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Folders deze week:
Forum Kluswijs

Kermis Best
Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Nijnsel
Plattelandsfestival 2014 

Kom genieten 
op zaterdag 5 juli van 10.00 tot 18.00 uur en 

zondag 6 juli van 10.00 tot 17.00 uur. 
Evenemententerrein tegenover Vresselse Hut

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

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

In 1 dag klaar

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

N�  Jungit Apollo pakt uit tĳ dens feestweekend

» Lees verder op pagina’s 12 en 13 

Vrees voor verlies grip op 
‘Agrifood Capital’
Wat krijgt Rooi straks terug van 
de drie euro per inwoner, die ze nu 
betalen voor de oprichting van de 
Stichting Agrifood Capital? Wie 
controleert dat? Wordt die Stich-
ting en de daaraan verbonden BV 
niet het zoveelste bestuurlijk ge-
drocht dat vooral dient om de be-
stuurders een inkomen boven de 
Balkenendenorm te bezorgen? 

Prikkelende vragen die al langer 
leven binnen de Rooise politiek. 
Donderdag werden ze uitgespro-
ken in de gemeenteraad. De coa-
litiepartijen dienden een motie in 
om de vinger aan de pols te kun-
nen houden.
Hart voor Rooi, VVD en DGS/BVT 
vrezen dat de gemeenteraad, door 
het oprichten van de Stichting Agri-
food  Capital, verder op afstand 
komt te staan in zijn kaderstellende 

en controlerende rol. In de mo-
tie willen ze de doelstellingen van 
Agrifood Capital, het beperken van 
energiegebruik, andere energie op-
wekken en vervuiling voorkomen, 
geborgd zien, plus jaarlijks inzage 
in de jaarrekening en begroting, en 
daar invloed op uit kunnen oefe-
nen. 

CDA-fractievoorzitter Coby van 
der Pas vond de motie “sympa-
thiek, maar een open deur”. De 
coalitie moest vertrouwen heb-
ben in het college, stelde ze. “Dit 
heeft niks te maken met de coalitie 
of met vertrouwen in het college” 
repliceerde HvR-fractievoorzitter 
Janneke van Vugt. “Wij geven een 
stuk van onze verantwoordelijk-
heid weg, dáár gaat het om.” De 
motie werd met negen stemmen 
voor en vijf tegen aangenomen

Iedere vrijdag 
van 14.30 tot 

18.00 uur
Op Beckartplein 

Nijnsel
Prof. Kappers-

benodigdheden

Uitslag Tevredenheid

Rooienaren zijn massaal tevreden 
of zelfs zeer tevreden over hun ei-
gen dorp. Na een enquête kwam 
naar voren dat 54% van de onder-
vraagden – een mooie weerspiege-
ling van Sint-Oedenrode – tevreden 
is over het eigen dorp. 40% gaf 
zelfs aan zeer tevreden te zijn.

Dat zegt veel over de leefkwaliteit 
van dit dorp. De panelleden erva-
ren Sint-Oedenrode als een ge-
moedelijke en gezellige gemeente. 
Daarnaast wordt door verschillende 
raadgevers de prachtige natuur 

aangestipt als ‘paradepaardje’. Na-
tuurlijk zijn er ook wanklanken te 
bespeuren. Een enkeling vroeg zich 
af of zeer tevreden niet een utopie 
is. Er kwamen opmerkingen bin-
nen over teveel afval op straat of in 
sloten, en werd meerdere malen de 
toestand van de wegen aangekaart. 
De slechte kwaliteit van wegen en 
fietspaden is al langer een discus-
siepunt. Binnenkort komt de nieuwe 
vragenlijst van TipMooiRooi in uw 
mailbox. Bent u nog geen lid van 
het burgerpanel? Schrijf u dan in via 
www.tipmooirooi.nl

Tevreden (54%)
Zeer tevreden (40%)
Neutraal (4%)
Ontevreden (2%)
Zeer ontevreden (0%)

TipMooiRooi panelleden massaal 
tevreden over Rooi

“Ben je tevreden 
over Rooi?”

KLIMAAT
BEHEERSING & 
DUURZAAMHEID Zie pagina 18-19
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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.
Tekstbalk
Hans van den Wijngaard

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster
Marianne Ketelaars

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

Rooi krijgt twee laadpalen
In de loop van 2015 krijgt Rooi twee 
openbare laadpalen voor de zoge-
heten e-rijders. Voor de financiering 
daarvan maakt Rooi gebruik van een 
aanbod van de Provincie, die er in 
totaal 26 wil plaatsen in de stadsre-
gio Den Bosch, en het leeuwendeel 
van de financiering voor haar reke-
ning neemt. 

De locatie van de laadpalen, voorzien 
van twee stopcontacten om twee 
auto’s tegelijk te kunnen bedienen, 
is nog niet bekend. Die is onder meer 
afhankelijk van de behoefte van de 
Rooienaren, die na de zomervakan-
tie wordt gepeild via een oproep bij 
de gemeenteberichten in DMRK.  

De voorkeur van de gemeente gaat 
daarbij uit van openbare, goed be-
reikbare plaatsen, zoals bij De Stree-
pen of een bedrijventerrein. Locaties 
als de Markt komen niet in aanmer-
king, omdat daar geen reguliere par-
keerplaatsen gemist kunnen worden. 
Het plaatsen van een laadpaal is niet 
goedkoop: 7.500 euro maar liefst. 
Tijdens de pilot van de Provincie 
hoeft de gemeente daarvan echter 
slechts 500 euro voor haar rekening 
te nemen. De palen worden begin 
2015 geplaatst op de aangewezen 
plekken. Veghel neemt ook deel aan 
de Provinciale pilot, Schijndel niet, 
daar vindt men dit een particuliere 
aangelegenheid.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende
belangstelling, die wij als familie ontvingen 
ti jdens zijn ziekbed en bij het overlijden van

Piet Verhagen
Woorden schieten te kort, maar weet dat alle reacti es ons 
een grote troost zijn bij de verwerking van het heengaan 

van mijn man, onze (schoon)vader en opa.

Tonnie Verhagen,
kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, juli 2014

DANKBETUIGING

Hartverwarmend was het 
dat zovelen ons bij het afscheid van

Tonnie Prinssen van den Berg
terzijde stonden. 

De belangstelling neemt het verdriet niet weg, maar geeft  
ons het gevoel dit niet alleen te dragen.

Uit de grond van ons hart bedanken wij u voor uw steun, 
vriendschap,lieve woorden, bloemen en brieven ti jdens 

ziekte en overlijden.

   Noud
   Gertruud, Geertjan, Lina, Noor, Tamar
             Marti jn, Yvonne, Annouk, Olaf, Vera
  
Sint Oedenrode, juli 2014

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

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN

 

 
 
 
 
 
 

’t is nie anders, 
’t is zund 

 
Riek 

 
Na een leven vol liefde, eenvoud en hartelijkheid 

voor ons en voor allen die zij kende ging van ons heen 
ons mam en mijn vriendin 

 

Riek de Koning Riek de Koning Riek de Koning Riek de Koning ––––        
van Zandbeekvan Zandbeekvan Zandbeekvan Zandbeek    

 
∗ Sint-Michielsgestel, 24 maart 1925 

† Veghel, 27 juni 2014 
 

echtgenote van 
 

Marinus de Koning † 
 

Mientje † 

Marijke en Henny 
 
Tiny 

 
Correspondentieadres: 
Mariannestraat 49 
5491 JE  Sint-Oedenrode. 
 
De afscheidsdienst heeft op woensdag 2 juli 
plaatsgevonden. We hebben ons mam te rusten  
gelegd bij ons pap en ons Mientje. 

Nabrander over benoeming 
Jan van Burgsteden
“Niet kies”. Zo betitelde CDA-frac-
tievoorzitter Coby van der Pas de 
manier waarop de kandidatuur van 
wethouder Jan van Burgsteden aan 
de oppositiepartijen is gepresen-
teerd. 

In de gemeenteraadsvergadering 
van 13 mei jongstleden stelde ze 
kritische vragen vanwege diens 
connecties met Veghel. Janneke 

van Vugt (Hart voor Rooi) had 
haar toen verzekerd dat er met Van 
Burgsteden “duidelijke afspraken” 
zouden zijn gemaakt, waarop Van 
der Pas diens kandidatuur “het 
voordeel van de twijfel” gaf. Nu  pas 
is het CDA echter gebleken, dat er 
met Van Burgsteden helemáál geen 
afspraken zijn gemaakt. Van Vugt 
zweeg in alle talen. 

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

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

Nieuws of tips?

bel de MooiRooi tiplijn:
0413-479322

of mail naar 
redactie@demooirooikrant.nl
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Tas vol Bekkers
• 1 brood naar keuze

• 4 zachte broodjes wit/tarwe

• 4 worstenbroodjes

• 4 krentenbollen

• 5 kwarknootjes  

13,85

10,-

2 t/m 15 juli
2 WEKEN GELDIG

Tas vol Bekkers
• 1 brood naar keuze

• 4 zachte broodjes wit/tarwe

• 4 worstenbroodjes

• 4 krentenbollen

• 5 kwarknootjes  

10,-

2 WEKEN GELDIG

 + tas kado

deze tas komt
goed van pas

De komende weken koop je voor slechts 10 euro 
’n tas vol lekkere broodjes. En het leuke is… 
                           de handige shopper krijg je er bij kado.

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

Officiële opening streekbelevingscentrum 
Gasthuishoeve

Deze week heeft de officiële ope-
ning van de Gasthuishoeve plaats-
gevonden. Vorige week woensdag 
was er een bijeenkomst voor geno-
digden. Gedeputeerde Yves de Boer, 
burgemeester Maas en voorzit-
ter Hans Huijbers van ZLTO waren 
daarbij aanwezig. 

Rond 17.00 uur werd de aftrap ge-
daan door Rene Bastiaanse, direc-
teur van het Brabants Historisch in-
formatiecentrum, gevolgd door een 
rondleiding van initiatiefnemer Eric 
van den Hurk. Daarna werd een toe-
lichting gegeven op de Food-Hall op 
Strijp-S in Eindhoven door Emmylou 
Aben van woningcorporatie Trudo 
en een inleiding over de belevings-
samenleving door professor Diane 
Nijs van NHTV. Ook was er hoog-
bezoek vanuit het Poffer- en Mutsen 
Museum Sint- Oedenrode.

Het afgelopen weekend stond de 
Gasthuishoeve in het teken van de 
activiteiten en aanbiedingen. Zo 
waren er demonstraties, live muziek 

(Allegretto’s) en werden er nieuwe 
dieren verwelkomd in hun nieuwe 
stal. Bij het open atelier van Tom-
mie Loerakker was er een workshop 
beeldhouwen voor kinderen. In ‘t 
Gasthuyzz  kon je proeven en ge-
nieten van allerlei streekproducten. 

Twan Brinkman gaf tuintips in de 
mediterrane binnentuin, waar ook 
nu een permanente beeldenexposi-
tie is van Lia Bekkers. De Gasthuis-
hoeve is elke dag open van 09.30 
– 18.00 uur.

Ontbijt tot 11 uur
t/m vrijdag 11 juli 2014

1.50

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

Bedenktijd voor 
“Geen vluchten na elven”
De regionale  kranten staan er vol 
van: Eindhoven Airport wil het aan-
tal vluchten uitbreiden alsmede 
de vluchttijden oprekken, met alle 
commotie van dien. De Rooise frac-
ties DGS/BVT en Hart voor Rooi 
wil dat Rooi zich verzet tegen de 
plannen, en dienden daar donder-
dagavond in de gemeenteraad een 
motie voor in. Het college wil zich 
eerst in de materie verdiepen voor-
dat ze een standpunt innemen over 
de motie.

De twee Rooise fracties verwijzen in 
hun motie naar de brief van de actie-
groep “geen vluchten na elven” van 
24 december 2013, die de opmaat 
was voor de regionale discussie. De 

afspraken aan de zogeheten Alders-
tafel, die al een verruiming van de 
huidige praktijk inhouden, moeten 
worden nageleefd, stellen de fracties. 
Na een schorsing legde portefeuil-
lehouder Ad van der Heijden met 
veel omhaal van woorden uit dat de 
“materie technisch zeer complex is” 
en nader bestudeerd moet worden 
voordat het college haar zegje doet 
over de “sympathieke motie die ook 
past binnen het coalitieakkoord”. 
Het liefst zou hij willen wachten tot 
de evaluatie in 2015 die door Eind-
hoven Airport is toegezegd. “Maar 
dat is een beetje mosterd na de 
maaltijd”. In de gemeenteraadsver-
gadering van 10 juli komt de motie 
op de agenda. 

Film: TV Meierij



Woensdag 2 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe4 

Markt 2 Sint-Oedenrode 
tel. 0413-745155 en 06-51246901

www.deplaatselijkemakelaar.nl

Griegstraat 9 Sint-Oedenrode
Tussenwoning
Bouwjaar: 1987 Inhoud: 290 m3 
Perceel: 160 m2 Vraagprijs: € 175.000,-

Primulastraat 9 Sint-Oedenrode
Hoekwoning
Bouwjaar: 1960 Inhoud: 305 m3 
Perceel: 242 m2 Vraagprijs: € 185.000,-

Beelstraat 28 Sint-Oedenrode
Hoekwoning
Bouwjaar: 2009 Inhoud: 630 m3  
Perceel: 250 m2 Vraagprijs: € 365.000,-

Tartwijck 65 Sint-Oedenrode
Hoekwoning
Bouwjaar: 1973 Inhoud: 330 m3 
Perceel: 196 m2 Vraagprijs: € 279.000,-

Hertog Janstraat 23 Sint-Oedenrode
Hoekwoning
Bouwjaar: 1965 Inhoud: 320 m3 
Perceel: 216 m2 Vraagprijs: € 199.500,-

Valstraat 1 Sint-Oedenrode
Vrijstaande woning
Bouwjaar: 1967 Inhoud: 495 m3 
Perceel: 699 m2 Vraagprijs: € 475.000,-

Leeuwerik 16 Sint-Oedenrode
2/1-kapwoning
Bouwjaar: 1995 Inhoud: 502 m3 
Perceel: 302 m2 Vraagprijs: € 375.000,-

Baron v. Coehoornlaan 10 Sint-Oedenrode
Vrijstaande bungalow
Bouwjaar: 1960 Inhoud: 550 m3  
Perceel: 886 m2 Vraagprijs: € 499.000,-

Ook uw huis verkopen?
We komen vrijblijvend langs voor een waarde bepaling

Bobbenagelseweg  Sint-Oedenrode
Bouwkavel
Perceel: 1.920 m2 
Ruime bebouwingsmogelijkheden

Ad van der Heijden: “gedreven, soms een beetje koppig”

Een paar weken geleden liet 
DMRK Rooi kennismaken met Jan 
van Burgsteden, een van de nieu-
we wethouders in Rooi. Dat zal 
niet voor alle lezers een kennisma-
king zijn geweest; hij had al een 
band met Rooi. Met onze andere 
nieuwe wethouder, Ad van der 
Heijden, zal dat nog veel meer het 
geval zijn. Want veel Rooienaren, 
met name in de sportwereld, ken-
nen hem al langer dan vandaag.

Wat wil je kwijt over je persoon-
lijke achtergrond? “Ik ben geboren 
en getogen in Rooi, heb twee kin-
deren en woon samen in Nijnsel. 
Van oorsprong ben ik gymleraar. In 
de sportwereld ben ik altijd al actief 
geweest, en ik niet alleen, wij zijn 
een echte hockeyfamilie”. Als hij 
vervolgens opsomt wat zijn familie 
in de sportwereld deed en doet, is 
het moeilijk om een hockey-acti-
viteit te bedenken waar zijn naam 
niet aan verbonden is. 

“IN DEZE TIJD VAN 
ONTGROENING EN 

VERGRIJZING MOET JE 
JE AFVRAGEN: 

HOE ZIET SPORT 
ER UIT OVER 

10 A 15 JAAR?”

Welke eigenschap is nou typisch 
Ad van der Heijden? “Ik denk: een 
stuk gedrevenheid, en soms een 
beetje koppig. Ik ben wat dat be-
treft een echte stier. Dat was merk-
baar toen we in 2008 ambitieuze 
plannen hadden met vernieuwin-
gen in de Rooise hockeyaccommo-

daties. Ik heb daar jarenlang dag 
en nacht tijd aan besteed, maar het 
bleek niet haalbaar. En nu zijn we 
er tóch weer aan begonnen, maar 
met een ander plan, gefaseerd.” 

Heb je een persoonlijk statement? 
Daar moet hij even over naden-
ken. “Mijn drive is het realiseren 
van plannen. Ik moet op een ge-
geven moment kunnen zeggen: 

dat stáát. Ook al zitten we in de 
aanloop naar de fusie, ik wil meer 
doen dan een beetje op de winkel 
passen.”

Heb je genoeg tijd beschikbaar om 
wethouder te zijn? “Ja. Mijn baan 
als zelfstandig consultant Welzijn, 
Zorg en Sport was een brugge-
tje naar mijn huidige functie. Dat 
scheelt inwerktijd. Ik heb geen 
bestuurlijke ervaring, maar wel be-
roepsmatige. Het Rooise wethou-
derschap is officieel een baan voor 
0,75 formatieplaats. Maar dat is 
theorie, geen praktijk, vooral in de 
beginperiode waarin ik in veel dos-
siers moet duiken, wat ik overigens 
graag doe. 

Wat zijn je speerpunten? “De in-
richting, beheer en exploitatie van 
de buitensportaccommodaties. En 
kunstgras. Een visie op die zaken 
mis ik hier wel een beetje. In deze 
tijd van ontgroening en vergrijzing 
moet je je afvragen: hoe ziet sport 
er uit over 10 a 15 jaar? Hoe sterk 
en vitaal zijn sportverenigingen 
straks?  Ook toerisme en recreatie 
zijn een speerpunt. We hebben een 
prachtige groene long, maar bij de 
bereikbaarheid van buiten naar 
binnen Rooi mis ik de verbindende 
factor. We hebben mooie fietsers-
knooppunten maar er is meer, bij-
voorbeeld het fietspad aan de Ol-
landseweg.” Als derde speerpunt 
noemt hij “In goed overleg komen 
met het centrummanagement.” 
Is dat niet goed dan? Ehhh jawel, 
maar het gaat nu vaak sec over de 
inrichting van de Markt, naar mijn 
idee zou dat moeten worden dat 
de Markt op een hoger level komt. 
‘Branding’ zoals dat heet. We zijn 
nog te veel bezig met de bloeme-
tjes en zo.”

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787

Actie!! 
Op woensdag in de maand juli 
word je geknipt voor € 10,00 

Geopend van 9:00-18:00
Andere tijden op afspraak

Politieke 
bijeenkomsten

Hart voor Rooi
Op dinsdag 8 juli aanstaande is 
er een achterbanvergadering van 
Hart voor Rooi.
Je bent van harte welkom om 
20.00 uur om met ons mee te pra-
ten over de kadernota.
Ook komt Rhode een presentatie 
geven over hun accommodatie.
We vergaderen in Mariendael. Ho-
pelijk zien we je daar!

CDA Rooi
Op maandag 7 juli om 20.00 uur 
is iedereen van harte welkom op 
de achterbanvergadering van de 
CDA fractie Rooi in Lokaal 2 van 
Mariendael aan de Laan van Hen-
kenshage 2. Besproken wordt de 
agenda van de raadsvergadering 
van 10 juli met o.a. de kadernota. 
Iedereen kan ook onderwerpen 
aandragen.
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20% KORTING
MET DE GRATIS ZOMERPAS 8 WEKEN LANG

op jouw favoriete tijdschriften!

...even naar Primerawww.primera.nl

Haal de 
Zomerpas 

 in de winkel.

G
el

di
g 

va
n 

30
 ju

ni
 t

/m
 2

4 
au

gu
st

us
 2

01
4.

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Jaarverslag Wovesto: 
gescoord op duurzaamheid, maar ook tegenvallers
Het jaar 2013 was een bewogen 
jaar voor Wovesto, zo blijkt uit het 
jaarverslag over 2013 genaamd 
‘Duurzaam en betaalbaar wonen’. 
De verkoop bleef achter bij de 
doelstelling, en de leden stemden 
tegen de omzetting van vereniging 
naar stichting. 

Daarmee was ook de voorgenomen 
fusie van de baan met woonstich-
ting St. Joseph uit Boxtel. “Vanuit 
een grotere organisatie te werken 
kun je de lokale werkzaamheden 
beter organiseren en borgen” meldt 
het jaarverslag, dat tevens meldt 
dat de “Algemene Ledenverga-
dering over het algemeen positief 

stond in het fusietraject”. Toen 
puntje bij paaltje kwam, heeft dat 
evenwel niet tot een positief be-
sluit richting fusie geleid: maar liefst 
75% stemde tegen. 
Ook de verkoop van woningen was 
ver beneden verwachting. “Aan het 
begin van 2013 hadden wij ons het 
doel gesteld om 15 woningen te 
verkopen. Gezien de dalende wo-
ningmarkt en de minimale vraag 
van potentiële kopers is in de loop 
van 2013 de prognose aangepast 
naar 5 woningen. Ook deze prog-
nose is niet gehaald.” Meld het ver-
slag. Er werden slechts drie wonin-
gen verkocht, waarvan één eerder 
was teruggekocht. 

“Toch kijk ik met trots terug op 
2013” aldus directeur Leo Over-
mars. “Zo ben ik trots op de pro-
jecten die we in 2013 hebben op-
geleverd. De 27 energieneutrale 
woningen, Brabantwoningen ge-
noemd, in Boskant en Sint-Oeden-
rode. Dit project is de duurzaam-
heidsprijs ‘De Groene Bouwsteen’ 
toegekend en de woningen hebben 
de laagste EPC van Nederland. Ook 
hebben we het project aan de Hoge 
Vonderstraat opgeleverd. Dit is een 
woongebouw waar cliënten van 
zorginstelling Labyrint zelfstandig 
wonen en indien nodig een duwtje 
in de rug krijgen.”

Uitslag visitatie Wovesto
Wovesto laat zich eens per vier jaar 
visiteren. Zij doet dit om zich extern 
te verantwoorden. Daarnaast is vi-
sitatie voor Wovesto de eerste stap 
in het proces van het opstellen van 
het ondernemingsplan 2015-2018. 
De leerpunten uit de visitatie geven 
inspiratie en handvatten voor het 
nieuwe ondernemingsplan.

Het onderzoek
In 2013 heeft Raeflex van Wovesto 
de opdracht gekregen tot het uit-
voeren van een visitatie. In januari 
2014 is gestart met de visitatie. Een 
onderdeel is het aanleveren van be-
leids- en verantwoordingsdocumen-
ten. Daarnaast heeft de commissie 
met belanghebbenden van Wovesto 

gesproken. Op basis van het onder-
zoek heeft de commissie een oordeel 
gegeven op verschillende deelgebie-
den. 
De commissie komt tot de conclusie 
dat Wovesto gemiddeld ruim vol-
doende presteert. Het gemiddelde 
cijfer dat zij heeft behaald is een 7,1. 
Een resultaat waar Wovesto trots op 
is. 

Resultaten
Veel dingen gaan goed bij Wovesto. 
Zo is de kwaliteit van de woningen 
en het woningbeheer goed, draagt 
zij goed bij aan de kwaliteit van wij-
ken en buurten, en zijn de bedrijfs-
lasten van Wovesto laag. Op het 
gebied van Governance heeft zij 

belangrijke stappen gezet, maar er 
zijn ook nog verbeterpunten. Zo ziet 
de commissie het als een bijzondere 
situatie dat Wovesto zowel via de 
Huurdersbelangenvereniging als via 
de Algemene ledenvergadering ver-
antwoording aflegt. Andere verbe-
terpunten zijn dat ze in de toekomst 
de groei van nieuwbouwwoningen 
beter moet plannen en er wordt een 
integraal strategisch voorraadbeleid 
gemist. Aan dit laatste wordt al ge-
werkt door Wovesto.

Reactie en visitatierapport
Het hele visitatierapport is te vinden 
op de website van Wovesto. Daar 
kunt u ook de reactie van Wovesto 
op het rapport lezen. 

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 02/07  t/m wo 09/07/2014
Walking on Sunshine (€ 7,50) (wo.2 juli) 20:00, do. 20:00, vr. 21:15, zo. 
20:15 ma. 20:00, Heksen bestaan niet (€ 6,50) (wo.2 juli) 16:00, za./zo. 

11:15  (wo.9 juli) 13:45 Hoe Tem Je Een Draak 2 3D NL  (€6,50) (wo.2 juli) 
13:45, vr, 15:45, za./zo. 13:30, (wo.9 juli) 16:00. Oorlogsgeheimen (€ 7,-) 

(wo.2 juli) 18:00, vr. 19:00, za. 15:45 & 19:00, zo. 15:45 & 18:00, 
(wo.9 juli) 19:00

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

 

Een zwarte dag op de Boskantse school: sluiting van de bieb in Boskant is defi nitief

We hebben strijd gevoerd, maar het was niet tegen 
te houden……

Lezerspodium....
Door: Trudis Duffhues

Afgelopen vrijdagmorgen gingen al 
klassen op bezoek in de bieb. Maar 
het was niet zoals we wekelijks ge-
wend waren om boeken terug te 
brengen of te lenen. We gingen af-
scheid nemen van onze biebvrijwil-
ligers Janneke Kalmann en Diny vd 
Wijdeven.  De bieb werd definitief 
gesloten, net als de bieb in Olland 
en Nijnsel.

De kinderen van groep 1 en 2 had-
den een knutselwerkje gemaakt 
voor de biebvrijwilligers die vele 
uren met de Boskantse peuters en 
kleuters in de bieb hadden gelezen 
en spelletjes hadden gedaan. Na-
mens alle kinderen van de basis-
school gaven zij een bos bloemen 
en een grote poster met álle namen 
van de leerlingen van de school 
erop.  Dat het onomkeerbaar was 
wisten we, maar wat gaat het aan 
je hart als je ziet wat het met de 
kinderen doet.
Terwijl we de vrijwilligers bedank-
ten, zat er al een kleuter in een 
boek te bladeren, een andere kleu-
ter vroeg: “Gaan we nu een spel-
letje doen ?”. Nee, we gaan iets 
doen wat helemaal niet zo leuk is 
….Samen met de kleuters werden 
de boekenkasten gesloten. Sym-
bolisch deelden we zakdoeken uit 
omdat we er verdrietig van werden 
dat het zover moest komen. 
En zo kwamen ook de andere groe-
pen één voor één afscheid nemen. 

Iedere groep had een woordje of 
zelfs een muzikaal optreden voor 
de biebvrijwilligers.”En hoe nu 
verder? Kunnen we nou niet meer 
naar de bieb ?” Jawel, maar de 
peuters kunnen niet meer komen 
en het wordt toch wel heel anders. 
Een heleboel faciliteiten komen te 
vervallen. Hoe het gaat lopen we-
ten we zelf nog niet….de tijd zal 
het leren! 
Eén ding weten we zeker; de afge-
lopen vijf jaren hebben de vrijwil-
ligers en teamleden er alles aan ge-
daan om zoveel mogelijk kinderen 
ook in hun vrije tijd aan het lezen 

te krijgen. Laten we hopen dat de 
sluiting van de bieb geen effect zal 
hebben op het leesniveau van de 
kinderen………

Om 12 uur loopt een kind van 
groep 3 met een volle tas boeken 
naar de bieb en draait meteen weer 
om, om teleurgesteld terug te sjok-
ken. Ja, de bieb is definitief dicht, 
echt!

Trudis Duffhues
Leescoördinator 
Basisschool Franciscus.

Kijk voor foto’s van evenementen op www.mooirooi.nl
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De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Drugs in Boskant
Een waarschuwing voor ouders met kleine kinderen en  hondenbezit-
ters. Dat er in Boskant drugs wordt verhandeld, is algemeen bekend en 
erg genoeg.

