 

De verkenning
Het resultaat van dit onderzoek, de ‘Ver-
kenning Samenwerking Schijndel  -  Sint-
Oedenrode’, ligt eind juni op de tafel van 
de gemeenteraden. Aan hen wordt onder 
andere gevraagd om deze verkenning vast 
te stellen en zich uit te spreken over de 
vorm (een bestuurlijke fusie), de schaal, 
het profiel en mogelijke partners hierbij.

Waarom een fusie?
Uit onderzoek bij vergelijkbare gemeenten 
blijkt dat een fusie beter uitpakt dan een 
samenwerkings-verband (zoals 
Boxtel, Haaren, Vught en 
Sint-Michielsgestel dat willen). 
Een bestuurlijke fusie leidt tot minder kos-
ten en verbetert de dienstverlening. Voor 
de dienstverlening aan onze inwoners 
heeft dit de volgende voordelen:
•  Inwoners kunnen voor meer zaken te-

recht bij hun gemeente, ook digitaal.
•  Er zijn meer ambtenaren deskundig op 

een bepaald vakgebied, de inwoner treft 
dus eerder een ambtenaar die van ‘de 
hoed en de rand’ weet.

•  Doordat er minder ingehuurd hoeft te 
worden zijn er meer ambtenaren bekend 
met de lokale situatie.

•  Grotere gemeenten kunnen kortere door-
loop- en afhandeltijden hanteren.

•  De dienstverlening is vaak meer ‘bij de 
tijd’ omdat grotere gemeenten makkelij-
ker kunnen investeren en innoveren. 

•  Grotere gemeenten zijn beter in staat het 
voorzieningenniveau voor hun inwoners 
op peil te houden.

•  Grotere gemeenten hoeven minder za-
ken in een samenwerkingsverband onder 
te brengen, waardoor de bestuurders 
meer over de zaken zelf gaan. Zij zijn hier 
door de inwoners dus ook beter op aan 
te spreken. 

Wel kan de afstand tot het bestuur iets 
toenemen, maar door onder andere wijk- 
en dorpsraden een belangrijke functie 
te geven blijft deze betrokkenheid ge-
waarborgd. Dit betekent voor de nieuwe 

gemeente meer loslaten en in de kernen 
laten regelen. 

Profiel - identiteit
De kerkdorpen Olland, Boskant, Nijnsel en 
Wijbosch verschillen van de hoofdkernen 
en dat blijft zo. Een herindeling verandert 
niets aan de identiteit en leefbaarheid van 
wijk of dorp. Immers, de mensen zelf ma-
ken het dorp.

Voor de nieuwe gemeente als geheel kie-
zen de beide colleges voor het profiel 
‘Goed Werken, Goed Leven’. Vanuit een 
goede economische positie is immers 
goed leven mogelijk (met andere woorden, 
het goede leven zal dus eerst verdiend 
moeten worden).

Schaal
Een fusie tussen Schijndel en Sint-
Oedenrode (samen 41.000 inwoners) is op 
termijn niet genoeg. Voor een toekomst-
bestendige gemeente, voor de komende 
15 tot 20 jaar, is een schaal van meer dan 
50.000 inwoners nodig. Onderzoek laat 
bovendien zien dat de financiële effecten 
voor fusiegemeenten tot 50.000 inwoners 
minder gunstig zijn dan voor grotere fusie-
gemeenten. Een extra fusiepartner is dus 
nodig.

Extra partner
Schijndel en Sint-Oedenrode nodigen 
andere Meierijgemeenten en Veghel dan 
ook uit om zich aan te sluiten bij dit fu-
sietraject. We willen namelijk twee keer 
herindelen voorkomen, want dat kost veel 
tijd en menskracht. De gemeente Veghel 
heeft al kenbaar gemaakt graag aan te ha-
ken bij het initiatief van Schijndel en Sint-
Oedenrode om te gaan fuseren. Gelet op 
beoogde schaalgrootte en profiel wordt 
Veghel als een geschikte gesprekspartner 
gezien, maar dit geldt ook voor andere 
buurgemeenten uit de Meierij. Bernheze 
en Uden passen hier niet bij, gegeven de 
beperkte onderlinge verwantschap. De 
gemeenteraden worden gevraagd om zich 
bij de behandeling van de verkenning ook 
over de partnerkeuze uit te spreken. 

Communicatie
De komende tijd worden inwoners, on-
dernemers en maatschappelijke partners 
dan ook gevraagd zich uit te spreken over 
de fusie. Daarvoor worden gesprekken en 
bijeenkomsten georganiseerd. Via diverse 
kanalen blijven we communiceren over de 
fusie. Uiteindelijk stellen we juist met het 
oog op de belangen van onze inwoners 
voor om te gaan fuseren.

Actualiseren gemeentelijke monumentenlijst 
Sint-Oedenrode
De gemeente Sint-Oedenrode heeft 
voornemens om de gemeentelijke mo-
numentenlijst te actualiseren. Deze ac-
tualisatie zal bestaan uit het opstellen 
van nieuwe redengevende omschrij-
vingen voor de bestaande gemeente-
lijke monumenten, het opstellen van 
redengevende omschrijvingen van ob-
jecten met de potentie om als (nieuw) 
gemeentelijk monument aan te wijzen 
en tenslotte het uitbreiden van de mo-
numentenlijst. 

Actualisatie van de redengevende om-
schrijvingen is nodig omdat de bestaan-
de omschrijvingen uit 1988 in een aan-
tal gevallen niet meer voldoen aan de 
huidige juridische eisen.

Het college van Burgemeester en Wet-
houders heeft nieuwe criteria voor re-
dengevende monumentenbeschrijvin-
gen en een plan van aanpak voor het 
actualiseren van de gemeentelijke mo-
numentenlijst vastgesteld. In de nieuwe 
omschrijvingen worden de waarden van 
een object volgens actuele waarderings-
criteria van de Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed beschreven. 

Het actualiseren van de gemeentelijke 
monumentenlijst is wenselijk omdat de 
monumentenlijst uit 1988 een onvol-
doende representatief beeld geeft van 
wat op dit moment waardevol wordt 

geacht. Zo is onder meer de Wederop-
bouwperiode (1940-1970) niet geïn-
ventariseerd. Ook op Nationaal niveau 
is recentelijk hier veel aandacht aan 
besteed. In 2013 wordt als eerste stap 
een inventarisatie van potentiële ge-
meentelijke monumenten opgesteld. 
De gemeentelijke monumentencom-
missie zal het college van burgemeester 
en wethouders adviseren over de vast 
te stellen lijst van potentieel (nieuwe) 
gemeentelijke monumenten waarvoor 
door een daartoe geëquipeerd bureau 
een redengevend monumentenbeschrij-
vingen zullen worden opgesteld. 

De eigenaren en zakelijk gerechtigden 
van potentieel gemeentelijke monu-
menten zullen in de loop van dit jaar 
schriftelijk worden geïnformeerd over 
het project en de wijze van uitvoering. 
Voor bewoners, eigenaren en zakelijk 
gerechtigden wordt een informatie-
avond georganiseerd waarbij informatie 
wordt gegeven over de procedure, con-
sequenties, subsidiemogelijkheden, e.d.

Het plan van aanpak en de procedure 
actualiseren gemeentelijke monumen-
tenlijst Sint-Oedenrode zijn in te zien 
op de gemeentelijke website: www.sint-
oedenrode.nl buttons: ‘Info’ > ‘Over Sint-
Oedenrode’ > ‘Erfgoed’ > ‘Monumenten’ 
> ‘Digitale documenten’.

Vergadering Monumentencommissie
Op dinsdag 2 juli 2013 vindt er een open-
bare vergadering van de Monumentencom-
missie plaats in de commissiekamer van 
het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. 

De vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.

Declaratiefonds  
De gemeente Sint-Oedenrode vindt het 
belangrijk dat inwoners met een mini-
muminkomen deel moeten kunnen ne-
men aan sociaal/culturele, educatieve of 
recreatieve activiteiten. Daarom is er het 
Declaratiefonds.

Met een simpel aanvraagformulier kan 
een vergoeding worden gevraagd voor: 
•  abonnementen en (seizoen-)kaartjes 

voor: zwembaden, schouwburg, bio-
scoop, bibliotheek en musea;

•  contributies voor sport-, zang-, oude-
ren- en buurtverenigingen, jeugd- en 
jongerenwerk, politieke partijen en 
vakbonden, hobbyclub en kosten  
sportattributen in combinatie met lid-
maatschap sportclub;

•  cursusgelden voor her-, om- en bij-
scholing, volwasseneneducatie, kunst-
zinnige vorming, club- en buurthuisac-
tiviteiten, emancipatieactiviteiten en 
ouderbijdragen;

•  éénmalige activiteiten voor schoolreis-
jes en kampen, werkweken, excursies.

De maximale vergoeding in 2013 be-
draagt € 194,- per in aanmerking ko-
mend gezinslid.
Personen die een uitkering van de ge-
meente ontvangen of al eerder een 
aanvraag hebben ingediend bij de ge-
meente kunnen volstaan met het inleve-
ren van de originele nota’s (voorzien van 
naam en adres).

Om voor een vergoeding in aanmerking te 
kunnen komen mag uw netto inkomen (ex-
clusief vakantiegeld)  niet hoger zijn dan:

Als u jonger bent dan de voor u geldende 
AOW-leeftijd:
Alleenstaande   €     967,-   
per maand
Alleenstaande ouder  € 1.243,-   
per maand
Gehuwd/samenwonend € 1.381,-   
per maand

Als u de pensioengerechtigde leeftijd 
hebt bereikt:
Alleenstaand  € 1.061,-   
per maand  
Alleenstaande ouder € 1.335,-   
per maand 
Gehuwd/samenwonend € 1.460,-   
per maand

Als u kosten kunt delen met inwonende 
verdienende huisgenoten is een lagere 
inkomenstoets van toepassing. 

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan  
€  5.795,- als u alleenstaande bent of  
€ 11.590,- als u gehuwd of samenwo-
nend of een alleenstaande ouder bent.

Hebt u nog vragen dan neem dan even 
contact op met de balie Werk, Inkomen 
en Zorg. Deze is op werkdagen bereik-
baar tussen 09.00 en 12.30 uur.

Afwijkende openingstijden gemeentehuis in de 
zomervakantie
Tijdens de zomervakantie is het ge-
meentehuis geopend van maandag t/m 
vrijdag van 09.00 – 12.30 uur.

De avondopenstellingen van maandag 
15, 22, 29 juli en 5 augustus  komen te 
vervallen.

Komt u naar de gemeente? Maak dan een 
afspraak via www.sint-oedenrode.nl 
of bel (0413) 481911

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Twee gouden ringen met steentjes
• Witte plastic Hema-tas met inhoud
• PSV rode rugtas met zwemspullen
• Zilveren damesketting dikke schakel
• Kentekenplaat 91-GD-NH

Gevonden voorwerpen
•  Sleutels in zwarte etui een sleutel met 

groen kapje

Ilse van de Wijdeven

Brownies & Downies…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Afsluiting
Het Catelijnepad zal op dinsdag 2-7-2013 van 08.00 tot 16.30 uur afgesloten zijn en 
de Klaverpad op woensdag 3-7-2013 van 08.00 tot 16.30 uur. 
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Weer inbraak bij Muller Mode
Sint-Oedenrode - De herenkle-
dingzaak Muller Mode is we-
derom slachtoffer geworden van 
een inbraak.
 
In de nacht van woensdag op 
donderdag om 2.05 uur is er 
een ruit aan de voorzijde van het 
pand ingeslagen. Door verschil-
lende veiligheidsmaatregelen 
hebben de inbrekers geen kle-
ding mee kunnen nemen. Heeft 
u iets gezien? Neem dan z.s.m. 
contact op met de politie via 
0900-8844 of via meld misdaad 
anoniem: 0800-7000

Eindhovenaar steelt landbouw-
materieel in Sint Oedenrode
De politie heeft vrijdagnacht een 
51-jarige Eindhovenaar opge-
pakt op de Bobbenagelseweg 

in Sint Oedenrode. Hij had daar 
samen met een ander een mini-
loader, een hefwagentje om 
zware spullen te verplaatsen, ge-
stolen.

De politie kreeg eerder een 
melding over een inbraak bij 
een landbouwbedrijf aan de 
Schootsedijk in het dorp. De in-
brekers werden door medewer-
kers van het bedrijf gezien toen 
zij de mini-loader weghaalden.
 Medewerkers konden per fiets 
de achtervolging inzetten en 
haalden het wagentje in op de 
Bobbenagelseweg. Eén van de 
inbrekers vluchtte daar weg, ter-
wijl de medewerkers de andere 
staande konden houden. Hij is 
overgedragen aan de politie en 
zit vast.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Evenementen

Oftewel: willen we het allemaal 
vooral snel, of kiezen we voor kwa-
liteit?

DGS heeft het dan over de veelbe-
sproken samenwerking met andere 
gemeentes.
Al even geleden zijn we als gemeen-
te aangesloten bij een samenwerking 
met de gemeentes Boxtel, Haaren, 
Sint-Michielsgestel en Vught (Ple1n) 
met betrekking tot zaken als de in-
ning van belastingen en ICT-werk-
zaamheden. Het betreft hier dus lou-
ter een samenwerking op niveau van 
ambtelijke werkzaamheden en geen 
bestuurlijke zaken.
De samenwerking zoals die thans 
van ons gevraagd wordt is echter 
een heel andere, alles omvattende  
en heeft om die reden een veel gro-
tere impact dan de genoemde Ple1n-
overeenkomst. Om redenen van be-

zuinigen wil de regering hebben dat 
gemeentes niet alleen gaan samen-
werken, maar dat ze gaan fuseren en 
dat houdt nogal wat in. Dat is niet 
iets van: Dat doen we gauw even en 
daarna gaat alles gewoon weer zijn 
gangetje; nee, daar komt heel wat 
meer bij kijken, want het betreft de 
vorming van een heel nieuwe ge-
meente, met veel inwoners (zo tus-
sen de 75.000 en 100.000).

Met een eigen college, eigen ge-
meenteraad en samengebundelde 
ambtelijke werkzaamheden.
Kijkend met het oog van de penning-
meester lijkt dat een juiste insteek, 
want door een efficiëntere aanpak 
van de ambtelijke werkzaamheden 
zal zeker tijd en daardoor geld be-
spaard kunnen worden.
Ook de secretaris zal goedkeurend 
knikken, want ook op dat gebied zal 
tijd bespaard gaan worden en daar-
mee ook weer geld. Maar de inwo-
ner, wat denkt die daar nu eigenlijk 
allemaal van?
Dat er bespaard kan worden is na-
tuurlijk een goede zaak, want dan 
hoeven de gemeentelijke belastin-
gen niet omhoog en dat is gunstig.

Maar wat gebeurt er met Sint-
Oedenrode zelf?
Behouden we nog wel onze eigen 
identiteit, iets waar de Rooienaar zo 
aan verknocht is en de hele geschie-
denis door voor geknokt en gewerkt 
heeft? Nu geldt zo iets dergelijks voor 
veel andere gemeentes, maar of we 
het dan hebben over bijvoorbeeld 
Veghel of over Sint-Oedenrode, dat 
scheelt nogal wat in beleving, lijkt 
ons zo.
Daarom ook wil DGS dat in het 
voortgangsproces de ‘K’ van Kwa-
liteit voorrang krijgt boven die van 
Kwantiteit, lees ‘snelheid’. Eerst het 
een, dan pas het ander en dat met 
een gedegen onderbouwing door 
college en raad.
De DGS staat erop dat de gemeen-
teraad door het college bij het proces 
nauw wordt betrokken en dat zij van 
verdere ontwikkelingen optimaal op 
de hoogte wordt gehouden.

Dus: zonder doping, maar met veel 
gezond verstand.  En dat de kiezer 
volgend jaar door haar stemgedrag 
maar laat weten in welke van de par-
tijen ze dan het meeste vertrouwen 
stelt.

Met of zonder doping?

Vergunningen
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
Christinaweg 13 5492 CG 17-06-2013 Renoveren dak
Laageind 7 5491 XH 13-06-2013 Splitsen woonboerderij in 2 eenheden
Weverspad 1 5491 RL 12-06-2013 Veranderen inrichting
Hoogstraat 32 a 5492 VW 13-06-2013 Plaatsen ander stalsysteem

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Kleine Heisteeg 1 5491 TT 18-06-2013 Tijdelijke bewoning garage
Vresselse-Akkers 3a 5491 PG 18-06-2013 Bouwen woonhuis
Strobolse Heidestg. 10 5491 RT 20-06-2013 Verbouwen woonhuis

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Hoogstraat 44 5492 VW   Plaatsen van een droogtunnel
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 27 
juni 2013 ter inzage. 

Afwijken bestemmingsplan “Herziening recreatiepark de Kienehoef”.
Omgevingsvergunning eerste fase voor 
de activiteit: afwijken van het bestem-
mingsplan t.b.v. realisatie van het project 
“Parkzicht Kienehoef” aan de Bremhorst/
Zwembadweg ong. 

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Sint-Oedenrode maken ingevolge 
het bepaalde in artikel 3.10 en 3.12 van 
de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) bekend dat zij met toepas-
sing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, on-
der 3 van de Wabo, op 18 juni 2013 een 
omgevingsvergunning 1e fase hebben 
verleend. 

De omgevingsvergunning 1e fase heeft 
betrekking op het afwijken van het gel-
dende bestemmingsplan voor de realisa-
tie van het project “Parkzicht Kienehoef” 
(o.a. het realiseren van een horecavoor-
ziening met bezoekerscentrum en een  

natuurtheater) aan de Bremhorst/Zwem-
badweg ong. (Sectie I, nr. 6404 gedeelte-
lijk). 

De ontwerp-omgevingsvergunning heeft, 
met de bijbehorende stukken, vanaf 25 
april 2013 gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Gedurende deze periode zijn 
geen zienswijzen naar voren gebracht. De 
definitieve vergunning is zonder inhoude-
lijke wijzigingen ten opzichte van de ont-
werpvergunning verleend. 

Inzage
De omgevingsvergunning met de hier-
bij behorende stukken ligt met ingang 
van donderdag 27 juni 2013 tot en met 
woensdag 7 augustus 2013 op werkda-
gen ter inzage bij het publieksplein van 
het gemeentehuis, Burgemeester Wer-
nerplein 1 in Sint-Oedenrode. Tevens is 
de mededeling van het besluit digitaal te 

raadplegen op de website 
www. sint-oedenrode.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl

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

Huisvuil in de vakantie

Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de straat. 
In een vakantieperiode worden er minder containers en kunststofverpakkingsafval 
aangeboden. Uw huisvuilinzamelaar is dan ook eerder bij u in de straat.

Inzameling oud papier week 26

Donderdag 27 juni
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur;

Zaterdag 29 juni
•  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;

•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 
wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 11.00 uur; 

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur. 

Bekendmaking ingekomen aanvragen (eve-
nementen)vergunningen en verleende 
vergunningen, ontheffingen en te treffen 
verkeersmaatregelen op grond van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 18 juni tot en met 24 juni 
2013 zijn de volgende aanvragen bij de ge-
meente ingekomen:
•  Van de Stichting Roois Tourspel voor het 

houden van het Roois Tourspel op 22 juli 
2013 bij café ’t Pumpke, Borchmolendijk 
11 te Sint-Oedenrode. Deze aanvraag geldt 
tevens voor de jaren 2014 tot en met 2017.

•  Van ZLTO voor het houden van een Aard-
beien Demodag op 6 september 2013 
op het terrein aan de Rijtvenweg te Sint-
Oedenrode.

•  Van de Dorpsherberg voor het houden 
van een kofferbakverkoop op 18 augustus 
2013 op het Dorpsplein te Olland.

•  Van mevrouw L. de Brouwer voor het hou-
den van een straatbarbeque op 1 septem-
ber 2013 in de Constantijnstraat te Sint-
Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen 
 •  Aan de Stichting Roois Tourspel voor het 

houden van het Roois Tourspel op 22 juli 
2013 voor café ’t Pumpke, Borchmolen-
dijk 11 te Sint-Oedenrode. Deze vergun-
ning geldt tevens voor de jaren 2014 tot 
en met 2017.

•  Aan de Kunststichting Sint-Oedenrode 
voor het houden van activiteiten rondom 
het Festival – Openbare Ruimte Mani-
festatie in de maanden juli, augustus en 
september 2013 in een weiland achter de 
Knoptoren tussen de Oostelijke Randweg 
en de Kerkdijk Noord.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding meerjarenvergunning
•  Van de stichting Rooise Fietsvierdaagse 

voor het houden van de Rooise Fietsvier-
daagse van 16 tot en met 19 juli 2013 in 
de gemeente Sint-Oedenrode.

 Verkeersmaatregel
•  In verband met de openluchtvoorstelling 

Aladin op 2 juli 2013 zijn de volgende 
wegen tussen 13.00 uur en 18.00 uur af-
gesloten voor het verkeer:  Laan van Hen-
kenshage na de 1ste inrit naar het par-
keerterrein van sporthal de Streepen tot 
en met de Baron Willem van Haarenlaan; 
Baron Willem van Haarenlaan tussen de 
Laan van Henkenshage tot aan de ingang 
van het parkeerterrein van Mariëndael.