Maar dat de verkopers of gebruikers er zo slordig mee omgaan is veel 
erger. Onlangs liep iemand met zijn hondje aangelijnd achter Het Pluu-
gske, het voormalig jeugdgebouw van Boskant. De eigenaar zag dat het 
hondje iets van de grond pakte. Een poging om dit uit de bek te halen 
was te laat. Het dier had het al doorgeslikt. Een kwartier erna lag het 
beestje gestrekt en op sterven na dood. De dierenarts kon het beestje 
nog reanimeren maar het bleek later doof en blind te zijn en had een 
leverbeschadiging. Onderzoek wees uit dat het om drugs ging. Na we-
ken kan het hondje gelukkig weer horen en zien en met speciaal eten 
zal de lever hopelijk ook nog herstellen. In dit geval betreft het, hoe erg 
het ook is, een hond. Voor hetzelfde geldt overkomt dit een kind. Hoe 
zou de persoon die deze troep heeft laten slingeren met de gevolgen 
omgaan? Dat  verkopers en gebruikers er nadelige gevolgen van onder-
vinden is hun zaak. Zorg in ieder geval dat geen onschuldig wezen er 
mee wordt geconfronteerd.

Bob de Gruiter
Populierenlaan 4

Lezerspodium....

Gemeente niet bekend met 
drugsoverlast Boskant
Op deze pagina kunt u het artikel 
lezen van een bezorgde Boskanter 
die zijn ongenoegen uit over drugs-
overlast in het kerkdorp Boskant. Bij 
de gemeente zijn niet eerder klach-
ten binnengekomen.

“Er zijn bij ons niet eerder klachten 
binnengekomen of bekend over 
drugsoverlast of drugsafval in Bos-
kant. We nemen deze melding wel 

serieus en we hebben daarom ook 
meteen actie ondernomen richting 
politie. Gepaste acties worden uitge-
zet”, aldus een persvoorlichter van 
de gemeente. Wat die acties precies 
zijn, is nog niet duidelijk. De pers-
voorlichter vervolgt: “We vinden het 
wel heel belangrijk  dat deze meldin-
gen altijd (en eerst) worden gedaan 
bij politie en/of gemeente. We stem-
men dit ook af met de betreffende 
inzender van de brief.”

Sunrise bedankt sponsoren

Afgelopen weekend vond een adem-
benemende dansvoorstelling plaats 
in Cultureel Centrum Mariendael. 
Om dit voor elkaar te krijgen, heeft 
Sunrise flink uitgepakt en werden 
kosten nog moeite gespaard.
 
Voor iedere danseres werd bij elke 
dans een apart pakje ontworpen. 
Maar ook het decor werd door 
middel van licht- en geluideffecten 
omgebouwd tot een indrukwek-
kend geheel. Dit alles zou niet mo-
gelijk zijn geweest zonder de on-

dersteuning van diverse sponsoren. 
Dansvereniging Sunrise wil daarom 
onderstaande bedrijven hartelijk 
bedanken voor hun bijdrage: Ma-
rinus Merks, Rijschool Walter, Bra-
max, De Bever groente en fruit, 
Alertzorg, Masta, Agri v Genugten, 
HUWA, Combi bouwmaterialen, 
Smetsers houthandel, Shoeby Sint 
Oedenrode, De Beckart, Autobe-
drijf Steenbakkers, van Esch loon-
bedrijf, Dommelfruit, de Ossekop, 
Cultureel Centrum Mariendael, For-
mido, TV Meierij, Pari body fashion, 
DeMooiRooiKrant, Brownies & 
Downies, Seniorenorkest Het 
Dommelvolk, Winkeliers de Markt, 
Sanders groente en fruit, Stapperz & 
Kiddooz, Meulengraaf, Twins, Syl’s 
studio, ’t Straotje, Van Berkel en De 
Koef timmerwerken.

Ademloos en trots

Met ingehouden adem zaten ouders, 
familieleden, vrienden en kennis-
sen op de tribune van Mariëndael. 
Ademloos en trots, dat waren ze. 

De voorbereidingen logen er niet 
om. Wekenlang heeft de club naar 
het jaarlijkse evenement toegeleefd. 
Jong en oud trainden zich suf om 

goed beslagen ten ijs te komen. Alle 
inspanningen zijn zeker niet voor 
niets geweest, want de show slaagde 
met vlag en wimpel. Het mooie aan 
het optreden was het verrassingsele-
ment. Het thema was duidelijk; wish 
it, dream it, do it. Maar wat hield dat 
precies in? In een lange show kwam 
dat naar voren. Het ene beroep na 

het andere passeerde de revue. Van 
stewardess tot brandweerman, van 
sportinstructrice tot fotograaf. De 
dansen waren even gevarieerd en 
kleurrijk. De makers van de kleding 
en de bedenkers van de choreogra-
fie kregen een welverdiend schou-
derklopje.  

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

Film: TV Meierij



Woensdag 2 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 7

Lunch
stel uw eigen lunch samen

Nieuw!
Verse Smoothies

 
Lunch

Tot 4 uur

Kies uw broodje
Diverse verse broodjes

Kies uw beleg
Kies tussen warm of koud

Kies uw smoothie
Vers voor u gemaakt

1

2

3

Nieuw!
Verse Smoothies

Kies uw smoothie

PAN&COOK - Kerkstraat 17 - 5492 AH Sint-Oedenrode - T. 0413 - 477778 - www.panencook.nl

Veranderingen speelplaats Odaschool 
vorderen gestaag

Afgelopen weken is er al hard gewerkt om de 
speelplaats van de Odaschool aantrekkelijker 
te maken voor de spelende kinderen. Met 
veel inzet van vrijwilligers en sponsorbedrij-
ven wordt elke week een gedeelte van het 
plan gerealiseerd. Inmiddels zijn de lounge-

speelbanken onder de bolboompjes bij de 
hoofdingang af en is gestart met de volgende 
fase: de fietsenstalling en een aparte speel-
hoek voor diverse speeltoestellen. Stap voor 
stap groeit zo het natuurlijke speelterrein met 
telkens nieuwe elementen voor de nieuwsgie-

rige kinderen.

Kinderfietsen bij elkaar
Het rommelige beeld van ver-
spreid staande fietsen wordt 
ook aangepakt. Enthousi-
aste en secure timmerman-
nen werken nu met profes-
sionele hand en oog voor 
de veiligheidseisen aan het 
natuurlijk ogend hekwerk 
(recycled hout) rondom de 
nieuwe fietsenstalling. Bin-
nenkort kunnen alle fietsen 
in de omheinde fietsenstal-
ling worden geplaatst, zon-
der dat dit hinderlijk is vanuit 
de mooie groene omgeving. 
Hoveniersbedrijf Krans zorgt 
belangenloos voor de aanleg 

van de bestrating bij deze fietsenstal-
ling, terwijl Kombi van Erp zorgt voor 
de bouw- en bevestigingsmaterialen.

Speelzand met toestellen
Tussen het schoolgebouw en de 
nieuwe fietsenstalling komt een 
mooie speelplek met valzand en di-
verse speeltoestellen. Met een aantal 
fanatieke ouders en met sponsoring 
in natura door grondwerkbedrijf H. 
Kuijpers B.V. is al hard gewerkt aan 
deze plek. De komende weken zal dit 
onderdeel verder worden afgerond, 
waarna gestart wordt met de aanleg 
van weer nieuwe spelaanleidingen. 
Zo blijft het ook spannend voor de 
kinderen hoe hun eigen ideeën er in 
werkelijkheid uit komen te zien. 

Actie Rooise middenstand
De Odaschool is ontzettend blij met al het 
werk en bijdragen van vrijwilligers en bedrij-
ven. Ook de Rooise middenstand zal haar 
steentje bijdragen. Met een bon uit deze en 

de volgende MooiRooiKrant kunnen mensen 
bij Slagerij Verheijen en Bakker Bekkers ham-
burgers of Rooienaartjes én heerlijk brood 
kopen. Daarmee komt een mooi bedrag per 
aankoop ten goede aan het opknappen van 
de kinderspeelplaats. Zo kan elke inwoner ook 
haar steentje bijdragen aan een mooie nieuwe 
en natuurlijke speelplaats bij de Odaschool. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Samen sterker

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

Heeft u financiële vragen? Iedere eerste maandag van de maand kunt u tussen

17.00 en 20.00 uur zonder afspraak binnenlopen op ons kantoor in Boxtel of ons

Adviescentrum in Sint-Oedenrode voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Kom 7 juli naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen

Volg ons ook op Twitter: @RaboHvDM

zitten onze
adviseurs voor
u klaar!

Iedere eerste
maandag van

de maand
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Biogasinstallatie voor 
Sint Oedenrode
Door de gemeente Sint Oedenrode is voor De Wolvensteeg 2 een vergun-
ning afgegeven voor een mestvergister. Deze installatie is nog niet gereali-
seerd.  Als inwoner van Sint Oedenrode heb ik op internet gezocht naar vrij 
beschikbare informatie. 
Op de website van Omroep Brabant te vinden 13 maart 2013: Onrust in 
Gemert over plan voor grote mestfabriek. Omwonenden zijn bang voor 
stank en overlast van vrachtverkeer.  Actiegroep Stop de Stank is mordicus 
tegen de plannen van gemeente Deurne om extra mestfabrieken toe te 
staan.  17 april 2014. Veel inwoners van Landhorst en Venhorst zijn fel 
tegen de bouw van een mestverwerkingsfabriek, die zou volgens MACE 
precies tussen de twee dorpen moeten komen.  
Op Wikipedia staat dat biogas een duurzame energiebron is. Echter in 
Duitsland, België en  Nederland hebben zich al bijzonder veel calamiteiten 
voorgedaan door biogasinstallaties, zo zijn er in Duitsland en België al do-
den gevallen. De trend is dat biogasinstallaties steeds groter worden en de 
installaties steeds ingewikkelder. Hierdoor worden ook de risico’s groter.
De lokale wegen zijn vaak niet adequaat uitgerust op het vele zware vracht-
verkeer dat stoffen moet af en aanvoeren van en naar de vergisters. In 
het geval van de Wolvensteeg betreft het deels onverharde en smalle we-
gen voor enkele duizenden vrachtwagens per jaar extra. De schoolgaande 
jeugd van en naar Veghel krijgt hier mee te maken. Daarom is het zaak dat 
biogasinstallaties op een industrieterrein geplaatst worden, waardoor het 
risico op onveilige verkeerssituaties verkleind wordt.
De scriptie  van Jetty Middelkoop, die op 1 februari 2012 met  succes is 
verdedigd op de TU Delft, gaat uitgebreid in op de gasgevaren van biogas-
installaties. Het aantal biogasinstallaties in Nederland neemt langzaam toe. 
Zoals bij elke jonge bedrijfstak zijn nog niet alle aspecten uitgekristalliseerd. 
Zo is er onvoldoende inzicht in omvang en aard van gasgerelateerde onge-
vallen bij biogasinstallaties. De gassen die bij een biogasinstallatie een acuut 
gevaar kunnen leveren blijken methaan, kooldioxide en waterstofsulfide 
(H2S). Methaan levert een risico op voor brand en explosie. Waterstofsul-
fide kan een vergiftigingsrisico opleveren. Kooldioxide is verstikkend. 
De  eindscriptie  opleiding Hogere Veiligheidskunde van Sjon Wesemann: 
Vergistingsrisico’s of vergissing in risico’s van februari 2012 onder de vlag 
van Inspectie SZW Arbeidsomstandigheden vermeldt het volgende: De 
aanwezige arbeidsrisico’s die onvoldoende beheerst worden zijn - Explosie 
en brand: ontwerpfouten, verkeerd equipment, gebrek aan /onvoldoende 
kennis en kunde van werkgevers/werknemers.
- Verstikking, bedwelming en vergiftiging, ontwerpfouten, gebrek aan/on-
voldoende kennis aan kunde van werkgevers/werknemers.
Het GGD advies over gezondheidsaspecten van een biogasinstallatie aan 
de Wolvensteeg 2 te Sint-Oedenrode van 1 mei 2014 vermeldt dat bij een 
incident waarbij 1000 m3biogas in 10 minuten vrijkomt zodanige versprei-
ding plaatsvindt dat bij ongunstige weersomstandigheden de geur van H2S 
nog tot op 8km afstand waarneembaar is. Dit houdt in dat de bebouwde 
kommen van onze beoogde fusiegemeenten Schijndel en Veghel hierdoor 
ook getroffen kunnen worden. De toekomstige biogasinstallatie ligt op 
1000 m van de bebouwde kom van Sint Oedenrode. Zelf woon ik op 2000 
m hiervandaan. Uit het bovenstaande is duidelijk dat ik  zeer ongerust ben 
over deze voorgenomen installatie.

Wim van Alst 
Koninginnelaan 104

Nu breekt mijn (Rooise) klomp
Onze plaatselijke volksvertegenwoordigers, die wij zelf gekozen hebben, 
roepen ons op alle mogelijke manieren op mee te denken over een naam 
voor een nieuwe gemeente. We krijgen daarvoor nog een week de tijd. De 
burgemeester roept de kinderen van de basisscholen “te hulp” en wil hun 
advies horen; voor de grote mensen, wij dus, staan ronde tafels klaar om 
mee te praten over hoe wij vinden, dat die nieuwe gemeente eruit moet 
komen zien.
Vreemd. Diezelfde volksvertegenwoordigers, die wij hebben gekozen, heb-
ben ons inwoners nooit de principiële vraag gesteld, of wij ons eigen dorp 
wel willen opgeven. Vreemd: in de voorbije jaren waren onze volksverte-
genwoordigers, die wij zelf hebben gekozen, zo blij, dat ons Rooi het zo 
goed doet en dat wij zo tevreden zijn. Dat bleek immers uit de vele onder-
zoeken onder ons als klanten.
Vreemd. Plotseling vertellen die volksvertegenwoordigers, die wij zelf ge-
kozen hebben, ons nu dat ze het niet meer zien zitten. Het wordt veel te 
moeilijk, ze krijgen veel te veel werk, hun verzorgers kunnen het niet meer 
aan, het kost allemaal een hoop geld. Dat allemaal is de schuld van de 
volksvertegenwoordigers in Den Haag, zeggen onze volksvertegenwoor-
digers in Rooi. 
Vreemd. We (Ze) doen het toch goed? Waarom hebben onze volksver-
tegenwoordigers, die wij zelf hebben gekozen, nooit eerder aan de bel 
getrokken en ons gevraagd hoe we ons dorp kunnen blijven behouden? 
Of hebben deskundige medicijnmannen onze volksvertegenwoordigers, 
die wij zelf gekozen hebben, stilletjes met allerlei middeltjes ingespoten om 
het leed te verzachten en hebben deze middeltjes uiteindelijk tot een to-
tale verdoving geleid? Onze volksvertegenwoordigers zijn blijkbaar zo suf 
gespoten, dat ze niet beseffen, dat er nog mensen in Rooi wonen, die hen 
hebben gekozen en die misschien wel hun mantelzorgers hadden willen 
worden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Nu moeten ze 
en wij naar een grote verzorgingseenheid. Helaas leert de praktijk dat dan 
pas de problemen komen. 

Jan van der Aa 
Hortensiastraat 16

Lezerspodium....
Rooise dichter warm onthaald

Ontmoeting met Slowakije

Een aantal jaren geleden is Hans van 
der Sandt, oftewel de Rooise dichter 
Julius Dreyfsandt zu schlamm, via 
de sociale media in contact geko-
men met de Slowaakse lector Mevr. 
B. van den Tillaart-Kosovska. Zij is 
onder andere doctor in de Slavische 
talen en destijds lector aan een uni-
versiteit in Bulgarije.

Zoals toeval soms helpt, ontdekte zij 
een gedicht van Julius; ‘Onderweg 
naar Novgorod‘. Dat gaat over een 
stad tussen Moskou en Sint-Peters-
burg. Ze was verrast door de wijze 
van beschrijven van een begrafenis 
die de dichter bij toeval bijwoonde. 
Omdat zij met een Nederlander is 
getrouwd kon zij dit lezen. Een con-
tact werd langzaam opgebouwd en 
na verloop van tijd stelde zij voor 
een aantal gedichten te vertalen in 
het Slowaaks, Bulgaars en Tsjechisch 
met behulp van bevriende dichters. 
Inmiddels zijn er zo’n veertig gedich-
ten vertaald. Later in de tijd werden 
zelfs in diverse literaire tijdschriften 
de biografie en een aantal gedichten 
van Julius gepubliceerd in Slowakije, 
Bulgarije en Tsjechië. Zo ook weer in 
september in Slowakije. Van belang 
is te vertellen dat veel van Julius’ ge-
dichten en/of stijl de Slavische ziel 
raakten. De dichter is zelf een groot 

liefhebber van Slavische religieuze 
muziek. 
Al doende was er een band ontstaan 
waaruit het idee geopperd werd, dat 
Julius een bezoek zou gaan brengen 
aan Slowakije. Hij is enkele weken 
geleden, samen met dochter Ma-
rieke, in Slowakije geweest. Ze kre-
gen er een warm onthaal. Slowakije 
is een land binnen de Europese Unie 
en is sinds 2003 een zelfstandige re-
publiek na de afscheiding van Tsje-
chië. Daarvoor was het onderdeel 
van de Oostenrijkse en/of Hon-
gaarse dynastieën. Na WOII werd 
het een Socialistische Volksrepubliek 
(communisme). Het land kent een 
zeer rijke historie. Slowakije bestaat 
voor het grootste gedeelte uit berg-
gebieden, die allemaal deel uitma-
ken van de Beskiden en de Karpa-
ten. Alleen het zuidwestelijke deel 
en in het uiterste zuidoosten zijn er 
laaggelegen gebieden, die tot de 
Pannonische vlakte behoren. Slowa-
kije kent vele bezienswaardigheden. 
Veel moet nog worden ontdekt door 
de toeristen.
Het toeristische deel van de reis be-
stond uit het bezoeken van een paar 
steden zoals de hoofdstad Bratis-
lava (met o.a. een bezoek aan een 
balletuitvoering) en Banská Bystrica 
(waar ze welkom werden geheten 
door de organisatoren/vrienden). 
Ze bezochten enkele oude kastelen 
en een kasteel dat nog niet zolang 
geleden in de bergen (letterlijk) is 
ontdekt nabij Zvolen (Moravische 
periode in de 9de en 10de eeuw). 
Maar ook in de Basiliek van Fran-
ciscus Xaveriusin Banská Bystricaen, 

opgenomen in de Unesco lijst van 
het werelderfgoed, de volledig hou-
ten Evangelische kerk te Hronsrek, 
werden ze gastvrij ontvangen. In 
beide kerken had de dichter Miro-
slav Kapusta geregeld dat Julius op 
de orgels mocht spelen. In Honsrek 
op het Martin Potkonicky orgel uit 
1763. De resterende tijd hebben ze 
doorgebracht bij vrienden en nieuwe 
vrienden die een rol spelen in het li-
teraire leven van Slowakije, zoals de 
landelijk bekende dichter, schrijver 
van aforismen en nog veel meer 
Ondrej Kalamár. 
Toen ik werd geboren, heb ik lang 
gekrijst: “Ik hoor hier niet thuis.” Nu 
lach ik er luid om en zeg: “ik had 
toch gelijk.” (aforisme). De dichter, 
schrijver aforismen en cultureel or-
ganisator Miroslav Kapusta  maakte 
de volgende:
Nooit zullen uw armen lang genoeg 
zijn om de hele wereld te omarmen. 
Maar nooit te kort om minstens een 
mens te omarmen. (aforisme)

Julius en zijn dochter bezochten het 
atelier van de zelfs in USA bekende 
kunstenares/schilderes en prijswin-
nares L’Ubica Lintnerova. Tussen de 
bedrijven door was nog een inter-
view geregeld met de getalenteerde 
verslaggever en redacteur Marcelino 
Páles van Rádio Regina Banská 
Bystrica. Ook had Julius een ont-
moeting met de “éminence grise“ 
op het gebied van cultuur in Mid-
den-Slowakije, Peter Klinec. Zelf 
is hij ook dichter, maar vooral ook 
organisator van vele belangrijke cul-
turele activiteiten. Tevens fungeerde 
hij tijdens een deel van het bezoek 
als tolk.
Natuurlijk was het verblijf te kort 
om volledig te zijn. Maar de vriend-
schap, gastvrijheid en begeleiding 
waren voortreffelijk. Julius dankt 
mede namens mijn dochter dan ook 
iedereen. Een bezoek aan het mooie, 
groene en bergachtige Slowakije 
kan hij iedereen van harte aanbeve-
len……….

Rudolf Kubik. Deze man zorgde 
voor de foto’s en video’s.

Ondrej Kalamar Miroslav Kapusta L’Ubica Lintnerova

Een kunstwerk van  
L’Ubica Lintnerova Hans mocht een heel bijzonder 

orgel bespelen. Dat ontroerde hem.
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Fioretti College

Mavo 4 techniek   
Wieland van Rooij 

Zwijsen College

Atheneum 
Nicole Bastiaans
Brian Langens
Eline de Mol
Janet Krüsemann
   
HAVO 
Rick van der Vleuten
Serge Voss

Elde College

AKA
Frederiek Krabshuis

Atheneum
Economie en maatschappij
Martijn van Grinsven

Economie en maatschappij
Roos Staals
Lotte Steijaart

Atheneum (tweetalig)
Natuur en techniek
Lukas van den Heuvel

HAVO
Natuur en gezondheid
Vincent Staals
Tim Roumen

VMBO 
Elektrotechniek
Glenn Matuszewski

Theoretische leerweg
Anne Donkers

VMBO
Uiterlijke verzorging
Eline Boets

Verzorging
Sanne Kuijpers

Rooise geslaagden

Jolanda Kerkhof neemt fi ets in 
ontvangst

Vorige week werd in DeMooiRooi-
Krant bekendgemaakt dat Jolanda 
Kerkhof door de jaarmarktactie van 
Progress en DeMooiRooiKrant een 
fiets heeft gewonnen. Die heeft ze 
afgelopen week ontvangen uit han-
den van Progress. Zoals je ziet is ze 
erg blij met de prijs.

Bob van Thiel 
doctor in 
Filosofi e

Op 11 juni heeft Bob van Tiel zijn 
proefschrift "Quantity matters: im-
plicature, typicality and truth" suc-
cesvol verdedigd in de Aula van de 
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij 
mag zich nu doctor in de filosofie 
noemen. 

Bob van Tiel is na de Kienehoef en 
later het Gymnasium Beekvliet naar 
de Radboud Universiteit Nijmegen 
gegaan, alwaar hij Nederlands en 
Filosofie heeft gestudeerd. Hij is een 
half jaar werkzaam geweest aan de 
Universiteit van Bielefeld, maar is 
nu weer werkzaam aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen.

Join the club
Op zondag 21 september geeft 
harmonie Nijnsel een vriendencon-
cert. Maar ditmaal zullen niet alleen 
onze muzikanten muziek maken. 
Iedereen die al eens een instrument 
gespeeld heeft of nog speelt mag 
met ons mee doen. 

Dit is dus jouw kans om een concert 
te geven met het Nijnselse orkest. 
Harmonie Nijnsel verzorgt een in-
strument, een concert en 4 gezellige 
repetitieavonden (met  een 3e helft). 

Jij neemt mee: je muzikale bagage 
en je vriendschap. Concreet bete-
kent dit dat je 4 repetities met ons 
mee komt doen en daarna een con-
cert geeft. 

Opgeven of meer informatie nodig? 
Mail naar: info@harmonienijnsel.nl of 
bel 0413-354765. Natuurlijk kun je je-
zelf ook opgeven bij onze muzikanten. 

Wij hopen jullie allemaal te mogen 
begroeten bij ons orkest!

AL 12,5 JAAR ALS 
DOKTERSASSISTENTE

IN DE WEER VOOR ALLE 
PATIENTEN

Waar is LODEWIJK?
Ik ben op zoek naar 

Lodewijk ivm afspraak 
die niet doorging op 

carnavalszaterdag 
(vanuit Boekel)

Bel met 06-41347622 

Hartelijk dank Z..èl

William is Abraham
Gefeliciteerd ouwe sok

Liefs, Ancella

DE PADDIES SAMEN 
SARAH EN GESLAAGD.

PROFICIAT !

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

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

 PADI OPEN WATER DIVER NU €350,-
•	 5	Theorielessen	/	5	Zwembadlessen	
•	 4	Buitenwaterduiken	
•	 Begeleiding	ervaren	instructeurs	/	Persoonlijke	aanpak	
•	 Inclusief	zwembadentree	en	brevetkosten
•	 Complete	duikuitrusting	in	bruikleen
•	 Theorieboek	inclusief	en	dvd	in	bruikleen
•	 Overal	ter	wereld	duiken	tot	18	meter	diepte

PADI INTRODUCTIEDUIK NU €25,-

PADI OPEN WATER DIVER NU €350,-

DDA feliciteert alle geslaagden!
 
Na het vele studeren, is het tijd voor ontspanning!  
Ben jij geslaagd? Maak dan met €100,- korting  
kennis met de fascinerende onderwaterwereld.

Neem contact op voor meer informatie!

The Dutch Dive Academy
Schootsedijk 44 | 5491 VC | Sint-Oedenrode | 0413-477467
www.dutchdiveacademy.com | info@dutchdiveacademy.com

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

www.facebook.com/demooirooikrant

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

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

 Tweede tijdvak



Woensdag 2 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe10 

Mooi op  leeftijd

Geweldige Feestavond met 
‘Kruimelvlaai’ van Blue Stars           
Vrijdagavond 11 juli, 19.30 uur in 
Odendael  is het ongekend creatie-
ve ‘Kruimelvlaai’  de  openingsact 
van de Zomeractiviteiten voor Rooi 
50+.

Het optreden van De Blue Stars 
met hun programma ‘Kruimelvlaai’ 
is geweldig en amusement van de 
bovenste plank. Het is een heerlijk 
onsamenhangend maar smakelijk 
geheel. Je zult het mee gaan maken 
dat het dak er eraf gaat. Ze zijn veel 
gevraagd en nu terug op de Bühne 
met hun spetterende show. Wie 
kent de mannen niet, de Toppers 
uit Brabant: Benjo Plandsoen, Rob 

Verschuren, Harry Sijbers en Joost 
Egmond. Ofwel de mannen van de 
gulle lach en een contrabas; van de 
ondeugende humor maar niet slecht 
van binnen; van de ritmesectie, de 
grote verhalen en creativiteit van 
achter het Hamondorgel. 

De inhoud van hun humoristische 
en soms ook ontroerende voorstel-
ling heeft alles te maken met de 
contrasten tussen vroeger en nu. De 
link naar het moderne leven worden 
op een cabareteske wijze gelegd. Ze 
zijn terug met verhalen uit de tijd 
van toen, muziek uit de tijd van toen 
en nieuwe verhalen over vandaag en 

morgen. Ze zijn bekend van Radio 
en TV (reparaties) en knallen deze 
avond knallen voor het hooggeëerd 
publiek met ongecompliceerd genie-
ten van anekdotes, cabaret en weet 
je nog muziek. Kom het dus meema-
ken…. En mis het nou net niet…, je 
zult er geen spijt van hebben! Wees 
er in de zaal dus niet te laat bij Hier 
geldt OP is Op.

Locatie: Grote zaal de Ontmoeting, 
Odendael. Aanvang: 19.30 uur, Af-
sluiting: 22.30uur. Kosten: € 7,50- 
incl. een kopje koffie of thee en een 
consumptie.

Dagtocht Amsterdam volgeboekt
De KBO dagtocht, die is georgani-
seerd in het kader van de cluster-
brede zomeractiviteiten is meer dan 
volgeboekt.

Hoewel deze reis gepland staat voor 
24 juli was deze binnen een week 
vol. Het heeft dus weinig zin hier-

voor alsnog geld over te maken naar 
de penningmeester van KBO- Cen-
trum. Er zijn dus al teveel aanmel-
dingen, daarmee gaan we als volgt 
te werk: de eerste 60 betalers gaan 
zeker mee. Zij krijgen ook de beves-
tiging dat zij mee gaan.
De overigen komen, in volgorde van 

binnenkomst op een wachtlijst! Als 
er afmeldingen komen dan schuiven 
de eerste op de wachtlijst automa-
tisch in, ook zij krijgen dan bericht.
Als u dus geen bericht ontvangt 
staat u nog steeds op de wachtlijst. 
Zij die uiteindelijk niet mee kunnen 
krijgen wel het gestorte geld terug.

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

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

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android

Nationale Ouderendag

Nationale Ouderendag

WAT BELANGRIJK IS:
• Het gaat om iets wat u graag wil.
• U vindt het leuk om in contact 
 te komen met iemand uit 
 Sint-Oedenrode om samen een 
 mooi moment te beleven.

Laat uw wens in vervulling gaan
op vrijdag 3 oktober 2014

plak hier 

een

postzegel

Nationale Ouderendag

Dommelrodelaan 33

5492 GH  Sint-Oedenrode

5492GH33

✁
Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode
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     mevr.      dhr.     Geboortedatum:

Naam: Voorletter(s):

Adres:

Postcode/Plaats:

Telefoonnummer:

e-mail (niet verplicht):

Wens:

Kaart voor 15 juli 2014 opsturen per post 
of in de bus stoppen bij de receptie van Odendael✁

Nationale Ouderendag Sint-Oedenrode 0413 - 820362
http://sintoedenrode.nationaleouderendag.nl

WAT GAAT ER GEBEUREN?
• U stuurt uw wens in voor 1 juli 2014.
• U wordt gebeld door iemand van de Nationale 
 Ouderendag Sint-Oedenrode om uw wens te bespreken.
• Noteer vrijdag 3 oktober in uw agenda als Nationale 
 Ouderendag.
• Wij regelen iemand uit Sint-Oedenrode die uw wens 
 in vervulling laat gaan.
• U hoort dan even een tijdje niets van ons, maar wij 
 zijn hard bezig om alles te organiseren.
• Als er een wensvervuller is gevonden voor uw wens, 
 wordt u door hem/haar gebeld. 
• Als u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.C
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Ouderencrisis

Lezerspodium....
Door: Jaske Leenderts

Van de gemeente ontving ik een schrijven, waarin wordt 
vermeld dat door het nieuwe regeerakkoord de gemeen-
ten flink moeten bezuinigen op huishoudelijke hulp.
Verder wordt vermeld; wat houdt dit concreet voor u in? 
Mogelijk betekent dit dat u een andere huishoudelijke 
hulp krijgt dan U gewend bent. Ook zal het tijdstip dat de 
medewerker bij U werkzaam is op een ander moment zijn.
Graag wil ik hierop reageren. Ze hebben ons niet over-
tuigd welk nut dit teweeg kan brengen. Niemand wil en 
kan achter dit plan staan. Waarom steeds die veranderin-
gen? Zo ben ik al drie keer mijn allerbeste hulp kwijtge-
raakt.  Door mijn gegronde reacties hebben ze dat toch 
weer teruggedraaid. Waarom dit? Met mijn hulp had ik 
een goede samenwerking, met wederzijds veel begrip.

Dit maakt inbreuk op onze goede band. Loopt het voor 
ons ouderen echt uit de hand. We zullen haast zeker weer 
een goede krijgen, maar dit was echt iets eigen. 

Jaske Leenderts
Olland

Niet achter, maar 
tussen de geraniums

De voortuin 
verraadt de 
hobby van Jan 
Foolen. Hij is 
de hele dag 
door bezig met 
bloemen. “Dat 
deed ik vroe-
ger al”, vertelt 
hij in geuren 
en kleuren over 
zijn liefhebbe-
rij. In de achter-
tuin groeit een 
heel bijzonder 
exemplaar.

“Ik denk dat deze geranium ongeveer drie jaar 
oud is. Moet je eens kijken hoeveel bloemen er 
aan zitten. Dit is één plant! Prachtig toch?!” Zijn 
vrouw Riky geniet er ook van. Op die manier 
deelt ze mee in zijn hobby. Voor Jan is het een 
mooie bezigheid, iedere dag weer. Zo hoeft hij 
niet achter de geraniums te zitten, maar mengt 
hij zich er tussen. 
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Terug in de tijd...
De Goede Herder

De jaren ’60 van de vorige eeuw 
markeren een omslag in het eens 
zo Rijke Roomse Leven. Tot die tijd 
was de katholieke kerk het centrum 
van de wereld, althans voor zich-
zelf, voor veel van haar gelovigen 
en de maatschappij waarin ze leef-
den, de pastoor was nog mijnheer 
pastoor en zijn kerk was elke zon-
dag tot de laatste plaats bezet. Het 
moet dan ook een klein wondertje 
zijn geweest dat in dat kerend tij in 
1965 de eerste steen werd gelegd 
voor een groot nieuw kerkgebouw 
in een dorpse woonwijk, de Goede 
Herder Kerk in Eerschot. Minstens 
zo bijzonder was het overigens dat 
deze eerste steen werd aangeboden 
door de protestanten uit Son, die op 
hun beurt van de paapsen uit Rooi 
de eerste steen kregen voor hun 
nieuwe Ned. Hervormde Kerk. Het 
was de actie “Twee huizen voor één 
heer” die de bouw van beide ker-
ken mogelijk maakte, een actie die 
in beide gemeenschappen ondanks 
alle goede bedoelingen nog wel het 
een en ander losmaakte. Maar het 
was de tijd dat de oecumene na het 
Tweede Vaticaansconcilie in Neder-
land echt doorbrak. De Goede Her-
der is misschien ook daarom geen 
typisch kerkgebouw zoals we dat 
kennen uit de Roomse traditie, maar 
een eigentijdse interpretatie waarin 
opnieuw het wezen van de kerk en 
het wezen van de architectuur wer-
den gezocht. In dat wezen staat de 
Goede Herder als kerkgebouw in 

het midden van de wijk en de paro-
chie, met binnen een eigen midden 
waaromheen de gemeenschap zich 
verzamelt voor het Sacrament en 
het Woord. De architectuur is ge-
worteld in de traditie van ‘de Bos-
sche School’, een stroming waarbin-
nen architect Pieter Dijkema graag 
opereerde. Kenmerkend zijn de 
eenvoud in ontwerp, uitstraling en 
materiaalgebruik en het ontbreken 
van overbodige ornamentiek. Met 
deze soberheid getuigt de Goede 
Herder op een prachtige manier van 
de tijdgeest waarin hij is opgericht 
en van een nieuwe en eigen ma-
nier waarop God en mens tot elkaar 
kunnen komen. Die samenkomst is 
sinds 5 april jongstleden niet meer 
mogelijk. De Goede Herder is ont-
trokken aan de eredienst en het ka-
tholieke huis van de heer staat leeg. 
Net als voor een alsmaar groeiende 

schare leegstaande kerkgebouwen 
wordt een nieuwe, liefst passende, 
bestemming gezocht. Die zoektocht 
gaat vaak via een knellende matrix 
van kansen, gebruiksmogelijkheden 
en beleidspunten, en vooral ook 
langs de lat van economische haal-
baarheid en rendabiliteit. Op dat 
slagveld liggen inmiddels veel ge-
sneuvelden, waarvan een aantal ook 
met een schot in de rug. Maar de 
leegte laat zich soms niet makkelijk 
vullen. Als het al moet. Want soms 
ook is die leegte datgene waarvan 
je wordt vervuld. Heb geduld met 
de Goede Herder, want het is mis-
schien juist in die vervulling dat hij 
uiteindelijk zelf wel zal spreken voor 
een nieuwe samenkomst.

© Ralph Janssen, 
Ralph Janssen Architecten / byRalph
Reacties naar info@ralphjanssen.nl

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

8X VACUSTEP®
normaal � 80,�Nu
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2014

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

€ 59,00

Aspergeseizoen offi cieel voorbij

Dubbel A is de naam van de organisa-
tie die ieder jaar de opening van het as-
pergeseizoen in een spectaculaire vorm 
weet te gieten. Het is voortaan de te-
genhanger van de alom bekende vlag-
getjesdag, die het haringseizoen opent. 
Afgelopen woensdag kwam het bestuur 
bij elkaar om het seizoen te bespreken 
en om vooruit te blikken op komend jaar. 
Het seizoen is immers officieel voorbij.

Pieter Smits is President van Dubbel A. 
Hij kijkt terug op een succesvol asperge-
seizoen. “Vooral omdat het aspergejaar-
getijde heel vroeg is begonnen dit jaar”, 

geeft hij als reden. “Daarnaast krijgt de 
asperge steeds meer aandacht in de me-
dia en doet de horeca er veel aan om de 
asperge te promoten. Dat helpt allemaal 
mee in de verkoop. De omzet in de as-
pergebranche is dit jaar hoger dan vorig 
jaar.” Op 24 juni is het officieel de laat-
ste van het seizoen. Dat is gelinkt aan 
de feestdag Sint-Jan. Hierna wordt de 
plant met rust gelaten om deze de tijd 
te geven om te groeien, zodat de grond 
ook volgend jaar weer vruchtbaar is. De 
zonne-energie wordt opgenomen door 
het bovengrondse groene aspergeloof en 
opgeslagen in de wortels.

(minimaal 4 personen)

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

BBQ 
Populair

€ 11,50P.PALLÉÉN ZATERDAG 10 % KORTING,DUS VAN € 11,50 P.P., VÓÓR € 10,35 P.P.

WK aktie:

barbecueworst
hamburger
gemarineerde 
schouderkarbonade 
of gemarineerde speklap
gemarineerde kipfi let

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus
stokbrood, kruidenboter,
huzarensalade en 
rauwkostsalades

Barbecue populair

(alles uit eigen keuken!)

Avondvierdaagse voor motorrijders
Van woensdag 2 t/m zaterdag 5 juli 
houdt motorclub d’n Dommel weer haar 
jaarlijkse motortoer-avondvierdaagse. 
Inmiddels een bekend evenement onder 
de lokale en regionale motorrijders. 

Het inschrijven is woensdag, donderdag 
en vrijdag tussen 18:00 –19:30 uur. Op 
zaterdag is het  inschrijven tussen 16:00 
en 17:30 uur. De ritlengtes zijn ongeveer 

100km en het mag gezegd worden dat 
de ritten weer prachtig zijn. Het wordt 
zeker de moeite waard om mee te rijden. 
Voorinschrijving voor ritten op Garmin 
GPS via info@mtcdndommel.nl. De kos-
ten €3,- per rit of €10,- voor alle ritten. 
Adres: Markt 15 te Sint-Oedenrode. 
www.mtcdndommel.nl voor meer infor-
matie.

Winkelstraat het Kofferen leeft

Het Kofferen in het centrum van 
Sint-Oedenrode is een winkelstraat 
die leeft. De laatste jaren kwam de 
straat meerdere malen positief in 
het nieuws doordat lege winkel-
panden werden bezet door (nieuwe) 
ondernemers. Of ondernemers die 
verhuisden van een andere plek 
naar de huidige locatie. Het bracht 
extra leven in de brouwerij.

Voorbeelden daarvan zijn You! 
Fashion for Women, de Wereld-
winkel, Van den Berk assurantiën, 
Tattoo4You, de winkel met allerlei 
verzamelspullen en Bikeland, die de 
onlangs vertrokken Bike Center Rooi 
vervangt. Zaken die stuk voor stuk 
een warm onthaal kregen en zich 
prettig voelen op die plek in het cen-
trum. Dat geeft het Kofferen extra 

uitstraling. Vooral ook omdat het 
net als de andere ondernemingen al-
lemaal lokale initiatieven zijn. 
Het maakt het aanbod in de straat 
nog gevarieerder. Behalve deze 
winkels zitten er nog kappers, een 
snoepwinkel, een café, een kleding-
zaak, een reisbureau, een woon-
boetiek, een designwinkel, een 
shoarmazaak, een stomerij en een 
lunchroom. Een complete bezetting.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Vorige week woensdag kwam het bestuur van Dubbel A bijeen bij de Rooise Boerderij.
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Jeugdconcert in kader NJA 150 jaar

Boomwhackers, muzikanten en jonge nachtegaaltjes

Boomwhackers zijn gekleurde plas-
tic staven waar een grappig geluid 
uitkomt. Vooral als je met honder-
den kinderen tegelijk er mee aan de 
slag gaat, dan is het effect bewon-
deringswaardig. Tel daar de muzi-
kanten van het Nos Jungit Apollo 
jeugdorkest bij op en het feest is 
compleet. Het NJA jeugdconcert 
begon vrijdagmiddag buiten op het 
Kerkplein, maar een harde bui joeg 
iedereen naar binnen, de kerk in.

Dat was het enige smetje op de puike 
middag. Ouders, opa’s, oma’s, bege-
leiders, leraren, leraressen en andere 
nieuwsgierigen kwamen op het mu-
ziekfeest af. Eenmaal in de Martinus-
kerk klonk het geheel niet super meer, 
maar dat lag aan de akoestiek van het 
grote gebouw. Het plezier was er ech-
ter niet minder om. “En daar gaat het 
toch om!” jubelde Jan Buil, bedenker 
van het ludieke jeugdconcert, vlak na 
het optreden. “Het geluid is hier niet 
super. Al die hoge kinderstemmetjes 

in de kerk, dat klinkt wat schel. Al met 
al is het goed gegaan. We zijn tevre-
den en de kinderen zullen er goede 
herinneringen aan hebben.” Zes we-
ken lang oefenden de kinderen in de 
klas om het concert voor te bereiden. 
Dat deden ze samen met betrokken 
muzikanten. Het idee om alle leef-
tijdsgroepen te betrekken bij het jubi-
leum van NJA is meer dan succesvol. 
Nu hebben ook de kinderen mee kun-
nen genieten van het 150-jarig jubi-
leumfeest.  

Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
 Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout 
0499 - 423131

www.josmartens.nl

Ruime keuze 
kettingzagen

heggenscharen 
hakselaars
Ook uw adres voor 

voordelig onderhoud!

YOU RELAX, iMow
De nieuwe VIKING iMow robotmaaier
Terwijl u leuke dingen doet, zorgt hij ervoor dat 
uw grasperk perfect onderhouden is!

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

NJA in concert met én voor vrienden
Aan het begin van de avond zat de 
Goede Herder kerk nog niet hele-
maal vol, maar vol genoeg om er 
weer een feest van te maken. Nos 
Jungit Apollo bestaat dit jaar 150 
jaar en is daarmee veruit de oudste 
vereniging van Sint-Oedenrode. 
Afgelopen weekend had NJA vol-
geboekt met feestelijke activiteiten 
als de pubquiz, de Rooise jeugd-
middag, de Duitse middag en het 
jubileumconcert.

Onder leiding van dirigent Carlo 
Balemans bracht de fanfare een di-
vers repertoire voor het voetlicht; 
met én voor zowel oude als huidige 
vrienden. Direct bij het eerste stuk, 
Venezolaanse volksmuziek de ‘Ma-
laguena’, zat de swing erin. Mys-
terie volgde en daarna het eerste 
solo-optreden. Ludo Gerits schoof 
lichtvoetig de schuif van zijn trom-
bone op en neer, ondersteund door 
de overige fanfareleden. De vol-
gende vriend van NJA, Joost van 
Genugten, bracht abrupt een einde 
aan deze lichtvoetigheid. Met de 
zware klanken van zijn bastuba 
denderde er als het ware een knor-
rige olifant door de kerk. Het lied 
leek in mineur te eindigen, maar 
na een korte adempauze ging deze 
‘brompot’ toch onverwacht vrolijk 
verder. Met een gouden medley 
van Abba werd de eerste helft van 
de voorstelling swingend afgeslo-
ten.

“Ik ben benieuwd of ik straks nog 
bekenden zie”, gaf één van de 
genodigde vrienden aan tijdens 
de pauze. Toon Walravens gaf ja-
renlang les aan het tamboerkorps 
van NJA. Hij memoreerde het mu-
ziekconcours in Bree. “Daar haal-
den we het hoogste aantal punten 
voor zowel de concert- als voor 

Eén van de knallers op het pro-
gramma van het NJA 150 jaar 
feestweekend, was de Duitse Mid-
dag in zalencentrum De Beurs. Het 
bleek een lekkere opwarmer voor 
de wedstrijd van het Nederlands 
Elftal, aan het begin van de avond.

Niet alleen Tiona kwam het publiek 
vermaken met lekkere kneiters om 
op mee te deinen. De hoofdact, 
daar was al veel over gesproken in 
de weken voor het concert. Dat was 
niemand minder dan Die Powerho-
sen. Een Limburgse formatie die 
stad en land afreist om Deutsche 
Schlagermusik en andere feest-
nummers te brengen. Het werd een 
dolle boel in de Beurs en over de 
kwaliteit van de muziek was niet 
gelogen. 

Duitse middag in De Beurs

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl

 

Kloosterstraat 7, 073 - 611 28 33, cyclestar@hotmail.nl

Dealer van

Koga - Batavus - Trek -  
Cortina (Urban) - Merida  

zondag 6 juli open tijdens
Fietsevenement Meierij Actief

van 10.00 – 16.00 uur

KORTINGEN
Showroom modellen 15% 

E-bikes 2013 t/m 30%
 

Ook korting op diverse
stads- en schoolfietsen

 

ACTIE vanaf 1 juli 
zolang de voorraad strekt 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

NJA in concert met én voor vrienden

de mars-wedstrijd; met lof van de 
jury.” Hij en zijn vrouw genoten 
ervan. “Ik vind dat er een gewel-
dig mooie klank in zit”, was zijn 
positieve commentaar. Het orkest 
leek even later in sterk afgeslankte 
vorm verder te gaan. Veertien man 
sierden nog maar het podium. Het 
bleek geen alledaagse setting, maar 

de volgende groep vrienden in de 
vorm van de familie van der Heij-
den. Jan van der Heijden fungeerde 
direct als dirigent. Regelmatig stak 
hij één hand de lucht in en bedien-
de hij met de ander de ventielen 
van zijn trompet. Tijdens hun af-
sluitende Polka zette de familie de 
vaart erin. Enthousiast klapte het 

publiek met hen mee. 

Na het concert vertrok het hele ge-
zelschap richting knoptoren. “We 
hebben er heel wat oude koeien 
uitgebeeld”, aldus voorzitter Simon 
Passier. Gezamenlijk gingen de 
vrienden deze koeien maar eens de 
sloot uit halen. 

Pubquiz XXL voor de echte allesweters
De Natte Plek houdt heel wat don-
derdagen per jaar een pubquiz in 
café d’n Dommel. Afgelopen vrij-
dagavond kwam de grootste editie 
ooit in de boeken. Die werd in De 
Beurs gehouden. Het was een bij-
zondere editie, want het jubileum-
feest van NJA stond centraal. Not 
Just Apollo trad op. 

De vernieuwde zaal zat lekker vol. 
Vol met bollebozen. Maar liefst 32 
teams stonden aan de aftrap. Al-
lemaal lieten ze de hersens kraken. 
Natuurlijk waren de vragen vaak 
pittig, maar de doorgewinterde 
quizzers wisten er raad mee. En die 
waren er veel. Vaste deelnemers aan 
de reguliere quizzen waren aanwe-
zig. Ook teams uit Veghel, tot op de 
tanden bewapend. 

Voorbereiden op een quiz als deze 
is bijna niet mogelijk. Vragen over 
tekenfilms lossen geluidfragmenten 
van bands uit de jaren tachtig af. 
Van wie is dit schilderij uit 1653? 
Een algemene kennis zo breed als 

de Sahara is nodig om alle deze 
‘problemen’ te tackelen. Uiteindelijk 
pakte Kienehoef 5 de winst. De he-
ren wonnen meerdere peperkoeken. 
Een topprijs natuurlijk, om over de 
bosbessenjam maar niet te spreken. 

De humor vierde hoogtij tijdens de 
quizavond, maar natuurlijk ook de 
muziek. Not Just Apollo speelde een 
hoofdrol. Behalve het spelen van ge-
luidsfragmenten voor de quiz, ver-
zorgden de heren en dames van de 
band ook de afterparty. 

Kijk voor 
meer 

foto’s op 
www.mooirooi.nl

*Actie is geldig van 30-06-2014 t/m 31-07-2014
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Ge moet oew eige nie uitkleje vur dè 
’t aovond is.
Geef je bezittingen niet te gauw weg aan je kinderen.
Uit: Bij wijze van spreuke van 
fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

MooiZooi gaat voor hilariteitsprijs
bij Solexrace komend weekend

En we
noemen 
hem...

De
STROlex!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Rien van den Oever

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Corina van Riel

Ollandseweg 132
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

10 verschillen Snoei op juist moment

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Bratislava

de Donau glijdt in groen voorbij
door het Slowaaks land
waar juist in Bratislava
de menselijke ziel naar 
haar wezenlijke eigenheid zoekt
uit een gespleten verleden verband

zeker, ik zie de tijd
van heden verschijnen
en het zwarte verdwijnen
de wortels zitten echter diep
hebben eeuwen droog gestaan,
zelfs bewust bestreden

ik loop nu door oude straten
waar de huizen veel
over hun herkomst praten
en oud en nieuw zich aan 
elkander trachten te rijgen
maar hoe ver kan men naar 

een wenselijke geaardheid neigen
zonder over schaduwen te zwijgen!

de eeuwige bergen
tonen zich vastberaden
het zijn de iconen; standvastig
in dit land verankerd

leve Slowakije
u hebt uw voorspoed
nu zelf in de hand

julius
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Het geluk van de rivier

Lui uitgestrekt ligt de rivier te praten
met haar oevers, het water babbelt simultaan
met luisterkaden die neigend meegaan
in de alleenspraak van de stroom

oeroud verhaal dat onophoudelijk zichzelf
vertelt, verrast zonder te liegen

hoe zij niets, niemand lie� ee� , haat, geen haast
hee� , geen verlangen, nooit vroeg of laat
hee�  zij geen angst, vlucht niet
voor wind, de taal van mensen

zij kent geen pijn, vindt blindelings
haar weg als slagader van leven,
zich niet bewust van haar geluk
gaat zij aan dood voorbij

    Kees Hermis

Afscheid voor Frans van den Boomen

WSD installeert nieuw bestuur

Op woensdag 25 juni jl. is het nieu-
we bestuur van WSD geïnstalleerd. 
Het bestuur bestaat uit 22 wethou-

ders en raadsleden. Zij komen uit 
de 11 gemeenten waar WSD voor 
werkt. Uit hun midden hebben zij 
Ed Mathijssen, wethouder van ge-
meente Sint-Michielsgestel, als 
voorzitter gekozen. Johan van den 
Brand, wethouder van gemeente 
Haaren is herkozen als plaatsver-
vangend voorzitter. 

WSD begeleidt mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt naar 
passend werk. Zij maakt dit gemak-
kelijk en aantrekkelijk voor werk-
gevers en de 11 gemeenten waar 
WSD voor werkt. Samen met hen 
creëert WSD duurzame kansen en 
werk. WSD werkt voor de gemeen-
ten Best, Boxtel, Haaren, Nuenen, 
Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-
Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Son 
& Breugel en Vught.

Bij de installatie van het nieuwe be-
stuur nam WSD tegelijk ook afscheid 
van het oude bestuur. Tijdens deze 
gelegenheid heeft de heer Frans 
van den Boomen, raadslid voor de 
gemeente Sint-Oedenrode, de gou-
den WSD-speld uitgereikt gekregen. 
De heer Van den Boomen nam na 
20 jaar afscheid als lid van het Al-
gemeen Bestuur van WSD. In 1994 
werd hij geïnstalleerd als lid van 
het Algemeen Bestuur. Vier jaar la-
ter vervolgde hij zijn bestuursschap 
in het Dagelijks Bestuur. De heer 
Van den Brand prees de heer Van 
den Boomen die een echte ambas-
sadeur is voor WSD en vooral voor 
haar medewerkers met een arbeids-
beperking. Van den Brand bracht, 
namens het bestuur, zijn dank over 
en als blijk van waardering voor 20 
jaar betrokkenheid en inzet stak hij 
met veel plezier de heer Van den 
Boomen de WSD speld op.

De heer Van den Boomen krijgt de 
gouden WSD-speld opgespeld door 
plaatsvervangend voorzitter Van 
den Brand.

Taalwerkplaats Rooi: een plaats waar culturen 
elkaar ontmoeten

Een mengeling van en met verschil-
lende culturen, zo zou mijn stage-
plek  bij de Taalwerkplaats Rooi 
omschreven kunnen worden. Ik 
ben Joyce van Hoof en student aan 
de opleiding ‘Sociale Studies’ van 

Avans Hogeschool in Den Bosch. 
Afgelopen zeven maanden heb ik 
met heel veel plezier stage gelopen 
bij de Taalwerkplaats. 

Door: Joyce van Hoof

De Taalwerkplaats is er om Neder-
lands te leren, maar ook om andere 
mensen te ontmoeten. Wat ik er 
zo leuk aan vind? Het ene moment 
hoor je Engels om je heen, dan Chi-
nees of Arabisch. Op deze momen-
ten leggen de cursisten elkaar woor-
den uit in de taal die zij het best 
beheersen. Ik vind het geweldig om 
te zien dat zij elkaar stimuleren en 
helpen. Zelf leg ik vaak woorden uit 
met handen en voeten of geluiden. 
Als ik weer eens een keer op deze 
manier een woord aan het uitbeel-
den ben, wordt er altijd veel gela-
chen. Gelukkig weet iedereen na 
mijn uitvoering meestal wel wat het 
woord inhoudt. Ook vind ik de ver-
halen die de mensen meenemen uit 
het land van herkomst erg interes-
sant. Behalve dat ik op deze manier 
veel leer over andere culturen, leer 
ik ook veel bij over de Nederlandse 
taal. Tijdens mijn stageperiode ben 
ik begeleid door Mia van Boxtel, 
maar ik kon ook altijd terecht bij de 
andere vrijwilligers. 

De Taalwerkplaats komt elke 
woensdagochtend van 9 tot 12 uur 
bij elkaar. Op zoek naar een tijdelijke 
ruimte konden we tot de zomerva-
kantie zonder problemen terecht 
in Odendael. Iedereen is altijd van 
harte welkom bij de Taalwerkplaats 
en kan op een warme ontvangst re-
kenen. Wat mij zelf betreft: ik heb 
deze zeven maanden veel gelachen 
én veel geleerd! Bedankt allemaal!

TIG-lassers gezocht
Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en instructies, 
zelfstandig kleine tot middel grote RVS constructies of plaatwerkdelen. 
Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een belangrijke plaats in. Bij de 
fabricage van deze producten wordt met name een beroep gedaan op 
je technisch inzicht en je vaardigheden m.b.t. TIG-lassen.

Functie eisen:
● Ervaring in het bewerken van RVS
● Zelfstandig tekeningen lezen
●  Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of       

werkervaring
● Zelfstandig, fl exibel en accuraat
● Precieze en positieve instelling
● Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het 
vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en 
food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Handelweg 13a
5492NL Sint-Oedenrode
Tel: 0413-751262
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VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

 
VAKANTIEWERKERS 

 

GEVRAAGD (m/v)

 

(vanaf 13 jaar)
Voor het plukken 

van blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

VOF ’t Kampke
Vernhout 10 in St. Oedenrode 

Inl. 0413-479614 - mob. 06-22507940

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

www.industrybioscoop.nl

n.c.b.- laan 52 A Veghel  

 
t.0413 820 99

P
Gratis parkeren!

nieuwste aanbod Vette 

zomerfilms?! CheCk it out!

ADV_Industry_109x53.indd   8 01-07-14   10:12

Open Atelier in 
kruidentuin 
Sint-Paulus-
gasthuisjes

Drie Rooise beeldhouwsters hebben  
nu een eigen werkplek en expositie-
ruimte in de kruidentuin van de Sint-
Paulusgasthuisjes. Zij bepalen zelf de 
inrichting van de tuin.

 Nu al zijn er beelden te zien van Ans 
van Bakel en later ook beelden bij 
van Mien van Rooij en van Jeanne 
Wijnakker. Elke dinsdagmiddag van 
14.00 - 16.00 uur  worden er sieraden 
gemaakt door Ans en (of) Mien. Het 
Open Atelier is open van dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en 
duurt t/m september. Kerkstraat 20 
Sint-Oedenrode, ingang VVV.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding 
herstelwerkzaamheden.
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/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------

WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
HET IS TIJD VOOR UW TUIN

WIJ HEbbEN VOOR U:
- DIV. SOORTEN kUNSTmEST
- kORREl-/POEDERkalk
- mOSbESTRIJDER

- CUlTERRa
- POTgROND
- gRaSzaaD

kOm laNgS VOOR gRaTIS aDVIES VOOR 
OPTImaal RESUlTaaT.