•  In verband met het evenement de Zeven-
sprong zijn de volgende wegen afgeslo-
ten voor het verkeer:

   2 en 3 juli 2013: 08.00 – 16.00 uur: par-
keerverbod manege de Pijnhorst

   2 en 3 juli 2013: 08.00 - 10.00 en  
15.00 – 16.00  uur: afsluiten Paardebloem 
en Vogelwikke

   3 juli 2013: vanaf 19.00 uur tot en met 
donderdag 19.00 uur: parkeerverbod par-
keerterrein de Neul

   5 juli 2013: 08.00 – 17.00 uur: parkeerver-
bod parkeerterrein bij sporthal de Streepen.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 
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Op zondag 16 juni jongstleden was 
er een grote openluchtviering voor 
alle gezinnen van onze parochie in 
het prachtige processiepark van Nijn-
sel. In die viering boden onze 1e 
Communicantjes mevrouw Marga 
Genemans een cheque aan. Deze 
mevrouw heeft de dagelijkse leiding 
van de Tanzania-werkgroep in Til-
burg. De werkgroep onderhoudt de 
contacten met de bisschop en zijn 
medewerkers van het bisdom Same 

in Tanzania, Oost-Afrika. Ik ben heel 
erg trots op onze jongens en meisjes 
die samen met hun ouders een groot 
bedrag hebben bijeen gebracht door 
het ophalen van lege flessen. Het be-
drag dat jullie hebben aangeboden 
aan Marga Genemans bedroeg maar 
liefst € 1400,--!!! Dat is fantastisch!
Van dit geld kunnen ze nu een wa-
tertank laten aanleggen voor de kin-
deren daar. Anders moeten zij steeds 
met lege flessen naar een verder ge-
legen punt lopen om daar water te 
gaan halen. Het is een warm land en 
er zijn geen waterleidingen zoals hier 
bij ons. Dus is men genoodzaakt een 
watertank aan te leggen. Jullie heb-
ben ervoor gezorgd dat de kinderen 
daar weer beter kunnen leven en die 
zorg voor hen vraagt Jezus van ons.  

Verder wil ik u allen van harte bedan-
ken voor de vele giften die u hebt 
gedaan via enveloppen tijdens de 

receptie, via de post en door middel 
van stortingen op het banknummer 
van het Pastor Rensfonds. De op-
brengst hiervan bedraagt € 5.739,94. 
De totale opbrengst van onze kinde-
ren met hun flessenactie en met uw 
giften bedraagt: € 7.136,10.
Ik ben er stil van geworden. Het 
tweede bedrag wordt besteed aan 
het realiseren van een wooncentrum 
voor kinderen met een beperking, 
eveneens in Tanzania.

Namens de kinderen van het bis-
dom Same wil ik jullie allemaal van 
harte bedanken. Omdat zij het niet 
zelf kunnen zeggen, doe ik het graag 
namens hen.  Ik beloof jullie dat het 
geld goed terecht zal komen. Dat 
doe ik in overleg met Marga. En we 
proberen iedereen op de hoogte te 
houden.
Kennen jullie nog het motto van dit 
H. Oda-jaar 713-2013? Zoek het 

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

25 juni                  
Doopvoorbereiding 20.00-21.30 uur        
De Goede Herder

29 juni 
concert Smitsorgel, Ludmila Mackova 
15.30-17.00 uur Martinuskerk-C

2 juli 
Bijeenkomst parochiebestuur                                                 
20.00-22.30 uur

5 juli 
Viering Odendael 10.00-11.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie                                              
10.00-12.00 uur

6 juli 
concert Smitsorgel, Leo Spoor                                                 
15.30-17.00 uur Martinuskerk-C

7 juli 
kinderwoorddienst 09.30-10.30 uur
Genoveva Breugel

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

Boek  “Oda van Sint-Oedenrode” 
1300 jaar ge-
leden stierf de 
heilige Oda van 
Sint-Oedenrode, 
van geboorte een 
Schotse prinses. 
Nadat ze bij het 
graf van de hei-
lige Lambertus 
te Luik genezen 

werd van haar blindheid, vestigde 
zij zich in het dorp dat later naar 
haar vernoemd werd: Sint-Oe-
denrode. 

Naar aanleiding van haar 1300e 
sterfdag verschijnt dit boek. Een 
eerste hoofdstuk bevat het leven 
van Oda, geschreven door 
Godefridus van Rode en vertaald 
door prof. Arnoud-Jan  Bijsterveld. 
Van hem is ook de volgende bij-
drage, die historische vragen rond 
het leven van de heilige behandelt. 
Een laatste hoofdstuk, verzorgd 
door Vincent Blom en Richard de 
Visser, gaat over de betekenis die 
het leven van Sint-Oda heeft voor 
mensen van de 21ste eeuw. 

Tot 15 september aanstaande kan 
het boek besteld worden via on-
derstaand adres voor € 13,00 (excl. 
verzendkosten), daarna kost het 
boek € 14,95 (excl. verzendkos-
ten). Na de officiële presentatie in 
november kan het boek ook aan-
gekocht worden via de boekhandel. 

Uitgeverij Betsaida
t.a.v. Mevr. C. Dirven
Papenhulst 4
5211 LC  ’s-Hertogenbosch
Telefoon 073-6132000
Email: cdirven@betsaida.org

Christenen als kunstenaars

Parochie Heilige Oda 
 Sint-Oedenrode Son en Breugel
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Met Antoniusviering eindigt communievoorbereiding

De Antoniusviering in het proces-
siepark in Nijnsel zondag 16 juni 
jongstleden werd een viering voor 

gezinnen. In de groene kathedraal 
bracht pastoor Blom nog één keer 
zijn bijzondere vishengel mee, en 

vertelde over de heilige Antonius 
van Padua. Na afloop kreeg elk 
gezin een kaartje met daarop de 
mooie zaligsprekingen, maar dan 
nu speciaal voor gezinnen. En voor 
de kinderen was er een ijsje. 

Hiermee is ook de communievoor-
bereiding voor de kinderen in onze 
parochie geëindigd. Een fijne va-
kantie gewenst allemaal, met veel 
rust, ruimte en tijd voor elkaar!
 
Manon van den Broek
 
Er zijn nog een paar kaartjes met 
de zaligsprekingen. Voor een 
exemplaar kunt u zich wenden tot 
het parochiesecretariaat.

Een voordeel van het feit dat 
Christenen steeds verder in de 
minderheid zijn is wellicht dat op 
die manier zichtbaar wordt dat 
christenen anders zijn. Christenen 
zijn mensen geroepen om met 
een open hart te leven. Ze moe-
ten haast in het leven staan als 
kunstenaars. Steeds op zoek naar 
inspiratie en de bron van creativi-
teit.

Christus leren kennen  kan niet 
door vast te houden aan zeker 
weten en enkel logisch denken. 

Christus  leren kennen gaat  van 
hart tot hart. Hij wil met ons het 
grootste avontuur aangaan dat 
denkbaar is; leven voor de eeu-
wigheid.
Steeds weer wil Christus ons de 
ogen openen voor de onbegrens-
de mogelijkheden van de liefde. 
Hij gaat ons voor in een leven van-
uit het hart. Vanuit het diepe, in 
ons allen besloten,  vertrouwen in 
de onbreekbaarheid van het leven.
Het gaat niet om hoe groot of 
machtig we zijn. Het gaat niet eer 
en aanzien. Het gaat Jezus om 

ons hart, ons hele leven.  Chris-
ten zijn is met Hem meeleven en 
door inzet, oefening en doorzet-
ten steeds dichter naderen aan het 
geheim van leven en liefde. Wat 
een avontuur!
Hoe bijzonder daarom dat wij in 
de Odaparochie beginnen met 
een ALPHA-cursus. Bijeenkomsten 
van gezelligheid en verdieping. 
Iedereen krijgt de kans te ontdek-
ken wie Jezus is en wat Christenen 
nu eigenlijk geloven. Deze zeer 
succesvolle internationale cursus 
wordt vanaf 25 september nu ook 

in onze parochie mogelijk. Tien 
avonden van twee uur , te begin-
nen met een maaltijd, een korte 
inleiding en onderlinge uitwisse-
ling  in groepjes. Iedereen is wel-
kom. Een echte aanrader!
Van harte aanbevolen.  

Diaken Tim Bangert.

Meer informatie op de website 
van de parochie en op de folders 
in de kerken.                                     
Kijk ook op www.alpha-cursus.nl

Mooie opbrengst 40-jarig priesterfeest van Pastor Rens

Tentoonstelling
13 eeuwen heilige Oda in 
Sint-Oedenrode juni t/m 

november: woensdag en zater-
dag van 14.00 – 16.00 uur
in juli en augustus ook op 

zondagmiddag

Koninkrijk Gods. Jullie hebben daar 
concreet aan gewerkt in dit afgelo-
pen werkjaar.
Nogmaals heel veel dank!

Namens ons hele team,
Pastor P.Rens pr. 

foto: Henk Sierdsema

foto: Henk Sierdsema
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Rooise kerkklok weer bij de tijd

Veel Rooienaren kennen Bert 
Augustus als organist van het 
Smitsorgel in de Martinuskerk. 
Daarnaast werkt Augustus ook als 
klokkengieter bij de Koninklijke 
Eijsbouts in Asten. Hij houdt zich 
daar bezig met het ontwerpen van 
klokken en weet ook veel over de 
restauratie van torenuurwerken. 
Vorige week dinsdag vertelde Bert 
in Mariëndael ter gelegenheid 
van het tienjarige bestaan van het 
Roois Cultureel Erfgoed over zijn 
werk bij de Koninklijke Eijsbouts. 

Voor veel mensen is de Koninklijke 
Eijsbouts in Asten een klokkengie-

terij. Dat klopt helemaal, wat velen 
echter niet weten is dat ze in  
Asten pas sinds 1947 klokken gie-
ten. Eijsbouts bestaat al sinds 1872 
en het bedrijf begon als bouwer 
van torenuurwerken. Na de oorlog 
was er een grote vraag naar klok-
ken, omdat de bezetter de meeste 
klokken had gestolen. Ook de 
Rooise kerkklokken ontkwamen 
niet aan de Duitse furie. Eijsbouts 
sprong in de gat op de markt en 
niet zonder succes. De klokken uit 
Asten hangen verspreid over de 
hele wereld in kerken en kathedra-
len. Ook de klokken in de Rooise 
Martinuskerk komen uit Asten.

Bert Augustus houdt zich bezig 
met het ontwerpen en maken van 
klokken. Dat het vinden van de 
goede tonen en klanken niet een-
voudig is bleek wel uit zijn verhaal. 
Bij het maken van een klok komen 
veel natuurkundige aspecten kij-
ken. De vorm en grootte van de 
klok spelen een belangrijke rol. 
Maar ook het materiaal en zelfs de 
exacte samenstelling van het brons 
zijn van belang bij het ontwerpen 
en maken van een klok.

Het maken van torenuurwerken 
was de eerste activiteit van  
Eijsbouts in 1872. Dat doen ze in 
Asten nu, meer dan 140 jaar later, 
nog steeds. Een van de zo’n twee-

duizend torenuurwerken die de 
Koninklijke Eijsbouts ooit bouwde, 
was in 1931 dat van de Rooise 
Martinuskerk. Zoals Bert Augustus 
liet zien, ging daar een uitgebreide 
briefwisseling aan vooraf tussen 
Deken Van Erp en de Astense uur-
werkmaker. Het resultaat van deze 
briefwisseling was een opdracht 
voor een torenuurwerk voor de 
prijs van 925 gulden. Een voor die 
tijd een enorm bedrag. 

Het inmiddels meer dan tachtig 
jaar oude uurwerk was nodig aan 
revisie toe. Daarvoor benaderde 
de Odaparochie, de toenmalige 
leverancier opnieuw. Inmiddels 
is het uurwerk weer zo goed als 
nieuw. Tijdens de open monumen-
tendag van zaterdag 14 september 
aanstaande is het voor iedereen te 
zien. Koninklijke Eijsbouts heeft 
zonder het historische uurwerk 
aan te tasten een slimme truc uit-
gehaald om te zorgen dat de klok 
voortaan altijd de juiste tijd aan-
geeft. Het nieuwe uurwerk van 
de klok tikt zo’n twintig seconden 
per uur sneller dan de echte tijd. 
Door met een zogenaamde ‘slin-
gersynchronisatie’ de slinger ieder 
uur even stil te zetten en exact op 
de juiste tijd weer te laten lopen, 
blijft het nieuwe uurwerk voortaan 
bij de tijd.

Chapeau: Zaterdag 29 juni a.s.

Zomerconcert op Smitsorgel

In de reeks zomerconcerten die 
de Stichting Smitsorgel ook dit 
jaar houdt, bespeelt zaterdag 29 
juni as. Dhr. Piet Groenendijk het 
monumentale Smitsorgel (1839) 
van de H. Martinuskerk te Sint 
Oedenrode. Het gratis toegan-
kelijk concert begint om 15.30u.

Op het programma staan wer-
ken van o.a. Georg Muffat 
(1653-1704),  Johann Sebasti-
aan Bach (1685-1750), Johann L. 
Krebs (1713-1780) en Bohuslav 
Černohorský (1684-1742)

De organist Piet Groenendijk 
studeerde aan het Rotterdams 
Conservatorium bij Arie J. Keyzer, 
waar hij in 1975 het eindexamen 
behaalde. De Prijs van Uitne-
mendheid behaalde hij in 1978. 
Hij studeerde ook muziektheorie 
aan het Rotterdams Conservato-
rium. 

Vanaf 1976 tot 2011 werkte hij 
als docent muziektheoretische 
vakken aan het Rotterdams Con-
servatorium. Tevens maakt hij 
deel uit van de examencommis-
sie orgel van het Koninklijk Con-
servatorium te Den Haag. Als 
cantor-organist was hij actief van 
1971 tot 1992. Tot 1992 concer-
teerde hij als organist en claveci-
nist, ook als basso continuo spe-
ler bij diverse koren en ensembles 
in binnen- en buitenland. 

Daarna is hij zich meer gaan 
concentreren op compositie. 
Sedert begin 2006 heeft hij het 

orgelspelen toch weer opgepakt 
en bespeelde/beheerde hij het 
Vollebregt-orgel (1854) van de 
Sint-Genovevakerk te Breugel. 
Sedert eind 2012 woont hij in 
Zuidbroek (Gr.) Als componist is 
Piet Groenendijk autodidact. Een 
Cd met enkele van zijn compo-
sities is gemaakt in 2002/2004, 
gespeeld door Jos van der 
Kooy, (Bavo-Haarlem) Gottfried 
Sembdner en Christoph Mehner 

(Grote Kerk-Deventer). 

Dat het bijzondere van het Smits-
orgel in Sint Oedenrode hem niet 
onbekend is blijkt wel uit het pro-
gramma dat hij samenstelde juist 
om het instrument volledig tot 
zijn recht te laten komen. Alles-
zins de moeite waard dus om dit 
concert bij te wonen.  Meer infor-
matie is te vinden op zijn website: 
www.pjgroenendijk.nl. 

Kerkdiensten

Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 29 juni 19.00u. 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties:Gerard van Berkel; Johan 
en Hanneke van Genugten-van 
de Rijt; Wilhelmien Kvinge-van 
Genugten en Jan van Gaalen. Jo-

hannes en Janske van Genugten-
van Esch; Annie Rooijakkers-van 
Genugten.
Vrijdag 10.00u. 
Eerste vrijdag van de  maand. Mis 
op Odendael..

Zondag 30 juni 9.30u.: 
Eucharistieviering met het Marti-
nuskoor.
Intenties: Toos Habraken-Keetels, 
Mien Boleij-van Oorschodt, Sjef 
Versantvoort, Overleden K.B.O. 
leden in de maand mei.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. 

Eucharistieviering.
Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 
Vrijdag 10.00u. 
Eucharistieviering in Odendael 
i.v.m. 1e vrijdag v.d. maand.
13.30u. 
Huwelijksviering van Virgenie 
Jansen en Michiel Hoving.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 29 juni 18.30 uur: 
Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 30 juni 11.00 uur: 
Eucharistieviering m.m.v. het Sons 
Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)

intenties: Pieter van Riet, Theo en 
Riek Vogels-Sanders, Cor Coensen.
Maandag 1 juli 19.30 uur: 
Eucharistieviering
Woensdag 3 juli 19.30 uur: 
Eucharistieviering
Vrijdag 5 juli, 
Eerste Vrijdag van de maand
08.30 uur: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 29 juni 18.30 uur: 
Eucharistieviering in Son                                                                                  
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            

Zondag 30 juni 09.30 uur: 
Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Familie van de Laar-van 
Heeswijk, Arie en Jet de Korte-van 
de Laar, Nellie Jonkers-Vos, Eibert 

van de Streek, overleden ouders 
van de Wijdeven-den Dekker, 
Hanny Aertsen-van Keulen, om 
zegen over onze parochie
Zaterdag 6 juli 18.30 uur: 
Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: ouders van Engeland-
Swinkels en Annelies Jansen-van 
Engeland, Frans de Bije, Mieke 
Swinkels-Rooijackers, om zegen 
over onze parochie

Sint Antonius Nijnsel

H. Martinus Olland

Zaterdag 29 juni 9.00u. 
Eucharistieviering.
Zondag  11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd 
koor.
Intenties:
Grard Aarts, Anna van Grinsven- 

van Berkel, Wilma van Grinsven, 
Jans v.d. Meerakker,  Lies Aalders- 
Berkvens, Martien Raaijmakers 
nms de Beckart, Piet en Jans van 
Grinsven- van Lieshout, Harrie en 
Peter van Grinsven, overl. Fam. 
van Grinsven- van Schaijk. 

Zaterdag 29 juni: 
eucharistie met zang kerkkoor
Intenties: Jan v Roosmalen

Ilse van der Heijden-van der Made
Riek bijsterveld-Hazenveld
 Martien Verhagen

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 30 juni, 10.00 uur, predikant Ds. C. Mondt

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 29 juni is er geen Eucharistieviering.                 

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 
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Algemene beschouwingen 
programmabegroting 2014

Verkennen!
Net als de afgelopen jaren staat 
Hart voor Rooi weer voor moei-
lijke keuzes. Keuzes die gemaakt 
moeten worden om ons prachtige 
dorp prachtig te houden. Prachtig 
om in te wonen, prachtig om te 
verblijven, prachtig om te recre-
eren. Maar al dat prachtigs staat 
onder grote druk. Hoe moeilijk 
ook, de keuzes moeten genomen 
worden! We nemen onze verant-
woordelijkheid en zijn ons er ter-
dege van bewust dat we keuzes 
maken die alle Rooise mensen 
raken. 

Het afgelopen half jaar stond 
voornamelijk in het teken van 
verkenning! Verkenning naar 
onze buurgemeenten. Samen-
werking op de agenda! Maar ook 
verkenning naar het nieuwe ka-
binet Rutte en welke invloed dit 
kabinet heeft op het gemeentelijk 
beleid. Het Zorgakkoord en het 
Sociaal Akkoord zijn van belang 
bij de uitvoering van de wijzigin-
gen die op ons afkomen. 

En dan als laatste natuurlijk ook 
verkenning in onze partners dicht 
bij huis. Na het vertrek van de 
CDA fractie uit de coalitie is er 
verkend, hoe we zorg kunnen 
dragen voor een consistent en 
betrouwbaar bestuur tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
2014. Uit de verkenning is geen 
duidelijke partner naar voren 
gekomen, maar er is wel draag-
kracht weten te vinden in de 
Rooise Raad. Alle partijen hebben 
kenbaar gemaakt de coalitie op 
inhoud te willen steunen en dat 
vinden wij als Hart voor Rooi
prachtig. Want besturen gaat niet 
om welke poppetjes op welke 
plek zitten, het gaat om Rooi 
prachtig, leefbaar en betaalbaar 
te houden!

Samenwerking is bittere nood-
zaak omdat we anders op langere 
termijn onvoldoende kennis, kun-
de en geld hebben om alle taken 
zelfstandig uit te voeren. Het is 
niet de gemeente die maakt waar 

we ons thuis voelen, maar de 
gemeenschap die dat maakt! En 
Rooi blijft Rooi in haar ziel en za-
ligheid, want we komen niet aan 
de Markt, de Hambrug en het 
Kienehoefpark. Nee, we hebben 
het hier over waar we 1x in de 5 
jaar ons paspoort moeten halen, 
waar ons bestuur “zit” en waar 
de telefoon opgenomen wordt.

Bij de aanpak van de drie decen-
tralisatie staat participatie en soli-
dariteit voor ons voorop. Mensen
moeten hun eigen mogelijkhe-
den en hun sociaal netwerk meer 
benutten. Als er meer hulp of 
ondersteuning nodig is, kunnen 
ze bij de overheid terecht. De 
gemeente gaat van aanbodge-
richt naar vraaggericht werken. 
We moeten zuinig zijn op de col-
lectieve voorzieningen die we al 
hebben, denk bijvoorbeeld aan 
het vrijwilligerssteunpunt, man-
telzorg-ondersteuning of school-
maatschappelijk werk. Ook al 
hebben we zware financiële tij-
den, we moeten terughoudend 

zijn met bezuinigingen op deze
gebieden. 

Volksgezondheid! Dat woord ont-
breekt compleet in de kadernota 
terwijl het wat ons betreft essen-
tieel is. Ook met de keuzes die wij 
als gemeente van staatssecretaris 
Mevr. Dijksma moeten gaan ma-
ken op het gebied van de inten-
sieve veehouderij. Een ongezonde 
leefomgeving heeft een negatieve 
invloed op ons welbevinden. De 
staatssecretaris wil de wet aan-
passen zodat lokaal kan worden 
bepaald hoe groot een stal of me-
gastal mag zijn. Gemeenten krij-
gen de bevoegdheid om gebieden 
op slot te zetten. Zo`n wet biedt 
wat ons betreft kansen maar zeker 
ook gevaren. Waar wij ons zorgen 
om maken is dat de weging van 
gezondheidsrisico`s niet landelijk 
wordt geregeld. We krijgen wel 
de bevoegdheden maar daar ligt 
geen wettelijk vastgestelde norm 
onder. Hoe onderbouwen we de 
normen zodat een rechter die 
goedkeurt?

En wat als een college ongebrei-
delde groei toestaat?

In de meicirculaire die we onlangs 
hebben ontvangen zijn de Rijks-
bezuinigingen richting gemeen-
ten minder negatief dan het colle-
ge had voorspeld. Dat suggereert 
dat we een financiële meevaller 
hebben. Toch is dat niet zeker! 
We moeten nog steeds snijden in 
onze kosten en de inkomsten ver-
hogen om de begroting sluitend 
te krijgen vanaf het jaar 2015. Er 
wordt door het college voorge-
steld om € 500.000,00 om te bui-
gen vanaf 2015, Hart voor Rooi 
stelt voor dit te verlagen naar 
€ 300.000,00 en het college te 
verzoeken om een “keuzepak-
ket” van € 500.000,00 samen te 
stellen waaruit de gemeenteraad 
moet kiezen.

Fractie Hart voor Rooi
Janneke van Vugt, 
Janine Heisterkamp, 
Tom van Wanrooij en 
Rik Compagne

Algemene Beschouwingen Hart voor Rooi / Partij van de Arbeid

Uitgebreide beschouwingen zijn te vinden op 
www.sint-oedenrode.nl

Rooi gaat vooruit!
Op 29 maart is het CDA eenzijdig 
uit de coalitie gestapt en wordt 
Sint-Oedenrode bestuurd door 
de minderheidscoalitie van VVD 
en Hart voor Rooi. Deze coalitie 
blijft inzetten op bezuinigingen 
om na jarenlange lastenverho-
gingen de tering naar de nering 
te zetten. Er wordt efficiënter ge-
werkt, de begroting is op orde en 
er is afgesproken dat ambtenaren 
flexibeler moeten gaan werken.  
Dienstverlening staat centraal.

Door de aanhoudende economi-
sche crisis moet ook de gemeente 
al enkele jaren fors bezuinigen. 
Vorig jaar is noodgedwongen de 
lastendruk gestegen met 10%. 
De bezuinigingsoperatie ligt op 
koers en door conservatief te 
begroten kunnen we nu met ge-
paste trots een Kadernota pre-
senteren met daarin een trend-
matige verhoging van de OZB 
belasting met slechts 1,65%. De 
VVD houdt zich aan de afspraak 

en wil nu géén extra OZB verho-
ging om in het laatste jaar voor 
de verkiezingen ‘leuke dingen’ te 
gaan doen. 

Leefbaarheid
De Kadernota staat in het teken 
van ‘werk afmaken’. Zo worden 
er ondermeer middelen vrijge-
maakt voor de dorpsontwikke-
lingsplannen in Nijnsel en Bos-
kant. Deelprojecten zoals het 
Nijnselse “Bruisend Dorpshart” 
en het Boskantse “Ritaplein en 
Omgeving” worden samen met 
inwoners opgepakt. Zij zijn en-
thousiast, wij zijn enthousiast. 
Deze aanpak zorgt voor draag-
vlak en bestendigt het wij-gevoel.

Dienstverlening voor de burger & 
ondernemer
De VVD ziet ruimte voor het 
vergroten van de kwaliteit van 
dienstverlening. Plattelandsma-
nagement wordt ingevoerd voor 
ondernemers in het buitengebied. 
Integraal klantmanagerschap 

wordt ingezet zodat hulpbehoe-
venden één vaste contactpersoon 
hebben. 

Dit ziet de VVD breder: ook on-
dernemers hebben recht op een 
‘éénloketfunctie’. Een integrale 
behandeling is nu nog niet aan de 
orde. De VVD vindt het belangrijk 
dat complexe aanvragen én dis-
cussies omtrent ‘wat kan wel’ (in 
plaats van ‘wat kan niet’) worden 
gevoerd. Een integrale benade-
ring van de klant is hiervoor nodig 
en dit kan door de invoering van 
accountmanagement.

Kansen voor sport
In 2014 wordt het hoofdveld van 
VV Nijnsel volledig gerenoveerd. 
Dit biedt kansen. 
De VVD zal het initiatief nemen 
voor een kunstgrasveld in Nijn-
sel. Kunstgras heeft bijvoorbeeld 
als voordeel dat de bespeelbaar-
heid van het veld hoger is en de 
veldkwaliteit beter is. Daarnaast is 
er minder ruimte nodig. Hierdoor 

kan een beperkt gedeelte worden 
verkocht en worden toegevoegd 
aan het bedrijventerrein. Door 
gezamenlijk slim te investeren en 
samen te werken met de voetbal- 
en de korfbalclub kan dit in 2014 
worden gerealiseerd.

Ondanks de financiële situatie 
weten we voldoende te realise-
ren. De nieuwe sporthal de Stree-
pen én het Ollandse gemeen-
schapshuis MFA de Loop’r zijn in 
gebruik genomen. De revitalise-
ring van bedrijventerrein Nijnsel is 
in volle gang. De Weievenseweg 
is inmiddels geopend en onlangs 
is op initiatief van de VVD de 
mogelijkheid gecreëerd om álle 
supermarkten de mogelijkheid te 
bieden voor een zondagsopen-
stelling.

De VVD is en blijft optimistisch. 
Rooi gaat vooruit. Daarom blijven 
we orde op zaken stellen. Zeker 
nu.

De complete Algemene Beschou-
wingen zijn na te lezen op onze 
website www.lokaleliberalen.nl.

Voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u contact opnemen met de 
fractie:

Freek Glorius, fractievoorzitter: 
telefoon 0413-471018 of 
per e-mail freek@freekglorius.nl

Wilma Wagenaars: 
telefoon 0413-473822 of 
per e-mail booh@xs4all.nl

Michiel van Seventer: 
telefoon 0413-478583 of per 
e-mail m.vanseventer@chello.nl

Wil Maas: 
telefoon 06-53722628 of per 
e-mail w.maas19.1@kpnmail.nl 

Piet Klaasen, commissielid: 
telefoon 0413-473572 of per 
e-mail p-klaasen@hotmail.com

Algemene Beschouwingen VVD

Hart voor Rooi
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In tijden van tegenslag en reces-
sie mag de burger van zijn bestuur 
leiderschap verwachten. Elk signaal 
van perspectief en optimisme is be-
langrijk, vooral voor hen die kwets-
baar en afhankelijk zijn. Juist onder 
deze omstandigheden is krachtig 
leiderschap het belangrijkste ba-
ken bij het zoeken naar een uitweg 
uit de crisis. Het is met deze bril 
dat CDA Rooi de Kadernota 2014 
leest. Helaas verdwijnt elk sprankje 
hoop in technocratisch jargon. Wie 
wordt met deze nota geholpen, wie 
put er moed en inspiratie uit? Helpt 
dit de burger op weg of brengt dit 
hem juist van het padje af.

CDA Rooi verwacht van ons colle-
ge dat ze de minder bedeelde me-
demens ondersteunen en de weg 
wijzen, dat ze hun verantwoorde-
lijkheid nemen en in de bres sprin-
gen voor alle burgers. Niet alleen 

voor de zwaksten, ook voor de 
ondernemende dorpsgenoten, de 
vitale burgers, de ambitieuze stu-
derende jongere en de geliefden 
die hun nestje willen bouwen.
Als we met deze bril de Kadernota 
2014 lezen dan steekt het resul-
taat wel erg schril af bij de hoog 
gespannen verwachtingen die we 
dachten te mogen koesteren. Dan 
blijkt dat het opsommen van feiten 
toch iets anders is dan het nemen 
van verantwoordelijkheid en het 
dragen daarvan. Dan valt het ook 
op dat er geen speerpunten uit het 
collegeprogramma zijn opgeno-
men.
De WSD is een natuurlijke en pro-
fessionele partner om werkzaam-
heden te verrichten in het kader 
van re-integratie naar vermogen. 
CDA Rooi verwacht van het col-
lege een uitgewerkt plan om in 
samenwerking met de WSD met 

minder financiële middelen een 
goed resultaat te bereiken. Dit 
geldt zeker voor de mensen met 
een kwetsbare arbeidsmarktpositie 
bij de inzet van Social Return. Als 
we keuzes maken voor de transitie 
van de Jeugdzorg, dan vindt het 
CDA dat ondanks de samenwer-
king met andere gemeenten we 
moeten zorgen voor professionele 
hulp zo dicht mogelijk bij de cliën-
ten in onze gemeente.
Over de woningbouw zegt het col-
lege dat de mogelijkheden niet erg 
groot zijn. Wij verwachten concre-
te en haalbare voorstellen van het 
college. Het vertrek van jongeren 
versterkt de vergrijzing, zo meldt 
het college. Maar als die jongere 
om een betaalbare woning vraagt 
geeft ons college niet thuis. CDA-
Rooi zal zo snel mogelijk met posi-
tieve voorstellen komen.
Voor ons is een goede infrastruc-

tuur van groot belang. De Bob-
benagelseweg staat voor 2014 op 
het programma maar CDA Rooi 
wil met het oog op de fusie met 
Schijndel een visie op de westelijke 
ontsluitingen van Rooi en Schijn-
del.
De ontwikkeling op recreatiepark 
Kienehoef spreekt ons aan. Hier 
zijn energieke ondernemers actief 
die alle medewerking verdienen bij 
hun project. Wij verwachten van 
het college die instelling.
Het college ziet het liefst dat de 
Raad oplossingen aandraagt, zo-
als met name CDA Rooi de laatste 
jaren ook heeft gedaan. Maar van 
een professioneel en goed betaald 
college verwacht het CDA een pro-
actieve en constructieve opstelling 
dat de goede voorstellen uit de 
Raad ondersteunt en niet steevast 
afwijst.
De afgelopen tijd heeft CDA Rooi 

zich verdiept in fusievoorstellen 
en samenwerkingsvormen. Het is 
voor ons van het grootste belang 
dat we op een verantwoorde ma-
nier keuzes maken en zeker niet te 
snel. CDA Rooi is een warm voor-
stander van de fusie met Schijndel. 
Wij willen op voorhand geen enke-
le samenwerking of fusie uitsluiten 
en staan open voor een bredere fu-
sie, bij voorkeur binnen de Meierij 
gemeenten.
Met betrekking tot de decentrali-
saties van rijkstaken is er onduide-
lijkheid. We weten niet wat ons te 
wachten staat en moeten besturen 
op basis van veronderstellingen. 
Wij zijn zeer benieuwd wat de ex-
tra middelen zijn die beschikbaar 
gesteld worden voor maatwerk 
binnen de WMO.

CDA Rooi, 24 juni 2013.

Er is het afgelopen jaar veel misge-
gaan, met als dieptepunt het uit-
eenvallen van de coalitie. De oor-
zaak hiervan was de verkoop van 
het Martinushuis. Met een stem 
verschil werd de verkoop een feit, 
mede door het stemgedrag van 
twee  eenmansfracties en de laak-
bare opstelling van de fractie Hart 
voor Rooi, die aan het voortbe-
staan van de coalitie voorrang gaf 
boven de mening van hun kiezers.

Aan het samengaan met een of 
meerdere gemeentes valt niet te 
ontkomen echter, DGS wil als eis 
het behoud van de eigen identiteit 
van Sint-Oedenrode. en kwaliteit 
van onderzoek naar de eventuele 
partners. Verder dient een hoge 
kwaliteit van het onderzoek naar 
samenwerking met potentiële 
partners prioriteit te hebben boven 
snelheid van handelen.

Tevens staat de DGS erop dat de 
gemeenteraad door het college 
nauw bij het proces wordt en blijft 
betrokken en dat zij van alle ont-
wikkelingen optimaal op de hoog-
te wordt gehouden.

De daadkracht van het college 
moet vergroot worden.
Te veel en te vaak blijven bepaalde 
onderwerpen doorgeschoven wor-
den naar voren in tijd.
Voorbeelden hiervan zijn:
-  Het accommodatiebeleid. Hoe 

staat het met de scouting, de jon-
geren uit de Boskant en de Kin-
derboerderij?

-  Kunstgrasvelden. Terwijl de huur 
voor het onderhoud van de vel-
den sterk is gestegen is het on-
derhoud van dien aard dat er 
jaarlijks velden gerenoveerd moe-
ten worden.

Hoe is dit te rijmen?   

-  De situatie rond de Idops. Dit 
loopt al vanaf 2007/2008 en 
blijft maar doorgeschoven wor-
den door het college.

-  De Boskantseweg. Wordt deze 
opnieuw ingericht of blijven we 
lapmiddelen gebruiken?

-  De Bobbenagelseweg. Zijn de be-
nodigde grondaankopen inmid-
dels gerealiseerd en zo nee, wat 
is daarvan de reden? Of wordt er, 
zoals eerder door DGS is voorge-
steld, nagedacht over een (goed-
kopere) variant?

Achterstanden bij verwerking van 
allerlei aanvragen e.d. op het ge-
meentehuis dienen te worden aan-
gepakt.
De wethouder luidt weliswaar tel-
kens de noodklok, maar oplossin-
gen worden niet aangedragen.
De DGS heeft al eerder aange-
drongen op een gedegen onder-

zoek naar de oorzaak en eventuele 
oplossingen voor dit klaarblijkelijk 
structurele probleem binnen de af-
delingen.

De toestand van het wegennet is 
plaatselijk van dien aard, dat niet 
alleen het normale gebruik ervan, 
maar vooral ook de veiligheid van 
de weggebruiker in het geding 
komt.
Ook het gehanteerde strooibeleid 
heeft tot vele klachten geleid on-
der de burgerij.
Woonwijken en parkeerplaatsen 
bij supermarkten vragen hierbij om 
ongelukken, waarvan ook daad-
werkelijk melding werd gemaakt. 
Desondanks bleef de wethouder 
bij zijn strooibeleid.
De evaluatie wordt door DGS met 
grote belangstelling afgewacht.

Dat er bezuinigd moet worden in 

deze tijd van zware recessie met 
teruglopende Rijksoverheidsbijdra-
gen is onontkoombaar. Dat er ech-
ter na een meerderheidsbesluit van 
€ 385.000,00 voor plan Kienehoef 
vrijwel onmiddellijk nog een extra 
krediet moet worden toegekend 
vindt de DGS merkwaardig. Hier 
wordt veel te gemakkelijk mee om-
gesprongen door het college.

In het algemeen constateert de 
DGS dat de eerder door bepaalde 
personen en partijen veronderstel-
de kracht van de coalitie op drijf-
zand blijkt te zijn gebouwd en na 
het uit elkaar vallen ervan dit alleen 
maar onstabieler is geworden.

Fractie DGS

Hans Hulsen
Coes v.d. Coelen
Jos Wijn    

Algemene Beschouwingen DGS n.a.v. de Kadernota 2014

Kadernota 2014, beschouwingen van CDA RooiRooi

We leven in Nederland in een 
tijdspanne die zich kenmerkt met 
veel kommer en kwel voor gezin-
nen, bedrijven en organisaties en 
het openbaar bestuur. De kre-
dietcrisis van 2008, overgewaaid 
vanuit Amerika, heeft zich hier 
duidelijk ontwikkeld tot een nati-
onale financiële  crisis. Allerwegen 
wordt op het bestuurlijke vlak een 
pas op de plaats gemaakt en/of 
worden investeringen en beste-
dingen uitgesteld. De lasten voor 
de burger werden en worden 
steeds meer verhoogd. En dat 
blijft niet zonder gevolgen voor 
veel inwoners. Daarom pleit er 
onze fractie voor dat inwoners 
met een minimum inkomen ons 
inziens zoveel mogelijk worden 
ontzien bij maatregelen die ge-

volgen hebben voor hun koop-
kracht. In extreme situaties ken-
nen we gelukkig de voorziening 
bijzondere bijstand en het decla-
ratiefonds.

De meicirculaire biedt de ge-
meente op het vlak van financiën 
gelukkig enige lucht zodat de 
vraag aan de orde is in hoeverre 
nu extra ombuigingen noodzake-
lijk zijn. Het college stelt in deze 
Kadernota nu voor om meer het 
pad op te gaan van hervormen 
van het beleid, mede door de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
en onze visie op de toekomst.
Juist omdat die toekomst erg 
ongewis is, lijkt het onze fractie 
beter om wel enige maatregelen 
te treffen voor het volgende jaar, 

zodat we straks niet achter de fei-
ten aanlopen en drastisch in het 
beleid moeten ingrijpen. 
Wel lijkt het onze fractie verstan-
dig  deze maatregelen sowieso te 
delen met onze toekomstige fu-
siegemeenten Schijndel en Veg-
hel. Samen worden we dan ster-
ker naar de toekomst.

Een bijzonder punt van aandacht 
wil onze fractie wijden aan de 
ontwikkelingen binnen de secto-
ren zorg en welzijn.
Met de Kanteling binnen de 
WMO is een proces op gang 
gebracht om de hulpvraag van 
de cliënt tot uitgangspunt van 
de hulpverlening te maken. De 
AWBZ wordt versoberd en onder-
delen daarvan naar de gemeente 

overgeheveld. De drempel om 
nog in een verzorgings- of ver-
pleeghuis te worden opgeno-
men, wordt verhoogd. Ouderen 
moeten langer in hun eigen wo-
ning en buurt blijven wonen. Dat 
vraagt om onze aandacht en zorg 
om deze groep in de toekomst 
niet te isoleren in onze gemeen-
schap.
Dat door dit van rijkswege voor-
genomen beleid hier en daar 
verzorgingshuizen leeg komen 
te staan is voor onze fractie een 
onaanvaardbaar gevolg van het 
voorgenomen rijksbeleid: verso-
bering op een verkeerde plek met 
kapitaalvernietiging als direct ge-
volg. Hoe verzin je het?
Wijkzorg wordt nu het nieuwe 
adagium. Maar ons inziens vraagt 

dit wel nieuwe investeringen! De 
doelgroep voor zorg groeit de ko-
mende jaren aanmerkelijk. Laten 
we in ’s hemelsnaam het kind niet 
met het badwater weggooien, 
zonder dat er een goed en betaal-
baar alternatief voorhanden is.
Laten wij als College en Gemeen-
teraad attent zijn op deze mo-
gelijke ontwikkelingen en vooral 
samenhang scheppen in welzijn, 
zorg, WMO en wonen voor deze 
categorie inwoners, waardoor ge-
zondheidswinst wordt behaald. 
Ons inziens moet  langdurige 
en menswaardige zorg geboden 
blijven voor kwetsbare burgers 
op basis van solidariteit. Daarop 
moet ook de indicatiestelling 
worden geënt en ingezet..

We leven in Nederland in een 

Algemene Beschouwingen bij de kadernota 2014. Fractie BVT ROOI
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Mooi in de regio

Kasteren kermis
Kasteren Kermis blijft haar tradi-
tie trouw en houdt derhalve weer 
een ouderwetse kappellenmiddag  
op zondag 7 juli aanstaande vanaf 
13.00 uur.

Plaats van handeling is bij het Café 
’t Groene Woud, Kasterensestr. 23 
Liempde.
Zoals elk jaar zullen diverse mu-
ziekkapellen waaronder de 

Ollandse Dorpskapel, De Juinders, 
GinGeheur, t’Herrie Menieke, De 
Blaosplekkers, Belleblaozers, Op 
naor d´Honderd, Kneuterkapel en 
als gast optreden Jan van der 
Heijden (Liempdse troubadour) 
dit gebeuren muzikaal opluisteren 
voor een gezellige middag voor 
jong en oud. Al met al weer een 
gezellige kapellen middag voor ie-
dereen.

Beleef meer in Openluchttheater Mariahout

Deze week hebben we weer een 
mooi programma in petto voor 
jong en oud. Met de Zomerton 
kun je vrijdagavond alvast lek-
ker in de stemming komen voor 
de zomervakantie. Daarnaast be-
ginnen de eerste kindervoorstel-
lingen komende week met Alla-
din en Cowboy Billie Boem. Dat 
wordt weer een mooie week vol 
leuke voorstellingen in het Open-
luchttheater.

Zomerton
Op vrijdag 28 juni om 20.30 uur 
gaan we in Openluchttheater 
Mariahout lachend de zomer in. 
Met optredens van onder andere 
Berry Knapen, Andy Marcelissen, 

Ad Vermeulen, Stenzel en Kivits & 
Menders wordt het gegarandeerd 
lachen, gieren en brullen. Daar-
naast is er volop muziek en enter-
tainment aanwezig op en rondom 
het theaterpodium. Dat belooft 
een echt zomers feestje te worden!