--------------------------------------
Kamer te huur 
centrum Sint Oedenrode, € 493,58 
incl. p.m. Info: 
Van Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Aanbieding: kas leegverkoop
Bloeiende lavendel 13 cm pot € 1,20
Stamrozen vanaf € 2,50, Volop zomer-
bloeiers en vast tuinplanten, diverse 
kortingen.
Prei- en groenteplanten. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk Zuid 7b, 
Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Jansen Autostyling 
en Verhuur 

0653491324

Te huur 
Bedrijfsruimtes: Spuiterij met 

2 spuitcabines 240m2 en 
2 ruimtes te huur 120m2 met 
eventueel veel zolderruimte.

--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Voor startende ondernemers diverse 
instapklare kantoorruimten te huur op 
Campus Fioretti. Aantrekkelijke voor-
waarden. Bekijk het aanbod op 
www.campusfioretti.nl. Stuur een e-
mail naar info@starterscollectief.nl 
voor meer informatie of voor een vrij-
blijvende bezichtiging.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

   

Een grote groep kinderen. Herkent u mensen op deze foto? 
Dan horen we graag het antwoord. Alvast bedankt.

U kunt de reactie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. 

De koffie staat klaar.

Historische beelden

Marktplein
Te huur: Kleine vergader/repetitie-
ruimte, info: 06-10904814
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Gevonden: 25 juni aan de dijksteeg, 
een blauw jack en oranje vest met ca-
puchon, info: H. voets, sluitappel 7 tel 
0413 476449.
--------------------------------------
Gevonden: 22 juni tijdens de jaarmarkt 
op de kraam van Intertoys, wit tasje 
met legging en oranje vestje. Info: 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------
Gevonden: Op de Markt, maandag 30 
juni, sleutel van electrische fiets aan 
lichtgroen koordje. Info: 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------
Verloren: 26/6 ter hoogte van de 
Doornappel - Eversestraat, een witte 
kentekenplaat 49-HV-ZL. 
Info: W . van de Sande, 
Hoge Vonderstr. 11, 473790
--------------------------------------
Verloren: Vrijdag 27/6 op het Kerk-
plein, mobiele telefoon, zwarte Sony 
S, geel hoesje, info: 06 20000660
--------------------------------------
Verloren: 
Parel halssnoer, rose kleurige parels. 
info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17.
--------------------------------------

Gezocht

Gevr ambitieuze man en/of vrouw die 
serieus extra inkomen willen.
www.extra-inkomen.nl 
tel: 06-53159966 0499-477224
--------------------------------------

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

Diversen

RONDJE BOXTEL ‘ Kanovereniging De 
Pagaai, Boxtel. Zaterdag en zondag : 
vertrek tussen 10.00 – 14.00 uur. Vanaf 
clubhuis De Pagaai, Voetboog 7, Boxtel. 
Doordeweeks varen op afspraak, tel.: 
0620082982. www.depagaai.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------
6 JULI MEGA VLOOIENMARKT
Kerstroosstraat Valkenswaard.
200 kramen. Gratis entree 
06-20299824.
www.timmermans-evenementen.nl
--------------------------------------
Op zoek naar een goed doel? 
Denk eens aan het Hospice 
Sint-Oedenrode. Rekeningnummer 
NL77RABO0143738410

--------------------------------------
C.V. de Heikneuters komt weer spullen 
voor de rommelmarkt ophalen op de 
1e zaterdag van de maand.
Wij halen alle bruikbare, verkoop-
bare spullen op, echter geen witgoed, 
bankstellen en matrassen.
U kunt bellen met Piet van Erp op 
nummer 06-20078145 en wij komen 
de spullen ophalen.
--------------------------------------

Pasfotostudio 
bij Stomerij 
van Beeck

Het is voortaan mogelijk om bij Sto-
merij van Beeck pasfoto’s te laten 
maken. Vooraan in de winkel staat 
een professionele pasfotostudio.

De eerste mensen hebben er inmid-
dels al gebruik van gemaakt. De pas-
fotostudio van Stomerij van Beeck 
maakt officiële pasfoto’s die te ge-
bruiken zijn voor paspoort en rijbe-
wijs. Bovendien is de afdruksnelheid 
ongekend. Binnen een halve minuut 
zijn de pasfoto’s klaar. Openingstij-
den Van Beeck; ma 13 – 18u, di t/m 
do 9 – 18u, vrij 9 – 20u en za 9 – 16u.

advertorial

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap
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Tuin 'De Stal' een klein Roois paradijsje 

Er zijn maar weinig mensen in Sint-
Oedenrode die tuin 'De Stal' aan de 
Stekelbrem kennen. Toch is het mis-
schien wel een van de meest bijzon-
dere plaatsen in Sint-Oedenrode. 
Rien van den Hurk heeft de afgelopen 
decennia het voormalige weiland om-
gebouwd tot een prachtige tuin. Hij 
geniet er elke dag van, maar stelt ie-
dereen in de gelegenheid om ervan te 
genieten.

Verscholen achter de struiken aan de 
Stekelbrem ligt een klein paradijsje. 
Tuin 'De Stal' is een verzameling van 
kleine tuintjes die bij elkaar zo'n hecta-
re groot zijn. “Het is zeker vijfendertig 
jaar geleden dat ik met de aanleg van 
de tuinen ben begonnen”, vertelt Rien 
van den Hurk. Hij is de eigenaar van 
de tuinen en werkt er nog elke dag 
met veel plezier. 
“Aanvankelijk kwamen we hier met 
mijn ouders en de hele familie elke 
week bij elkaar. In het begin was er 

alleen een paardenweitje en een kip-
penren. Ik heb toen een vijver gegra-
ven, zodat de kinderen konden vissen. 
Langzaam maar zeker werd de tuin 
steeds groter en de kippenren kleiner', 
vervolgt Van den Hurk. “In de loop 
van de jaren maakte ik steeds meer 

kamertjes. Ooit was dat één kamer 
per jaar, maar het duurde ook wel eens 

drie jaar voor een kamertje klaar was. 
Uitbreiden is er tegenwoordig niet 
meer bij, want de tuinen zijn volgens 
Rien klaar. Het belangrijkste is nu dat 
alles netjes wordt onderhouden.

Als je door de tuinen loopt vraag je je 
af waar Rien al zijn inspiratie vandaan 
haalde om zoveel verschillende tuinen 
in te richten. Hij is daar dan ook eer-
lijk in als je het hem vraagt. “Ik heb 
samen met mijn vrouw veel tuinen 

bekeken daar deden we onze ideeën 
op. Maar”, zo vertelt Rien stellig, we 
heb nooit iets gekopieerd, Ik maakte 
een foto in mijn hoofd en daar ging ik 
mee aan de slag. Bouwtekeningen had 
ik niet nodig”.

Tuin 'De Stal' is in de zomer elke middag 
open. Rien vraagt wel 2,50 euro als een 
kleine entree van de bezoekers. Niet 
om er rijk van te worden, maar wel als 
een bijdrage in de kosten die hij moet 
maken om de tuinen te onderhouden. 
“Het onderhoud doe ik niet alleen, 
dat lukt me niet meer op mijn leeftijd, 
maar gelukkig zijn er vrijwilligers die me 
daarbij helpen”, zo sluit Rien genietend 
vanaf zijn eigen terras af.
Website: www.tuindestal.nl

Zondag 6 juli aanstaande

Popup Puppyquiz open air beleeft 
tweede editie

Aanstaande zondag 6 juli vindt 
voor het tweede achtereenvolgende 
jaar de Popup Puppyquiz open air 
plaats. Een gratis gezellige quiz in 
de open lucht voor de hele familie.

Tussen twaalf en twee uur zal De 
Natte Plek talloze vragen, plaatjes 
en audiofragmenten als quizvraag 
brengen en mogen teams, bestaan-
de uit familie, vrienden, collega's en 
buren, zoveel mogelijk goede ant-
woorden verzinnen.
Er is geen maximale teamgrootte; 
alles wat op een picknickkleed past 
mag meedoen, van baby's tot hoog 

bejaarden. De vragen gaan daarom 
ook over babyhapjes, Teletubbies, 
schoolTV weekjournaal, spuiten en 
slikken, het WK voetbal, Vera Lynn, 
tot de moord op Franz Ferdinant.
Bij erg slecht weer gaat het eve-
nement niet door, hou daarom de 
facebookpagina van De Natte Plek 
Pubquiz in de gaten. Neem hapjes, 
drankjes én een picknickkleed mee 
en kom zondag aanstaande iets voor 
twaalven naar het veld tussen Ma-
riëndael, de Dommelrodeschool en 
het kasteel en geniet tot een uur of 
twee van dit geweldige gratis eve-
nement!
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Winkelreus is hét adres voor de aanschaf van laptops, tablets en smartphones. 
Ook voor accessoires en reparatie van deze apparatuur.

Alle genoemde prijzen en acties onder voorbehoud van wijzigingen. REUSACHTIG IN COMPUTERS EN TELECOM

BARBECUE
PAKKET
VOOR 4 

PERSONEN!

KOOP BIJ WINKELREUS COMPUTERS 
EEN JIBI PRODUCT EN MAAK KANS OP
ÉÉN VAN DE TIEN BBQ PAKKETTEN 
VOOR 4 PERSONEN!

Jibi is bij uitstek het accessoiremerk als het gaat om 
veilige bescherming van een tablet of een smartphone. 
Winkelreus biedt je een groot assortiment Jibi artikelen 
tegen lage prij zen. Daarmee heb je direct een prima 
be schermde iPad Air, Galaxy S5 of welk ander toestel 
dan ook!
Koop je bij WInkelreus Computers een Jibi pro duct in 
de periode tot en met 15 juli 2014? Dan maak je kans 
op één van de tien BBQ pakketten!   

Jibi is de uitvinder van het Triple 
Protect concept: een complete, drie-
voudige bescherming van binnen 
en buiten voor je Android smart-
phone of tablet. Een beschermende 
case + screen protector + Panda 
Mobile Security software. 

 Wat vind je in het pakket?
- Barbecue set
- Vleespakket
- Krat bier
- Zak houtskool met aan-

maakblokjes
- Oranjepakket
- Fles wijn
- Winkelreus Computers 

waarde bon t.w.v. € 10,-

WAARDEBON

€ 10,-
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2e Yanec 

cartridge 

1/2 prijs
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Yanec inktcartridges zijn de beste en goedkoopste alternatieven voor de 

dure originele inkt. Méér milli liters per cartridge, uitbun dige kleurresul-

taten en vele malen goedkoper dan de rest. 

Bij Winkelreus Computers is voor de meeste printers direct de juiste car-

tridge ver krijgbaar. Koop nu de voordeligste inkt van Yanec en ontvang 

elke tweede cartridge voor de helft van de prijs. Maak bovendien tot 15 

juli 2014 kans op een jaar gratis printen*!

* Gratis inktcartridges voor één type printer met een maximum van 10 cartridges.

Inkt voor vrijwel
alle printers van:

YANEC INKT MET 100% GARANTIE

   HET
BREEDSTE EN

GOEDKOOPSTE
ASSORTIMENT
  IN DE REGIO!

2E YANEC
 CARTRIDGE
 HALVE
 PRIJS!

Actie geldig tot 15 juli 2014

CANON PGI-525BK
ZWART (ORIGINEEL) 
INHOUD: 19ML
€ 0,63 PER ML

YANEC PGI-525BK 
ZWART (CANON)  
INHOUD: 19,4ML
€ 0,39 PER ML

PRIJS/INHOUD VERGELIJKINGDD VERGELI VERGELI

  PRIJS
VOORDEEL

  € 444

  €750  €1194

   OOK
  VOOR
 TONERS
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OP = OP 
APPLE IPAD’S REFURBISHED 

Win 
1 van de 10

Barbecue 

pakketten 
voor 

4 personen

€ 175,-

Extra handen nodig in Sint-Oedenrode
Zeg Multiple Sclerose (MS) en veel 
mensen denken aan een rolstoel 
en een spierziekte. De chronische 
ziekte, die het zenuwstelsel aantast, 
komt maar moeilijk van vooroorde-
len af. Tijd voor actie, besluit Saskia 
Lie Atjam, ambassadeur van het Na-
tionaal MS Fonds.

Saskia Lie Atjam, 45 jaar, heeft 4 jaar 
geleden de diagnose MS gekregen, 
maar heeft sinds 2007 al klachten. 
Was de diagnose een dieptepunt of 
duidelijkheid? Het is een duidelijk-
heid, een verademing. Eindelijk heb 
ik een diagnose, hoe zwaar die ook 
is! Er is een enorm vooroordeel dat 
mensen met MS in een rolstoel te-
rechtkomen. Ik heb mijn omgeving  

zelf verteld wat MS is zodat mensen 
niet zelf daarbij een beeld gaan vor-
men.

Staat MS jouw leven in de weg?
MS staat mijn leven niet in de weg, ik 
denk dat je alleen maar zelf je leven 
in de weg kan staan. Het is gewoon 
hoe je er zelf mee omgaat en hoe po-
sitief of negatief je in het leven staat. 
Op zekere hoogte kan je natuurlijk 
bepaalde dingen minder goed, maar 
mijn leven gaat gewoon door.
Het lastigste vind ik het inleveren van 
bepaalde dingen die je vroeger deed. 
Ik sportte bijvoorbeeld heel veel, dat 
gaat gewoon niet meer. Je moet niet 
meer teruggrijpen naar het leven wat 
je hiervoor had. Zo van: Ja, maar 

toen kon ik dat nog…. Dat vind ik 
af en toe wel eens lastig. Je lichaam 
dirigeert nu eigenlijk een beetje je le-
ven.

Is MS voor iedereen hetzelfde?
MS is niet voor iedereen hetzelfde. 
Je kan 100 MS-patiënten hebben en 
iedereen heeft een ander verhaal.

De grootste misvatting?
Ten eerste dat mensen denken dat 
het een spierziekte is en ten tweede 
dat iedereen met MS in een rolstoel 
terecht komt. Dat is helemaal niet zo. 
Je kan 100 worden met MS.

Wat is jouw motto?
Het zijn niet de jaren in je leven die 

tellen, maar hoe je het leven hebt ge-
leefd in die jaren.

Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS 
Collecte met zo’n 5 collectanten 
in Sint-Oedenrode georganiseerd. 
“Wij zijn dolblij met dit aantal col-
lectanten! Maar om bij iedere voor-
deur aan te bellen, zijn er zeker nog 

70 collectanten nodig”, zegt Saskia 
Lie Atjam. Aanmelden als collectant 
kan bij het Nationaal MS Fonds, 
info@nationaalmsfonds.nl of via 
010-5919839 Voor meer informa-
tie: www.nationaalmsfonds.nl. Een 
donatie, klein of groot, is welkom op 
giro 5057.
De collecteweek is van 17-22 
november.
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Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

Speijkerstraat 1
5492 NP St. Oedenrode
E. info@isb-techniek.nl

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

*  Onderhoud en service
*  Verkoop en verhuur cv-ketels
*  Water, gas, sanitair en cv
*  Kwaliteit
*  Vakmanschap
*  24/7 storingsdienst

T: 0413 - 47 67 33

www.sanidrome.nl/vanlieshout
De Amert 98, Veghel
(0413) 34 40 43
Openingstijden: zie site

*Vraag naar de voorwaarden.

6%op

BTW
 vakkundige
 installatie!*

Optimale hygiëne met 
Villeroy & Boch DirectFlush

Wandcloset
V&B Subway 2.0

(open spoelrand)

uitgevoerd met 
DirectFlush

nu gratis*

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB Son Tel: 0499-461069 | www.houthandelmaas.nl

Alle seizoenen 
genieten 

met deze buitengewone 
buiten-verblijven en 
kapschuren van zeer 

duurzaam lariks/douglashout. 

Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB SON, 
Tel.: 0499-461069

www.houthandelmaas.nl

Kemabo v.o.f.
Handelsweg 14a
Sint Oedenrode

T   0413 84 02 44
F   0413 84 04 62
www.kemabo.nlUw aandrijf en besturingspartner!

  

 

Maatwerk in tuinhout 
 

In eigen werkplaats maken 
wij allerlei toepassingen van 
hout voor in de tuin zoals 
schuttingen, tuinhuisjes, 
terrasoverkappingen en 
vlonders. 

Specialist in tuinverlichting 
 

In onze showroom vindt u de 
grootste collectie buitenverlichting 
voor huis & tuin waarvan 1000 
modellen zijn opgesteld. Kom langs 
voor lichtadvies en een lichtplan. 
NIEUW: verduisterde led-garden! 

Uitgebreide informatie op onze site   Berkdijk 14 
   Sint Michielsgestel 
WWW.TUINTOTAAL.NL   073 - 551 42 51   

Kemabo test ‘Windwatch’ op dak Van Acht koel- en vriesopslag
Het is veel mensen al opgevallen. Op het dak van Van Acht koel- en vries-
opslag staat een apart soort windmolen. De sporen leiden direct naar 
Ketelaars Machine Bouw (Kemabo) te Nijnsel. Dennis Ketelaars, mede-
eigenaar, vertelt dat het gaat om een test. 

Kemabo is altijd bezig met duurzaamheid. Zo heeft het bedrijf al stuwen ont-
wikkeld die functioneren op zonne-energie. Toen Jan van der Vleuten aan 
kwam zetten met een boekwerk van de TU/E werden de oren gespitst. Het 
betrof namelijk een compleet plan voor het realiseren van een windmolen. 
Dennis en zijn team werden direct enthousiast. “Daar wilden we graag uren in 
investeren”, aldus de techneut. Ze gingen er mee aan de slag en doopten de 
molen tot ‘Windwatch’. Dennis: “Het is de bedoeling dat de Windwatch straks 
4500 kw per jaar op gaat wekken. Genoeg om voor één modaal gezin zelf-
voorzienend te zijn.” Nu loopt de test bij Van Acht, tot medio oktober. Aan de 
molen is een grote waterbak met verwarmingselementen aangesloten zodat 
de molen zijn stroom kwijt kan. “De Windwatch haalt het hoogste rendement 
uit windkracht 2,5”, legt de ondernemer uit. Komt de windkracht daarboven, 
dan remt hij zelf af. Dat zie je bij andere windmolens niet. Uiteindelijk moet 
deze windmolen concurrerend zijn met zonnecellen.”

KLIMAAT
BEHEERSING & 
DUURZAAMHEID

Catt-behandeling Van Acht koel- en 
vriesopslag is milieuvriendelijk

Reguleren van klimaat in koelopslag 
om plaagdieren te bestrijden
Op de foto van de windmolen, die bij het artikel van Kemabo staat, valt 
nog iets meer op. Van Acht koel- en vriesopslag is druk bezig met de 
modernisering van haar kantoorinvulling. Ruimere kantoren, een pre-
sentatieruimte en een betere uitstraling. Het bedrijf kijkt vooruit. Ook 
op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld is de unieke CATT-be-
handeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment). Het 
Rooise bedrijf werkt daarin samen met de Universiteit van Wageningen.

Terwijl veel mensen nog steeds niet weten wat Agri-Food Capital inhoudt, zit 
Van Acht – gehuisvest aan de Hoogstraat – er middenin. De samenwerking met 
een Universiteit om duurzame en milieuvriendelijke producten te ontwikkelen 
mag als rolmodel gezien worden. Dit partnerschap zal geïntensiveerd worden. 
Binnenkort meer daarover.

In Nederland is er een groep aardbeiplantenvermeerderaars (Plantum) die in 
samenwerking met de research afdeling van de Universiteit van Wageningen 
de CATT-behandeling heeft ontwikkeld. Met deze behandeling wordt op een 
milieuvriendelijke wijze plaagdieren bestreden d.m.v. bepaalde temperaturen, 
luchtsamenstellingen en luchtvochtigheid. De behandeling wordt veelvuldig 
toegepast op aardbeiplanten om aardbeimijt en nemathoden af te doden. 

Het gehele traject vindt plaats in een ultrasoon bevochtigde behandelruimte. 
Na het behandelen worden de planten in dezelfde ruimte teruggekoeld. Direct 
voor het a� everen worden de planten machinaal ingeseald. I.v.m. hygiëne wor-
den de CATT-behandelingen op een aparte afdeling in het bedrijf uitgevoerd. 
Van Acht Koel-  & Vriesopslag is wereldwijd één van de twee erkende CATT be-
handelingslocaties. De behandelingen worden zowel voor diverse Nederland-
se als buitenlandse plantenvermeerderaars uitgevoerd.

                             TIP! Bespaar op uw energie

                       •  Laat geen licht branden in ruimte 

            waar (tijdelijk) geen mensen zijn. 

    •  Breng een klokschakelaar aan op de 

    verwarming. Daarmee kunt u automatisch 

              de dag- en nachttemperatuur regelen en 

             voorkomt u dat de verwarming onnodig blijft 

           branden. 
     •  Kijk eens kritisch naar de ingestelde temperatuur. 

  Vaak is die te hoog ingesteld. Elke graad lager scheelt 

  6% op de energierekening. 

   •  Gebruik waterbesparende kranen en 

      toiletspoelbakken.

TIP! Duurzaamheid in de badkamer
Duurzaamheid in de badkamer begint altijd bij het ontwerp. Een badkamer produceert een enorme 
hoeveelheid vocht, waardoor er extra aandacht moet worden besteed aan de materialen en ventilatie. 
   Een verkeerde materiaalkeuze kan leiden tot schimmels wat niet ten goede komt aan het binnen-
      klimaat. Glas en keramische tegels zijn over het algemeen de beste keuze. Neem een water-
        besparende douchekop. Door de grotere weerstand kun je hiermee aardig wat water 
         besparen zonder aan comfort in te boeten. Door een normale douchekop stroomt 
            gemiddeld 8,7 liter water per minuut en bij een waterbesparende douchekop is dit 5 liter. 
             Deel je bad of douche en bespaar de helft aan water. Dit was vroeger heel normaal en 
              nu weer helemaal hip. En natuurlijk veel gezelliger! Neem een douche in plaats van 
                een bad. Bij een douchebeurt van 5 minuten verbruik je gemiddeld 55 liter, bij een 
                   vol bad zit je al ruim aan 110 liter. 

                       Duurzamer leven doe je niet in één keer. Maar probeer bij alles wat je nieuw 
                           aanschaft na te gaan of er ook een betere, milieuvriendelijke keuze is.

TIP! Duurzaamheidsklasse van hout
De duurzaamheidsklasse van hout is een norm die gebruikt wordt als aanduiding voor de resistentie 
van het kernhout van houtsoorten tegen ongunstige omstandigheden. Binnen de Europese Unie is deze 
onder andere in 1994 vastgelegd in Europese Norm 350-2. 
Duurzamer leven doe je niet in één keer. Maar probeer bij alles wat je nieuw aanschaft na te gaan of er 
ook een betere, milieuvriendelijke keuze is.
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Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

Speijkerstraat 1
5492 NP St. Oedenrode
E. info@isb-techniek.nl

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

*  Onderhoud en service
*  Verkoop en verhuur cv-ketels
*  Water, gas, sanitair en cv
*  Kwaliteit
*  Vakmanschap
*  24/7 storingsdienst

T: 0413 - 47 67 33

www.sanidrome.nl/vanlieshout
De Amert 98, Veghel
(0413) 34 40 43
Openingstijden: zie site

*Vraag naar de voorwaarden.

6%op

BTW
 vakkundige
 installatie!*

Optimale hygiëne met 
Villeroy & Boch DirectFlush

Wandcloset
V&B Subway 2.0

(open spoelrand)

uitgevoerd met 
DirectFlush

nu gratis*

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB Son Tel: 0499-461069 | www.houthandelmaas.nl

Alle seizoenen 
genieten 

met deze buitengewone 
buiten-verblijven en 
kapschuren van zeer 

duurzaam lariks/douglashout. 

Kanaalstraat 29 t/m 33, 5691 NB SON, 
Tel.: 0499-461069

www.houthandelmaas.nl

Kemabo v.o.f.
Handelsweg 14a
Sint Oedenrode

T   0413 84 02 44
F   0413 84 04 62
www.kemabo.nlUw aandrijf en besturingspartner!

  

 

Maatwerk in tuinhout 
 

In eigen werkplaats maken 
wij allerlei toepassingen van 
hout voor in de tuin zoals 
schuttingen, tuinhuisjes, 
terrasoverkappingen en 
vlonders. 

Specialist in tuinverlichting 
 

In onze showroom vindt u de 
grootste collectie buitenverlichting 
voor huis & tuin waarvan 1000 
modellen zijn opgesteld. Kom langs 
voor lichtadvies en een lichtplan. 
NIEUW: verduisterde led-garden! 

Uitgebreide informatie op onze site   Berkdijk 14 
   Sint Michielsgestel 
WWW.TUINTOTAAL.NL   073 - 551 42 51   

Kemabo test ‘Windwatch’ op dak Van Acht koel- en vriesopslag
Het is veel mensen al opgevallen. Op het dak van Van Acht koel- en vries-
opslag staat een apart soort windmolen. De sporen leiden direct naar 
Ketelaars Machine Bouw (Kemabo) te Nijnsel. Dennis Ketelaars, mede-
eigenaar, vertelt dat het gaat om een test. 

Kemabo is altijd bezig met duurzaamheid. Zo heeft het bedrijf al stuwen ont-
wikkeld die functioneren op zonne-energie. Toen Jan van der Vleuten aan 
kwam zetten met een boekwerk van de TU/E werden de oren gespitst. Het 
betrof namelijk een compleet plan voor het realiseren van een windmolen. 
Dennis en zijn team werden direct enthousiast. “Daar wilden we graag uren in 
investeren”, aldus de techneut. Ze gingen er mee aan de slag en doopten de 
molen tot ‘Windwatch’. Dennis: “Het is de bedoeling dat de Windwatch straks 
4500 kw per jaar op gaat wekken. Genoeg om voor één modaal gezin zelf-
voorzienend te zijn.” Nu loopt de test bij Van Acht, tot medio oktober. Aan de 
molen is een grote waterbak met verwarmingselementen aangesloten zodat 
de molen zijn stroom kwijt kan. “De Windwatch haalt het hoogste rendement 
uit windkracht 2,5”, legt de ondernemer uit. Komt de windkracht daarboven, 
dan remt hij zelf af. Dat zie je bij andere windmolens niet. Uiteindelijk moet 
deze windmolen concurrerend zijn met zonnecellen.”

KLIMAAT
BEHEERSING & 
DUURZAAMHEID

Catt-behandeling Van Acht koel- en 
vriesopslag is milieuvriendelijk

Reguleren van klimaat in koelopslag 
om plaagdieren te bestrijden
Op de foto van de windmolen, die bij het artikel van Kemabo staat, valt 
nog iets meer op. Van Acht koel- en vriesopslag is druk bezig met de 
modernisering van haar kantoorinvulling. Ruimere kantoren, een pre-
sentatieruimte en een betere uitstraling. Het bedrijf kijkt vooruit. Ook 
op het gebied van duurzaamheid. Een voorbeeld is de unieke CATT-be-
handeling (Controlled Atmosphere Temperature Treatment). Het 
Rooise bedrijf werkt daarin samen met de Universiteit van Wageningen.

Terwijl veel mensen nog steeds niet weten wat Agri-Food Capital inhoudt, zit 
Van Acht – gehuisvest aan de Hoogstraat – er middenin. De samenwerking met 
een Universiteit om duurzame en milieuvriendelijke producten te ontwikkelen 
mag als rolmodel gezien worden. Dit partnerschap zal geïntensiveerd worden. 
Binnenkort meer daarover.

In Nederland is er een groep aardbeiplantenvermeerderaars (Plantum) die in 
samenwerking met de research afdeling van de Universiteit van Wageningen 
de CATT-behandeling heeft ontwikkeld. Met deze behandeling wordt op een 
milieuvriendelijke wijze plaagdieren bestreden d.m.v. bepaalde temperaturen, 
luchtsamenstellingen en luchtvochtigheid. De behandeling wordt veelvuldig 
toegepast op aardbeiplanten om aardbeimijt en nemathoden af te doden. 

Het gehele traject vindt plaats in een ultrasoon bevochtigde behandelruimte. 
Na het behandelen worden de planten in dezelfde ruimte teruggekoeld. Direct 
voor het a� everen worden de planten machinaal ingeseald. I.v.m. hygiëne wor-
den de CATT-behandelingen op een aparte afdeling in het bedrijf uitgevoerd. 
Van Acht Koel-  & Vriesopslag is wereldwijd één van de twee erkende CATT be-
handelingslocaties. De behandelingen worden zowel voor diverse Nederland-
se als buitenlandse plantenvermeerderaars uitgevoerd.

                             TIP! Bespaar op uw energie

                       •  Laat geen licht branden in ruimte 

            waar (tijdelijk) geen mensen zijn. 

    •  Breng een klokschakelaar aan op de 

    verwarming. Daarmee kunt u automatisch 

              de dag- en nachttemperatuur regelen en 

             voorkomt u dat de verwarming onnodig blijft 

           branden. 
     •  Kijk eens kritisch naar de ingestelde temperatuur. 

  Vaak is die te hoog ingesteld. Elke graad lager scheelt 

  6% op de energierekening. 

   •  Gebruik waterbesparende kranen en 

      toiletspoelbakken.

TIP! Duurzaamheid in de badkamer
Duurzaamheid in de badkamer begint altijd bij het ontwerp. Een badkamer produceert een enorme 
hoeveelheid vocht, waardoor er extra aandacht moet worden besteed aan de materialen en ventilatie. 
   Een verkeerde materiaalkeuze kan leiden tot schimmels wat niet ten goede komt aan het binnen-
      klimaat. Glas en keramische tegels zijn over het algemeen de beste keuze. Neem een water-
        besparende douchekop. Door de grotere weerstand kun je hiermee aardig wat water 
         besparen zonder aan comfort in te boeten. Door een normale douchekop stroomt 
            gemiddeld 8,7 liter water per minuut en bij een waterbesparende douchekop is dit 5 liter. 
             Deel je bad of douche en bespaar de helft aan water. Dit was vroeger heel normaal en 
              nu weer helemaal hip. En natuurlijk veel gezelliger! Neem een douche in plaats van 
                een bad. Bij een douchebeurt van 5 minuten verbruik je gemiddeld 55 liter, bij een 
                   vol bad zit je al ruim aan 110 liter. 

                       Duurzamer leven doe je niet in één keer. Maar probeer bij alles wat je nieuw 
                           aanschaft na te gaan of er ook een betere, milieuvriendelijke keuze is.

TIP! Duurzaamheidsklasse van hout
De duurzaamheidsklasse van hout is een norm die gebruikt wordt als aanduiding voor de resistentie 
van het kernhout van houtsoorten tegen ongunstige omstandigheden. Binnen de Europese Unie is deze 
onder andere in 1994 vastgelegd in Europese Norm 350-2. 
Duurzamer leven doe je niet in één keer. Maar probeer bij alles wat je nieuw aanschaft na te gaan of er 
ook een betere, milieuvriendelijke keuze is.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Meldingen

HuisvuilAgenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering 10 juli 2014
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 10 juli a.s..  De 
vergadering begint om 19.00 uur. Op de 
voorlopige agenda voor deze openbare 
vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:
•  Aanpassing bestemmingsplan Buiten-

gebied aan uitspraak Raad van State
•  Collegeprogramma Sint-Oedenrode 

2014-2018: Met vertrouwen de toe-
komst in

• Vaststelling kadernota 2015

Tenzij anders aangegeven, is spreek-

recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl.
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Spreekuur burgemeester

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 14 juli 2014 vervalt

Informatiebijeenkomst afdichting stortplaats 
Vlagheide
Maandag 7 juli 2014 in Gemeenschapshuis De Brink, Eerde

Binnenkort start het Stadsgewest 
's-Hertogenbosch met de definitieve, 
wettelijk verplichte, afdichting van 
stortplaats Vlagheide. Deze werkzaam-
heden duren van medio 2014 tot en 
met eind 2015. 
De stortplaats wordt per 1 januari 2017 
overgedragen aan de provincie Noord 
Brabant (voor de eeuwigdurende mi-
lieuzorg). Het is de intentie dat de ge-
meente Schijndel eigenaar wordt van 
de grond.

De gemeente wil iedereen zo goed mo-
gelijk infomeren over de afdichting van 
de Vlagheide en de hieraan gekoppelde 
werkzaamheden. De gemeente orga-
niseert hiervoor een informatiebijeen-
komst. Tijdens deze bijeenkomst geeft 

het Stadsgewest ’s-Hertogenbosch een 
toelichting op de werkzaamheden. 
Iedereen is van harte welkom bij deze 
informatiebijeenkomst aanwezig te 
zijn. De informatiebijeenkomst vindt 
plaats op maandag 7 juli 2014 om 20:00 
uur in Gemeenschapshuis De Brink, Sint 
Antoniusplein 7 in Eerde.

Voor meer informatie over de werk-
zaamheden kan men contact opnemen 
met de heer T. Folmer van Stadsgewest 
's-Hertogenbosch, 
telefoon 06 53 88 80 36.
Voor meer informatie over de bijeen-
komst kan men contact opnemen met 
het cluster Communicatie van de ge-
meente Schijndel, 
telefoon (073) 544 09 99.

Presentatie plannen ‘Bruisend dorpshart Nijnsel’
In het gemeentehuis van Sint-
Oedenrode ligt vanaf vandaag op het 
publieksplein de tekening met het in-
richtingsplan voor het ‘Bruisend dorps-
hart Nijnsel’ ter inzage. Het plan heeft 
betrekking op de inrichting van de Oude 
Lieshoutseweg en het gedeelte van de 
Lieshoutseweg tussen de Lupinestraat 
en de Hortensiastraat.
In het plan wordt voorzien in de herin-
richting van de beide genoemde wegen. 
Daarbij is het uitgangspunt om de we-
gen zo in te richten dat een grote open-

bare ruimte ontstaat die voor meerdere 
doeleinden gebruikt kan worden.

U kunt het plan vanaf woensdag 2 juli 
2014 tot en met dinsdag 19 juli op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.30 uur in-
zien. Als u het plan buiten deze tijden 
in wilt zien, dan kan dat ook, maar dan 
moet u daarvoor wel een afspraak ma-
ken. Dat kan via het telefoonnummer 
(0413) 481911. U kunt het plan ook tij-
dens de openingstijden van de Beckart 
inzien. 

Inspraakavond Idop-Boskant 7 juli 2014
Tijdens een informatieavond op 23 sep-
tember 2013 in zaal De Vriendschap 
hebben de inwoners van Boskant  kennis 
kunnen  nemen van het voorgenomen 
herinrichtingplan voor het Ritaplein en 
omgeving. Die herinrichting vindt plaats 
in het kader van het Idop (Integraal 
Dorps Ontwikkelings Plan). Behoudens 
een aantal nog te verwerken opmerkin-
gen kreeg het ontwerpplan op hoofdlij-
nen brede instemming.  Een oproep om 
in een Klankbordgroep zitting te nemen 
en daarmee samen de verfijning van het 

plan vorm te geven, bracht al snel zo’n 
15 betrokken Boskanters bijeen. Samen 
met de Dorpsraad en de gemeente is het 
inrichtingsplan voor het Ritaplein ver-
der uitgewerkt. Als onderdeel van het 
inspraakproces  wordt het  uitgewerkte 
plan op maandag 7 juli vanaf 20.00 uur 
aan de bewoners gepresenteerd en toe-
gelicht. De presentatie vindt plaats in de 
Tuinzaal van De Vriendschap. Naast deze 
presentatie zal het plan vanaf diezelfde 
datum gedurende een 4-tal weken in het 
gemeentehuis ter inzage liggen. 

Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld 
bouwen, milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)
Voor de procedures kijk op de website www.sint-oedenrode.nl/procedures

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Ollandseweg 174 5491 XC 24-06-2014 Kappen van 1 eik
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Cathalijnepad 1 5491GT 6 weken  Verbouwen Dommelhoeve
Hoogstraat 48 5492 VW 6 weken  Verbouw kantoor
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Besluit verdaging huisvestingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Kasteellaan 4 5492 BR 6 weken  Aanvraag huisvestingsvergunning
Hierop is procedure 1 van toepassing

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit 
   verzonden Omschrijving
Jekschotseweg 36/36a 5491 RB 24-06-2014 Splitsen van woning 
Hoogeind 9 5491 VG 25-06-2014 Ontheffing voor pensionstalling
Mater   5492 BJ  25-06-2014 Uitbreiden van clubgebouw
Lemmensstraat 27 
Boskantseweg 37 5492 BV 26-06-2014 Uitbreiden van woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Koevering 2 5491 SX   Gedeeltelijk intrekken omgevings-
     vergunning activiteit milieu.
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
3 juli 2014 ter inzage.

Ontwerp-exploitatievergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Kerkstraat 18 5492AH Ter inzage  Ontwerp-Exploitatievergunning
   v.a. 3-7-2014 Café ‘t Straotje
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Inzameling oud papier
Donderdag 3 juli
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur;

•  Buurtvereniging Vressel; container 
donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut.

Vrijdag 4juli
•  Buurtvereniging Vressel; container 

vrijdag tot 16.00 uur op parkeerplaats 
t.o. de Vresselse Hut.

Zaterdag 5 juli
•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-

hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur;

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

Woensdag 9 juli
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur. 

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Grote bruine dames portemonnee met 

rijbewijs/pasjes/geld
•  Fietssleutel met sleutelhanger 

Vingino
•  Gouden heren trouwring met  

inscriptie Annet
•  Samsung galaxy ace plus in paars 

hoesje met een kikker-bedeltje
• Witte kentekenplaat voor aanhanger

Gevonden voorwerpen
•  Gouden damesring met inscriptie  

Maria
• Zilveren ketting

Laura Petersen

Gezellige horeca...
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Evenementen

Burgemeester legt kinderen uit wat fusie inhoudt

De vragen aan de burgemeester gin-
gen lang niet allemaal over de fusie, 
maar toch werd het onderwerp lang 
en breed besproken. Burgemees-
ter Maas nodigde vrijdagmorgen 
meerdere groepen 8 uit om uit te 
leggen wat de fusie met Veghel en 
Schijndel in gaat houden. Zo was de 
raadzaal heel de ochtend gevuld en 
de burgemeester heeft vast en zeker 
wat goede tips opgevangen.

“Wat zouden jullie in Sint-Oeden-
rode willen behouden?” Dit was 
één van de vragen die de burger-
vader aan de jonge ‘raad’ stelde. 
De groep-achters van basisschool 
Kienehoef beten het spits af. ‘Het 
zwembad’, klonk het luid door de 

microfoon. Sommige antwoorden 
werden gegeven om maar met de 
knopjes te kunnen spelen, maar de 
meeste werden serieus afgevuurd. 
‘Ik wil graag kunstgras’, riep een an-
der. Het sloeg niet op de oorspron-
kelijke vraag, maar de groep bleek 
een duidelijke afspiegeling van wat 
er speelt in het dorp. Aangezien het 
basisschool Kienehoef betrof kon de 
wens om de hondentoiletten terug 
te krijgen ook niet achterblijven. 
De burgemeester speelde mooi op 
de reacties in. Hij nam ruim de tijd 
voor alle vragen en deed zijn best om 
ze allemaal te beantwoorden. Tus-
sen neus en lippen door bracht hij de 
kinderen ook nog wat bij. Hij liet ze 
raden hoeveel miljoen de gemeente 

uitgeeft per jaar (30 miljoen), hoe-
veel daarvan naar ambtenaren gaat 
(8 miljoen), hoeveel geld uitgegeven 
wordt aan onderwijs (4 á 5 miljoen) 
en hoeveel inwoners Schijndel, Veg-
hel en Sint-Oedenrode samen heb-
ben (80.000).  

Eén jongeman vroeg waarop de 
nieuwe gemeente gaat bezuinigen. 
“Je hebt het telkens over bezuinigen, 
maar in eerste instantie gaat het erom 
dat we goed gaan zorgen voor onze 
burgers. Op alle gebieden”, diende 
Maas hem van repliek. Na een uur 
goed luisteren mocht de klas vertrek-
ken. Ogenschijnlijk met een voldaan 
gevoel. De burgemeester had er in 
ieder geval duidelijk schik in.

Van 11 juli tot en met 8 augustus verkeershinder 
in Sint-Oedenrode

Rijkswaterstaat voert van 11 juli tot een 
met 8 augustus werkzaamheden uit aan 
en rond de A50 tussen Eindhoven en 
Veghel. Hierbij worden op beide rijba-
nen voegovergangen en het asfalt ver-
vangen. Omdat de werkzaamheden niet 
gecombineerd kunnen worden verhoogt 
Rijkswaterstaat pas daarna de brug in 
de A50 over het kanaal in Veghel met 
ongeveer 1 meter. Na de verhoging  kun-
nen straks grote schepen over de Zuid- 
Willemsvaart varen. 
Weggebruikers en de omgeving moeten 
rekening houden met verschillende weg-
afsluitingen en forse verkeershinder.

De werkzaamheden op een rij:
•  Vrijdag 11 juli tot zaterdag 19 juli 23.00 

uur: De A50 is gesloten van knooppunt 
Ekkersrijt tot afrit 11 Veghel in de rich-
ting van Oss/Nijmegen.

•  Zaterdag 19 juli 323.00 uur tot maan-
dag 28 juli 05.00 uur: De A50 is dicht 
van oprit 11 tot knooppunt Ekkersrijt 
in de richting van Eindhoven.

•  Maandag 28 juli 05.00 uur tot vrij-
dag 1 augustus 21.00 uur: Ter hoogte 
van Julian J. Ewellbrug over de Zuid- 
Willemsvaart bij Veghel worden weg-
gebruikers over verschoven en ver-
smalde rijstroken geleid. 

•  Vrijdag 1 augustus 21.00 uur tot maan-
dag  4 augustus 06.00 uur: De A50 is 
tussen oprit 11 Veghel en afrit 10 
Eerde dit weekend afgesloten in beide 
richtingen.

•  Maandag 4 augustus 06.00 uur tot vrij-
dag 8 augustus 21.00 uur: Ter hoogte 
van Julian J. Ewellbrug over de Zuid-

Willemsvaart bij Veghel worden weg-
gebruikers over verschoven en ver-
smalde rijstroken geleid. 

Weggebruikers worden vroegtijdig ge-
waarschuwd over de afsluitingen en de 
omleidingsroutes. 

De A2 (Eindhoven – Den Bosch) en de 
A59 (Den Bosch – Oss) vormen de wes-
telijke vervanger van de A50.
Aan de Oostkant zijn dat de A67  
(Eindhoven – Asten –Venlo) en de N279 
(Asten – Den Bosch). 
Hoe het verkeer binnen die oostelijke 
en westelijke omleidingsroutes zich 
gaat ontwikkelen is vooraf lastig in te 
schatten. Om sluipverkeer tussen Sint-
Oedenrode en Veghel te voorkomen 
worden de Veghelseweg en de Postdijk 
afgesloten voor doorgaand verkeer. De 
route wordt vrij gehouden voor hulp-
diensten en de bus.  Fietsers worden 
omgeleid via de Koeveringsedijk en de 
Molenweg. 
Het verkeer met een bestemming in het 
gebied tussen de Veghelseweg en de 
Schijndelseweg wordt geacht gebruik te 
maken van de Schijndelseweg.
 
Voor het overige zullen we de ontwikke-
lingen in Sint-Oedenrode goed volgen 
en als daar aanleiding toe is zullen we 
handelen naar bevindt van zaken. 

Heeft u vragen over de werkzaamhe-
den? Kijk dan op www.rijkswaterstaat.nl 
of www.vannaarbeter.nl of bel met de 
gratis informatielijn 0800-8002.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van  24 juni 2014 tot en 
met 30 juni 2014 zijn de volgende aan-
vragen bij de gemeente ingekomen:
•  Van Buurtschap Oud Rijsingen voor het 

houden van het evenement Rijsingen 
Royaal op 31 augustus 2014 aan de  
Ollandseweg te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Stichting Rooi Events een aanvul-

ling op de verleende vergunning voor 
het plaatsen van een groot beeld-
scherm voor het tonen van de voetbal-
wedstrijden van Oranje. Dit in verband 

met het bereiken van de volgende ron-
de op 5 juli 2014.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van de heer B. de Brouwer voor het 

houden van het evenement Jeu de  
Borrel op 13 juli 2014 op het Kerkplein 
te Sint-Oedenrode.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Stichting de Zevensprong voor het 

houden van de Zevensprong van 15 juli 
tot en met 18 juli 2014 op diverse loca-
ties in Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de Oldtimerrit Rondje 

Rooi zal op 6 juli 2014 het Marktplein 
en de het Kerkplein tussen 13.00 uur 
en 17.00 uur afgesloten zijn voor het 
verkeer.

•  In verband met het Beachvolley Toer-

nooi is op 5 juli 2014 de parkeerplaats 
voor sporthal de Streepen aan de Laan 
van Mariëndael tussen 10.00 uur en 
18.00 uur afgesloten voor het verkeer.

•  In verband met de Solex duurzaam-
heidsrit zijn op 6 juli 2014 tussen 10.00 
uur en 21.00 uur de volgende wegen 
afgesloten voor het verkeer: Pastoor 
Smitsstraat, Ollandseweg (tussen het 
Hoogeind en Roest), Schootsedijk 
(tot het kruispunt van de Nieuw-
straat), Nieuwstraat (tot aan kruispunt 
Laageind), Laageind te Olland.

•  In verband met een groot beeldscherm 
op de Markt tijdens het WK Voetbal 
zijn op 5 juli 2014 tussen 21.00 uur 
en 01.00 uur de daaropvolgende dag 
de rijbanen op de Markt (aan weers-
zijden ter hoogte van de Neulstraat en 
de Stompersstraat) afgesloten voor het 
verkeer. Tevens geldt er op 5 juli 2014 
een verkeersverbod op het rechterge-
deelte van het  Marktplein tussen 17.00 
– 01.00 uur de daaropvolgende dag.

Vergunde bijzondere invalidenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten om een bijzonder invaliden-
parkeerplaats te vergunnen aan de be-
woner van Eerschotsestraat 35. Het be-
sluit ligt tot 6 weken na deze publicatie 

tijdens de openingsuren ter inzage in 
het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen binnen zes 
weken na deze publicatie bezwaar ma-
ken tegen de vergunde parkeerplaats. 

Een bezwaarschrift dient gemotiveerd te 
worden en dient gericht te worden aan 
het college van burgemeester en wet-
houders, postbus 44 te 5490 AA Sint-
Oedenrode.

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

De ideale 
thuiswerk-plek

Dineren 
in stijl

Film: TV Meierij
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4 juli      
viering Odendael                                                          
10.00-11.00
rondbrengen ziekencommunie
10.00-12.00        

7 juli      
biddende moeders, 
parochiezaal Nijnsel 13.45-14.30

8 juli      
doopvoorbereiding
20.00-21.30

10 juli    
ziekenbezoekgroep H. Martinus                             
13.30-15.00

14 juli    
mogelijkheid gesprek Odendael
13.30-17.00

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

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum 
maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Tijdens schoolvakanties: 
Dinsdag en donderdag van 10.00 - 
12.00 uur.
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

Breugel Heilige Genoveva
e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl 
Parochiehuis den Bauw
Adres: Genovevastraat 29
5694 AE  Breugel 
Tel: 0499-847241
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.

Designed by: DMRK ©

Als je een vriend van God wilt zijn, dan moet je tot Hem bidden in 
eenvoud, zoals kinderen met hun ouders praten.

Paus Franciscus

genda

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 

www.heiligeodaparochie.nl

Eerste Communie of 
Vormsel gemist?
Het kan zijn dat uw kind  om aller-
lei redenen de voorbereiding op de 
Eerste  Communie of Vormsel gemist 
heeft, toen de kinderen van zijn of 
haar klas daar mee bezig waren. Dat 
hoeft geen enkel probleem te zijn. 
In september is er een stoomcursus 
Eerste Heilige Communie voor ou-
dere kinderen. Wat betreft de vorm-
selvoorbereiding  zijn ook tieners op 

het voortgezet onderwijs welkom. 
Er is altijd een klein groepje brug-
klassers en ouder. Kijkt u voor meer 
informatie op de website van de 
parochie onder Eerste Heilige 
Communie of Vormsel.

Werkgroepen Eerste Heilige 
Communie en Vormsel H. Oda

Voorbereiding Eerste Heilige 
Communie 2015
Na de schoolvakantie gaat de voor-
bereiding op de Eerste Heilige Com-
munie 2015 van start. In de eerste 
helft van september zijn de verschil-
lende informatieavonden. De ko-
mende weken ontvangt uw kind via 
school, of via de post een uitnodi-
gingsbrief voor de communievoor-
bereiding. Heeft u deze brief gemist, 

of zit uw kind op een school waar 
de brieven niet zijn uitgedeeld, dan 
vindt u de benodigde informatie op 
de website van de parochie onder 
‘Eerste Heilige Communie’.

Werkgroep Eerste Heilige 
Communie H. Oda

Van de pastores

Twee Pilaren van het Geloof 

Afgelopen zondag vierden we in 
de kerken het hoogfeest van de 
Apostelen Petrus en Paulus. Het is 
mooi en tegelijk ook toevallig dat 
in onze parochie de kerk van Son 
is toegewijd aan de heilige Petrus. 
Daarnaast heeft een van onze pries-
ters uit ons parochiële team, Pastor 
Rens, als naamheilige de heilige 
Paulus. In alle kerken zien wij de 
twee beeldjes van deze heiligen in 
de buurt van het altaar staan. Zij 
zijn namelijk de twee grote pilaren 
waarop Jezus Zijn Kerk gebouwd 
heeft. Wij mogen vooral dank bren-
gen aan de Heer dat hij deze grote 
apostelen heeft aangesteld met 
ieder zijn eigen taak. Zowel in de 
persoon van Petrus als van Paulus 
wordt zichtbaar, wat God voor heeft 
met mensen die de moed hebben 
om te geloven. De moed hebben 
om het aan te durven hun leven te 
bouwen op Gods kracht en genade.

Wij herdachten deze twee zo ver-
schillende leerlingen van de Heer 
samen, omdat zij samen het fun-
dament vormen van onze geloofs-
gemeenschap. De belijdenis van 
Petrus, en de verkondiging van 
Paulus. Beiden werden ten diep-
ste geraakt en getekend door hun 
ontmoeting met Jezus. De eerste 
veranderde van een wankelmoe-
dig impulsief persoon tot een be-
trouwbare geloofsgetuige. Paulus, 
bekeerd van Christenhater en kerk-
vervolger tot vurig apostel, was be-
reid zijn leven steeds opnieuw in de 
waagschaal te stellen. Beiden heb-
ben de grondslag gelegd voor de 
geloofsgemeenschap van de kerk 
van Rome, en deze gemaakt tot het 
hart, het centrum van de wereld-
kerk. In hen wordt duidelijk: het is 
Christus die de Kerk leidt.

- Pater Pushparaj HGN.

Martinuskapel als rustgevende pleisterplaats

De zomer is al weer even in het land. 
Tijd om eropuit te trekken en te ge-
nieten van de mooie natuur. En daar 
hoef je als je in Sint-Oedenrode en 
omgeving woont niet ver voor weg. 
Je treft onderweg veel fietsers en 
wandelaars die zich even los weten 
van hun dagelijkse beslommeringen, 
even op adempauze willen komen. 
Onze omgeving is rijk aan diverse 
mooie kapelletjes die nu ook duide-
lijk ‘hoogseizoen’ hebben. Ze krijgen 
veel bezoek, er wordt een kaars aan-

gestoken, iedereen heeft ten slotte 
wel altijd een intentie, en mensen 
raken met elkaar in gesprek.
De kapel van de heilige Martinus 

van Tours in het buitengebied is 
zo’n bekende pleisterplaats, direct 
grenzend aan de fraaie korenvelden 
en de klaprozen die hun pracht nog 

even willen vasthouden. Ze kleuren 
fel rood maar aanstaande zaterdag 
kleuren ze misschien wel oranje…….
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Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL
Zaterdag 5 juli
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: ouders van Engeland-
Swinkels en Annelies Jansen- van 
Engeland
Zondag 6 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor. Kinder-
woorddienst
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie: Ad Versantvoort, Miny vd 
Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-
Versantvoort, Mies Merks-vd Rijt, 
Frans vd Wijdeven, Tiny van Grotel-
van der Velden, ouders Donkers-
Pijnenburg.
Zondag 13 juli
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Loes Luijben-Schouten, 
Mien Brands-vd Laar, Bertus van 
Kronenburg, Jo Vermeulen, Tiny Sa-
ris-van Leuken, Netty Cornelissen-
Wijn, Mien Mühlstaff-van Duijven-
bode, Han Verhagen.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)
Zaterdag 05 juli 18.30 uur:  Eucha-
ristieviering mmv. Goede Herder-
koor.
Intenties: Mien en Thies Verha-
gen – van Schijndel, Dien Foolen – 
van Helden en familie Foolen, Jan 
Steenbakkers.
Zondag 06 juli 9.30 uur: Eucharis-
tieviering mmv. Dommelvolk.
Intenties: Antoon en Marietje Hen-
driks – van Gestel, Nelleke en Janus 
Smetsers – Hubers, overleden ou-
ders Koks – van Acht en zus Ria, Jan 
van Nunen, Corry van Nunen – van 
Engeland, Hendrikus Kluijtmans en 
Wilhelmina Kluijtmans – van den 
Oever, Cor de Bever, Harold en Els 
Sanders – van Bergen, Joke Ver-
bunt – Kats, Jan van Acht, Gerard 
Persoons, Mevrouw Bullens – van 
Genugten, Kee van der Schoot – 
van de Heyden, Wim Jansen, Ine 
van den Brand – Linders, Antoon 
Ophei, Jan Raaimakers, Jan van den 
Elsen, Thom van Beek, overleden 
familie van den Tillaar, en overleden 
familie van Beek, Annelies van We-
sel – Daas, Piet van Rooij en dochter 
Renata.
Maandag 9.00 uur:  
Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur:  
Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur:  
Eucharistie.
Donderdag 8.30 uur: uitstelling van 
het Allerheiligste. 8.40 uur: Rozen-
kransgebed. 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 9.00 uur: Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND
Zaterdag 5 juli
Geen eucharistie.

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 Zondag 6 juli, 10.00 uur, Predikant 
Ds. Mv. Nieuwenhuizen

SINT ANTONIUS NIJNSEL
Zondag  6 juli om 11.00u. Eucharis-
tieviering met dameskoor.  
Intenties: An Schepens- v.d. Velden,  

Jans v.d. Meerakker,  Dina v.d. Laar- 
Vos, Piet en Jans van Grinsven- van 
Lieshout, Harrie en Peter van Grins-
ven, overl. Fam. Van Grinsven- van 
Schaijk.         

SINT PETRUS’ BANDEN-KERK, SON
Woensdag 2 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 4 juli, Eerste Vrijdag
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 5 juli
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 6 juli
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz) intenties: Corrie van Hal, 
Wolf Edlinger. 12.45 uur: Doop Ru-
ben van Turnhout
Maandag 7 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 9 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 12 juli
Geen Eucharistieviering in Son of in 
Breugel

PAROCHIE LIEMPDE
Zaterdag 5 juli 18.30 uur 
Miet en Pieta Smulders (mgd)
Jan vd Velden (verj)
Zondag 6 juli  09.30 uur 
Ida Quinten en Piet vd Ven (jgt)
Ans Kreijveld – vd Meerendonk 
(sterfdag)
Maandag 7 juli 09.00 uur
Dinsdag 8 juli 19.00 uur 
Woensdag 9 juli 19.00 uur 
Johannes en Catharina v Alphen – 
Schoenmakers en zoon Antoon (jgt)
Toon Sanders (jgt)
Donderdag 10 juli 09.00 uur 
Vrijdag 11 juli 09.00 uur 

OVERWEGING 5 EN 6 JULI
Mensen hebben het vandaag de dag 
steeds drukker, ondanks de moderne 
techniek die heel veel tijd helpt bespa-
ren. Zelfs kinderen hebben al overvol-
le agenda’s en het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat velen stress ervaren. En 
er bestaan dan weer diverse middelen 
en technieken om dat tegen te gaan: 
yoga, wellness, psychotherapie… Het 
evangelie van vandaag leert ons een 
andere weg: Jezus zelf zegt “Komt al-
len tot Mij die belast zijt en onder zor-
gen gebukt en Ik zal u rust en verlich-
ting schenken”. Natuurlijk is geloven 
geen remedie tegen werkdruk, maar 
het kan in elk geval helpen om dingen 
te relativeren, om ons minder druk te 
maken om van alles en nog wat, om 
niet altijd te willen presteren. En hoe 
weldadig is dat rustmoment in het 
weekeinde: een uur van onthaasting, 
van even pas op de plaats, van even 
niets moeten maar alleen met je hart 
bij de Heer zijn - Hij die ons geen las-
ten oplegt maar die integendeel van 
ons afneemt. 