Alladin 
Op maandag 1 juli om 14:30 uur 
neemt Openluchttheater Maria-
hout je mee in de mysterieuze we-
reld van een oosterse dag en een 
oosterse nacht. Laat je betoveren 
door de magische en spannende 
avonturen van Alladin, in de nieu-
we voorstelling van jeugdtheater-
groep de Kersouwe. 

Aladdin is een straatjongen die 
met zijn aapje droomt over een le-
ven van luxe, totdat hij toevallig in 
het bezit komt van een toverlamp. 
Met de geest uit deze toverlamp 
kan hij alles wensen wat hij maar 
wil, en zo verandert deze bijzon-
dere lamp zijn leven. Kom kijken, 
en laat je meevoeren in dit betove-
rende sprookje. 

Cowboy Billie Boem
Op donderdag 4 juli om 14.30 uur 
koken Cowboy Billie Boem en de 
Indiaan erop los. In deze swingen-

de keuken vol nieuwe liedjes kan 
niemand stil blijven zitten.

De Indiaan heeft een kookboek 
van zijn stapelbedovergrootmoe-
der. De Cowboy en de Indiaan 
slaan de handen ineen en probe-
ren samen een heerlijke maaltijd te 
bereiden. Natuurlijk is de Indiaan 
weer een beetje onhandig en gaat 
het niet helemaal zoals ze hadden 
gedacht. Er gebeuren vreemde 
dingen en of er uiteindelijk nog 
wel iets te eten overblijft is nog 
maar de vraag. Wat we in ieder 
geval zeker weten is dat er ook in 
dit aanstekelijke liedjesprogramma 
weer heel veel te lachen en mee te 
zingen valt. Kun jij beter koken dan 
Cowboy Billy Boem en de Indiaan? 
Kom kijken en misschien mag jij ze 
dan wel helpen!
 
Let op: Dit is de aller aller laatste 
voorstelling dat de Indiaan mee-
doet! Zijn laatste show mag je na-
tuurlijk niet missen!

Kindervoorstellingen zijn geschikt 
voor kinderen vanaf 4 jaar. Voor 
kaarten en meer informatie gaat u 
naar www.oltm.nl. 
Openluchttheater Mariahout, 
beleef meer!

advertorial

Einde seizoen: Openbare repetitie Big Band Schijndel
Vrijdag 28 juni wordt het sei-
zoen feestelijk afgesloten met een 
openbare repetitie van Big Band 
Schijndel. Waarom feestelijk?  De 
dirigent Bas van Dun viert het feit 
dat hij 12,5 jaar verbonden is aan 
de Big Band en dat is een prestatie 
waar we heel graag bij stil willen 
staan, feestelijk dus. 

Bij een openbare repetitie kunnen 
de leden helemaal los gaan en krij-
gen zij alle ruimten om hun mu-
zikale kwaliteiten te laten horen. 
Dat gaan we dus ook doen en dat 
maakt deze laatste repetitie van 
het seizoen heel bijzonder.
De band bestaat uit, zoals het bij 
een big band hoort: 5 saxofoons, 

4 schuiftrombones, 5 trompetten, 
een drumstel, piano, gitaar, basgi-
taar. Het repertoire is zeer uiteen-
lopend van de klassieke werken 
van vroeger tot aan de heden-
daagse popklassiekers. 
In cultureel centrum ’t Spectrum, 
Steeg 9, Schijndel,  de thuisbasis 
van de Big Band gaat het gebeu-
ren. U moet er al vroeg bij zijn ! 
De repetitie is van 20.00 uur tot 
21.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u 
van Harte Welkom en na afloop is 
er tijd om Bas te feliciteren en voor 
een drankje om de vakantie in  te 
luiden. Kortom een prima avond 
voor familie, vrienden en kennis-
sen en de liefhebbers van big band 
muziek. Voor alle leeftijden en heel 

belangrijk entree gratis!
Tot vrijdag. 
Voor meer informatie: 
www.bigbandschijndel.nl

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 24 t/m zondag 30 juni 2013. week 26

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

TJOKVOL & HELEMAAL GRATIS. HELEMAAL  HELEMAAL GRATIS.

SPAAR VOOR HET GRATIS 

BOODSCHAPPENPAKKET 

T.W.V. €40,-

Douwe 
Egberts 
Senseo 
koffiepads
zak 36 pads
elders 3.79

Jupiler pils
krat 24 flesjes à 250 ml
elders 12.72

Douwe 
Egberts 

2.49

GRATIS
ZEGELS

+2

KRAT

9.99
liter 1.67

max. 4 kratten per klant

Coop 
varkens-
schnitzels
naturel, gepaneerd, 
zigeuner of boeren
500 gram
elders 4.65/ 5.00

Coop pitloze 
witte druiven
bak 500 gram
elders 2.99

1.39
kilo 2.78

500 GRAM

3.49
kilo 6.98

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

23
19

6

Transport Academie B.V.

Transport Academie B.V.
Ekkersrijt 3104 5692 CC Son, Tel. 0499-490077 

www.transportacademie.nl, info@transportacademie.nl

Wij verzorgen o.a. de volgende opleidingen:
• Heftruck- en Reachtruck
• Lichte Berging en Zware Berging
• Autolaadkraan
• VCA
• BHV, EHBO, Reanimatie
• Etc.

Het grootste indoor code 95 praktijkcentrum van Nederland!!!

Wij verzorgen o.a. 
de volgende opleidingen:

•   Heftruck- en Reachtruck

•   Lichte Berging en Zware Berging

•   Autolaadkraan

•    VCA

•   BHV, EHBO, Reanimatie

•    Etc.

Het grootste indoor code 95 
praktijkcentrum van Nederland!!!

Transport Academie B.V.
Ekkersrijt 3104 5692 CC Son, 

Tel. 0499-490077
www.transportacademie.nl, 
info@transportacademie.nl

Sport Vakantiefoto Wedstrijd bij 
Thermae Son
Mountainenbiken in de Ardennen, 
de Kilimanjaro berg beklimmen in 
Tanzania, wandelen in Oosten-
rijk, duiken in Egypte of genieten 
van een Yogales in Thailand? De 
sportclub van Thermae Son or-
ganiseert een vakantiefoto wed-
strijd, waarbij de foto affiniteit 
dient te hebben met vakantie en 
sport. 

“Thermae Son stimuleert naast 
een stuk ontspanning ook enige 
inspanning tijdens een vakantie. 
Het lichaam op een leuke spor-
tieve manier in beweging houden, 
waardoor een fit en goed gevoel 
ontstaat en een bijdrage geleverd 
wordt aan een gezonde levensstijl. 
Op vakantie het juiste balans vin-

den tussen rust en beweging voor 
een ultiem vakantiemoment.” al-
dus Marco Nooijen, sportmanager 
van de sportclub Thermae Sport

Deel uw sportieve vakantie ervaring 
met Thermae Sport en maak kans 
op 3 maanden gratis sporten, een 
dagje sauna voor twee personen 
of een beauty verwenset. Stuur uw 
foto voor 18 augustus 2013 naar 
sport@thermaeson.nl Eind augus-
tus zal de winnaar van de “leukste, 
grappigste of mooiste sportieve va-
kantiefoto” bekend gemaakt wor-
den. Kijk voor spelregels van de va-
kantiefoto wedstrijd op 
www.thermaeson.nl (pagina sport). 
Thermae Son is gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te Son en Breugel. 

JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

Ginderdoor 55, tussen Lieshout & Mariahout tel 0499-423131 www.josmartens.nl
OOK VOOR REPARATIE EN ONDERHOUD

Mooi Rooi 2013 Stihl  wk 24 25 26.indd   1 6/11/2013   11:54:50 AM
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Woonhuis: bjr. 1977; inhoud ca. 567 m3.  
Globale indeling: portaal; berging/wasmachineruimte; toilet; 
kleine kelder; keuken; ruime woonkamer; hal. 
1e verd.: overloop; 5 slaapkamers; badkamer; toilet. 
2e Verd.: grote open zolder.
Jongveestal met berging: bjr. ca. 1984; opp. ca. 177 m2.
Schuur I: bjr. ca. 1983; opp. ca. 100 m2. 
Schuur II: bjr. 1974/1975; opp. ca. 534 m2.
Ligboxenstal: bjr. ca. 1977; opp. ca. 344 m2. 

Meer informatie

ZLTO

’s-Hertogenbosch 073 217 35 80 

www.zltovastgoed.nl

www.zltolandelijkvastgoed.nl 

www.ltomakelaars.nl

ZLTO Vastgoed biedt u een totaalpakket in agrarisch onroerend goed.

SINT-OEDENRODE, BUS 10
In het buitengebied van Sint-Oedenrode, gelegen op circa 1 km van de  
bebouwde kom van Sint-Oedenrode, een vrijstaand woonhuis met diverse schuren 
en landbouwgrond, op een totaal perceeloppervlakte van 05.42.05 hectaren. 

Algemeen: 
•	 Landbouwgrond	bereikbaar	vanaf	de	stallen	en	openbare	verharde	weg.
•	 Milieuvergunning:	10	melk-	en	kalfkoeien	en	28	vrouwelijk	jongvee.
•	 Het	object	is	in	een	bebouwingsconcentratie	gelegen;	in	overleg	met	de	gemeente	 

zijn er meerdere mogelijkheden met deze locatie, o.a. paardenhouderij, 
ambachtelijke	bedrijvigheid	of	recreatief	bestemming.	

Aanvaarding: in overleg.
Vraagprijs met 01.00.00 ha: € 495.000,= k.k. 
Vraagprijs met 05.42.05 ha: € 795.000,= k.k. 

Info: kantoor ’s-Hertogenbosch 

Opbrengst collecte epilepsie-
bestrijding € 1416,95
De collecte van het Nationaal Epi-
lepsie Fonds - De Macht van het 
Kleine heeft in Sint-Oedenrode € 
1416,95 opgebracht. De opbrengst 
van de collecte is bestemd voor 
wetenschappelijk onderzoek, voor-
lichtingsactiviteiten, het organise-
ren van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en individuele 
hulp.

Van 3 tot en met 8 juni gingen in 
heel Nederland ruim 30.000 vrijwil-
ligers op pad om huis aan huis te col-
lecteren voor het Nationaal Epilepsie 
Fonds. Geld voor de epilepsiebestrij-
ding is hard nodig. 
Epilepsie is een tijdelijke functiestoor-
nis in de hersenen die zich uit in aan-
vallen. Iedereen kan op elke leeftijd 
epilepsie krijgen en er kan niets wor-
den gedaan om het te voorkomen. 
In Nederland leven 120.000 mensen 

met epilepsie en 30 procent van deze 
mensen blijft veel last houden van 
aanvallen. 
 Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds 
niet bekend. Er is dus geld nodig voor 
onderzoek. Maar zeker ook voor 
voorlichting: veel mensen weten 
niets over de aandoening epilepsie. 
Naast het subsidiëren van onderzoek 
en het geven van voorlichting, orga-
niseert het Nationaal Epilepsie Fonds 
vakanties voor mensen met epilep-
sie. Voor veel kinderen en volwasse-
nen is dit de enige mogelijkheid om 
met vakantie te gaan. Ook verleent 
het fonds individuele hulp aan men-
sen met epilepsie. 

Hebt u de collectant gemist? Maak 
dan een bijdrage over op giro 222111 
ten name van het Nationaal Epilepsie 
Fonds te Houten of sms EPILEPSIE 
naar 4333 (eenmalige gift van € 2).

Annemiek v/d Linden neemt zaak over

DA drogisterij en parfumerie in nieuwe handen

Veel klanten herkennen haar als hét 
gezicht van de DA drogisterij, in het 
karakteristieke pand aan de Heuvel; 
Annemiek v/d Linden. Al 21 jaar 
werkt ze in de zaak. Eerst onder 
Carla en Martien van Roosmalen 
en sinds 7,5 jaar als bedrijfsleidster 
van DA van der Doelen. Sinds af-
gelopen maandag heeft ze een nog 
grotere stap gezet. Annemiek wordt 
zelfstandig ondernemer. Ze heeft 
de winkel officieel overgenomen.

DA van der Doelen heeft meerde-

re filialen in de regio, maar wil het 
aantal af gaan bouwen. Annemiek 
greep haar kans en wierp zich op 
als kandidaat. Een droomkandidaat 
voor DA, want de dame kent het 
bedrijf van haver tot gort. Daar-
naast heeft ze een goede band met 
Diana, Jill, Larisa en Nadine, de mei-
den die er al een hele tijd werken. 
“Het personeel gaat mee over naar 
de nieuwe zaak”, zegt Annemiek 
verheugd. “Daar ben ik erg blij mee, 
want we hebben een heel sterk 
team. Nu is het zorg dat de winkel 

snel op orde is en dat de goederen 
weer op voorraad zijn. Ik hoop dat 
onze klanten ons even de tijd geven 
om alles te regelen. De winkel blijft 
tenslotte hét vertrouwde adres voor 
een goed advies op het gebied van 
huidverzorging, geneesmiddelen en 
natuurlijke een lekkere geur. En dat 
al bijna honderd jaar lang!” 

Het worden hectische weken, maar 
het team van DA v/d Linden ken-
nende zal dat zeker niet ten koste 
gaan van klantvriendelijkheid en 
service. Na de vakantie zal de win-
kel waarschijnlijk drie dagen sluiten 
om een facelift te ondergaan. An-
nemiek: “De winkel heeft nu een 
wat verouderde uitstraling. Maar 
na de verbouwing vertegenwoor-
digen we het nieuwste imago van 
DA drogisterij en parfumerie. Na-
tuurlijk mogen we daar ook onze 
eigen draai aan geven. Het wordt 
een moderne, frisse en mooie zaak. 
We hebben er in ieder geval heel erg 
veel zin in! Met DA hebben we een 
sterke formule in huis met aantrek-
kelijke tweewekelijkse aanbiedin-
gen in de huis-aan-huis folder en 
een huismerk met een goede prijs-
kwaliteitverhouding. Het is niet voor 
niets dat DA is verkozen tot de Beste 
Drogist van Nederland 2013.”  
   

v.l.n.r.: Nadine, Jill, Annemiek, Diana en Larisa.

Steun actie ‘Bouw nou op!’
Deze week is de landelijke cam-
pagne 'Bouw nou op!' van start ge-
gaan. Een gezamenlijk initiatief van 
de grote koepels in de bouwsector 
om het kabinet ervan te overtuigen 
dat de crisis in de bouw iedereen 
raakt en er dringend maatregelen 

nodig zijn. Onderdeel van deze 
grootse campagne is de inzameling 
van steunbetuigingen. Je stem ge-
ven? Ga dan naar 
www.bouwnouop.nl en stuur dit 
bericht naar zoveel mogelijk ken-
nissen/ bekenden/ relaties e.d.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

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

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

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

Jaarmarkt 

40 Jaar op de Jaarmarkt
Tina Harbers werd aardig verrast door Karel van Lieshout en Tonnie 
Heijmans van de Jaarmarkt organisatie. Ze stond namelijk voor de 40e keer 
op de Rooise Jaarmarkt. Een prachtige mijlpaal. Dat verdient een bloemetje!

Uitslag standwerkersconcours 
1ste plaats: Dhr. Simons (3de van rechts) met Walk fit zooltjes. 2de plaats:  Letty (2de van links) met de le-
deren portemonnee. 3de plaats:  Leroy (3de van links) van Harry’s Handelshuis Zij staan op de foto met de 
organisatie van de Jaarmarkt. In het midden staan Peer van der Linden en marktkoopman Ad Jansen. Ook 
zij kregen bloemen. Peer omdat hij voor de 40e keer deelnam aan de Markt. En Ad, omdat hij al vijftig jaar 
marktkoopman is.
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Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

Van Lieshout 
uw 

marktbakker

RECLAME
APPELFLAPPEN

  4 voor  € 1,95

!

     
 

   * Alleen tegen inlevering van deze advertentie

Zoete kersen 
€ 3.95 per kilo

DREAM FASHION
Mode voor dames en heren.

 
Aanbieding: Herenpolo: 

nu: € 15 op=op
 

Dames kuitbroek:
70% katoen: van € 20 nu 2 stuks € 30

viscose dubbelstretch: van € 39 voor € 30

RITS KAPOT ???
Loopt de rits open van uw jas, 

broek, rok, laars of tas?
Wij kunnen deze in vele gevallen re-
pareren zonder de rits te vervangen!
Ook drukknopen, nestelringen, etc.

Vervangen wij direct!

 Waar ??
Bij van der Wijst Kleinvak

Elke week op de markt
vrijdag 8.00 tot 12.30 uur

te Sint-Oedenrode
donderdag 8.00 tot 12.30 uur

te Veghel

Zie ook:
www.vanderwijstkleinvak.nl

Weekmarkt Sint-Oedenrode,
iedere vrijdag tot 12.00 uur

Waar kwaliteit gewoon is!

Ze zijn er weer, de eerste Hollandse nieuwe.
Tegen inlevering van deze bon krijgt u bij 

aankoop van 5 Hollandse nieuwe,
 de 6e gratis

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

Bereikbaarheid 
Welzijn De Meierij
Tijdens de zomervakantie blijft 
Welzijn De Meierij bereikbaar. In 
de periode van 1 juli tot en met 
9 augustus is de balie in Schijn-
del (Steeg 9f) open van 9.00 tot 
12.00 uur. Welzijn De Meierij 
is voor zowel Schijndel als Sint-
Oedenrode telefonisch bereikbaar 
(073 544 14 00) van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 
tot 15.00 uur en op vrijdag van 
9.00 tot 12.00 uur.

Welzijn De Meierij wenst ieder-
een een fijne vakantieperiode 
toe.

Illuster duo neemt afscheid van Theaterkoor Rooi

De recensies waren top, de re-
acties vanuit het publiek lovend 
en ook de acteurs en muzikanten 
vlogen elkaar van blijdschap in de 
armen. Maureen Mitzer en Mario 
Lamers – de artistieke leiding van 
Theaterkoor Rooi – deelden de 
blijdschap van het slagen van de 
productie ‘PerMissie’. Ze beleef-
den het zelfs intenser dan nor-
maal, terwijl niemand wist waar-
om. Het was voor hen de laatste 
show. Dat hadden ze maanden 
eerder al besloten.

Natuurlijk was dat een dubbel ge-
voel. Sloeg de twijfel toe na het 
eclatante succes van misschien 
wel de beste van hun zeven pro-
ducties? Nee, zowel Mario als 
Maureen was er klaar mee. Het 
was mooi geweest. “Het is een 
proces wat je doormaakt”, licht 
Mario toe. “Gek genoeg liepen 
we allebei met hetzelfde gevoel 
rond. Na de productie Droomhuis 
hadden we het al eens besproken. 
We wilden gewoonweg niet nog 
een keer zo’n complexe productie 

meemaken. Daarna ebde het weer 
een beetje weg, maar tijdens het 
traject naar PerMissie toe, beslo-
ten we samen om te stoppen.” 
Maureen: “Juist omdat we zoveel 
positieve kritiek kregen op onze 
laatste productie vond ik het een 
fijne gedachte om te stoppen. Het 
ging zoveel beter als de vorige 
keer. We beschouwen dit dan ook 
als stoppen op ons hoogtepunt.” 

In alle euforie vlak na de laatste 
show begonnen koor- en orkestle-
den alweer te filosoferen over het 
volgende project. Zonder te weten 
van het naderende vertrek van 
hun creatieve leiders. ‘Wat gaan 
we nu doen?’ werd de bal onver-
mijdelijk naar Maureen en Mario 
gekaatst. “Die vragen probeerde 
ik tactisch te vermijden”, knipoogt 
Maureen. Uiteindelijk kwam toch 
het moment om de knuppel in het 

hoenderhok te gooien. Mario: “Ze 
reageerden zoals dat gaat; diver-
sen erg verdrietig, de één teleur-
gesteld en de ander weer nuchter. 
Het gros respecteerde onze keuze. 
Een enkeling ervoer het als een 
logische stap en had het aan zien 
komen.” 

Het officiële afscheid vond twee 
weken geleden plaats op een dins-
dagavond in Odendael. Daar werd 
PerMissie ten gehore gebracht 
in de grote zaal. Speciaal voor de 
senioren van Sint-Oedenrode. 
Dat Maureen en Mario daar hun 
meest intense moment van hun 
Theaterkoor Rooi carrière zouden 
beleven hadden ze niet verwacht. 
Na de reguliere show nam het 
koor het heft zelf in handen en 
het bracht een nummer speciaal 
voor ‘de twee kanjers’, zoals ze 
liefkozend werden genoemd. Een 
mooie speech en cadeaus volgden. 
Maureen en Mario werden tot 
tranen geroerd. “Tot ’s nachts toe 
hebben ze gevloeid”, geeft Ma-
rio toe. Maureen: “Ik was vooral 
ook erg trots dat ze dat prachtige 
optreden met zo weinig voorbe-

reidingen klaar hadden gekregen. 
En dat ook nog eens in Odendael. 
Het was overweldigend. ‘Wat een 
geweldig clubke’ dacht ik op dat 
moment.” 

Natuurlijk kan de onvermijdelijke 
vraag niet uitblijven. Gaan ze het 
missen? “In zekere zin wel natuur-
lijk”, begint Mario. “Er was altijd 
een geweldige chemie. Theater-
koor Rooi is veel meer dan een 

koor namelijk. Er ontstaan vriend-
schappen door de jaren heen en 
mensen helpen elkaar met van al-
les. Maar ooit moet je stoppen en 
dat moment is nu.” Maureen deelt 
die mening. “Het slokt zoveel tijd 
en energie op. Ik wil me nu op an-
dere dingen richten.” 

Het bestuur heeft de op het oog 
onmogelijke taak om vervangers 
te zoeken voor het illustere duo. 
Volgens voorzitter Mari Thijssen is 
het daar al hard mee bezig. “Het 
zal uiteraard niet meevallen. Er 
was zoveel wederzijds vertrou-
wen en er gaat enorm veel kennis 
en persoonlijkheid verloren. Na-
tuurlijk is het jammer dat ze gaan, 
maar we snappen het. Wij wisten 
ook dat dit moment een keer zou 
komen. De eerste gesprekken over 
opvolging hebben al plaatsgevon-
den. We laten ons vooral door de 
koorleden informeren. Zij kennen 
het wereldje. Het is een enorme 
uitdaging om dit op te lossen. Dat 
kan best even duren, maar we 
streven er naar om de volgende 
shows wederom sprankelend en 
spectaculair te maken.” Mario en 
Maureen laten dat met een ge-
rust hart aan hen over. “Het is een 
goed bestuur. Het zal de boel ze-
ker niet laten verslonzen”, compli-
menteert Mario tot slot. 

“TOT ’S NACHTS TOE HEBBEN 
DE TRANEN GEVLOEID.”

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Kwaliteit hoeft niet 
duur te zijn!

€ 38,50 per lesuur
Pakketten mogelijk
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Dit is nou al het zoveelste verklote voorjaar. Ook de afgelopen Jaarmarkt 
in ons dorp werd voor de tweede achtereenvolgende keer in grote mate 
overschaduwd door donkere wolkenpartijen en felle, onvoorspelbare 
stortbuien. Nou, dan kun je als horeca-ondernemer meteen daarna weer 
alle tafels en stoelen afdrogen en hopen dat het, desalniettemin, talrijke 
publiek wil plaatsnemen en wellicht een Glühwein in plaats van een ver-
koelend pilsje wil bestellen. Want dát is de grote hit dit voorjaar: géén 
Aperol-spritz of prosecco, maar Jägertee, erwtensoep en Glühwein. Er 
was zelfs een supermarkt die, bij wijze van grap, een (restant) boerenkool 
uit de diepvries in de aanbieding had.
Diepe troost: nadat we een, welverdiende, gegrilde kreeft bij Ralf Dirven’s 
Beleving voor een zeer vriendelijke prijs hadden verorberd zakten we af 
op de Markt bij de onnavolgbare life sound van General Electric, een van 
de beste coverbands die ons muzikaal begenadigde landje rijk is.
Ooit, lang geleden, waren wij met een bevriend paar naar het huis van fa-
milie aan het Lago Maggiore gereisd. Het was midden zomer, we hadden 
in Zwitserland de autotrein van Kandersteg naar Iselle  genomen, waarom 
weet ik nog steeds niet, maar het was een nachttrein en we sliepen met 
vieren in de auto, met dito luchten navenant, we moesten er zelf om la-
chen. Tegen het middaguur bereikten we uitgeput de plaats van bestem-
ming, Oggebbio, kochten ’n fles grappa en wat rode wijn, dronken wat 
en werden tegen de avond wakker. Het regende.
En het regende een hele week, en daarna nog. Op de spaarzame droge 
momenten gingen we beneden naar een van de kleine strandjes aan het 
meer en lieten ons bedienen in een camping-kantine waar een gedrochte-
lijke, gehandicapte ober met doorknikkende enkels en knieën het publiek 
moest bedienen. Het leek net zo’n film van Pasolini, met de nadruk op 
uitbuiting van de zwakkere mens met al zijn gebreken. En nu komt het 
erge: ’s avonds, met een slok teveel op en melig van het slechte weer, 
probeerde ik die arme man te imiteren. Gevolg, ik knalde door mijn enkels 
en zat de volgende ochtend bij de plaatselijke huisarts, die mij een knel-
verband aanlegde, God straft onmiddellijk. Moedeloos door het slechte 
weer gingen we activiteiten verzinnen, die eigenlijk helemaal niet bij ons 
hoorden. Zo beklommen we een berg via de bedding van een beek, maar 
halverwege kregen onze meiden er de juu in en daalden we onverrichter 
zake weer af. Hoogtepunt was een autotrip in het achterland, die ik te-
voren op de kaart had uitgeplozen. Uiteindelijk kwamen we terecht op ’n 
soort geitenpad, langs een peilloze afgrond, onverhard en zonder zoiets 
als vangrails. Ik kreeg knikkende knieën, weigerde, samen met Hennie, 
nog verder te rijden en gaf het stuur aan Bob. Die kreeg het voor me-
kaar om de auto op een onmogelijke plaats te keren en langzaam achter 
het wandelende koppel Hennie en Pieter aan te tuffen, terwijl hij uit het 
raampje riep: “Nog maar vijf kilometer!”
Hoewel we boezemvrienden waren, trok het slechte weer een wissel op 
de stemming. Niet dat we ruzie kregen, maar we waren allemaal enigszins 
neerslachtig (hoe toepasselijk) en moesten de meeste dagen slijten met 
spelletjes,  natte uitjes, uitgebreide aperitieven en vele uren in de keuken 
met plaatselijke producten van “Signore Zani”. En zo geschiedde het dat 
onze vriendin zich ’s avonds laat verstapte en in één seconde onder aan 
de trap lag met , de volgende ochtend, ontelbare blauwe plekken. Als 
beloning voor de verregende vakantie werden we op een van de laatste 
avonden bij thuiskomst gefêteerd op een dode slang aan de knop van de 
voordeur. Wij dachten onmiddellijk aan vendetta of zoiets en moesten 
natuurlijk iets verzachtends tot ons nemen voor de schrik. De volgend 
ochtend belde een klein Italiaans buurmannetje aan, die ons vol trots, met 
handen en voeten, vertelde dat hij de slang in de aangrenzende moestuin 
eigenhandig naar z’n einde had geholpen. Hartelijk dank, dan maar……

Saltimbocca (4 pers.)
4 lapjes kalfsoester van ca. 125 gram (wel van die blije scharrelkalfjes, 
hè?)
8 mooie plakjes Parmaham, 16 blaadjes salie (vers)
1 glas marsala, 4 eetlepels kalfsfond, 1/8 room
Sla het kalfsvlees tussen twee velletjes folie met een breed mes zo plat 
mogelijk. Verdeel de salieblaadjes over het vlees en dek af met de plakjes 
ham. Rol nu het vlees op en zet vast met een lange prikker. Braad de 
rol rondom aan en laat 15 minuten zachtjes bakken. Bestrooi met peper 
en heel weinig zout. Houd warm. Blus de braadpan af met de marsala 
en laat inkoken. Voeg nu de fond en de room toe en laat inkoken tot 
sausdikte. Snijd het vlees overdwars in plakjes en serveer met de saus, 
voorjaarsgroenten en pasta naar keuze. Wijnadvies: een rijpe Brunello di 
Montalcino.

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

Regen en blessures

Dansen, een mooie hobby

De turnclub van Sint-Oedenrode 
heeft een wel heel bijzondere af-
deling. Na een dagje hard wer-
ken bij Meerschot of Brownies & 
Downies leven Denise, Ilse, 
Serena, Angèle, Dick en Frans zich 
op woensdagavond even uit. Niet 
met gym maar met dansen. Bege-
leiders Geertje Latijnhouwers en 
Tamara van Weert genieten van 
het werken met hun pupillen. Zij 
zorgden er op 19 juni voor dat 
een publiek van vooral familie en 
vrienden ook mee kon genieten 
van een optreden in de Streepen.

Muziek van Guus Meeuwis en Jan 
Smit bevalt het beste. “Dan kun je 

lekker meezingen” glundert Ilse. 
En dat doet ze dan ook, uit volle 
borst. Maar ook de Zuid-Ameri-
kaanse ritmes zijn populair. Zwaai-
en met de armen, rondjes draaien, 
in de handen klappen, ieder in zijn 
of haar eigen ritme maar puur en 
heel ontroerend samen. 
Van Dick krijg je een vette knip-
oog, want Dick zegt niet veel maar 
is een charmeur eerste klas.   
Goedlachse en altijd enthousiaste 
Denise maakt verrukt een paar 
extra sprongetjes en schatert het 
uit als het team van Brownies & 
Downies arriveert. Serena, een 
grote 'just do it' op haar T-shirt,  
is aandachtig bezig met haar voe-

tenwerk. Serieuze Angèle, die nog 
niet zo lang danst, laat zien dat ze 
een echte artiest is: na een foutje 
danst ze gewoon door. The show 
must go on! Frans gaat helemaal 
op in de muziek en beweegt met 
zijn hele lijf mee. Tussendoor heb-
ben ze allemaal nog wel even tijd 
om te zwaaien of iets te roepen 
naar hun familie en vrienden op de 
bankjes. Aan het eind nemen ze 
een roos in ontvangst, trots als een 
stelletje pauwen en terecht! “Dan-
sen is een mooie hobby,” conclu-
deert Denise blij. Ik hoop in ieder 
geval  op een uitnodiging voor het 
volgende optreden. 

Mia van Boxtel

Pieter Dirksen op orgel en Franc Polman met barokviool

Schitterend orgelconcert in de Martinuskerk

Het Roois Kultuur Kontakt en de 
Vriendenkring Smitsorgel trak-
teerden ons op een bijzonder fraai 
concert afgelopen zondagmiddag. 
Zij hadden Pieter Dirksen en Franc 
Polman uitgenodigd om de reeks 
zomerconcerten te openen.

Pieter Dirksen studeerde muziek-
wetenschap en publiceerde een 
groot aantal artikelen op het ge-
bied van barokke muziek. In 1996 
promoveerde hij cum laude op een 
proefschrift over de klaviermuziek 
van Sweelinck. Hij speelt continuo 
in diverse ensembles en is lid van 
het Combattimento Consort 
Amsterdam en het kamermuziek-
ensemble La Suave Melodia.  

Franc Polan studeerde aan het 
Sweelinck Conservatorium 
Amsterdam bij Bouw Lemkes en 
volgde masterclasses. Hij is con-
certmeester van Musica ad Rhe-
num. Ook is hij eerste violist in het 
Orkest van de Achttiende Eeuw. 
Ondanks de Jaarmarkt en het re-
genachtige weer, waren toch een 
veertigtal “orgelmuziekvrienden” 
komen luisteren naar het prachtige 
programma dat bestond uit:
1) Toccata XIV in G en Fan-
tasia IV in G “Lascia fare me” van 
Johann Froberger (1616-1667) 
– 2) Sonata VI in c van Heinrich 
Biber (1644-1704) – 3) Allein zu 

Dir van Heinrich Scheidermann 
(1595-1663) – 4) Sonata violino 
solo in D groot van Georg Muffat 
(1654-1704) – 5) Ach Gott, erhor 
mein Seufzen van Johann Ludwig 
Krebs (1713-1780) – 6) Sonata II 
in d-klein van Arcangelo Corelli 
(1653-1713) en tenslotte Capric-
cio in D-groot, Cantabile, ma un 
poco adagio in G-groot en Fanta-
sia & Fuga in c-klein ban Johann 
Sebastian Bach.

In de stilte tussen de muziekstuk-
ken in hoorde je de schrale een-
tonige achtergrondmuziek van 
de Jaarmarkt, maar viool en orgel 
overstemden dit met  prachtige 
muziek.  

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Wijkvereniging 
Eerschot
Woensdag 26 juni organiseert 
wijkvereniging Eerschot de laatste 
kienavond van het seizoen. Om  
20.00 uur gaat de bingomachine  
het eerste nummer trekken. Geef 
thuis even aan dat je wat later 
thuis bent want wij hebben een 
extra ronde en een extra prijs. Dus 
leden wil je een gokje wagen kom 
dan deze avond naar Meerschot 
Heistraat 22.  De zaal is om 19.15 
uur open en Marianne heeft dan 
de koffie en thee klaar. In de pauze 
is er een loterij.

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Laatste

kans!

17-18 augustus Sint Oedenrode

www.beachhockeyrooi.nl

/beachhockeyrooi @beachhockeyrooi

Kindervoorstellingen
elke maandag- en donderdagmiddag

in de zomervakantie om 14:30 uur

Volg ons:

Zomerton
Lachend de zomer in!

vrijdag 28 juni 20:30 uurvrijdag 28 juni 20:30 uur

Beleef meer in 
openluchttheater 

Mariahout!

voor kaarten en info: www.openluchttheater-mariahout.nl

Meubel-stunter: een bedrijf met passie voor meubels

Meubel-stunter is een bedrijf wat 
gespecialiseerd is in teakhouten 
meubelen en dan in de ruimste zin 
van het woord. U kunt er terecht 
voor alle soorten teakhouten meu-
belen welke rechtstreeks uit In-
donesië worden geïmporteerd en 
veelal uit eigen fabriek. Hierdoor 
kunnen ze zeer goedkope prijzen 
hanteren, welke behoren tot de 
goedkoopste van Nederland.

Heel veel producten zijn te bezich-
tigen in de winkel aan de Eerschot-
sestraat en direct mee te nemen of 
te bezorgen door de bezorgdienst. 
U kunt ook voor dat ene speciale 
meubelstuk terecht wat u altijd al 
wilde hebben, maar niet kon vin-
den. Uw eigen meubels ontwer-
pen zonder dat u hier extra voor 
betaald. Hierbij kunt u denken aan 
tafels, stoelen, kasten etc. maar 
ook leveren ze complete teakhou-
ten keukens, winkelinrichtingen, 
restaurants, café inrichtingen en 
nog veel meer. Tot de klantenkring 
behoort bv. ook Toverland in Seve-
num, waarvoor ze al verschillende 
projecten hebben gerealiseerd. 
Hierbij kwam de klant met een be-

paalde richtlijn, dat hebben ze zelf 
helemaal uitgewerkt en ontwor-
pen en vervolgens geproduceerd. 
Verder levert Meubel-stunter als 
groothandel aan andere winkels 
en bedrijven.

Meubel-stunter wordt gerund door 
twee broers; Wim en Jos van Hoof. 
Laatstgenoemde heeft jarenlang in 
Indonesië gewoond en gewerkt 
en daar ook meubelfabrieken ge-
rund. Jos van Hoof: “We bezitten 
in Indonesië een fabriek, waar we 
veel van onze producten produ-
ceren. Hiernaast hebben we vele 
leveranciers welke al jaren met 
ons samenwerken. Er is een com-
pleet dorpje wat momenteel voor 
ons produceert. Dat is begonnen 
met één leverancier in dat dorpje 
en dit is langzaam uitgebreid tot 
dertig. Allemaal familie van elkaar. 
Zo kunnen ze bestaansrecht op-
bouwen. Wij plaatsten fabrieks-
gebouwen en hebben machines 
aangekocht door een gedeelte 
van onze opbrengst te investeren 
in de ontwikkeling. We vinden het 
belangrijk om de Indonesische be-
volking hiermee te helpen en er 

op deze manier beiden voordeel 
uit te halen. Al het hout wat door 
ons gebruikt wordt, is oftewel ge-
recycled/hergebruikt teakhout van 
oude gebouwen, bankjes en derge-
lijke of nieuw teakhout wat wordt 
aangekocht bij het Staatsbosbe-
heer (perhutani) van Indonesië en 
dus van plantages afkomstig is. 
Op deze manier zijn we altijd ver-
zekerd van duurzaam verkregen 
hout.  Momenteel zijn we bezig 
met een nieuwe collectie meube-
len welke vervaardigd wordt van 
oude vissersbootjes. Hierbij krijg je 
een hele mooie aparte uitstraling 
omdat dit hout echt doorleefd is 
en vele verschillende kleuren be-
vat. Kortom: de moeite waard om 
eens een kijkje te komen nemen. 
De koffie staat klaar.”

Openingstijden: di 12-18 uur, 
woendag/donderdag: 10-18 uur, 
vrijdag: 10-19 uur en zaterdag 
9-17 uur. 
Meubel-stunter Sint Oedenrode, 
Eerschotsestraat 72e. 
Tel. 0413 47 25 10 
www.meubel-stunter.nl
Infomeubelstunter@gmail.com

advertorial

Nieuwe website Kunststichting 
online
Sinds deze week is de totaal ver-
nieuwde website van Kunststich-
ting Sint-Oedenrode in de lucht.

Samen met het Rooise bedrijf 
Webdevelopment & design: 
Fruitcake Studio heeft de curator 
en PR officer van de stichting, 
Marjolein Jacobs, de afgelopen 
periode alles op alles gezet om de 
burger zo compleet mogelijk te 
kunnen informeren over de Kunst-
stichting.
De kunststichting staat open voor 
aanvullingen en suggesties tot 

verbetering en het wil proberen 
de site als actueel en snel me-
dium te gebruiken om met name 
de burgers van Sint-Oedenrode te 
informeren. In groter verband zal 
de site ook tegemoet komen aan 
de informatiewens van die mensen 
die Sint-Oedenrode willen bezoe-
ken.
Ook wil de stichting door de nieu-
we website meer bekendheid en 
een bredere informatievoorziening 
voor toeristen, dagjesmensen en 
belangstellenden voor kunst in het 
algemeen creëren. 

TEL: 0499-421231
HEUVEL 6 - LIESHOUT - PROFILEDECONCURRENT.NL

Alle fietsen - reparaties - onderdelen - accessoires - prima service!
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van een 
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Magneet Massages
En

Energetix Magneet 
Sieraden

Voor meer informatie
neemt u contact op met:

H&H Lifestyle
www.hh-lifestyle.nl

www.hh-lifestyle.energetix.tv
Email: info@hh-lifestyle.nl

Telefoon: 0499-851353

Wim van Hoof bij de fabriek van 
Meubel-stunter in Indonesië
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Robuust 
maar uitnodigend

Strak, strakker ..

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Oude meesters te gast in de Knoptorenkerk

Componisten van naam en faam 
klonken afgelopen zaterdag in de 
Knoptorenkerk. Het uit Schijndel 
afkomstige Vocaal Ensemble Tes-
situra bracht werken van onder 
andere Franz Schubert, Johannes 
Sebastian Bach en Richard Strauss 
ten gehore. Het vijftig koppen tel-
lende publiek genoot zichtbaar 
van de werken die Tessitura ten 
gehore bracht.

“We zijn één van de weinige koren 
die zich in de luxe positie bevinden, 
dat ze geen tekort hebben aan man-
nen”, vertelt Nicole Bueters voor-
afgaand aan het concert. Zij is het 
enige uit Sint-Oedenrode afkom-
stige lid van het Vocaal Ensemble 
Tessitura. Dit koor brengt vooral 
werken uit de late Romantische pe-
riode. Dat is de periode van 1815 
tot 1910. “Maar we zingen ook 

muziek uit andere perioden die 
we leuk vinden”, vult haar collega 
Fred Mathijsen aan. “De muziek uit 
deze periode spreekt ons erg aan”, 
antwoorden beiden als ik hen vraag 
waarom ze juist werken uit die Ro-
mantische periode zingen.

Nicole Bueters vertelt dat het koor 
in 2006 is opgericht. “Een groep 
neven, nichten en vrienden wil-
de samen wat met muziek gaan 
doen”. Dat blijkt ook uit de namen 
van de koorleden. De naam 
Mathijsen komt maar liefst zes keer 
voor op de ledenlijst. Ook de naam 
Schoenmakers prijkt twee keer op 
die lijst. “En ook die Schoenmakers 
zijn weer neven van de 
Mathijsens”, zegt Nicole. 

Direct nadat het concert is be-
gonnen, blijkt dat de klanken van 

het ensemble goed klinken in de 
Knoptorenkerk. De volle klanken 
van de sopranen, tenoren, alten 
en bassen klinken loepzuiver in 
het eeuwenoude kerkgebouw. 
Toch komt dat loepzuivere niet al-
leen door het gebouw, want ook 
de koorleden stellen hoge eisen 
aan zichzelf. Verschillende van hen 
hebben een muziekopleiding aan 
het conservatorium gevolgd. Zelfs 
een ongeoefend oor, hoort dat dit 
koor niet uit zo maar zangers en 
zangeressen bestaat.

Overigens is het koor nog op zoek 
naar twee hoge sopranen en een 
lage alt. Mensen die denken dat ze 
over deze kwaliteiten beschikken, 
kunnen contact opnemen met het 
secretariaat van Tessitura. Dat is 
bereikbaar per email op het adres: 
info@tessitura.nl 

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

'Met NJA de zomer in' wordt binnenfeestje

De weergoden, die ons eigenlijk 
al het hele jaar niet echt willen 
plezieren, kenden ook voor het 
buitenconcert van Nos Jungit 
Apollo geen pardon. Een grijze 
dreigende lucht, veel wind en een 
veel te lage temperatuur dwon-
gen de muzikanten van het Rooi-
se fanfareorkest om hun concert 
'Met NJA de zomer in!” binnen 
te spelen. Dat deerde het ruim 
vijftig koppen tellende publiek 
niets, want zij genoten toch wel, 
alleen toevallige passanten, die 
bij een buitenconcert aan hadden 
kunnen sluiten ontbraken nu.