ODENDAEL
Vrijdag 4 juli, 10.00 uur. Eerste vrij-
dag van de maand. Eucharistievie-
ring met Odendael koor.
Zondag 6 juli, 10 uur, woord- en 
communieviering met Odendael 
koor
Intenties: Janske van Boxtel en Toon 
Oerlemans

Restaurant runnen als uitdaging
Koken voor honderd gasten. Dat is 
een enorme uitdaging. Precies waar 
het om gaat. De groep acht leerlin-
gen van basisschool de Springplank 
kregen als opdracht om een uitda-
ging aan te gaan. Zonder de hulp 
van leraren. Ema Banovic, Nuriel 
Deutsch, Hibbe Zidan en Chantal van 
Riel kozen er voor om één avond een 
restaurant te runnen, in school nog 
wel. Er komt geen professionele kok 
aan te pas.

De meiden krijgen hulp van klasgeno-
ten om alles goed te laten verlopen. 
Lokale ondernemers zoals Jumbo, 
drankenhandel De Leijer en Krans 
bloemen en planten springen bij met 
gratis producten. De aanmeldingen 
stromen inmiddels binnen. De kin-
deren verwachten ongeveer honderd 
mensen. Omdat het zo bijzonder is 
gaan de kinderen proberen bij het 
jeugdjournaal in beeld te komen. 
Aanstaande maandagavond zal het 
diner plaatsvinden in de Odaschool.

v.l.n.r.: Ema Banovic, Nuriel Deutsch, Hibbe Zidan en Chantal van Riel.

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

Zomeraanbieding 40% korting
Op onze kussencollectie van Summerset, 

Cinderella en Hartman
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Voor aanvang van de voetbalwed-
strijd van afgelopen zondag hadden 
wij met de familie lekker zitten tis-
sen. Dat is onze term om op zon-
dagmiddag een lekker hapje te eten, 
wat te drinken en even bij te kletsen. 
Natuurlijk gingen we daarna geza-
menlijk voetbal kijken. Na ongeveer 
vijf minuten had ik in de gaten dat 
ook deze wedstrijd een typische bil-
lenknijp- en verhoogde hartslagwed-
strijd ging worden.

Mijn voorspelling vooraf: een lastige 
wedstrijd maar we gaan winnen. Met 

bijna 40 minuten op de klok stond er 
nog steeds een hatelijke en zorgelijke 
nul-nul op het scorebord. Er heerste 
een vreemd sfeertje in onze huiska-
mer. Ik had met een deel van de aan-
wezigen een intelligent gesprek over 
de cliffhanger van GTST. Deze wed-
strijd kenmerkte zich door onrust. Op 
het veld. In onze huiskamer. Halver-
wege had ik er weinig vertrouwen in. 
Hoe gaan ‘we’ dit omkeren? Plots, na 
de rust, was daar de treffer van Mexi-
co. Als een duveltje uit het doosje. 
In de herhaling zag ik een ventje dat 
nog even in speeltuin mocht spelen 
voor het slapen gaan. En die scoorde 
0-1?! Ondertussen hoorde ik de tuin 
gegil en kwam jongste schreeuwend 
binnen met een mond vol bloed. Ons 
buurmeisje had haar voortand eruit 
getikt. Nou hing die tand toch al aan 
een zijden draadje, dus zo erg was 
het niet. Vanuit m’n ooghoeken zag 
ik, terwijl ik de tand van dochter eruit 
trok, dat Nederland iets sterker werd. 
In de huiskamer hoorde ik veel nega-
tief commentaar. Ik bleef vanuit de 
keuken roepen dat het wel goed zo 
komen. Daarmee ving ik twee vliegen 
in een klap: ik stelde mijn huilende 
dochter gerust én mijn gestreste fa-
milie op de bank. Dat doelpunt waar 
we naarstig naar op zoek waren, zou 
er wel komen. Met ‘the Hunter’ in 
de spits voor een onzichtbare Van 

Persie diende zich toch nieuwe kan-
sen aan? Ik schreeuwde tegen het 
televisiescherm: ‘You only have one 
job! Come on Hunter!’ Het kon toch 
niet zo zijn dat een stel Mexicaanse 
gelukszoekers onze WK droom ging 
verstoren?? Met nog 7 minuten 
op de klok moest winst nog moge-
lijk zijn. Vamos Holanda!! Dat was 
het moment dat ik onze middelste 
met zijn gebroken sleutelbeen op de 
trampoline zag staan en ik hem als 
de sodemieter daar vanaf wilde trek-
ken. Ik schets nu even de scène in 
slow motion die zich afspeelde: Ter-
wijl..ik..halverwege..de..huiskamer..
was..op..weg ..naar ..de trampoline..
hoorde..ik..aan..de..televisiekant..ja..
ja jaaaaaaaaaaa! Ik moest kiezen....
en koos voor het beeldscherm. Daar 
rende op dat moment toch iedereen 
naar toe. 1-1! Wat restte waren ze-
nuwslopende minuten. Met een pe-
nalty! Door ‘the Hunter’! Hij deed zijn 
werk! 2-1 en winst in de pocket! Op 
naar de fi nale! 

Saskia van den Eshof is eigenaar van 
SasSupport, het communicatie- en 
marketingbureau in Sint-Oedenro-
de. Voor DeMooiRooiKrant schrijft 
zij regelmatig over haar gezin en 
soms over haar werk. Volg haar ook 
Twitter: @saskiavdeshof.

Billenknijpen – het vervolg
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BENZINE, GAS EN DIESEL 
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TEGEN INTERNET PRIJZEN
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Jan Voets

Het adres voor onderhoud of aankoop 
van uw nieuwe of gebruikte Mazda:

Autoservice Wehkamp
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 carwash 

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Fiat Ducato 
14 2.8 id 320 500
Zeer nette camper
Bouwjaar 2000

Km stand. 116.000 km
diesel

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

BMW 3 Serie 320i Aut. 
Executive Leder Nav Schuifdak.
Transmissie Automaat
brandstof Benzine

bouwjaar 2012
km.stand 54.280
kleur Saphirschwarz
btw auto Ja

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Audi A4 avant 1.8TFSI 
160PK MMI/Leer/PDC/
Trekhaak

Bouwjaar: 2008
Km.stand: 159.390 km.

Mazda MX 5  1.6, 
cabrio incl. hardtop
Bouwjaar 2000

Km.stand 144.500 kmHyundai I10 1.1 Active Cool
Bouwjaar 2009
Km.stand 82.718 km  

Kleur: Grijs
Transmissie Automaat

Prijs:  € 3.800,- Prijs:  € 6.995,- Prijs:  € 16.950,-

Prijs:  € 11.250,-

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Schoenmakers

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Ford S-Max 2.5 
20V Turbo 162KW
Km.stand 179.000 km
Bouwjaar 2008

Brandstof Benzine
Carrosserievorm MPV
Aantal deuren 5
Transm. Handgeschakeld

Prijs:  € 11.950,-

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Suzuki Alto 
bouwjaar  2013 
met 6000km 
en airco 

nieuwprijs € 11265,- 
nu rijklaar € 7950,-

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

Prijs:  NU € 7.950,- 
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Meld je aan en word teamlid!

FIRST® Brabant – ‘Get in the game’ …

U heeft vast al eens gehoord van de 
FIRST® LEGO® League (FLL), de 
meest uitdagende wetenschap- en 
techniekcompetitie voor kinderen van 
8 tot 15 jaar. Noord-Brabant is met 
bijna 100 teams één van de actiefste 
FLL regio’s en jaarlijks zijn zo’n 800 
kinderen samen met hun coaches in 
een intensief programma bezig met 
het ontwerpen, bouwen en program-
meren van LEGO® Robots en het ver-
zinnen en presenteren van een creatie-
ve oplossing van een maatschappelijk 
probleem. Dit alles natuurlijk gebruik-
makend van wetenschap en techniek 
en naadloos aansluitend op een groot 
aantal door het basisonderwijs gestel-

de kerndoelen! Ook Sint-Oedenrode 
kunnen kinderen er aan mee doen. Dat 
kan bij Cultureel Educatief Centrum 
Mariëndael.

Een familie van programma’s
De FLL is slechts één van de activi-
teiten uit de doorlopende leerlijn van 
FIRST®. Met de junior FLL (6 tm 9 
jaar) en de FIRST® TECH challenge en 
FIRST® Robotics competition (15 tm 
20 jaar) weet men kinderen en jonge-
ren te boeien en binden!  Onderzoek 
wijst uit dat we kinderen al voor hun 
9e verjaardag moeten triggeren voor 
techniek en FIRST speelt daar met de 
jrFLL al jaren handig op in. Het blijven 

boeien gebeurt met de opvolgende, 
maar steeds uitdagender wordende 
programma’s. 

FIRST – Niet alleen voor nerd en jon-
gens
Deze doorlopende leerlijn is gebaseerd 
op ‘de psychologie van FIRST’, een on-
derliggende gedachte die in tegenstel-
ling tot andere techniek activiteiten, 
niet alleen mikt op intrinsiek gemoti-
veerde jongeren, maar op ALLE jon-
geren. De kracht: het aansluiten bij de 
belevingswereld van jongeren waarbij 
deelnemers die succesvol zijn op een 
zelfde voetstuk worden geplaatst als 
helden uit de sport, muziek of film. In 
de VS is het programma al een enorm 
succes en wordt het zelfs ondersteund 
door president Obama. 

Noord Brabantse FIRST successen
In de provincie Noord Brabant hebben 
we op FIRST gebied al verschillende ke-
ren grote successen geboekt. Zo werd 
Nederland op het FLL open Europese 
kampioenschap vertegenwoordigd 
door twee Brabantse teams (uit Biest-
Houtakker en Veldhoven), won team 
NXT Generation vorig jaar op het FLL 
Wereldkampioenschap de prijs voor 
het meest innovatieve idee en werd in 
de afgelopen drie jaar maar liefst twee 
keer een Brabants team afgevaardigd 

naar het FTC wereldkampioenschap. 
Dat zijn natuurlijk al prima prestaties, 
echter er leeft  een enorme ambitie 
als het gaat om de FIRST leerlijn. De 
regio-organisatie is de enige regio in 
Nederland, waar de gehele lijn van 
FIRST activiteiten wordt uitgevoerd. 
In het komend seizoen 2013/2014 
is FIRST Brabant met zo’n 100 jrFLL 
teams, 100 FLL teams, 12 FTC teams 
en het eerste Nederlandse FRC team,  
dan ook met recht de meest actieve re-
gio van het land. Dit alles wordt mede 
ondersteund door de Provincie Noord 
Brabant die deze doorlopende leerlijn 
al jaren support.

Meedoen in Sint-Oedenrode
Mariëndael biedt de kans aan Rooise 
jeugd en jongeren om mee te doen 
aan dit initiatief. Een tweetal heeft 
zich al aangemeld, maar om een echt 
team te kunnen formeren zijn zo’n 
acht jonge techneuten nodig. Ook 
wordt gezocht naar begeleiding die de 
teams willen helpen op aangewezen 

zaterdagen. Aanmelden kan bij info@
mariendael.nu.

FIRST® Brabant is een samenwerking 
tussen de Fontys Techniek Hogescho-
len, Avans Hogescholen Fontys Lera-
renopleidingen (PABO, Fontys, Lera-
renopleiding Tilburg, PTH) en Brabant 
voor techniek (de verenigde Brabantse 
Techniekplatofrms)  en wordt mede 
mogelijk gemaakt door Provincie 
Noord Brabant.

Kinderproductie “Roodkapje” 
Toneelvereniging Mariahout

Toneelvereniging Mariahout komt naar Cultureel Centrum Mariendael.
3 augustus zullen zij te zien zijn met de toneelvoorstelling “Roodkapje”.

Aanvang: 15:00
Entree: €4,50
Alle leeftijden

Laan van Henkenshage 2 - 5492 BH Sint-Oedenrode - T 0413 - 474031 - www.mariendael.nl - info@mariendael.nu

/03 
AUG

Aanvang: 15:00

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank

effectiever en goedkoper dan een advocaat

één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue
Tel. 06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl
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Scheiden doe je samenBlaasmuziek Plus verkast naar de Beckart
Al 14 jaar lang organiseerde Stichting Tiona-
vrienden op de laatste zaterdag van oktober 
Blaasmuziek Plus in ’t Leeuwke te Nijnsel. Hier 
gaat echter met ingang van oktober 2014 een 
verandering in komen. Doordat `t Leeuwke een 
andere horecabestemming krijgt zal de 15de  
editie van Blaasmuziek Plus plaatsvinden in de 
Beckart te Nijnsel. 

Ondertussen is de organisatie van Blaasmuziek 
Plus al weer druk bezig een schitterende muziek-
avond te organiseren. De eerste artiesten zijn al 
geboekt en de contractbesprekingen met andere 
artiesten zijn opgestart. De 15de editie van Blaas-
muziek Plus mag je niet missen, dus noteer de 
datum in je agenda, nodig je vrienden uit en zorg 
dat je erbij bent. Zaterdagavond 25 oktober 20:00 
uur Blaasmuziek Plus in de Beckart te Nijnsel

Zaterdag 5 juli: 

start de Tour de France!

Doe mee aan het Roois Tourspel!

Inschrijven via www.rooistourspel.nl

Pas op: 
Inschrijven
vóór a.s. vrijdag 
4 juli 24.00 uur

Vul het inschrijfformulier digitaal in op www.rooistourspel, 

print uit en lever in bij café ’t Pumpke.
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

 Bezoek onze showroom

Comfort in warmte en sanitair

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nlwww.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Bekijk de website van….
Drie-O automatisering uit Sint-Oedenrode. Dit bedrijf is van 
alles op de hoogte op het gebied van ICT. Op de website 
merkt u al snel genoeg wat Drie-O allemaal voor u kan bete-
kenen. Voor MKB bedrijven bieden ze oplossingen, maar ook 
voor onderwijs en zorg. Stuk voor stuk belangrijke takken 
van sport. Surf eens rond op de site en u bent al bijna gehol-
pen. Het personeel van Drie-O maakt het compleet.

1

Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl |www.autochristiano.nl

ZORGELOOS OP VAKANTIE? 
LAAT UW AUTO DOOR ONS NAKIJKEN. 

6

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a

Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/mkb/evy 
T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 
e-mail en agenda! Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O
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Mooi in de regio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










       
  

Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Robotmaaier maait voor u het gras
Altijd al iemand willen hebben die 
uw gras optimaal gaat bijhouden, 
terwijl u dingen doet die u echt leuk 
vindt? Door toepassing van nieuwe 
technologische ontwikkelingen 
kunnen de robotmaaiers van Jos 
Martens uit Mariahout dit.

Kijk naar de nieuwe iMow van Vi-
king, deze robotmaaier van een 
oersterk merk levert geheid een 
perfect onderhouden gazon, waar-
bij uzelf weinig tot geen werk meer 
heeft. “Na het programmeren maai-
en ze het gazon volledig automa-
tisch, ontwijken behendig obstakels 
en kunnen ook op heuvelachtig ter-
rein makkelijk uit de voeten”, aldus 
Jos Martens. Zodra het gras gemaaid 
is of de accu moet opgeladen wor-
den, keren ze zelfstandig terug naar 
het docking station. En omdat een 
iMow zo snel werkt, is ook het ga-
zon weer snel te gebruiken.

U bepaalt dus zelf eenmalig de te 
volgen route, waarbij dus letterlijk 
alle obstakels zonder problemen 
worden omzeild. Met de handige 
draaiknop kan de snijhoogte heel 
eenvoudig in 15 standen tussen 20 
en 60 mm aangepast worden. De 
rest doet de iMow zelf. Snel, intel-
ligent en efficiënt. Het afgemaaide 
gras wordt tijdens het maaien uiterst 
klein gehakt en geeft voedingsstof-

fen terug aan de bodem. 

Met het heldere uitneembare LCD 
display en het intuïtieve gebruikers-
gemak is het programmeren uiterst 
eenvoudig. De iMow voert zelf-
standig zijn ingestelde maaischema 
uit. Als hij een maaibeurt afbreekt, 
bijvoorbeeld omdat het regent, be-
paalt hij zelf of hij de verloren tijd 
binnen een vastgesteld tijdvenster 
inhaalt. Voor de iMow is een weke-
lijkse actieve tijd van slechts 15 uur 
al voldoende om een gazon met een 
oppervlak van ca. 1.000 m2 perfect 
te onderhouden. De mensen bij Jos 
Martens Tuin en Parkmachines zijn 
dan ook ongekend enthousiast over 
deze nieuwe lijn robotmaaiers en 

vertellen u graag meer over deze 
zeer gewaardeerde machines van 
Viking.

Belangrijk om te weten is dat deze 
lijn beschikt over een unieke diefstal-
beveiliging en ook zeer buurvriende-
lijk is uitgevoerd. Wilt u meer weten 
over deze unieke eigenschappen en 
bent u ook enthousiast geworden 
over deze nieuwe lijn robotmaaiers 
van Viking kom dan voor advies 
en uitleg naar Jos Martens in Ma-
riahout. U vindt deze specialist aan 
de Ginderdoor 55 in Mariahout. 
(www.josmartens.nl) lndien gewenst 
zorgen zij voor de deskundige instal-
latie van de iMow en programmeren 
het maaischema naar uw wensen.

advertorial

Terrasconcert de Bergtoeters
Zondag 6 juli a.s. verzorgt Blaaskapel 
De Bergtoeters samen met  De Fur-
stenwaldermusikanten uit Liempde 
en blaaskapel D`n Lesten Aojem uit 

Eindhoven een terrasconcert.
Dat zal plaatsvinden op het terras 
van Camping Het Goeie Leven aan 
De Vlagheide 18B te Eerde. Er zul-

len diversen muziekstijlen ten ge-
hore gebracht worden waardoor een 
gezellige middag gegarandeerd is. 
Aanvang 14.30 uur. Toegang gratis.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

Modder mag bij Kinderopvang 
Humanitas!

Op 26 en 27 juni is bij Kinderdag-
verblijf Dommeltoren, Kinderdag-
verblijf ’t Vonderke, Buitenschoolse 
Opvang De Dommelclub en Buiten-
schoolse Opvang De Vonder Mod-
derdag gevierd. Kinderen hebben 
volop genoten van het ‘modderen’.
Tegenwoordig spelen kinderen steeds 
vaker in de buurt van een stopcon-
tact.  Ze zitten stil in een virtuele we-
reld en banen zich schietend een weg 
langs monsters en gedrochten of ra-
cen in sportauto’s al botsend en slip-
pend door de straten van een bran-
dende stad. Via Twitter, Facebook en 
Whatsapp komen kinderen steeds 
meer virtueel met elkaar in contact. 
Veel kinderen hebben daarnaast een 
overvolle agenda: huiswerk, sport, 
muziekles. Maar waar is de ruimte 
om te spelen in de natuur? Te ervaren 
hoe je een steen kunt keilen over het 
water? Hoe het is om slootje te sprin-
gen of in een boom te klimmen? In 
het gras te liggen, bloemen te pluk-
ken en diertjes onder de bladeren te 
ontdekken? Op ModderDag geven 
we kinderen meer ruimte voor het 

spel met water en zand. Ze spelen en 
ervaren twee belangrijke elementen: 
water en zand. 

Naast de ModderDag heeft Kinder-
opvang Humanitas nog meer in het 
aanbod. Bent u ook nieuwsgierig 
naar onze werkwijze? Maak dan een 
afspraak met de locatiemanager, Ga-
brielle van Deursen, voor een rondlei-
ding bij de locaties in Sint Oedenrode. 
Telefoonnummer 06-13687409.
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Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte 
winkelcentrum van Nederland. Goedkoop parkeren 
op een van onze 1800 parkeerplaatsen. WWW.WOENSXL.NL

Activiteiten
•  Phoxy, de PSV mascotte kunt u 

ontmoeten om 13.30 en 14.30 uur.
•  Voetbalschool Joga Bonito geeft 

voetbal les demonstraties.
• Gratis kinderattracties.
• Zomermarkt. Winkels met kramen.

Oranjeweken
LIKE de WoensXL facebook-pagina en 
maak tijdens de WoensXL Oranjeweken 
kans op een van de vele prijzen.

6 JULI ZIJN DE WINKELS GEOPEND    

  VAN 12.00 TOT 17.00 UUR  

Koopzondag 
6 juli

(Supermarkten 
  andere tijden)

www.facebook.com/woensxl

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

De Wets kappersbenodigdheden 
op Beckartplein te Nijnsel

Vanaf deze week krijgt het Beckartplein in Nijnsel 
iedere vrijdagmiddag van 14.30 tot 18.00 uur een 
invulling. De dorpelingen kopen op woensdag al 
wel eens vis op het centrale punt, maar voort-
aan kunnen ze er ook kappersbenodigdheden 
aanschaffen. Dorpsgenoot Adri Wetser gaat er 
namelijk staan met zijn professionele kappersbe-
nodigdheden.

Adri woont nog niet zo heel lang in Nijnsel, maar 
omdat hij zich snel mengde in het verenigingsle-
ven leerde hij de mensen rap kennen. Dat is hem 
goed bevallen, andersom waarschijnlijk ook. De 
goedlachse ondernemer ziet dan ook mogelijk-
heden om zijn producten aan te bieden voor zijn 
woonplaatsgenoten. De Wets, zo heet zijn bedrijf 
op wielen, want Adri staat in de hele regio op ver-
schillende markten. Zo is De Wets ook te vinden 
op de markten van Best, Oirschot en Boxtel. Mis-
schien heeft u hem daar wel eens gezien…
Vanaf aanstaande vrijdag komt hij dus dichterbij 
huis en kan iedereen kennismaken met zijn breed 

scala aan professionele kappersbenodigdheden. 
Haarverf, haargel, haarwax, shampoos, conditio-
ners, haarlak en nog meer, heel veel meer. Adri 
is van de juiste service, adequate hulp en kwali-
teit. Hij heeft dan ook de beste merken tot zijn 
beschikking. De producten van De Wets kappers-
benodigdheden komen van niemand minder dan 
Schwarzkopf, Wella, Goldwell, Loreal en Keune. 
Daarvan weet iedereen dat bij aanschaf van deze 
merken er geen kat in de zak wordt gekocht. Tel 
daar de gastvrijheid en vriendelijkheid van de ei-
genaar bij op en je hebt een ideale mix.
Zes dagen per week staat de Nijnselnaar op de 
markt. De vrijdagmiddag vult hij dus vanaf deze 
week op in Nijnsel. Gaat u op vakantie en heeft 
u nog wat spullen nodig? Bent u door uw haarlak 
heen? Wordt het tijd om uw haar weer eens een 
ander kleurtje te geven? Adri Wetser van De Wets 
kappersbenodigdheden heet u van harte welkom 
in zijn mooie kraam. U krijgt een leuke attentie 
bij aankoop van een product. Vanaf aanstaande 
vrijdag 14.30 uur. 

advertorial

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Café Restaurant ’t Leeuwke krijgt nieuwe bestemming

Het bekende café restaurant ’t Leeuwke in Nijn-
sel krijgt vanaf het najaar een andere bestem-

ming. Eigenaresse Elvira Thijssen gaat er mee 
stoppen. Al snel vond ze een ondernemer die 
het stokje over wil nemen. 

Wat de precieze invulling gaat worden is nog 
niet bekend. De geruchten over een sushi-res-
taurant zijn dus niet op waarheid gebaseerd. 
Feit is wel dat de zaak een flinke opknapbeurt 
staat te wachten. Dat zal ongeveer vanaf okto-
ber plaats gaan vinden. Binnenkort wordt be-
kend wat de exacte invulling zal worden. 

Werkgroep Boskant Buitenspeelplaats trots 
op gemeenschapszin binnen kerkdorp

Het lijkt wel of de participatiemaatschappij is 
uitgevonden in Boskant. Meer dan vijfenveer-
tig  bedrijven en instellingen en maar liefst ne-
gentig vrijwilligers hebben zich enthousiast en 
onbaatzuchtig meer dan een jaar lang ingezet 
voor het realiseren van de gave en druk ge-

bruikte speelomgeving bij de Franciscusschool 
en Kinderdagverblijf De Verbinding. De school-
leiding, de  Dorpsraad Boskant en de ontwer-
per zijn super trots op deze geweldige kanjers! 
Op de foto staat het sponsorbord wat als dank 
geplaatst is aan de rand van het speelterrein.



Woensdag 2 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe30 

Een prinsessenverjaardag bij De Verbinding

Prinses Assepoester is jarig en Fee 
Zonnestraal wil graag een verjaar-
dagsfeestje organiseren. Sneeuwitje 
en de dwergen, Roodkapje, Hans en 
Grietje en zelfs de heks zijn uitge-
nodigd. 

Op 24 juni traden de kinderen van 
De Verbinding op locatie Dom-
melrode op voor hun trotse papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s. Eerder op 
de dag hadden de leerlingen van de 
onderbouw van de Dommelrode-

school de première. Weken geleden 
bedachten de kinderen onder leiding 
van onder andere leidster Harjet 
Hooijmaaijers zelf het verhaal voor 
de mini-musical en werden de rol-
len verdeeld. Het decor werd door 
de kinderen geknutseld en kostuums 
werden bij elkaar gezocht. De kinde-
ren mochten thuis niets verklappen 
en de verrassing was vorige week 
dinsdag dan ook groot toen de ge-
nodigden op de locatie aankwamen 
en hun kind(eren) daar omgetoverd 

zagen tot één van de sprookjesfigu-
ren.
Onder begeleiding van de Sprook-
jesboom en vier prachtige vlinders 
werd er gezongen en gedanst op het 
verjaardagsfeest van Assepoester. 
De eerste mini-musical was dan ook 
een groot succes: voor de leidsters 
die hun inzet beloond zagen, voor 
de kinderen die vol trots hun tekst 
konden onthouden en voor de aan-
wezigen die vertederd raakten door 
zoveel enthousiasme en talent.

Hilariteiten-tv geeft oranje markt 
extra sausje

Wanneer de Markt oranje kleurt, ko-
men Emile Kalmann en Roel Jonge-
nelen tevoorschijn. Gewapend met 
camera en microfoon, niet gespeend 
van een vlotte babbel. Hilariteiten-
tv, zo zou je de producties van de 
twee clowneske mannen kunnen 
noemen en Rooi geniet ervan.

Tijdens iedere wedstrijd van het Ne-
derlands Elftal maken Emile en Roel 
de Markt onveilig. Terwijl de één 
ze ontloopt, zoekt de ander juist de 
confrontatie. Om de zweefduik van 

Van Persie na te doen, om een zo-
genaamd ‘Van Gaaltje’ uit de hoed 
te toveren of om de geestige vragen 
van de presentator te pareren. De 
mannen zoeken het randje op, maar 
‘zonder mensen voor paal te zetten’, 
zo zeggen ze zelf. Hoe iedereen er 
ook over denkt. De filmpjes van Mooi 
Oranje-tv zijn populair. De eerste va-
riant trok al bijna 2000 kijkers, de 
tweede al over de 1000. Vanavond 
komt het vierde deel online. Houd 
de Facebook-pagina facebook.com/
mooioranjetv.nl in de gaten.

Kwartfi nale in café te zien

Jubileumfeestje 
Durpsherberg 
uitgesteld door 
Oranje
Gisteren was het precies een 
jaar geleden dat Ton van 
Alphen zijn intrek nam in café 
de Durpsherberg te Liemp-
de. De voormalig eigenaar 
van de Dorpsherberg in Ol-
land had zijn plannen voor een 
mooi feestje rond, tot Klaas Jan 
Huntelaar roet in het eten gooide.