Het groot orkest van Nos Jungit 
Apollo speelde onder leiding van 
Carlo Balemans acht nummers uit 
hun repertoire. Het was om het 
zomaar te zeggen een kort, maar 
krachtig concert. De verschillen-
de solo's maakten indruk op het 
publiek. Vooral de jonge Lucas 
van der Endt, die in het nummer 
'Children of Sanchez' de trompet-
solo voor zijn rekening nam, 
dwong respect af. Ook de an-
dere solisten lieten horen dat zij 
hun instrument beheersen. Ludo 
en Peter Gerits, Sofie van de Ven, 
Hans Vergeldt en Marc Strick de-

den dat met hun trombone. Peter 
van der Heijden nam op de bas-
tuba de solo voor zijn rekening. 
Zelfs dirigent Carlo Balemans kon 
het niet laten om solo te zingen 
tijdens de Gloria Estafette, een 
medley van latinnummers van 
Gloria Estefan. Zoals het een Bra-
bants orkest betaamt, sloot Nos 
Jungit Apollo het concert af met 
het hartverwarmende 'Brabant' 
van Guus Meeuwis.

Aanloop naar jubileum jaar
Volgend jaar viert Nos Jungit 
Apollo dat het fanfareorkest 150 

jaar bestaat. Dat jubileum laten 
de leden van NJA niet zo maar 
aan zich voorbij gaan. Afgelo-
pen zaterdag na afloop van het 
zomerconcert refereerde voorzit-
ter Simon Passier alvast aan dat 
jubileumjaar. De officiële aftrap 
daarvan vindt plaats tijdens het 
Sylvesterconcert aan het einde 
van dit jaar. Daarna zijn er ver-
spreid over het jaar verschillende 
feesten en concerten. In juni van 
volgend jaar is er bijvoorbeeld 
een feestweek, met daarin activi-
teiten voor jong en oud. Op de 
echte verjaardag in november is 

er dan een receptie met een ju-
bileumconcert. Nos Jungit Apollo 
sluit het jubileumjaar dan met het 
Sylvesterconcert van 2014 weer 
af. Maar voordat het zover is ge-
nieten de muzikanten eerst nog 
van een welverdiende vakantie.

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Clubkampioenschappen Tennisvereniging Nijnsel

Johan van der Pas en Malou Oosterholt clubkampioenen 2013
tennis

Het slechte weer in het finale-
weekend van de clubkampioen-
schappen had geen effect op de 
kwaliteit van de finales. De afge-
lopen twee weken zijn zowel bij 
de jeugd als bij de senioren vele 
mooie en spannende wedstrijden 
gespeeld. Zowel op als langs de 
tennisbanen hing een gezellige en 
sportieve sfeer.
 
In de poulewedstrijden moest de 

super tiebreak vaak voor een be-
slissing zorgen. Afgelopen zondag 
stonden de finales op het pro-
gramma. Bij de meeste finalewed-
strijden moest de beslissende derde 
set meestal de winnaar aanwijzen. 
De strijd om de clubtitel ging in 
het verleden meestal tussen Wim 
Dortmans en Antwan van Sum-
meren. Dit jaar was het de jongere 
generatie die het stokje overnam. 
In een mooie finale was Johan van 

der Pas te sterk voor Arjan van  
Zutphen. Johan versloeg Arjan in 
twee sets. Bij de dames was Ma-
lou Oosterholt de meerdere van 
Marlie van Gastel. Malou mag zich 
voor een jaar clubkampioen noe-
men. Marlie pakte wel samen met 
haar zus Lian de titel in het dames-
dubbel. Zij versloegen in drie sets 
Leentje van de Ven en Kelly Ver-
voort. Johan van der Pas en Koen 
Berkvens  wonnen de herendubbel 

van Paul van der Rijt en Bart van 
den Heuvel. In de hoogste catego-
rie in de gemengd dubbel waren 
Leentje van de Ven en Bram Sche-
pens te sterk voor het duo Paul 
van der Rijt en Anja Taks.

Overige categorieën
In heren enkel 7 versloeg Erik Hop-
penbrouwers in een zenuwslopend 
duel Wilgart van Langen in drie 
sets. Bij de heren dubbel 7 gin-
gen Tonnie Dortmans en Toon van 
den Heuvel met de eer strijken. Zij 
wonnen ook in drie sets van Henk 
van de Ven en Ad Leenders. 
In de gemengd dubbel 7 trokken 
Anne-Marie Voets en Erik Franc 
uiteindelijk aan het langste eind. 
Zij versloegen Wilgart en Ryan van 
Langen wederom in drie sets. Ryan 
won wel samen met Anne-Marie 
de damesdubbel 7. Na een slo-
pend duel werd er gewonnen van 

Corine van der Vleuten en Danielle 
Marinus. De titel in de heren en-
kel 8 werd een prooi voor Jan van 
Walbeek. Jan won de finale van 
Jack Boets.

Jeugd
Rody van Langen is de winnaar 
van de clubtitel bij de jeugd. In een 
kwalitatief hoogstaande eindstrijd 
versloeg hij in een zeer spannend 
duel Rens Hoppenbrouwers in 3 
sets. Bij de jeugd t/m 14 jaar ging 
was Roy van Kessel de sterkste. 
Sam Schrederhof ging in de finale 
strijdend ten onder.
Zoals voorzitter René van den  
Elsen het al verwoordde “Bij de 
prijsuitreiking kunnen we ondanks 
de buien op de finaledag met z’n 
allen weer terugkijken op een 
mooi en goed verlopen clubkam-
pioenschap waar de gezelligheid 
en vooral de sportiviteit de bo-
ventoon voerde. Dit is zeker iets 
wat bij TV Nijnsel hoort.” Compli-
menten waren er ook voor de ho-
reca- en parkcommissie. Zij heb-
ben gezorgd voor de benodigde 
faciliteiten en natuurlijk voor een 
drankje en een hapje. Het is mooi 
om te zien en zeker voor de toe-
komst, dat met name de jongere 
generatie een positieve impuls 
geeft aan deze clubkampioen-
schappen.

Complimenten zijn er natuurlijk 
ook voor alle deelnemers voor 
hun deelname en sportiviteit. Wij 
rekenen ook volgend jaar op jullie 
deelname. 

Alle kampioenen met elkaar op de foto.

Finalisten bij de jeugd:
Rens Hoppenbrouwers (l) 
en Rody van Langen

Kampioenen bij TV Nijnsel
Tennisvereniging Nijnsel heeft de 
afgelopen maanden in de exter-
ne voorjaarscompetitie met maar 
liefst 18 teams deelgenomen, 11 
teams bij de senioren en 7 teams 
bij de jeugd. Vele goede prestaties 
zijn door deze competitieteams 
geleverd, maar drie teams staken 
er met kop en schouders bovenuit. 
Het dinsdag dames 2 team, het 
vrijdag gemengd 1 team en het 
zaterdag heren 1 team werden alle 
ongeslagen kampioen.  Afgelopen 
zondag zijn de teams bij de afslui-
ting van de clubkampioenschap-
pen nog even in het ’zonnetje’ 
gezet. TV Nijnsel feliciteert deze 
teams met de mooie prestatie.

  

Jet van den Hanenberg 
Ellen van den Brand  
Carla Oosterholt
Leentje van de Ven  
(niet op foto: Mirjam Timmermans) 

Koen Berkvens  
Johan van der Pas  
Frank Taks  
Frans Willems
(niet op foto: Marijn Donkers, Mark van Berlo)

Harrie Taks (C)  
Mieke Vervoort  
Ad Leenders
Anja Taks  
Henk van de Ven  
Leentje van de Ven

Groot concours vanwege 80 jarig 
bestaan van rijvereniging Sint Michael
Ruitersportvereniging Sint Mi-
chael pakte dit weekend groots 
uit tijdens hun jaarlijkse concours, 
dit jaar werd  het concours uit-
gebreid met een springpiste. Dit 
hele concours stond in het teken 
van het 80 jarige bestaan, om dit 
jubileum te vieren organiseerde zij 
dit groots opgezette concours hip-
pique in Sint-Michielsgestel. 

Rooise amazone Anne Jansen was 
aanwezig op dit mooie concours. 
Ze startte pas laat op de dag, van-
wege de enorme vertraging die de 
wedstrijd gedurende de dag op 
liep. Ze reed met haar paard Zen-
nith de piste binnen in de klasse Z 
en wist twee rondes foutloos af te 
leggen. Hiermee eindigde zij knap 
op een 4e plaats. Hilde van den 
Oever reed vorig weekend naar 
Budel, waar zij deel nam aan de 

dressuurwedstrijd voor de ponyrui-
ters. Tijdens deze wedstrijd mocht 
zij deelnemen aan twee proeven, 
die ze beide goed wist af te leg-
gen. Ze behaalde met haar pony 
Rana twee maal een 3e plaats in 
de klasse D-M1. 

Aankomende week zullen de 
Rooise Ruiters deelnemen aan het 
jaarlijkse concours van de Nijnselse 
Ruiters en Ponyruiters. Van don-
derdag 27 juni t/m zondag 30 juni 
zal er op het terrein van de Villen-
braken in Nijnsel een goed gevuld 
programma plaatsvinden. 

paardensport
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SET/5

EXTRA GROOT

FORMAAT!

HOTEL
KWALITEIT!

VAKANTIE
TIP!

SUSA/GESA

ZIT
KUSSEN
met 5 knopen
40x40x7 cm

ZOEK UIT

SCHOOL
SCHRIFTEN
diverse designs
A5

0.79

AUTAN

ANTI-
MUG
stick of verstuiver

HEGRON

SUN
SPRAY
200 ml
factor 20

6.95

SOFT FLEECE

HUISDIER
DEKEN
70x100 cm
diverse kleuren
geschikt voor 
honden en katten

3.19

2.99 2.79

ASSORTI

LEES
BOEK
ruime keuze uit
diverse titels

Q4LIFE

WERPHENGEL
SET
180 cm
telescopische constructie
vislijn 0,25 mm
slipmolen maat 2000
met kogellager

LUXE

BAD
DOEK
katoen
60x110cm

TRENDY

HALTER
TOP
maten S-L

INTEX

FAMILIE
ZWEMBAD
262x175x56 cm

LEONARDO

REIS
TROLLEY
met 2 voorvakken
37x20x53 cm
boardcase 
voldoet aan
handbagage 
formaat

10.95

1.99

2.49

100% KATOEN

JONGENS
SHIRT
diverse prints 
en kleuren
maten 92-164

1.99

0.79

2.4913.95

BOLERO
maten S-XL

4.99
SANDALET
maten 36-41

4.99

kids
ZONNEBRIL
diverse modellen 
en kleuren

0.69

factor 30

2.49 
factor 40

3.29
aftersun

1.59

Woof Dog
HONDEN
TRAINERS
500 gram

1.49

Q4life
SCHEP
NET
180 cm

3.99

luxe
WASHAND
16x21 cm

0.49

opblaas
ZWEMBAD
114x25 cm

2.12

Kijk dagelijks 
op action.nl voor 

DE 100 NIEUWSTE
ARTIKELEN

Elders
7.95 
8.99 

Elders
3.50 
4.95
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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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U I T N O D I G I N G Op 1 juli nemen wij 
café de DURPSHERBERG in Liempde over.

Graag nodigen wij u uit om op vrijdag 5 juli tussen 19.00 en 23.00 uur 
met ons het glas te heffen en een kijkje te komen nemen 

in onze nieuwe zaak.

Vanaf 21.00 live:  duo Trend 
Na 23.00 consumpties tegen gereduceerd tarief

Graag tot dan,

Ton van Alphen en Marion van der Putten
Café de Durpsherberg

Dorpsstraat 6
5298 CB Liempde

w w w . D U R P S H E R B E R G . N L

Wielerkoorts zorgt voor nieuwe 
ploeg in Rooi

wielersport

Gezien de vele wielrenners die ie-
dere week de Nederlandse fietspa-
den bestieren, heeft in Nederland 
heeft de wielerkoorts flink toege-
slagen. Ook in Sint-Oedenrode. 
Dat heeft geresulteerd in een nieu-
we wielerploeg; De Stapelaars.

De Stapelaars bestaat uit een groep 
van zo'n 35 jongemannen van rond 
de dertig jaar. Afgelopen zaterdag 
verzamelde een groot gedeelte van 
de club zich bij sporthal De Stree-
pen om op de foto te gaan in het 
nieuwe tenue. Helaas kon voorzit-
ter Joris van Cleef er niet bij zijn. 
Toch wilde hij graag tekst en uitleg 
geven. “Sinds 2011 zijn we met 
een aantal vrienden gestart met 
fietsen. Het begon rustig aan met 
een rondje om de kerk, maar al snel 
hadden we er zoveel plezier in dat 
we steeds vaker gingen en steeds 

langere afstanden reden. Op een 
gegeven moment hebben we be-
sloten een weekend naar Frankrijk 
te gaan om daar de beroemde Ne-
derlandse berg, de Alpe d'Huez, 
te beklimmen. Onze gastheer dat 
weekend vertelde gekscherend dat 
het bedwingen van een berg als de 
Alpe d’Huez alleen kan als je vol-
doende koolhydraten stapelt (lees; 
meerdere borden pasta achter el-
kaar opeten). Daarna hebben we 
ons De Stapelaars genoemd.”

Sindsdien werd vriend na vriend 
aangestoken om een racefiets aan 
te schaffen en binnen een mum 
van tijd werd het ‘ledenaantal’ van 
dertig stuks aangetikt. Inmiddels 
zijn het er nog meer geworden en 
durven ook enkele partners het aan 
om regelmatig te gaan koersen. 
Het plezier staat voorop, maar zo 

nu en dan wordt ook geprobeerd 
om de stenen uit de weg te fietsen 
en aankomend weekend staat er 
een hele zware rit op het program-
ma. Meer dan twintig ‘Stapelaars’ 
hebben zich ingeschreven voor de 
beruchte Dolomieten marathon in 
Italië.  Iedereen is al maanden in 
training om zondag een zo goed 
mogelijke prestatie neer te zetten. 

Dat zullen ze gaan doen in een 
gloednieuwe outfit. Mede moge-
lijk gemaakt door acht sponsoren 
die zich ook tot De Stapelaars mo-
gen rekenen. Het gaat om: HTTP 
webdevelopment, Van Acht auto-
schade, vdLOODESIGN, Amigos 
Menswear, Mark van Dijk schilder-
werken, Techmatch, Brasserie de 
Beleving en DeMooiRooiKrant. Zij 
prijken op de grijs/groene tricots. 

Dorine van Houtum en Makker 
7de op NK Agility
In het weekend van 22 en 23 juni 
werden de Nederlandse kampioen-
schappen (NK) agility (behendig-
heidssport met honden) gehouden 
op het terrein van KC Uden. Op 
zaterdag moesten de geselecteerde 
deelnemers strijden om een finale-
plaats in de wedstrijd op zondag.

Voor Dorine van Houtum en haar 
kooikerhondje Makker, beide lid van 
Hondensport Club; “HSC De Pijn-
horst”, was het dit jaar voor de eerste 
keer mogelijk om bij de geselecteerde 
deelnemers te horen die aan de NK 
mochten deelnemen. Dorine had dus 
ook ingeschreven. Dit was bij uit-
stek een unieke kans om een NK van 
hoog niveau mee te mogen maken.
Er waren op zaterdag in de prese-
lectie wedstrijden  65 deelnemers in 
haar klasse; de medium klasse. Op 
zaterdag moesten er drie wedstrijden 
gelopen worden, waarvan twee agi-
lity parcoursen en een jumping par-
cours. Dorine en Makker wisten deze 
drie wedstrijden alle drie foutloos te 
volbrengen, waarbij de snelheid op 
de grens was om bij de beste 15 te 
horen die op zondag mee moch-
ten strijden voor de titel Nederlands 
Nampioen Agility 2013. Dorine en 
Makker hadden zich geplaatst voor 
de finalewedstrijden op zondag.

Op zondag moesten er twee wed-
strijden gelopen worden. Er werd ge-
start met een jumping parcours met 
vele valkuilen (ook te verwachten 
bij een NK), maar Dorine en Makker 
trapten er niet in en kwamen fout-
loos uit de strijd met een nette tijd, 
die ze na deze 1ste wedstrijd op een 
zeer nette 5de plaats bracht.

De 2de wedstrijd was een agility par-
cours, ook vrij lastig met veel valkui-
len. Dit bleek ook na de uitslag. Vijf 

combinaties kwamen rond, waarbij 
er twee foutloos waren. Door een 
verkeerde volgorde zouden ze deze 
wedstrijd gediskwalificeerd worden, 
wat alsnog, in combinatie met de 
nette 1ste wedstrijd, resulteerde in 
een zeer verdiende en boven alle ver-
wachtingen behaalde zevende plaats.  
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voetbal VV Nijnsel zoekt enthousiaste 
dames en begeleiding

Na een spetterende seizoen af-
sluiting met als hoogtepunt het 
kampioenschap van VV Nijnsel 
Dames 1, is het nu weer tijd om 
uit te kijken naar het volgende 
seizoen. We mogen als VV Nijn-
sel trots zijn op het feit dat we in 
het seizoen 2013/2014 wederom 
actief zullen zijn met drie dames-
teams!

Met maar liefst 50 actieve dames 
is VV Nijnsel één van de grootste 
clubs in de regio wat betreft het da-
mesvoetbal. Om dit in de toekomst 

te kunnen waarborgen is het van 
belang dat er ook nieuwe aanwas 
komt. Daarvoor zijn we op zoek 
naar dames die het leuk vinden om 
te (leren) voetballen, maar vooral 
ook plezier willen maken met de an-
dere dames op en buiten het veld.

Naast nieuwe dames zijn we ook 
zoekende naar begeleiding voor de 
dameselftallen zodat we de dames 
optimaal kunnen begeleiden. On-
derschat het damesvoetbal vooral 
niet, het kan er namelijk heel erg 
fanatiek aan toegaan! 

Ben of ken jij iemand die graag wil 
voetballen of misschien wel een 
van de damesteams wilt coachen 
en/of trainen? We trainen op dins-
dag en woensdag en je bent altijd 
welkom om eens vrijblijvend mee 
te komen doen om te kijken of het 
je bevalt. Momenteel zitten we in 
een zomerstop, maar in augustus 
zal er weer getraind gaan worden. 
Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen door te mailen naar: 
nijnseldames@hotmail.com of te 
bellen met BVS: 06-54356869

Rhode: Informatieavond Rhode 
voor bouw nieuwe kleedlokalen
Op 6 juni is Rhode begonnen met 
de bouw van de nieuwe kleedlo-
kalen. Het plan is om voor de Kerst 
de nieuwe was- en kleedruimten 
in gebruik te nemen. Hiervoor 
moet nog erg veel werk verzet 
worden. Met de wetenschap dat 
vele handjes licht werk maken or-
ganiseert de bouwcommissie een 
info avond voor vrijwilligers die 
ons een handje toe willen steken.

Mede met uw hulp proberen wij in 

samenwerking met o.a.: Bouwbe-
drijf Van Stiphout – Installatie be-
drijf L.vd.Biggelaar – Loonbedrijf 
L.van Esch – v/d. Vleuten Elektro-
techniek – Weg/waterbouwbedrijf 
Van Gerwen voor alle leden een 
fraaie  accommodatie te realiseren. 
Als u denkt hieraan een steentje te 
bij te kunnen dragen bent u van 
harte welkom op onze bouw info 
avond en wel 27 juni aanstaande 
om 19.30 uur in de kantine van 
Rhode. De koffie staat klaar!

Indeling Rhode seizoen 2013-2014
Inmiddels is de nieuwe indeling 
voor het seizoen bekend. Er waren 
2 ploegen die gepromoveerd zijn 
en 3 die gedegradeerd zijn. Dat 
betekent dat er 5 nieuwe ploegen 
zijn ingedeeld. Margriet als degra-
dant uit de 2e klas en Boekel Sport, 
Stormvogels, Avesteijn en Herpinia 

uit de 4e klas. Stormvogels uit 
Siebengewald is onbekende te-
genstander.
De volledige indeling: Achates - 
Avanti – Avesteijn – Boekel Sport 
– DAW - Festilent – Herpinia – 
Margriet - Nooit Gedacht - Rhode 
– Stormvogels - Venhorst

vissen B.H.V. Nieuws

Op zaterdag 29 juni wordt de laat-
ste voorjaarswedstrijd gevist. De 
wedstrijd telt tevens voor de A. 
v.d. Hurkbokaal. Seniorleden die 
niet aan de voorjaarswedstrijden 
meedoen kunnen gewoon mee 

vissen om de bokaal. Na afloop 
worden de prijzen uitgereikt bij de 
"Vriendschap". Iedereen wordt 
verzocht hierbij aanwezig te zijn 
om zijn/haar prijs zelf in ontvangst 
te nemen.

ERHV
Op zaterdag 8 juni hebben de da-
mes van onze leden gevist om de ti-
tel ‘Koningin’. De eerste plaats ging 
naar Marietje v/d Plas, mede door de 
vangst van een mooie paling  kwam 
zij tot een totale lengte van 111cm. 
2e Henriëtte de Haan 38cm, 3e Mien 

Herijgers 23cm. Vrijdag 28 juni wordt 
de jaarlijkse “Borchmolenwedstrijd” 
gehouden. Deelname voor de jeugd 
en senioren van de Rooise visclubs. 
Inschrijven t/m donderdag 27 juni bij 
de “Borchmolen”. Vissen aan het Ca-
thalijnepad van 19.00  tot 21.00 uur.

Interlandwedstrijden voor BMX’ers

bmx

De bmx’ers hebben de eerste 
wedstrijd gereden van de Drie 
Interlandwedstrijd tussen Neder-
land België en Duitsland.

Zaterdag 22 juni in Valkenswaard 
werd bij de boys 10 jarigen Kyro 
van Schijndel in de manches 1, 2 en 
1, in de 1/8 3e, in de kwart 1e, in 
de halve 4e en in de finale 7e. Bas 
Verhagen werd in de manches 3 x 

2e, in de 1/8 7e. Lex Veldt werd in 
de manches 6, 6 en 7. Bij de boys 
11/12 jarigen werd Wessel van Dijk 
in de manches 3 x 1e, in de 1/8 1e, 
in de kwart 2e, in de halve 1e en in 
de finale 8e. Op zondag bij de boys 
15/16 jarigen werd Koen van der 
Wijst in de manches 1, 2 en 2. In de 
kwart 3e, in de halve met de start 
gevallen, maar hij werd toch nog 5e. 
Helaas net te weinig voor de finale.   

Koningschieten voor jeugd 
Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag schoten bij de 
Rozelaer de veteranen vanaf 55 jaar 
hun wedstrijd. Dagwinnaar was An-
toon Vervoort met een score van 
223. Verdere uitslag: Jan Gordijn 
213,  Jan van Erp 213, Leo van Breu-
gel 204, Albert van Ofwegen 200, 
Ron Spijker 190, Antoon Hermes 
168 en Jan Lathouwers 121.  
Vrijdagavond is op de clubavond 
de 6e wedstrijd voor de zonabe-
ker geschoten. Dit is een compe-
titie over 9 wedstrijden, waarbij 
het om de meeste negens gaat. 
De dagwinnaar was William Huy-
berts met 225 punten en 9x9. De 
overige uitslagen: John van Mulu-
kom 202 (9x9), Mart Verhoeven 
205 (7x9), Jan van Erp 185 (7x9), 
Antoon Vervoort 197 (6x9), Jan 
Gordijn 175 (6x9), Agnes Vissers 
172 (4x9), Jos van den Berg 130 
(3x9), Sjef van den Berg 248 (2x9), 
Ron Spijker 167 (2x9) en Mark 
Kuys 146 (1x9). De jeugdleden 
die meeschoten: Piet van den Berg 
229 (12x9), Martijn de Kok 197 
(11x9), Lotte Steijaert 196 (7x9) 

en Daan Martens 138 (4x9).

De jeugd van Ontspanning heeft 
een druk weekend gehad. Op za-
terdag was het jaarlijkse Koning-
schieten voor de jeugd. Er namen 4 
aspiranten en 10 cadetten aan deel. 
De aspiranten schieten 40 pijlen op 
18 meter. De strijd om de 1e en 2e 
plaats bleef spannend tot de laatste 
pijl. Uiteindelijk ging de winst in de 
laatste ronde naar Dione Mesu, die 
voor de tweede maal koningin bij 
de aspiranten werd met 333 pun-
ten. Floris Mesu werd knap tweede 
met 328 punten. Hij mag zich een 
jaar lang prins noemen. Tim Hulsen 
werd ridder met 186 punten. De 
vierde plaats was voor Simon Rou-
men met 154 punten. Bij de cadet-
ten werden vijftig pijlen geschoten 
op 18 meter. Hier wist Piet van den 
Berg overtuigend voor het tweede 
jaar koning te worden met 459 pun-
ten. De strijd om de tweede plaats 
ging tussen drie schutters. Na vijftig 
pijlen stonden Martijn de Kok en 
Teun Martens gelijk met 384 pun-

ten. Er was een shoot-off nodig om 
te bepalen wie prins zou worden. 
Martijn schoot twee negens, Teun 
schoot een negen en een acht, dus 
Martijn de Kok is prins bij de cadet-
ten en Teun Martens is ridder. Op 
de vierde plaats staat Lotte 
Steijaert met 381 punten. De ove-
rige uitslagen: Remco Boleij 357, 
Dani Hobbelen 347, Daan 
Martens 329, Roos Staals 258, 
Thomas Mesu 244 en Luke 
Klootwijk 134. Luke moest door 
ziekte opgeven na 20 pijlen.
Op zondag hebben Dione en 
Floris Mesu en Piet van den Berg 
een jeugdfita geschoten in Almere. 
Dione en Floris schieten op 40, 30 
en 20 meter. Piet schiet op 60, 40 
en 30 meter.
Dione schoot 805 punten en werd 
eerste bij de meisjes aspiranten. 
Floris schoot 853 punten en werd 
3e bij de jongens aspiranten. Piet 
schoot 857 punten. Hij werd win-
naar bij de jongens cadetten.

Sjef van den Berg schoot zondag 
een fita in Hoensbroek. Hij schiet 
op 90, 70, 50 en 30 meter. Sjef 
schoot 314, 340, 339 en 354, to-
taal 1347 punten. Met deze score 
werd hij niet alleen winnaar bij de 
heren recurve, maar schoot hij ook 
een Nederlands en Europees record 
bij de junioren.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer geschoten. 
Vrijdagavond is de clubavond met 
steeds weer een andere wedstrijd 
uit het jaarprogramma. Voor het 
trainen buiten op de lange afstan-
den zijn banen gehuurd bij LMU 
in Schijndel. De leden hebben een 
eigen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is.

vlnr Tim Hulsen, Floris Mesu, koningin Dione Mesu, 
koning Piet van den Berg, Martijn de Kok, Teun Martens

Jos van Eck en Gerrie v/d Rijdt 
winnen Mgr. Bekkers wisselbeker

jeu de boules

De Mgr. Bekkers wisselbeker is ge-
wonnen door Jos van Eck en Gerrie 
v/d Rijdt. Dit was een verdiende 
zege door het sterk plaatsen van 
Jos en het goed tireren van Gerrie. 

Jos kwam als 2e  uit de voorronde 
(4+27) en Gerrie als 4e (4+23) en 
moesten het in de finalewedstrijd 
opnemen tegen de nummers 1 
Anny Hartman (4+28) en 3 Wim 
v/d Rijdt (4+24) uit deze voorron-
den. In de finalewedstrijd bouw-
den zij langzaam maar zeker hun 
voorsprong uit naar 11, moesten 
toen enkele punten weggeven 
aan de tegenstanders, om uitein-
delijk met 13-8 te winnen. Waar-
schijnlijk dat de bisschop  een goed 
woordje heeft gedaan bij de weer-
goden, want die zaten geweldig 
mee. Slechts enkele druppeltjes tij-
dens het toernooi en een hoosbui 

direct na afloop. Jan v/d Schoot 
miste op 1 punt na de finale (5e, 
4+22), Nellie Hendriks werd 6e 
(3+26) en Martien Versantvoort, 
medewinnaar van vorig jaar, 7e 
(3+18). Goed presteerden ook Ali 
de Graaf (3+17), Frans v/d Velden 
(3+17) en Bart Janssen (3+4). De 
overige spelers scoorden 2 partijen 
of minder. De aanmoedigingsprijs 
was dit jaar voor Mariet van Roos-
malen. De aanwezigen deelnemers 
hebben kunnen genieten van een 
gezellig en ontspannen toernooi.

In het zondagmiddagtoernooi op 
16 juni waren de punten dit maal 
voor Ad v/d Velden (3+24) met op 
de 2e plaats Martien de Koning 
(3+22) en 3e Jan v/d Schoot (3 
+17). Met 2 winstpartijen op de 4e 
plaats volgde Jan in ’t Zandt (+17) 
en 5e Martien Habraken (+13).

duivensport

Wim van Houtum heeft snelste 
duif van Oost-Brabant
Afgelopen zaterdag stonden voor 
PV de Vredesduif, maar liefst drie 
vluchten op het programma. Te be-
ginnen met de kortste vlucht  van-
uit Laon (260km).

Hieraan deden 223 duiven van 15 
liefhebbers mee. Gelost om 8.35 uur 
met een zuidwesten wind.
De eerste werd om 10.54 uur door 
W. v. Houtum geklokt met een snel-
heid van 1895 m.p.m.

De eerste 15 in Rooi:
W. v. Houtum: 1,2.  L. V/D We-
ijdeven: 3. J. v. Boxmeer: 4,11. R. 
V/D Brand: 5,7. H. v. Boxmeer: 
6,8,9,10,12,13. Comb. G. & H. v. 
Dijk: 14. H. Vos: 15.

De tweede vlucht was die vanuit La 
Souterraine: 660km. Met 11 deelne-
mers en 160 duiven uit Rooi. Gelost 
om 9.30 uur werd de eerste geklokt 
door W. v. Houtum, om 15.14 uur 

met een snelheid van 1929 m.p.m. 
Dit was tevens de snelste van afde-
ling Oost-Brabant. Tegen 5203 dui-
ven een prestatie van grote klasse. 
Dit gebeurt niet jaarlijks, maar dit 
was de tweede voor PV de Vredes-
duif in dit seizoen. Na Montlucon 
dus nu ook op La Souterraine.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode:
W. v. Houtum: 1,4. J. v. Boxmeer: 
2,3,5,8,11,14,15. H. v. Boxmeer: 
6,7,9,10,12. J. v. Laarhoven: 14.

De derde vlucht was vanuit Bor-
deaux (866 km) Vanuit Rooi werd 
door 8 deelnemers en 76 duiven 
aangegaan. Gelost om 7.45 uur 
werd de eerste geklokt door J. v. 
Houtum om 16.33 uur. Snelheid 
1644 m.p.m. De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren: J. v. Houtum: 1. 
J. Toelen: 2,14. M. Sips: 3,4,12. Ver-
hagen v/d Steen: 5,6,10,11,13,15. 
P. v. Breugel: 7,8,9.  
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tennis Tenniscompetitie met huldigingen afgesloten

De tenniscompetitie duurt in het 
voorjaar slechts zeven weken en 
daardoor kan er maar in een erg kor-
te periode voor het kampioenschap 
worden gestreden. Dit jaar speelden 
65 kinderen in de ‘rood’ en ‘oranje’ 
competitie op respectievelijk het 
miniveld en driekwartveld. 

In 2012 is TV de Kienehoef gestart 
met deelname aan deze competitie 
en dit jaar maakten 16 teams hun 
opwachting. Kinderen kunnen te-
genwoordig dus al in het begin van 
hun tenniscarrière wedstrijdjes spe-
len op aangepaste banen en met 
aangepaste ballen. Om het gehele 
jaar nóg leuker te maken, gaat de 
tennisbond nu zelfs wedstrijden or-
ganiseren op elke eerste zondag 
van de maand. Deze continuïteit 
gedurende het gehele seizoen moet 
bijdragen aan spelplezier en de ten-

nistechnische ontwikkeling van de 
kinderen. Deelname van dit grote 
aantal teams resulteerde in vier kam-
pioensteams (één uit de rode en drie 
uit de oranje competitie). Deze ten-
nishelden zijn tijdens de afsluiting in 
het zonnetje gezet met het omhan-
gen van heuse KNLTB-medailles die 
zij meer dan verdiend hadden. 
Naast deze ‘kleurrijke’ competitie, 
hebben ook reguliere teams t/m 12 
jaar gestreden voor een mooie pres-
tatie. Zo wisten onder andere de 
meisjes (June Jansen, Puk Krijnen, 
Zara Schellekens, Anouk vd Velde 
en Isa de Louw) al vroeg hun hege-
monie in te luiden met een zege op 
concurrenten uit het pittoreske Hel-
voirt. Na deze overwinning kon het 
kampioenschap hen bijna niet meer 
ontgaan en liepen ze inderdaad uit 
naar de eindzege.

Een gemakkelijker lot had het jon-
gensteam bestaande uit Tim 
Heijmans, Rik vd Koevering, Chiel 
vd Biggelaar, Jelle Verbij en Mischa 
van Engelen. In de gehele competi-
tie verloren zij slechts twee van 36 
wedstrijden en sprintten daarmee 
met overmacht naar het kampioen-
schap in de tweede klasse.  
Op drie zaterdagen in juni (waarvan 
komende zaterdag (22 juni) de laat-
ste zal zijn) hoopt de Kienehoef weer 
nieuwe enthousiastelingen plezier te 
laten beleven in tennis.  

Clubkampioenschappen ARGO

Afgelopen zaterdag zijn de Club-
kampioenschappen gehouden in 
zwembad De Neul. 52 Zwemmers 
en zwemsters hebben aan deze 
wedstrijd deelgenomen waarbij 
iedereen drie afstanden heeft ge-
zwommen. Er zijn deze wedstrijd 
87 persoonlijke records gezwom-
men. Daarnaast zijn er drie club-
records gezwommen door Bram 
Rooyakkers: 100m vlinderslag in 
1.25.51, 100m vrije slag in 1.12.24 
en 100m wisselslag in 1.20.53.

Nadat alle afstanden gezwom-
men waren, werden de medailles 
voor de verschillende leeftijdsca-
tegorieën uitgereikt. De volgende 
zwemmers en zwemsters mogen 
zich clubkampioen noemen in hun 
categorie: Bram van Aarle, Leonie 
Habraken, Bas Rooyakkers, Femke 
van Hamond, Wim van de Laar, 
Wout Vissers, Niels Rooyakkers, 
Mirthe Dahler, Bram Rooyakkers, 
Isa van Doorn, Julian van Oor-
schodt, Loes van Eindhoven, Pas-
cal van Bakel, Lotte van Schijndel, 
Martijn Te Molder en Marielle 
Rooyakkers. De zwemmers en 
zwemsters die geen plaatsje op 
het podium wisten te bemachti-
gen ontvingen een fraaie herin-
neringsmedaille. Iedereen ging dus 
met een medaille naar huis.

Argobokalen uitgereikt aan Floor, 
Fleur en Mika
Tijdens de laatste training zijn de 
Argo bokalen uitgereikt aan  Floor, 
Fleur en Mika. Bij zowel de Recrea-
tieven als bij de Wedstrijdgroep en 
de Waterpolo werd een wisselbo-
kaal uitgereikt.

Zwemmen
Bij de Recreatieven wordt de win-
naar bepaald in gezamenlijk over-
leg van de trainers, waarbij inzet 
een belangrijke factor is. Dit jaar is 
de bokaal bij de Recreatieven voor 
Floor Goedhart.

Bij de Wedstrijdgroep wordt de 
winnaar bepaald door een formule 
waarbij de progressie en het vol-
gen van trainingen van zware in-
vloed zijn. Ook dit jaar bleek dat 
veel wedstrijden zwemmen je een 
hoge score oplevert. De verschillen 
tussen de koplopers waren dit jaar 
weer klein. Het veelvuldig ach-
ter elkaar winnen van deze beker 
wordt dus nog een zware opgave. 
Fleur Gibbels heeft de hoogste 
score behaald en mag deze beker 
dus een jaar houden. 

Waterpolo
Bij het Waterpolo is de bokaal dit 
jaar voor Mika van den Berg.

zwemmen

De winnaressen van de Argobokalen: 
Fleur, Mika en Floor. 

De clubkampioenen

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Winnaars BHR 2012 kunnen geen potten 
breken op Nederlands Kampioenschap
Zowel het beste herenteam, als het 
beste damesteam van Beach Hockey 
Rooi 2012 traden afgelopen week-
end aan tijdens het open Neder-
lands Kampioenschap Beach Hockey 
in Den Haag. Het ticket om aan dit 
toernooi te mogen deelnemen sleep-
ten zij tijdens de eerste editie van 
Beach Hockey Rooi in de wacht. Het 
deelnemersveld, bestaande uit na-
tionale en internationale topteams, 
was behoorlijk sterk. In de onstui-
mige weersomstandigheden eindig-
den de dames van MHC Sint Oeden-
rode dames 2 uiteindelijk als vierde. 
Ook de heren van Hopbel heren 2 
waaiden lekker uit, zij lieten slechts 
een team achter zich. Hoewel beide 
teams zich op het NK niet tot kam-
pioen lieten kronen, zullen ze hun 

Rooise titel over anderhalve maand 
verdedigen tijdens BHR 2013.

Voorbereidingen voor deze tweede 
editie zijn in volle gang. De ‘Zin in 
een slippertje’ editie zal plaatsvin-
den op zaterdag 17 en zondag 18 
augustus op evenemententerrein 
de Neul. Terwijl het terrein op de 
tekentafel definitief vorm krijgt, zijn 
al ruim 20 teams ingeschreven. Met 
nog anderhalve maand te gaan zijn 
er nog slechts een paar plaatsen vrij. 
Wil jij kans maken om volgend jaar 
ook deel te nemen aan het NK op de 
stranden van Scheveningen? Of heb 
je gewoon zin in een gezellig week-
end zon, feest en strand? Dan moet 
je snel zijn. Inschrijven kan via 
www.beachhockeyrooi.

beachhockey
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Uitslagen

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 19/6
1 Mevr. M.v.schijndel- Hr. A.v.Hommel 
61,11 % 2 Echtpr. v.Erp 59,03 % 3 
Echtpr. v.Gerwen 57,64 % 4 Echtpr. 
Seegers 54,86 %.

Zomerinloop 2013 zitting 3 op 19/6:
1 Leny Kremers & Lin de la Parra 67,50; 
2 Anneke & Toon Majoor 65,83; 3 Ria 
& Toon Habraken 64,58; 4 Jetty van 
der Velden & Dirk Gillissen 60,42; 5 
Hetty van Geffen & Rien Voets 59,38; 
6 Evert Vugs & Jan van Lanen 58,75; 7 
Will Schilder & Theo van Geffen 57,92

Bridgeclub De Neul

Uitslag 2e zomerdrive 24/6
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 61.90; 2. Gerarda v. Oir-
schot & Annie v.d. Sangen 58.04; 3 
en 4 gedeeld: Mia Poels & Ria v. Zon 
en  Willem Pieters & Harrie v. Rijbroek 
57.44.
B-lijn: 1 en 2 gedeeld: Mien & Jan v. 
Rooij en Pieta Timmermans & Aafje 
v.d. Boogaard 61.31; 3. Marietje v. 
Aarle & Mia v.d. Eertwegh 54.17; 4. 
Wilmien & Albert v. Gastel 52.98.     
C-Lijn: 1. Riky v.d. Heijden & Riek 
Prinsen 66.67; 2. Sjef v.d. Kerkhof & 
Rinus Kuipers 60.83; 3. Betsie & Jan 
v. Gerwen 58.75; Leny v. Rooij & Mia 
Verhagen 57.50.
Voor alle uitslagen en info zomer-
drives: www.bcdeneul.nl
Ook meedoen: bel 472824
 
Bridgeclub Beckart

Uitslag 20/6
Lijn A: 1. Mia Poels en Annie Stevens  
57.81, 2 en 3 gedeeeld: Cees en Riet 

v Hout en Mieke en Frans v d Ven 
57.61; 4.Nellie en Jan Seegers  54.16.
Lijn B: 1. Addy Rijkers en Heleen Wiers  
58.60; 2. Tineke Klomp en Riet Ver-
stappen 58.58; 3. Thea. v d Heijden en 
Hans v Hoof  56.25; 4. Annie en Lena 
v. Acht 55.20.

ZBC’01 Zijtaart

Vrij Bridgen 18/6
A-lijn: 1.Piet Thijssens & Riek Rijkers 
60,42 % 2.Cees v.Hout & Jo Verhoe-
ven 59,90 % 3.Cor & Marietje Mollen 
58,82 % 4.Toon & Marietje v.Schaijk 
56,25 % B-lijn: 1.Joke Petit & Maria 
Rijken 59,90 % 2. Ad & Riet Koe-
voets 59,38 % 3.Henk v.d.Linden & 
Mien Vissers 53,65 % 4.Noud & Toos 
v.Zuven 52,60 % 

KBO  Zijtaart 

Vrij bridgen 21/6
A-lijn:1.Pieter v.Geffen & Tonnie Ki-
vits 63,89 % 2.Cor v.d.Berg & Jan 
Rijkers 61,46 % 3.Wim & Tiny v. 
Liesahout 57,99 % 4.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert 53,47 B-lijn: 1.Jo v.Boxtel 
& Mien Vermeulen 60,42 % 2.Henk 
v.d.Linden & Fien v.Boxmeer 57,64 
% 3.Mien v.d.Crommenacker & Ma-
ria Rijken 57,50 % 4. Harry & Rina 
v.Berlo 57,50 % Iedereen is welkom 
op de vrijdagmiddag in Het Klooster. 
Aanmelden 0413-363312. 

hardlopen

21 juni Eindhoven Karpenrun 
MannenTrim 5.000 m
Thijs Thielemans 17.44 (3e) (PR)

Mannen40 10.000 m
Jorrit Dekkers 43.20

MannenTrim 10.000 m
Henk Heymans 52.39

Peter van Rooij 55.28
Ge de Louw 1.04.38

Vrouwen50 10.000 m
Tineke Mous 52.15 (2e)

22 juni Vlissingen Familieloop  

MannenTrim 10.000 m
Luc Minderhoud 48.19 (PR)

23 juni Eindhoven Run voor Kika ge-
organiseerd door de Stichting Run 
voor Kika
MannenTrim 10.000 m
Bart van de Sande 46.30

 

Het Roois Tourspel 2013  
Correspondentieadres Stichting Roois Tourspel, Borchmolendijk 11, 

5492 AJ Sint-Oedenrode  tel: 0413-21 60 03 
Rabobank NL07RABO0116447168  

KvK 54889510 

INSCHRIJFFORMULIER 2013

Slechts één naam (geen pseudoniemen) met het juiste adres.
Iedereen mag meerdere formulieren inleveren.
Bedrijfsnamen alleen toegestaan voor sponsors Roois Tourspel 2013.