Oranje speelt zaterdag de kwart-
finale tegen Costa-Rica. Daarom 
heeft Ton zijn jubileumfeestje af-
geblazen en het ingeruild voor een 
Oranje-party. Natuurlijk kan ieder-
een de wedstrijd komen kijken in 
De Durpsherberg en genieten van 
een klein feestelijk tintje. Het echte 
jubileumfeest vindt op een ander 
moment plaats. Dan zal de band 
100% Katoen wel spelen. Welk 
tijdstip het wordt, is nog niet dui-
delijk. Houd daarvoor Facebook en 
DeMooiRooiKrant in de gaten.

Nederland-Costa Rica 
uitgezonden op de Markt

De oranjefestiviteiten op de Rooise 
Markt krijgen een vervolg. Door de 
poeier van Sneijder en de onberispelijk 
ingeschoten strafschop van Huntelaar 
kan oranjeminnend Rooi aanstaande 

zaterdag weer genieten van een wed-
strijd op de Markt. Al vier keer eerder 
pakte Rooi Events uit. Iedere keer was 
de afloop naar ieders tevredenheid. 
Aanstaande zaterdag speelt Oranje 
om 22.00 uur Nederlandse tijd. Twee 
uur eerder beginnen de festiviteiten 
alvast en dat zal duren tot uiterlijk 
1.00 uur. Iedereen die wil mag komen 
kijken, want entree is gratis.

Voor al uw tweedehands, 

Japanse motoronderdelen 

gevestigd in Boskant 

www.topmotorparts.nl 

06-23775901 

Info@topmotorparts.nl 

Kwartfi nale WK met 
met klein feestelijk 

tintje vanaf 20:00 uur!
Dorpsstraat 6

5298CB Liempde
T: 0411 63 1232

www.durpsherberg.nl

ZATERDAG 
5 JULI 

1 JAAR!

Rooi kleurt Oranje fotowedstrijd

Ook voor en na de wedstrijd van Oran-
je tegen Mexico kregen we weer leuke 
Oranjefoto's binnen. Deze doen alle-
maal mee voor de hoofdprijs; een BBQ 

pakket voor vier personen! Omdat 
Nederland het zo goed doet, maakt u 
nog steeds kans. Maak een grappige, 
leuke of originele Oranjefoto en stuur 

deze naar redactie@demooirooikrant.
nl of tweet naar @demooirooikrant. 
Pas als Nederland eruit ligt gaan we 
over tot de prijsuitreiking!

Zonwering

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

ZonweringZonweringZonweringZonwering
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Zij Actief Nijnsel sluit seizoen af bij Gilde Sint-Joris 

Het zonnetje scheen, de tempera-
tuur rond de 20 graden. Dus vertrok 
Zij Actief Nijnsel op 25 juni met de 
fiets richting Sint-Oedenrode, naar 
het terrein van ’t Gilde Sint-Joris 

aan de Ollandseweg. 

De catering van vers gebak en lekke-
re hapjes, was verzorgd door de da-
mes van bestuur en programmabe-

geleidsters. In drie groepen werden 
de dames verdeeld. Elke deelnemer 
mocht telkens vijf keer schieten. Da-
mes die niet wilden of konden schie-
ten, keken vanaf stand toe. 

De eerste ronde viel niet mee. Het 
was wel wat anders dan de dagelijkse 
werkzaamheden, maar stilletjes aan 
kwamen allen op gang en was het 
leuk om te doen.  Het jongste lid van 
de vereniging, Ilse van den Boom, 
mocht zich na een shootoff, koningin 
van de dag noemen en ze nam na 
afloop een oorkonde in ontvangst. 
Het was een geslaagde avond. De 
eerstvolgende activiteit die op het 
programma staat is woensdag 17 
september. Er wordt dan een bezoek 
gebracht aan zorghotel Udens Duyn. 
Voor  meer informatie en foto’s Zij 
Actief Nijnsel, bezoek de website. 
www.zijactiefnijnsel.nl

6  Rozen voor Rita
6.4  Levende legende
Detective Rien Raavens is door het 
Bisdom Den Bosch gevraagd te on-
derzoeken waar de relikwie uit de 
Ritakerk in Boskant is gebleven. Na 
de kerksluiting is deze spoorloos. 
Tijdens een door Bart georgani-
seerde barbecueavond hoort ze een 
imker vertellen over bijenzwermen 
in een rozentuin bij een huis in Bos-
kant.

Rien vraagt de imker het hemd van 
het lijf over de bijen in Boskant. Ze 
leert dat het heel normaal is dat bijen 
in de maand juni gaan zwermen. Het 
is kennelijk wel uitzonderlijk dat zo’n 
zwerm vier keer in dezelfde tuin neer-
strijkt. ‘Je moet eens gaan kijken naar 
die bijzondere rozentuin van Rosita, 
in Boskant,’ raadt de imker aan. Rien 
is dat ook vast van plan. Roos + Bij 
= Rita, redeneert ze. Immers, bij Sint 
Rita horen rozen en de legende wil 
dat bijen een belangrijke rol spelen 
bij haar geboorte en sterven. 
‘Zeg, kom eens even iets eten. Je 
staat maar de hele tijd met onze im-
ker te kletsen.’ Rien lacht. Nou gaan 
ek eers geniet van Bart en al die lek-
kers. Môre Rita weer. 

De volgende morgen belt ze Justus 
van het bisdom om te vragen of hij 
meegaat naar de rozentuin.  Tijdens 
de autorit vertelt Rien Justus wat ze 
van de imker heeft gehoord. ‘Die 
bijen zijn een teken. Dit leidt ons 

vast naar de oplossing.’ Justus knikt 
vergenoegd. ‘Het aanroepen van de 
Heilige Rita wordt beloond.’ Als Ro-
sita de deur opendoet begint Rien: 
‘Hallo, ik heb gehoord dat u een ge-
weldige rozentuin heeft.’ ‘Loop maar 
even achterom,’ zegt de vrouw. In de 
tuin stellen Rien en Justus  zichzelf 
voor. ‘Door Rita wist ik al dat er van-
daag iemand naar mijn rozentuin zou 
komen.’ Justus en Rien kijken haar 
verbijsterd aan. ‘Laten we erbij gaan 
zitten. Daar onder de rozenboog 
is een fijn plekje,’ wijst Rosita. Dan 
vertelt ze haar levensverhaal: ’Net 
als Rita heb ik een moeilijk huwelijk 
gehad. Ook mijn man was geweld-
dadig. Hij is jong gestorven. Geluk-
kig. Mag ik niet zeggen natuurlijk, 
maar er kwam wel rust en dat was 
voor mij en mijn twee zoontjes, een 
tweeling, een hemel op aarde.’  Ze 
haalt een paar keer diep adem. Dan 
vertelt ze verder: ‘De jongens had-
den bij de geboorte een klein gaatje 
in het hart. Niets om ongerust over 
te zijn. Maar toen ze acht jaar wa-
ren, ontstonden er problemen en na 
veel ziekenhuisopnames zijn ze over-
leden.’ ‘Ik kan me voorstellen dat je 
wereld instortte,’ zegt Rien meele-
vend. Justus is sprakeloos: ’Hoe bij-
zonder, zoveel overeenkomsten met 
het leven van Sint Rita.’ Na een tijdje 
zegt Rosita: ‘Ik heb altijd veel steun 
gehad aan de Heilige Rita.’ Rosita 
staat op. ‘Loop maar eens mee.’ Aan 

de andere kant van de tuin is een al-
taartje met daarop een beeld van de 
Heilige. Rosita haalt een klein zilve-
ren doosje tevoorschijn. ‘Hierin zit, 
waar jullie naar op zoek zijn. Ik heb 
het meegenomen omdat de sluiting 
van de Ritakerk niet eerlijk is gegaan. 
Er is ons Boskanters niets gevraagd, 
terwijl  velen van ons eraan meege-
bouwd hebben. We weten zelfs niet 
of de relikwie voor ons toegankelijk 
blijft.’ ‘Dat raakt me oprecht,’ zegt 
Justus. ‘De Heilige Rita verdient blij-
vend ons aller eerbied.’
Rien concludeert: ’Ik zie dat Rosita 
geen kwade bedoelingen had met 
de botsplinter. Justus kan jij niet iets 
regelen met de bisschop zodat Rosita 
en de Boskanters betrokken worden 
bij de nieuwe plek voor de relikwie?’ 

Rien is blij met de goede afloop en 
beseft dat ze nog iemand moet be-
danken. Die avond fietst ze naar het 
Kremselen om een kaarsje te bran-
den.

Wordt vervolgd
Door  S. Coops  (met goedvinden 
van Rien Raavens)
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

• Gordijnen en PVC vloeren

EIGEN INDIA IMPORTCOMPLETE ZITHOEKEN EXCLUSIEVE KASTEN

Giorno Loungebank
2 ½ hoekeiland

normaal € 2395,- nu €1365,-

Accessoires • Bankstellen • Tafels • Gordijnen • Dressoirs • Karpetten • Poortkasten • Stoelen • En nog veel meer...

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

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

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

5 en 6 juli wederom Solexweekend

Knallende solexrace in Olland 

Zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 
is het weer zover. Het solexrace 
weekend in Olland. Net zoals an-
dere jaren hebben we ook dit jaar 
weer een gezellig programma. 

Dit jaar zal het nog mooier wor-
den, want Nederland is door en 
speelt zaterdag tegen Costa Rica in 
de kwartfinale! Ook Café d’n Toel 
denkt daar aan en zal een groot 
scherm en flatscreens neerhangen in 
het overdekt buitenpodium. Om de 
avond compleet te maken en zoals 
jullie gewend zijn, zal er een gratis 
BBQ zijn en kan je van 21.00 uur tot 
02.00 uur deze avond afkopen voor 
€20 ,- (bier, fris, wijn) Als klap op de 
vuurpijl  zal Dj Johnny (bekend van 
geen stempel) het dak eraf draaien!  

Zondag 6 juli begint de hilariteitsrit 
om 12.00 uur. Dit zal weer gezel-
lig worden. Daarna om 14.00 uur 
zal het startschot van de solexrace 
zijn… Heel de middag zal er een 
leuk programma zijn en voor de kin-
deren o.a. een springkussen. Rond 
de klok van 18.00 uur speelt op het 
buitenpodium de super leuke band 
“MEUK.” Sinds 2012 speelt MEUK 
zijn boerenrock met een Brabants 
hart door heel Nederland op festi-
vals, in feesttenten, dorpsfeesten, in 
cafés en alle andere plekken waar ze 
zitten te wachten op een echte boe-
renrock show met ballen en waar 
de tap niet snel leeg is! Gewapend 
met stevige gitaren in combinatie 
met een vrolijke trekzak brengt deze 
band een combinatie van eigen 
werk en de grootste hits van hun 
helden, zoals Jovink, Rowwen heze, 
WC experience, BZB, Normaal en 
vele anderen.

Een mooie balans van vette rock en 
vrolijke feestmuziek zorgt er voor 
dat het publiek keer op keer verrast, 
geprikkeld en vermaakt wordt met 
voor ieder wat wils. Dit in combi-
natie met een visueel aantrekkelijke 
show zorgt voor een onvergetelijke 
avond voor het publiek.  Tot ziens 
op zaterdag 5 juli en zondag 6 juli 
bij Café d’n Toel in Olland.

advertorial

Bibliotheek De Meierij is op zoek naar KennisMakers
Heeft u een jarenlange passie die u 
graag wilt delen met anderen? Spe-
cifieke kennis over een bepaald on-
derwerp die ook voor anderen boei-
end kan zijn? Ga dan de uitdaging 
aan om als KennisMaker samen met 
de bibliotheek anderen te laten de-
len in uw kennis. 

De bibliotheek is bij uitstek een plaats 
om kennis te delen. Niet alleen ken-
nis over boeken of literatuur, maar 
ook hele praktische of technische 
kennis. Tegelijk biedt de bibliotheek 
een plaats voor verdieping van die 

kennis, doordat de bibliotheek toe-
gang biedt tot een grote collectie en 
door de kennis van medewerkers. 
De bibliotheek heeft echter niet álle 
kennis zelf in huis. Het initiatief Ken-
nisMaker gaat uit van de eigen ken-
nis en passies van mensen, met het 
doel deze te delen, te verdiepen en 
verder te verspreiden. 
Een ‘KennisMaker’ weet veel over 
een bepaald onderwerp en wil dit 
graag delen met anderen. Dit kan 
van alles zijn: van breien tot barok-
muziek, van filosofie tot filmpjes ma-
ken. De vorm is vrij, want een Ken-

nisMaker bepaalt zelf hoe hij of zij 
deze kennis gaat delen. Samen met 
een medewerker van de bibliotheek 
wordt gekeken of het bijvoorbeeld 
workshops kunnen zijn, een (reeks) 
lezing(en) of misschien wel een ex-
cursie. Vervolgens kunnen geïnteres-
seerden hier op deze manier kennis 
mee maken. De komende maanden 
gaat Bibliotheek De Meierij op zoek 
naar KennisMakers. 
Voor meer informatie, zie de website 
www.bibliotheekmeierij.nl 
of mail naar 
m.mathijsen@bibliotheekmeierij.nl.



Woensdag 2 juli 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe32 
"Krönungsmesse"

Muzikaal afscheidscadeau van Nol Ardts

Nol Ardts, zangdocent bij MIK, nam 
zondag 29 juni op een bijzondere 
manier afscheid van zijn loopbaan 
bij het MIK. Aan het einde van dit 
schooljaar gaat hij met  pensioen. 
Hij wilde geen afscheidsreceptie, 
maar koos voor een muzikaal ca-
deau, in de vorm van een concert-
eucharistieviering. Namelijk de 
“Krönungsmesse” van Mozart.

Door: Bert de Graaf
 
Vijfendertig jaar lang was Nol mu-
ziekconsulent en zangdocent aan 
het MIK, de Lindenberg Nijmegen 
en de voormalige muziekschool de 
Meander in Boxmeer.
Als zangdocent had hij goed contact 
met zijn leerlingen en in deze bijzon-

dere eucharistieviering wilde hij hen, 
tezamen met zijn collega’s, nog eens 
brengen.
Om 9.30 uur begon de ‘Missa in C 
Krönungsmesse ’ van Meester W.A. 
Mozart in de Martinuskerk. De kerk 
zat vol met belangstellenden. De 
uitvoering werd verzorgd door vijf-
envijftig koorleden (leerlingen, oud-
leerlingen, collegae), een ad hoc 
orkest en vier solisten: Antoinette 
Stevens (sopraan), Louise Rijs (alt), 
Maarten Stevens (tenor), Nol Ardts 
(bariton) en organist Bert Augustus. 
Het geheel stond onder leiding van 
Leo Smeets. De aanwezigen hoor-
den het Kyrie, Gloria, Credo, Sanc-
tus-Benedictus en het Agnus Dei. De 
uitvoering werd een muzikaal hoog-
tepunt en het was puur genieten 

van alle muzikale talenten in deze 
“Krönungsmesse.” Dat zei ook Pas-
tor Rens: “religie en cultuur vormen 
samen een goede harmonie”. Na 
de zegening door de pastor en zijn 
toespraak, volgde een langdurig ap-
plaus voor alle uitvoerenden van dit 
religieus muzikaal evenement.

Ter info: Deze sprankelende, feeste-
lijke mis in C.K.V. 317 , bijgenaamd 
“Krönungsmesse” heeft Mozart 
geschreven in Salzburg. In 1791 
werd deze mis uitgevoerd tijdens de 
kroning van Leopold de Tweede te 
Praag. Sindsdien heeft deze mis een 
grote aantrekkingskracht behouden. 
Niet in het minst, omdat Mozart op 
zeer expressieve wijze de oude mis-
teksten op muziek wist te zetten.

Zaterdag 5 juli aanstaande

Zomerconcert organist Wouter van der Wilt
De reeks zomerconcerten 2014 
welke door de Stichting Smits-
orgel wordt georganiseerd, start 
met een concert op zaterdag 5 juli 
a.s. Het bekende en monumen-
tale Smitsorgel (1839) van de H. 
Martinuskerk te Sint Oedenrode. 
wordt deze zaterdag bespeeld door  
Wouter van der Wilt.

De organist Wouter van der Wilt 
uit Rotterdam, studeerde hoofd-
vak ‘orgel’ aan het Brabants Con-
servatorium in Tilburg bij Bram  
Beekman. In 2008 behaalde hij 
daar zijn bachelorsdiploma cum 
laude. Zijn masterdiploma volgde 

in 2010. 
In datzelfde jaar werd hij benoemd 
tot cantor-organist van de Hof-
laankerk in Rotterdam Kralingen. 
Recent verscheen zijn cd ‘Sonata 
da Chiesa’, met werk van Bach, 
Bruhns, Krebs, Mendelssohn,  
Distler, Schoonenbeek, Beekman 
en improvisatie. De organisatie is 
verheugd dat de organist besloot 
om ook op zijn concertprogramma 
van zaterdag 5 juli improvisatie-
werk te zetten. Op het programma 
staan verder werken van o.a. Bach, 
Buxtehude en Mozart. Het gra-
tis toegankelijk concert begint om 
15.30u.

In een vorige column heb ik al eens gewag gemaakt van het oneigenlijk 
gebruik van woorden als: (inderdaad) eigenlijk, ergens, trouwens, dus 
etc. Meer dan de helft van alle klanten zegt: “ik ben eigenlijk op zoek 
naar….”, om dan vervolgens te vertellen waar ze “eigenlijk” naar op 
zoek zijn.
Parallel aan dit woordgebruik sluipen steeds meer Engelse woorden 
onze taal binnen en toen ik onlangs de Volkskrant doorspitte trof ik een 
ingezonden brief van ene Marcel Besselink uit Uithoorn, die blijkbaar 
betrekking had op de uitreiking van de Gouden Televizierring en waar-
van ik u de inhoud niet wil onthouden.

“Gebakken lucht
Vroeger, toen human-resourcemanagement nog personeelsbeleid was, 
toen een consultant nog een adviseur was, toen een salesrepresentative 
nog gewoon een vertegenwoordiger was, toen employee benefits nog 
secundaire arbeidsvoorwaarden waren, toen een sale was nog een uit-
verkoop was, toen een letter of intent nog een intentieverklaring was, 
toen caseload nog werklast was, toen single nog vrijgezel was, toen 
een trademark nog een handelsmerk was, toen een foodprocessor nog 
een keukenmachine was, toen een paper nog een werkstuk was, toen 
skills nog vaardigheden waren, toen bottom-up nog van onderop was 
(en topdown nog van bovenaf), toen value for money nog waar voor 
je geld was, toen een target nog een doel was, toen customer satis-
faction nog klanttevredenheid was, toen een facilitymanager nog een 
beheerder was, toen stakeholders nog belanghebbenden waren, toen 
een meeting nog een bijeenkomst was, toen policy nog beleid was, toen 
tools nog gereedschappen waren, toen een brand nog een merk was, 
toen een event nog een evenement was, toen gebakken lucht dus nog 
gebakken lucht was, toen kon je in Nederland nog wel eens een prijs 
winnen. Nu worden winnaars afgescheept met een award.”
Ook in het dagelijkse leven zie ik om me heen steeds meer gebruik van 
Engelse woorden terwijl dat makkelijk met Nederlandse woorden zou 
kunnen worden verteld. Zo komen bij mij ook account managers over 
de vloer die hun nieuwe producten aanprijzen en mijn contactpersoon 
bij de bank blijkt ook zo te moeten heten. Klinkt wel interessant voor je 
minder onderlegde buren: “Kees hè ’n hil goej baon bè de bank, mèn-
nezjer of zoiets..” 
Om onze gemeente naar buiten toe te promoten - in principe ook al een 
Engels woord -  kun je proberen Sint-Oedenrode als merk neer te zetten. 
Daar is schijnbaar geen ander woord voor dan  branding en om een en 
ander te bereiken moet je op zoek gaan naar USP’s ofwel Unique Sel-
ling Points, hetgeen je toch ook weer met andere woorden had kunnen 
zeggen. En zelfs één van onze makelaars heeft het tegenwoordig over 
real estate in plaats van vastgoed, maar ja, die man had het vroeger ook 
al over “het keukengebeuren” als hij je gewoon de gedateerde keuken 
van de ver overpriced twee-onder-een-kapper liet bekijken.
En zoals onze moedertaal zachtjes naar de klote gaat, zo ook gaat het 
met ons dialect. Met name onze dochters, die in Amsterdam, Utrecht of 
Leiden gaan studeren komen na 3 maanden, schor van het zuipen en 
feesten, thuis met een “hajde G”, daarmee hun enigszins plat pratende 
ouders in verlegenheid brengend, waardoor “moeders” - ook zo’n te-
nenkrommend woord, net als kinders of kids - zichzelf belachelijk maakt 
door haar dochter te gaan napraten en daardoor juist in de open valkui-
len terechtkomt. Om met Paulien Cornelissen te spreken: “Taal is, zeg 
maar, echt mijn ding.”

Gebakken (gekookte) lucht (Oeufs à la neige, dessert)
6 eieren, 1 liter melk, 8 eetl. poedersuiker, 2 vanillestokjes
300 gr suiker, gehakte pistachenootjes
Scheid de eieren zorgvuldig. Verwarm de melk met het schraapsel en 
de rest van het vanillestokje tot aan het kookpunt. Klop het eiwit tot 
het stevig is, meng langzaam draaiend de poedersuiker er door en klop 
tot sneeuw. Maak met 2 lepels quenelles van het eiwit en laat telkens 
’n paar enkele minuten in de hete melk wentelen. Laat ze uitlekken 
op keukenpapier. Maak de crème anglaise: zeef de gebruikte melk en 
weeg 750 ml af. Houd tegen de kook aan. Klop de eidooiers los met het 
schraapsel van het andere vanillestokje en voeg dan al kloppend 200 gr 
suiker toe tot deze geheel is opgelost. Giet er ’n scheut hete melk bij en 
klop goed door. Giet dit mengsel bij de pan melk en roer op zacht vuur 
tot de saus dikker wordt. Laat afkoelen. Verwarm de resterende 100 gr 
suiker met ’n scheutje water en laat op zacht vuur tot een lichtbruine 
karamel worden. Schep de vanillesaus in een diep bord, leg er ’n paar 
quenelles eiwit op, begiet met ’n dun straaltje karamel en bestrooi met 
wat gehakte pistachenootjes. (Dit gerecht wordt ook wel “île flottante” 
– drijvend eiland – genoemd).

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

Taalgebruik

Bezoek aan de tuin “Meulenwiel” te Best
De Heemnatuurgroep uit Sint- 
Oedenrode bezoekt op woensdag 9 
juli 2014 de tuin “Meulenwiel” van 
Toon en Maria van de Wiel, gelegen 
aan de Broekdijk 9a te Best, iets 
voorbij dierenpark “De Vleut”. 

In buurtschap de Vleut in Best heeft 
de familie van de Wiel een mooie 
tuin aangelegd. Deze tuin is 3000 m2 
groot en bestaat al 25 jaar. Door de ja-

ren heen zijn er diverse vijvers aange-
legd met planten en vissen. Daarnaast 
bevat de tuin ongeveer 1500 verschil-
lende soorten planten. Ook is er een 
rotstuin aangelegd met planten die 
daar thuishoren. Op vele plaatsen zijn 
voorzieningen voor insecten, vogels, 
egels en vleermuizen aangebracht. 
Voor vlinders zijn er drinkplaatsen. In 
de hele tuin zijn kronkelende verhar-
de paden, die bij de mooiste gedeel-

tes van de tuin uitkomen. 
Het vertrek is om 19.00 uur vanaf de 
markt te Sint-Oedenrode, vandaar 
gaan we carpoolen naar Best. De 
entree van de tuin is € 3,00 p/p in-
clusief een kopje koffie of thee met 
een koek. Heb je interesse om mee te 
gaan en te genieten van deze mooie 
plantentuin, kom dan naar de Markt. 
Iedereen is van harte welkom bij een 
activiteit van de Heemnatuurgroep.

Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Film: TV Meierij
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MooiRooikrantDe 33
Expositie bij Tekenen is Toveren

Al weer twee jaar is Tekenen Is To-
veren gevestigd aan de Eerschot-
sestraat. Veel kinderen hebben er 
de meest prachtige kunstwerken 
gemaakt. Tekenen is Toveren heeft 
momenteel zeven vaste groepen 
kinderen die regelmatig komen te-
kenen en schilderen. De leeftijd va-
rieert van 6 tot 17 jaar.

Ook heeft Tekenen Is Toveren afge-
lopen jaar een start gemaakt met het 
geven van workshops aan volwasse-
nen. En maandelijks kunnen ouders 

en opa's en oma's met hun (klein)
kinderen deelnemen aan de ‘samen 
tekenen’ workshops. Ook bestaat er 
de mogelijkheid om met je hele ge-
zin bij Tekenen is Toveren een mid-
dagje samen kunst te maken. 
Tekenen Is Toveren mag genie-
ten van een grote belangstelling. 
De tekengroepjes voor het nieuwe 
schooljaar zitten dan ook al weer bij-
na vol en bijna dagelijks komt er de 
vraag wanneer de nieuwe data voor 
de ‘samen tekenen’ workshops voor 
het nieuwe schooljaar bekend zijn. 

Zondag 6 juli vindt er aan de Eer-
schotsestraat 29 van 11:00-16:00 
uur een grote tentoonstelling plaats. 
Alle kinderen en jongeren die hier 
tekenen hebben een keuze gemaakt 
van twee kunstwerken die zij afgelo-
pen cursusjaar gemaakt hebben en 
waarop zij het meest trots zijn. Want 
daar is waar het om draait bij Teke-
nen Is Toveren, trots zijn op hetgeen 
je hebt gemaakt. Onder het motto 
‘het is goed zoals jij het doet’. Graag 
tot ziens op zondag 6 juli bij Tekenen 
Is Toveren; Eerschotsestraat 29.

Zomerexpositie van Will van Rooij 
in Mariendael

In Mariendael is nu een expositie te 
zien van kunstwerken van Will van 
Rooij - Jansen. Het zijn werken van 
krijt, aquarel en acryl.

Will begon in 1993 bij Anja  
Oppers, waar zij de basis technieken 
van schilderen leerde. Twee jaar later 
ging zij naar Arendonk om de tech-
nieken van schilderen en tekenen 

verder te ontwikkelen . Na Arendonk 
werden de technieken verfijnd, bij 
Marjan Markus, ruim 11 jaar nam 
zij les bij Marjan, eerst aquarelleren 
en vervolgens met acrylverf. Ook 
bij Atelier Filarski in Schijndel nam 
zij les. Deze werken zijn te zien  tot 
september, tijdens de openingstijden 
van het Cultureel Centrum.

Vleermuizen, mysterieuze schimmen in de nacht

Heeft u zich ook verwonderd over 
die snelle vliegers in de scheme-
ring? Die silhouetten boven je 
hoofd en bij een lantaarn, alsmaar 
onhoorbaar achtjes draaiend in de 

lucht. Ze kijken met hun oren ... 
en vangen zo wel 300 insecten per 
nacht.

Loop met ons mee op zaterdag 5 juli 

met de vleermuisexcursie in Nijn-
sel. Op deze wandeling gaan we op 
zoek naar de dwergvleermuis en an-
dere hier voorkomende soorten om 
ze te horen met een batdetector en 
te zien.
Vooraf vertellen we over de vleer-
muis zodat u weet waarop te letten. 
Wat voor dieren zijn het eigenlijk 
waarom zien we ze niet overdag? 
Hoe vangen ze hun prooi in de sche-
mer? En waar blijven ze in de winter?
Ook geschikt voor kinderen vanaf 
ca. 10 jaar. Zaterdag 5 juli 2014 van 
21:30 tot 23:30. De presentatie is bij 
de Handboogvereniging, Industrie-
weg 18 in Nijnsel. Daarna gaan we 
gezamenlijk met de batdetector op 
stap.
Vooraf wat huiswerk maken? Kijk 
dan bijvoorbeeld even op de web-
site van Het netwerk voor informa-
tie over vleermuizen in Nederland: 
www.vleermuis.net.