Inleveren uiterlijk vrijdag 28 juni voor 24:00 uur bij:
Café ’t Pumpke Borchmolendijk 11 Sint-Oedenrode 0413-216003
Bike Center Kofferen 19 Sint-Oedenrode 0413-477722
de Borchmolen Borchmolendijk 14 Sint-Oedenrode 0413-473510

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geb. datum M V

Naam renner + voorletter rugnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Reserve renners rugnr
1
2
3
4
5

Gele trui
Groene trui
Bolletjes trui

UITERLIJK INLEVEREN VRIJDAG 28 JUNI VOOR 24.00 UUR

DEELNAME € 12,00

Gerben te Raa voor 7de keer 
Roois kampioen dammen

dammen

Het damseizoen van RDS 2012-
2013 is afgesloten. Gerben te 
Raa wist voor de 7de keer  het 
club kampioenschap  te behalen. 
Met 39 punten uit 23 wedstrijden 
haalde hij de titel binnen. Dit sei-
zoen bleef het tot en met de laatste 
wedstrijd spannend. Bij verlies van 
Gerben en winst van naaste con-
current Arno Bloks zou er nog een 
barrage gespeeld moeten worden. 
Beide wedstrijden liepen echter re-
mise waardoor het kampioenschap 
voor Gerben een feit was. 

De eindstand in de A groep werd:
1. Gerben te Raa 39 punten.
2. Arno Bloks 37 punten
3. Jacques Brouns 36 punten.
4. Leo van Vlerken 33 punten.
5. Martien van Erp 31 punten.
6. Piet van Erp 27 punten.

In Groep B wist  Harm van der Veen  
de 1ste  plaats te bemachtigen voor 
Jan Vervoort en Piet Gabriëls. Win-
naar van Groep C werd Wim Goosens 
vòòr Joep Hulsen en Martien 
Raaijmakers. Kampioen Gerben 
speelde na afloop van de reguliere 
competitie nog simultaan tegen 12 
spelers van RDS en behaalde daarbij 
een score van maar liefst ruim 90%. 
Hij liet daarmee zien dat hij in alle op-
zichten een waardig kampioen is.

Gerben te Raa (l)

Noodweer grote spelbreker

paardensport

Afgelopen zondag hebben De Vresselse Rui-
ters hun voorlaatste selectiewedstrijd gere-
den. Dit keer waren ze te gast bij Prins Wil-
lem Alexander uit Nuenen. Natuurlijk was 
het weer van grote invloed op het verloop 
van de wedstrijd. Niet alleen waren er natte 
kleren maar de wedstrijd is zelfs even stilge-
legd doordat de hindernissen omwaaiden.  

Dat ruiters en amazones niet van suiker zijn werd 
meer dan eens bewezen, Nina van Enckevort 
won de klasse D-B met Mystery. In dezelfde ru-
briek werd Veerle van de Pasch derde met Kant-
je’s Bellamie. Zo deden alle leden van de Vres-
selse Ruiters goede zaken voor de selectie deze 
zomer van de Brabantse Kampioenschappen. De 
tickets hiervoor kunnen bijna worden besteld.

Annelieke Stoop wint in Houten

Afgelopen weekend heeft 
Annelieke Stoop met haar paard 
Progress Ysabella deelgenomen 
aan een AVS dressuurwedstrijd te 
Houten.

Ondanks dat ze de afgelopen 
maand amper hebben getraind, 
wegens de drukte van de organi-
satie van het Arabian Horse Week-
end, heeft Progress Ysabella het 
wederom super gedaan. Ze wist 

beide proeven in de M1 dressuur 
overtuigend te winnen. Dit met 
maar liefst 198 en 208 punten, 
wat goed is voor 4 winstpunten en 
daarnaast was het ook nog eens 
de hoogste dagscore!

Inge Heesakkers vooraan bij selectie Friese paarden
Afgelopen weekend wist Nijn-
selse ruiter Inge Heesakkers met 
haar Friese paard Cora een goede 
prestatie neer te zetten op een se-
lectiewedstrijd voor Friese paar-
den in Prinsenbeek. Ze reed twee 
proeven en wist in de ene proef 

de overwinning op haar naam te 
schrijven en in de andere proef 
werd ze knap 2e.

In Geldrop was het Eline Peters 
die van zich doet spreken. Op de 
drukbezochte wedstrijd met volle 

rubrieken wist zij op de 3e plaats 
te eindigen in de klasse M met 
Balinda FS. Suzan van Gastel was 
vorige week dinsdag te gast in 
Veghel. Hier wist zij in de Z klasse 
met Zuberlina een 2e prijs te be-
halen.

Lever uw lijst in voor het Roois Tourspel
Dit jaar zal de 
Ronde van Frank-
rijk, oftewel de 
Tour de France, 
een speciale edi-
tie beleven. De 
belangrijkste en 
grootste wieler-
ronde op de we-
reld bestaat na-

melijk 100 jaar! Het schema liegt er niet 
om. Veel etappes eindigen bergop en ook 
de sprinters komen aan hun trekken. Het 
zal nog spannend worden wie er gaat win-
nen. Maar wie weet het? Helemaal nie-
mand! Dat maakt het Roois Tourspel ook 
zo spannend!

De organisatie is achter de schermen al 
maanden bezig met de juiste voorberei-
dingen. De gelikte website www.rooistour-
spel.nl is weer bijgewerkt en er is een goed 
doel gevonden waar straks de Stichting 
Rooistourspel geld aan zal doneren. Voed-
selbank Sint-Oedenrode is gekozen als 
goed doel voor de 29e editie van het Roois 
Tourspel. Ieder jaar kiest de Stichting één of 
twee goede doelen in Sint-Oedenrode. Dit 
jaar is gekozen voor de Rooise afdeling van 
de voedselbank Boxtel en omstreken. André 
van den Warenburg is erg blij. Hij is nauw 
betrokken bij de Voedselbank. “Ik was zeer 
verrast en erg blij dat er in Rooi steeds meer 
mensen zijn die ons weten te vinden. Enkele 
jaren geleden waren we vrij onbekend, om-

dat we toen vooral opereerden vanuit Hel-
mond. Sinds vorig jaar hebben we besloten 
om het in Rooi meer body te geven. Ook 
hier zijn er gezinnen die onze hulp hard no-
dig hebben. Het gebaar van Stichting Roois 
Tourspel stellen we dan ook zeer op prijs!”

Ieder jaar is het weer een mooie uitdaging 
om een lokaal doel te selecteren. Als or-
ganisatie wil het Roois Tourspel een breed 
gedragen doel uitkiezen die een financieel 
steuntje in de rug goed kan gebruiken. Wat 
dat betreft zijn er in Rooi voldoende initia-
tieven die hiervoor in aanmerking komen. 
De voedselbank is een compleet nieuw 
goed doel en de organisatie van het Roois 
Tourspel is dan ook zeer verheugd met de 
keuze van dit jaar.

Lijst inleveren
Op deze pagina vindt u een inschrijffor-
mulier. Sommigen van u zullen zich vast al 
verdiept hebben in de kanshebbers van de 
gele, groene en bolletjestrui. Anderen weten 
nog niets! Raar genoeg hoort ook winnaar 
van vorig jaar, Aty van Hastenberg tot die 
groep. “Ik doe al jaren mee! Het is gewoon 
een mooi spel en iedereen kan winnen. Dat 
was wel te zien aan mijn winst van vorig 
jaar, haha. Dat was een lucky shot, dat geef 
ik toe. Meestal eindig ik zo rond de 400e 
plek. Ook dit keer heb ik me er nog niet in 
verdiept. Dat doe ik altijd op het laatste mo-
ment. Eén ding is zeker. Ik doe ook dit jaar 
weer mee!  
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Feestelijk en enerverend weekend bij Ollandiavoetbal

Ollandia dacht op zaterdag 15 juni 
het voetbalseizoen feestelijk af te 
sluiten met een feestavond voor 
alle vrijwilligers, maar zoals be-
kend plakte Ollandia 1 er nog een 
prachtige zondag aan vast. Met de 
winst op RKESV nestelde Ollandia 
zich op de KNVB lijst van 4de klas-
sers. Unieke prestatie. Nu de fees-
telijkheden rondom de promotie 

naar de 4de klasse enigszins zijn 
geluwd kregen onze jubilarissen en 
de “voetballer van het jaar 2013” 
de aandacht die ze verdienen. 

Nadat iedereen zich tegoed had ge-
daan aan het warme/koude buffet 
nam onze voorzitter Erik Huijbregts 
het woord en feliciteerde Wil Tho-
massen met zijn 50-jarig lidmaat-

schap bij Ollandia. Dan heb je echt 
een Ollandia hart als je 50 jaar lang 
verbonden bent aan je club. Wil was 
in zijn jonge jaren van vaste waarde 
in 1ste elftal. De juiste mentaliteit en 
altijd gaan voor de volle winst wa-
ren kenmerkend voor Wil Thomas-
sen. Op deze eigenschappen heeft 
Wil tot op heden niet ingeboet. Als 
speler van het 4de elftal is Wil nog 
altijd actief en zeer bij de vereniging 
betrokken. Achter de schermen is hij 
de grote steun en toeverlaat voor 
onze jeugdafdeling. Uniek waren de 
40-jaar jubilerende vader en zoon 
Cor en Hans van Roosmalen. Vol-
gens het archief van Ollandia is het 
niet eerder voorgekomen dat vader 
en zoon op hetzelfde moment ge-
huldigd werden. Cor van Roosmalen 
heeft een prachtige staat van dienst. 
Jarenlang actief voetballer geweest 
in het 4de elftal, leider en vlagger. 

Op dit moment is Cor de coördina-
tor van de onderhoudsploeg. Onder 
zijn bezielende leiding liggen onze 
sportvelden en de sportaccommo-
datie er altijd picobello bij. Hans van 
Roosmalen is nog steeds actief voet-
baller in het 4de elftal, en daarnaast 
is hij al jarenlang jeugdleider bij een 
van onze juniorenteams. Ook Mar-

tien van Esch werd naar voren ge-
roepen  voor zijn 40-jarig lidmaat-
schap bij onze vereniging. Vanwege 
de veelvuldige blessures heeft Mar-
tien aangegeven volgend seizoen te 
stoppen als actief voetballer. Maar 
zoals Martien zegt: ik kan niet zon-
der mijn voetbalmaten en ik neem 
graag het stokje over van Jan Ver-
voort, vanaf volgend seizoen ben 
ik leider van het 4de elftal. Hans 
Brugmans werd gehuldigd en gefe-
liciteerd voor zijn 25-jarig lidmaat-
schap. Bij alle felicitaties werden de 
inmiddels bekende Ollandia awards 
uitgereikt en de bloemen waren 
voor de dames.

Voetballer van het jaar
Altijd weer een spannend moment, 
wie zou het dit jaar zijn. In de bom-
volle kantine was het muisstil toen 
Stefan Erven - voetballer van het 
jaar 2012 – het woord nam en 
meldde dat de titel “Voetballer van 
het Jaar 2013” gaat naar doelman 

Tom Wouters. Op cruciale momen-
ten in de vaak spannende wedstrij-
den hield Tom Wouters ons met zijn 
katachtige reflexen, uiterlijk koeltjes 
ogend in de wedstrijd was de mo-
tivatie van de keuzecommissie. Wij 
zien voor Tom Wouters een mooie 
toekomst liggen bij Ollandia. Hij kan 
als doelman nog beter worden, hij 
heeft het in zich. 

Uit het applaus dat los barstte was 
te horen dat alle aanwezigen het 
eens waren met de keuze van de 
keuzecommissie. Stefan Erven felici-
teerde Tom Wouters als eerste met 
het behalen van deze prachtige en 
verdiende titel. Samen gingen ze op 
weg om de banner van Stefan te 
verwijderen en die van Tom op de 
daarvoor gereserveerde prominente 
plek in de Ollandia kantine te beves-
tigen. 

Tom, namens Ollandia van harte 
gefeliciteerd.

25 jaar jubilaris Hans 
en Chantal Brugmans

Hans, Ankie, Riek en Cor van Roosmalen

Hennie en Wil Thomassen 
(50 jaar jubilaris)

Martien (25 jaar lid) en Mia van Esch 

Tom Wouters (l, voetballer van het jaar) en Stefan Erven (r)

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
Al 3 jaar is de wereldwinkel
verkozen tot de beste
cadeauwinkel van Nederland

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Mats vd Brand: "Niet onze wedstrijd"autosport

De verwachtingen vooraf waren 
hooggespannen en vooruitzichten 
waren goed. Doel van KNAF Ta-
lent First Mats van den Brand voor 
de Vechtdalrally was winnen, maar 
helaas bleek de editie 2013 van het 
compacte evenement in het oosten 
van Nederland niet de wedstrijd te 
zijn voor het talent uit Sint Oeden-
rode.  Mats begon goed aan de wed-
strijd met een keurige derde plaats 
op de eerste klassementsproef. De 
tweede klassementsproef gaf mis-
schien al aan dat het niet zijn wed-
strijd zou gaan worden. De versnel-
lingsbak begon kuren te vertonen 
waardoor er tijd werd verloren. KP 
3 moest zelfs volledig zonder 3de 

versnelling afgewerkt worden. 

Na de derde klassementsproef ston-
den bij het team van Verkooijen Ral-
ly Sport de gezichten strak en was 
reeds alles voorbereid om de bak 
te vervangen. Dat Mats een juiste 
keuze heeft gemaakt voor het on-
derhoudsteam van zijn Nissan werd 
gedurende deze servicebeurt wel 
duidelijk. De monteurs wisten uit-
eindelijk in 25 minuten de complete 
versnellingsbak te wisselen waar-
door Mats en Eddy hun wedstrijd 
konden vervolgen.  
Ondanks de regen op klassements-
proef vier wist Mats, op slicks, toch 
bijna tien seconden goed te maken 

op de concurrentie. De tweede klas-
sementsproef van de boucle lag de 
jonge Brabander niet echt en ook 
tijdens de tweede doorkomst op 
die proef liet hij daar tijd liggen. Op 
de laatste klassementsproef van de 
tweede boucle zat Mats er weer 
goed bij en noteerde daar een derde 
tijd. Ondertussen was het tijdverschil 
opgelopen naar ruim 36 seconden.
Vlak voor vertrek naar de derde 
rondgang werd er flink wat regen 
voorspeld waardoor Mats de beslis-
sing maakte om intermediates te 
laten monteren. Ondanks dat deze 
keuze niet ideaal bleek, werd op KP 
7 een scratch gereden maar op de 
volgende twee proeven was het par-
cours dusdanig opgedroogd dat de 
intermediates geen zin meer had-
den. "Ik heb op die laatste tweede 
klassementsproeven echt moeten 
trappen om niet teveel tijd te verlie-
zen maar had echt geen grip meer. 
Het is echt jammer want we gingen 
echt met zo'n goed gevoel naar Har-
denberg. De versnellingsbak en de 
verkeerde bandenkeuze hebben ons 
uiteindelijk de das om gedaan”, zegt 
Mats teleurgesteld. 
Meer info: www.matsvdbrand.nl 

Weer en resultaat wisselvallig in 
Vechtdal voor VDZ racing

Smalle wegen, zwaar onverhard en 
zeer hoge snelheden zijn het de-
vies tijdens de Vechtdalrally. Roel 
en Paul waren goed voorbereid en 
hadden zich gezien de korte duur 
van het evenement voorgenomen er 
direct vol voor te gaan.

Helaas bleek de praktijk anders. 
Door de regen en het rare, benauw-
de weer voelde de auto niet
zoals Roel gewend was. Ook had de 
equipe er last van, net als vele an-
dere teams, dat het motorvermogen 
door de weersomstandigheden min-
der was dan normaal. Onder deze 
moeilijke omstandigheden werd een 
foutje gemaakt in de communicatie 
tussen rijder en navigator waardoor 
een rempunt gemist werd. De auto 
schoof in een scherpe bocht naar 
links zijwaarts van de weg en bleef 
half in een sloot steken. 4 minuten 
en 10 seconden later waren Roel en 
Paul weer onderweg.   
Tijdens de laatste 2 proeven van de 
eerste omloop kwam het vertrou-
wen in elkaar en de auto langzaam 
weer terug. Tijdens de eerste service 
van de dag bleek dat het Roel was 
gelukt tijdens het uitstapje schade 
aan de auto te voorkomen. Tijdens 
de 2e omloop van 3 proeven was 
het weer zeer wisselvallig. Omstan-
digheden van stortbuien tot felle zon 
maakte de bandenkeus zeer lastig. 
Er werd besloten op slicks te vertrek-

ken maar dat was niet de beste keus. 
Op de 2e proef moesten Roel en 
Paul zelfs tijdens een stortbui over 
de proef. “Erg spannend en moeilijk 
om die 300 pk aan de weg te krijgen 
met slicks in de regen” aldus Roel, 
“Maar het is gelukt en zo leer ik nog 
beter de finesses van het sturen met 
deze auto kennen!” Tijdens deze 2e 
omloop lukte het de equipe zelfs om 
een paar keer zeer knappe 4e tijden 
te rijden in hun klasse.
Vroeg in de avond werd het begin ge-
maakt aan de 3e boucle. Tijdens deze 
omloop droogde het wat meer op 
en kwam de grip op het asfalt weer 
terug. Het welbekende onverhard tij-
dens deze rally begon nu echt slecht 
te worden. Er werden grote spron-
gen gemaakt in het Hardenbergse 
zand wat werd afgemaakt door een 
groot gat wat op het zandpad van 
de laatste proef was ontstaan. Enkele 
rijders werden hierdoor verrast maar 
Roel wist de auto goed door het gat 
te sturen. Een mooie, spectaculaire 
sprong met 4 wielen flink los van de 
grond was, tot plezier van het publiek 
en equipe, het resultaat.

Na het foutje aan het begin van de 
rally is nog veel tijd goedgemaakt, 
maar helaas was het niet meer ge-
lukt van de laatste plek af te komen. 
De auto wordt nu weer helemaal 
nagekeken want over 3 weken is de 
volgende wedstrijd alweer.  

foto: Ivo Reyniersce
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

26 mei - 20 juli 
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

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

Mariendael

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

27 - 29 juni 
Springconcours Nijnsel

Villenbraken

28 juni 
Feestavond Brabants gezelschap 

‘’t Kumt Vaneiges’
Odendael

29 juni 
Orgelconcert 

Ludmila Mackova
Martinuskerk

29 juni 
Goud van Ouds
café van Ouds

30 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

30 juni
De kind –schilder- wand!

Kinderboerderij

2 - 5 juli 
De Zevensprong
Sint-Oedenrode

2 juli 
Toneelstuk Alladin

Buitenpodium Mariëndael

3 - 6 juli
Motor Avondvierdaagse 

tbv Voedselbank
‘t Dommeltje

3 juli 
Je eigen stenen 
sieraad maken

Odendael

3 juli 
natuurwandeling de 
Beekse Waterloop

vertrek vanaf de Markt

6 - 7 juli 
Plattelands Festival

Nijnsel

6 juli 
Kunstwandelroutes in Rooi
Centrum Sint-Oedenrode

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

6 juli 
Orgelconcert met Leo Spoor

Martinuskerk

6 juli 
Zaterdagavond 

dansen in Odendael
Odendael

7 juli 
Rondje Rooi 

De Vresselse Hut

6 juli
Solex ‘hilariteitenrit’

olland

7 juli 
Solexrace 

Olland

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

7 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

9 juli 
KBO fi lm: Minoes

Odendael

11 juli 
Jeu de Boules voor senioren

De Loop’r

11 juli 
Onderonsje: Picknick

Damiaancentrum

13 juli 
Orgelconcert met 
Christine Moraal

Martinuskerk

14 juli 
Kasteel Henkenshage Open 

Zondag
Kasteel Henkenshage

15 juli 
Workshop Intuïtief tekenen 

Zwembadweg 41

16 - 19 juli 
2e Rooise Fietsvierdaagse 

Camping de Kienehoef

18 - 20 juli 
Zomer3daagse beeldhouwen 

bij Miss Hyacinth
Miss Hyacinth

20 juli 
Orgelconcert met 

Norbert Bartelsman
Martinuskerk

21 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

23 juli
Breng het Verre Oosten 

op uw tafel 
d’n einder

25 juli 
Dagtocht Leerdam

Vertrek vanaf Markt

27 juli 
Orgelconcert met 

Hopman en Hopman
Martinuskerk

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

28 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

29 juli 
Ontmoet klassieke muziek 

Odendael

30 juli 
Informatie over bridge 

De Loop’r

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Laat zien dat je uit Rooi komt!
Gratis af te halen: MooiRooi autosticker Heuvel 17