Dry Needling

Bij Fysiotherapiepraktijk Joost de 
Vaan heeft Claudia Roozen recent 
met succes de cursus Dry Needling 
afgerond. Ook voor deze behandel-
methode kunt u voortaan terecht in 
onze praktijk. 

Dry needling is een relatief nieuwe 
behandelmethode. Door middel van 
een speciale techniek worden zo-
genaamde ‘triggerpoints’ in spieren 
aangeprikt met een dunne naald en 
raken op die manier snel en langdu-
rig ontspannen. Een triggerpoint is 
een verkrampt plekje in een spier dat 
naast lokale drukpijn ook vaak pijn ‘op 
afstand’ (referred pain) veroorzaakt. 

Triggerpoints kunnen zich uiten in:
-  Pijn en stijfheid lokaal in de spier en 

ook pijn ‘op afstand’
-  Bewegingsbeperkingen in bijbeho-

rende gewrichten
-  Verminderde kracht in de betrokken 

spieren
-  Pijn-ontwijkend gedrag: U gaat an-

ders bewegen om de pijn te vermij-
den

Triggerpoints kunnen ontstaan:
-  Acuut; bijvoorbeeld door een ver-

keerde beweging of een ongeval
-  Chronisch; bijvoorbeeld door een 

langdurig verkeerde houding
-  Langdurige overbelasting van bij-

voorbeeld arm, schouder en/of nek 
zoals bij gebruik van de computer

-  Overbelasting en/of blessures bij 
sporters

-  Langdurige afwezigheid van bewe-
ging bijvoorbeeld door gips of sling

De fysiotherapeut zal eerst d.m.v. een 
gesprek en een gericht onderzoek uw 

klachten nader analyseren. Daarna 
worden de spieren verder onderzocht 
die mogelijk uw pijn veroorzaken. 
Specifiek wordt in de spieren gezocht 
naar die bewuste triggerpoints.
De behandeling is gericht op het ‘uit-
schakelen’ van deze triggerpoints. Via 
het gericht aanprikken met het naaldje 
worden deze punten gevonden en ge-
deactiveerd. Daarna raken de spieren 
snel en langdurig ontspannen. De fy-
siotherapeut zal vaak meerdere spie-
ren behandelen in uw arm of been. 

Het inbrengen van het naaldje voelt 
u bijna niet. Als het juiste triggerpoint 
aangeprikt wordt, spant de spier zich 
even lokaal aan. Dat geeft kortdurend 
een soort ‘kramp’ gevoel. Daarna ont-
spant de spier zich weer en kunt u zich 
gemakkelijker bewegen. Vaak voelt 
het behandelde gedeelte wel wat 
vermoeid en/of stijf aan, maar dat is 
meestal van korte duur. 
Daarna krijgt u oefeningen en ge-
richte adviezen mee om de verbeterde 
situatie te behouden. 

Dry Needling kan u helpen bij bijvoor-
beeld een tenniselleboog, pijnklachten 
in de bil, kuitklachten of andere klach-
ten waar u dagelijks veel hinder van 
ondervindt.
Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak kunt u contact met 
onze praktijk opnemen.

Fysiotherapiepraktijk Joost de Vaan
Koninginnelaan 2
5491 JV Sint Oedenrode 
0413-471227
info@fysiotherapiejoostdevaan.nl
www.fysiotherapiejoostdevaan.nl 

advertorial
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MooiRooikrantDe34 
Jan van Hastenberg over het keepersvak

“Lilluk kijken en hard roepen”

Waarom wordt een keeper keeper? 
Hoe belandt iemand in de goal. 
Jan van Hastenberg (68) begon op 
zijn twaalfde of dertiende met het 
spelletje voetbal. Uiteindelijk kwam 
de Boskanter onder de lat terecht. 
Maar waarom? Dat weet hij niet. 
Wil van der Linden wel. “Hij zocht 
niet te lopen. Eigenlijk nog steeds 
niet”, brengt hij gekscherend. De 
toon voor het interview was gezet.

“Het is maar goed dat er toen geen 
mogelijkheid was om te volleyballen 
of basketballen, want dan was Jan 
nooit gaan keepen.” Oud-teamge-
noot Wil gaat door met leuke oneli-
ners, ditmaal een complimenteuze, 
want Boskant was blij met een 
keeper als Jan. Lange Jan lacht. De 
1.97m grote Boskanter – woonach-
tig aan de Eerschotsestraat – gnif-
felt. Samen met Wil denkt hij te-
rug aan zijn carrière, want onlangs 
stopte Jan met keepers trainen. Na 
ruim dertig jaar, waarvan negentien 

jaar senioren en vijftien 
jaar jeugd.  “Wil weet 
meer dan ik, haha. Ik 
onthoud al die dingen 
nooit”, geeft hij toe.

Kogels tegenhouden
Al snel komt op wat voor 
keeper Jan eigenlijk was. 
Begonnen als jonge jon-
gen op d’n Bult, later met 
de club mee verhuisd naar 
de Hazelaarstraat. “Dat 
moet rond 1967 geweest 
zijn”, helpt Wil. Zoals alle 
gezonde mannen moest 
Jan even het leger in. Daar 
keepte hij  in een legerelf-
tal, maar trainen deden ze 
er niet veel. “Ik moest er 
alleen de kogels tegen-
houden”, grapt Jan, die 
toen hij terugkwam de 
strijd bij Boskant aanging 
met Henk Kastelijn. “Een 

hele goede lijnkeeper”, ty-
peert Jan hem. “Ik heb hem echt 

moeten verdringen, de staf had 
toen moeite om een keuze te ma-
ken tussen hem en mij.” Uiteinde-
lijk kwam Jan in het doel te staan. 
Het sterke punt van Jan? Wil: “De 
meeste tegenstanders durfden 
maar één keer met hem mee te 
springen. Jan was erg sterk in de 
zestien. De hoge ballen waren voor 
hem.” Volgens Jan is het een kwes-
tie van goed timen. “En op zijn tijd 
hard roepen. Vóór dat je de bal in 
de handen hebt. Anders heeft het 
geen nut”, doceert de voormalige 
keeper die zelf de kneepjes leerde 
van Wim Ooijen.

Speciale band
Het zit in Jan om zijn kennis over te 
brengen. Daarom werd hij na zijn 
actieve carrière keeperstrainer. Een 
paar weken geleden kreeg hij een 
mooi afscheid van de Boskantse 
jeugdkeepers. Vanaf 1980/1981 
begeleidde Jan doelmannen van het 
vaandelteam, vanaf eind jaren ne-

gentig  ging hij ook de jeugd trainen. 
Hij zag veel talentvolle jongens ko-
men en gaan. Jan: “Ooit had je drie 
talentvolle keepers en dan kan er 
maar één op doel staan. Dat is zon-
de.” Hij noemt Fred van Bussel. Een 
keeper met heel veel talent. Michel 
Wouters. “Die kon er ook wat van”, 
weet Jan nog. Maar de sterkste band 
had hij met Erwin Brouwers. “Toen 
zijn moeder ziek was, beloofde ik 
haar dat Erwin in het eerste zou ko-
men. Dat is uiteindelijk gelukt. Erwin 
had in het begin wat minder niveau, 
maar stond open voor advies. Op 
een gegeven moment ontwikkelde 
hij zijn eigen talent. ”Niet alleen 
amateurkeepers kregen advies van 
de Lange uit Boskant. Maikel Aerts is 
de schoonzoon van Jan’s broer Joop. 
Nederland kent hem van zijn tijd bij 
Feyenoord en zijn jaren bij Willem II. 
In Duitsland stond hij onder de lat 
bij de Berlijnse club Hertha BSC. “Ik 
ging vaak kijken en gaf hem dan na 
de wedstrijd tips”, aldus Jan. “Toen 
hij een blessure had heb ik vaak ge-
noeg met hem getraind. Op het bij-
veld van VV Boskant.”

“OP EEN 
GEGEVEN MOMENT 
ONTWIKKELDE HIJ 

ZIJN EIGEN TALENT.”

Jan weet precies wat een heden-
daagse keeper meemaakt in het doel. 
Vroeger werd de slechtste in de goal 
gezet. Die tijden zijn al lang voorbij. 
Er wordt vandaag de dag veel meer 
verwacht. Maar toch wordt de taak 
volgens Jan onderschat. “Na drie 
ballen achter elkaar op doel is een 
keeper net zo moe als een veldspe-
ler. Dat weet niemand, maar het is 
wel zo.” Tot slot heeft Jan nog een 
tip voor alle keepers. Raad waar hij 
zelf succes mee heeft gehad. “Lilluk 
kijken en hard roepen, dan komde al 
een heel eind.”

voetbal

jaar senioren en vijftien 
jaar jeugd.  “Wil weet 
meer dan ik, haha. Ik 
onthoud al die dingen 
nooit”, geeft hij toe.

Kogels tegenhouden
Al snel komt op wat voor 
keeper Jan eigenlijk was. 
Begonnen als jonge jon-
gen op d’n Bult, later met 
de club mee verhuisd naar 
de Hazelaarstraat. “Dat 
moet rond 1967 geweest 
zijn”, helpt Wil. Zoals alle 
gezonde mannen moest 
Jan even het leger in. Daar 
keepte hij  in een legerelf-
tal, maar trainen deden ze 
er niet veel. “Ik moest er 
alleen de kogels tegen-
houden”, grapt Jan, die 
toen hij terugkwam de 
strijd bij Boskant aanging 
met Henk Kastelijn. “Een 

hele goede lijnkeeper”, ty-

paardensport

Centrale keuring in Schaijk een 
succes
De centrale keuring van Noord-Bra-
bant vond dit jaar in Schaijk plaats. 
Waar voorheen de keuring gehou-
den werd bij manege de Leijer in 
Veghel, werd het dit jaar voor het 
eerst verplaatst naar stal Swanen-
berg in Schaijk. Om op deze manier 
sport en fokkerij dichter bij elkaar te 
brengen.
In de finale van de rubriek voor de 
driejarige springpaarden werden 
elf driejarige merries terug in de 
piste verwacht. De beste van deze 
groep werd Gracia (Zirocco Blue 
VDL x Cantos) van de familie Pen 
uit Wilbertoord. Voorgebracht en 
getraind door Monique Verhoeven, 
eigenaresse van Stal Verhoeven te 
Sint-Oedenrode. De rubriek 4 t/m 7 
jarige paarden kende als kampioen 
Elstar (Indoctro x Purioso) van Jan 
Wijdeven en Peter van Gaal uit Ge-
monde. Deze twee paarden werden 
nogmaals naar voren gehaald voor 
de dagtitel. Beide paarden waren 
erg aan elkaar gewaagd. Uiteindelijk 
werd de driejarige Gracia benoemd 
tot dagkampioen van de CK Noord-
Brabant 2014. 
Naast de fokkerij was er deze dag 
ook aandacht voor de jonge dres-
suurpaarden. De halve finale van 
de Pavo Cup telde dan ook weer 
een mooi deelnemersveld.  In de ru-
briek voor de vijfjarigen werd Enjoy 
(Apache x Clint Eastwood), in eigen-
dom van Wim van der Velden, knap 
voorgesteld door Rooise amazone 
Willeke van der Velden. Zij pakte in 
deze rubriek de meeste punten en 
wonnen hiermee de Pavo Cup selec-
tie.  Met dit resultaat hebben zij zich 
gekwalificeerd voor de landelijke fi-
nale van de Pavo Cup op 13 en 14 
augustus in Ermelo. 

Elstar (Indoctro x Purioso) 
van Jan Wijdeven en Peter van Gaal 

Enjoy (Apache x Clint Eastwood) in 
eigendom van Wim van der Velden, met 
in het zadel Willeke van der Velden

Gracia (Zirocco Blue VDL x Cantos) 
getraind en voorgebracht door Monique 
Verhoeven van Stal Verhoeven.

triafietsen.nl
Papenhoef 21   Lieshout   Tel. 0499-42 53 60

Gratis pedalen
Wanneer u in juli Shimano fietsschoenen 
koopt krijgt u gratis Shimano pedalen.
Actievoorwaarden in de winkel.

Ook Odisco 2 in het nieuw

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Het is lang geleden dat Odisco een 
2e damesteam op de been kon bren-
gen. Afgelopen seizoen is dit weer 
gelukt. Vanaf het begin had sponsor 
Sjef Verbakel er vertrouwen in. Hij 
heeft dit team dan ook nieuwe shirts 
gegeven. Elke start is moeilijk, maar 

op het eind van het seizoen werden 
er regelmatig wedstrijden gewon-
nen. En het belangrijkste: het was 
gezellig! En ook komend seizoen 
zal Odisco 2 van start gaan. Dames 
succes. En, Sjef Verbakel, enorm be-
dankt!

I      bridge 

Bridge kroegentochten 
(buiten de regio)

bridgen

Deze keer een aantal kroegentoch-
ten waarvoor je wat verder weg 
moet gaan. 

Oisterwijk 24/08 cafédrive, Weert 
30/08 Zomer kroegentocht, Utrecht 
31/08 ‘Star Grandcafetour’ Hoorn 
21/09 Hoornse Patton kroegentocht 

(Hoorn is ver weg, maar de bin-
nenstad is dat eind rijden beslist wel 
waard.) Tilburg 27/09 Honderd han-
den van het Zuiden. Bourgondisch 
bridgen bij onze Zuiderburen: Lom-
mel - juni - Juist achter de rug. Vol-
gend jaar beslist inschrijven. Met live 
muziek en in de Belgische traditie 

een voortreffelijke lunch. Antwerpen 
13/09 De Sinjorentocht.      
   
Nagekomen berichtjes over zomer 
inloop drives: Boxtel, De Walnoot                                                                   
Elke dinsdagavond. Veghel, De 
Watersteeg, elke donderdagavond. 
Info:jan@compi.nl 

Erwin Brouwers (l) en Jan van Hastenberg
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Clubkampioenschappen en kleuterdiplomagymen Dioscuri'94turnen

Vrijdag 20 en zaterdag 21 werd er 
door de recreatieturnsters van Dioscu-
ri'94 gestreden om de medailles en de 
titel Clubkampioen 2014. Aansluitend 
vond zaterdag het Kleuterdiplomagy-
men plaats. In totaal lieten meer dan 
100 kinderen dit weekend aan hun 
ouders, opa's, oma's, vriendjes, vrien-
dinnetjes en andere belangstellenden 
zien wat ze geleerd hebben. 

Op vrijdag 20 juni werd in 4 catego-
rieën om de medailles gestreden. In de 
categorie met de jongste deelneem-
sters – de turnsters uit groep 3 van 
de basisschool – waren het op sprong 
Ruth van den Hengel en Lana Hoeve-
naars die het hoogst wisten te scoren. 
Ook op vloer scoorde Ruth het hoogst. 
Ook de vloeroefening van Nina Ren-
ders werd door de jury met een mooi 
cijfer beloond. Berit van Acht en Beau 
van Voorthuisen sprongen er op brug 
bovenuit en Nouk Strijbos behaalde 
met stabiel turnen het hoogste punt op 
de evenwichtsbalk. Ruth mocht na vier 

toestellen de gouden medaille in ont-
vangst nemen. Nouk kreeg de zilveren 
medaille omgehangen. Het brons was 
voor Lisa van den Hurk. In de catego-
rie groep 4 was Anne Kluijtmans op 
brug overtuigend de beste. Puk Glo-
rius ging er op de andere drie toestel-
len met de hoogste score vandoor. Zij 
behaalde als enige tijdens de Clubkam-
pioenschappen op vrijdag zelfs hoger 
dan een 10 op een van de toestellen. 
Doordat zij een moeilijkere goed uitge-
voerde oefening liet zien scoorde ze op 
vloer maar liefst 10,2 pt. Niet heel ver-
rassend kreeg zij dan ook de gouden 
medaille omgehangen. Het zilver ging 
naar Anne. Maud van Vugt kaapte met 
enkele tienden het brons voor de voe-
ten van Nora Wijnen weg. Clubkam-
pioen 2014 van groep 3/4 werd Puk. 
In de categorie groep 5/6 werd op het 
onderdeel sprong veruit de beste score 
neergezet door Noortje van Esch. Lotte 
van den Heuvel werd met het hoog-
ste cijfer op brug beloond en Marloes 
de Jong liet de hoogste score op balk 

noteren. Op vloer was Lana Kreijveld 
de beste. Het goud ging naar Lotte. De 
strijd om het zilver en brons bleef ech-
ter lange tijd spannend. Isis Peters won 
uiteindelijk het zilver en met slechts 
twee tienden minder kreeg Lana het 
brons omgehangen. Marloes kwam 
net twee tienden tekort en moest ge-
noegen nemen met de vierde plaats. In 
de categorie groep 8+ was het minder 
spannend. Er waren namelijk slechts 
twee deelneemsters in deze categorie. 
Maar de dames maakten er een mooie 
wedstrijd van, met als hoogtepunt toch 
wel de vloeroefening op muziek, inclu-
sief een spectaculaire arabier flikflak! 
Inge Verhallen won uiteindelijk het 
goud en Renske Schikhof het zilver. 
Inge werd eveneens Clubkampioen 
2014 in de categorie groep 5 t/m 8+. 
Zaterdags werd in twee categorieën 
geturnd. Lisa van Leeuwen turnde in 
de categorie groep 3/4 naar de eerste 
plaats. Op alle toestellen wist zij de 
hoogste score te behalen. Naast Lisa 
werd er op sprong met name goed 

geturnd door Yasmin van Miltenburg 
en Nikki van de Ven. Op brug sprong 
deed Maaike van Hamond niet veel 
voor Lisa onder. Fenne van der Pasch, 
Zoë Janssen en Isa van Baalen behaal-
den na Lisa de hoogste scores op de 
evenwichtsbalk. Maud van Helvoort 
turnde naar de hoogste score op vloer. 
Uiteindelijk ging het zilver naar Maaike 
en kreeg Isa de bronzen medaille om-
gehangen. In de categorie groep 5/6 
werd op sprong de hoogste score bin-
nen gesleept door Bente Derks. Op 
brug was het Lexus den Hollander die 
naar de hoogste score turnde. Tessa 
van Mensvoort was op balk de beste. 
Bente wist als enige op zaterdag een 
score boven de 10 te behalen. Door 
een moeilijkere oefening te turnen en 
deze vrijwel foutloos te laten zien be-
haalde zij een 10,1 pt op vloer. Ze won 
uiteindelijk ook het goud én de beker 
met de bijbehorende titel Clubkampi-
oen 2014. Nina Simons werd tweede 
en Jindy van den Oever eindigde op de 
derde plaats. 

Het waren geslaagde Clubkampioen-
schappen. Er hing een gezellige sfeer 
en alle deelneemsters lieten zien voor-
uitgang te hebben geboekt. Na afloop 
werden ze allemaal beloond met een 
mooie medaille! 

Op zaterdag 21 juni gingen ook alle 
kleuters voor hun diploma niveau 1, 
2 of 3 op. Bij elk onderdeel konden 
ze een stickertje verdienen en 5 stic-
kertjes leverde een mooi diploma op. 
Er werd geklommen, gesprongen en 
gehinkeld. Maar er stonden ook echte 
turnonderdelen op het programma. 
Zo balanceerden de kleuters op de 
evenwichtsbalk, maakten ze mooie 
koprollen op vloer en zwaaiden ze aan 
de brug. De tribune zat goed vol om 
de kleuters tijdens deze spannende 
ochtend aan te moedigen. Sommige 
kleuters moedigden elkaar zelfs aan. 
En met succes! Alle kinderen hebben 
hun diploma behaald én een mooie 
medaille verdiend. Heel goed gedaan.  

De kampioenen van vrijdag. De kampioenen van zaterdag.

Optreden G-groep Dioscuri

Op woensdag 25 juni verzorgde de G-groep 
van Dioscuri haar jaarlijkse optreden. De leer-
lingen, onder leiding van docentes Geertje en 
Tamara, hadden goed geoefend en lieten met 
veel plezier een mooie show zien, begeleid 
door vrolijke muziek. 

Uiteindelijk bleef niemand aan de kant zitten en 
lieten de dansers en het publiek samen het dak 
er af gaan! De G groep leden kunnen terugkij-
ken op een mooi verzorgd optreden en gaan nu 
genieten van een welverdiende vakantie. Vol-
gend jaar gaan ze  er opnieuw tegenaan.

Informatie over de G-groep van Dioscuri
In februari 2004 is Dioscuri’94 gestart met dans-
lessen voor verstandelijk gehandicapten. Deze G-

groep bestaat uit een aantal enthousiaste dames 
en heren in de leeftijd vanaf circa 20 jaar. Voor 
verstandelijk gehandicapten is er in Sint-Oeden-
rode en omgeving op sportgebied beperkt / geen 
aanbod. Als vereniging vinden wij het belangrijk 
dat ook deze mensen met plezier kunnen bewe-
gen. Naast veel persoonlijke aandacht staat ple-
zier in het bewegen dan ook centraal tijdens de 
danslessen. Zien hoe de les verloopt of een gratis 
proefles volgen? Dat kan! Loop gerust een keer-
tje binnen, of neem contact op met Dioscuri’94 
via bestuur@dioscuri94.nl voor meer informatie. 
De lessen vinden iedere woensdag plaats van 
18.30 uur tot 19.30 uur in Sportzaal Eerschot, 
met uitzondering van de vakanties. De groep 
staat al jarenlang onder leiding van de enthousi-
aste Geertje Latijnhouwers en Tamara van Weert.
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WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 2 JULI T/M DINSDAG 8 JULI 2014

Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

KIJK OP ACTION.NL

58X58 CM!

UITZOEKEN!

SET/4

IDEAAL 
OP VAKANTIE!

TAFELMODEL
VENTILATOR
3 snelheden
Ø 30 cm

9.95

4-VAKS
DIENBLAD
met tekst 'living'
30x40x5 cm

3.29

maten 
134-164

1.99

KINDER
SANDAAL
maten 30-35

0.99

DAMES 
BROEK
diverse kleuren
katoen
maten S-XXL

4.99

INTEX
WAVE RIDER
117x77 cm

3.59

CAMPING
AFWASBAK
diverse kleuren
met stop
33x33x15 cm

1.09

KUNSTSTOF
SCHENKKAN
diverse kleuren
inhoud 2 liter
incl. 4 bekers

1.49

HUISDIEREN
MAND
diverse prints
Ø 60 cm

STAANDE
VENTILATOR
3 snelheden
hoogte 52 cm
Ø 40 cm

ZOEK UIT
DIVERSE ROKJES
diverse kleuren 
en dessins
meisjes: maten 116-164
dames: maten XS-XL

BINNEN/BUITEN
TAFELZEIL
trendy dessins
afneembaar
140x180 cm

HOUTEN
DIENBLAD XL
ideaal op hocker 
of bij loungeset
wit of grijs
(excl. accessoires)

KINDER
T-SHIRT
korte mouw
diverse kleuren
katoen/elastan
maten 86-128

KINDER
STRANDSET
short en singlet
diverse kleuren 
en prints, katoen
maten 92-146

DAMES
TOP
diverse uni kleuren
katoen
met elastiek
maten S-XXL

3.79
VAKANTIETIP!

DAMES OF HEREN
TOILETTAS
diverse varianten

1.3911.95

2.89

1.79 2.99

3.98

750 ML

SANEX
DOUCHEGEL
dermo natural,
dermo protector
of normal skin

2.49

0.69

0.79 10.95 2.99

1.99

1.795.95
DIVERSE
SCHOOLSPULLEN
kunnen niet op school 
gemist worden!

INTEX OPBLAASBOOT
EXPLORER
met 3 luchtkamers
incl. reparatieset
2-persoons
196x102x33 cm

OUTDOOR HIKING
RUGZAK
luxe uitvoering
met voor- en zijvakken
padded rug
inhoud 25 liter

GEUR
STOMPKAARSEN
trendy pastel kleuren
diverse geuren
5x8 cm

DUIZEND DINGEN 
MAT
handig in huis, caravan, boot etc.
diverse decors, anti-slip
65x180 cm

CAMP ACTIVE 
VOETPOMP
diverse kleuren
inhoud 5 liter

2.19

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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Dubbele winst voor de Vresselse Ruiters

paardensport

Op zondag 29 juni was het de beurt aan  
Nuenen voor het organiseren van een con-
cours hippique. Voor Nina van Enckevort en 
Anne Markgraaf was het feestje compleet aan-
gezien beiden gehuldigd werden als kampioen 
van kring Eindhoven.

Nina had voor de CL klasse haar Enjoy geza-
deld, een pony die het afgelopen seizoen bij-
zonder veel heeft geleerd en een zeer betrouw-
bare waarde voor Nina is geworden. Na het 
eerste parcours foutloos te hebben afgelegd 
was het nog erg spannend in de barrage waar 
ze haar naaste tegenstander voorbijstreefde 
met een foutloze rit in een snellere tijd. Er was 
dus dubbele winst, de rubriek werd gewonnen 
én met de eerste plaats steeg ze ook naar de 
eerste plaats in de competitie van 5 wedstrijden 
voor de selectie van de Brabantse kampioen-

schappen.
Anne Markgraaf begon met iets meer vertrou-
wen aan de EB rubriek aangezien ze al in de 
voorgaande wedstrijden had laten zien dat 
'Way of life' niet alleen voor het succes van Su-
zuki staat maar ook voor het succes van deze 
combinatie.
Door echter ook deze wedstrijd als eerste te 
eindigen heeft Anne de zaken goed voor elkaar 
voor de kampioenschappen, en zal de vakantie 
in Kroatië moeten wijken voor dit evenement 
in augustus. Je bent fanatiek in je sport of niet.
Opgemerkt dient te worden dat Sydney Ren-
ders de klasse CB mocht afsluiten als winnaar. 
De kersverse ponymoeder 'Colinda' combi-
neert het voeden van haar veulen feilloos met 
de trainingen van Sydney en de wedstrijden. 
Na een foutloos parcours en een goede afslui-
tende barrage was de eerste plaats een feit.

Visnieuws van ERHVvissen

Donderdag 3 juli wordt de laatste wedstrijd 
van het koningsvissen gehouden aan het  
Cathalijnepad. Zondag 6 juli is de 4e wedstrijd 
van het prijsvissen ook aan het Cathalijnepad. 
Vrijdag  11 juli is de Borchmolenwedstrijd 
vissen aan het Cathalijnepad. Deelnemen al-
leen bij voorinschrijving bij de Borchmolen. 

Ook de jeugd is hier welkom. Zij vissen op de  
Armenhoef. De deelname voor hen is gratis. 
De ERHV organiseert in de vakantie forelvis-
sen, locatie: de Schutskuil in Oirschot. Datum 
29 juli. Inschrijfgeld €7.50. Iedere deelnemer 
krijgt na afloop twee gerookte forellen mee. 
Inschrijven tot 22 juli.  

Three nations cup BMX 
in Volkel

bmx

Op 28 en 29 juni werd de Three Nations 
BMX Cup in Volkel gereden. Daar deden ver-
schillende Rooise rijders aan mee. Ze haal-
den wisselende prestaties.
 
Zaterdag werd Bas Verhagen bij de boys 
11/12 jarigen in de manches 3 x 5e. Wessel 
van Dijk reed bij de boys 13/14 jarigen zijn 
rondjes en werd in de manches 6,5,4. Ilse 
Verhagen reed bij de Girls 14+ en kwam in 
de manches tot 3 x een 5e plek. Koen van 
der Wijst pakte bij de boys 15/16 jarigen 3 x 
een 1e plaats in de manches. In de kwartfi-
nale eindigde hij als 1e, in de halve finale als 

2e. Uiteindelijk viel in de finale net buiten het 
podium. Hij werd vierde.
 
Zondag werd Bas in de manches 3x4e en in 
de kwartfinale 5e. Wessel werd in de manches 
3,2,3 en in de kwartfinale 5e. Ilse reed 3 x een 
6e plek in de manches. Koen werd 3 x 1e in 
de manches, in de kwartfinale 1e, in de halve 
finale 2e en in de finale 8e.

Agenda BMX
6 juli: NK Haaksbergen
13 juli: EK Roskilde (Denemarken)
24 juli: WK Rotterdam

Drie kringkampioenen bij de ponyruiters
Maar liefst drie combinaties schreven dit week-
end het kringkampioenschap op hun naam. De 
laatste selectiewedstrijd maakte het voor de 
meeste deelnemers nog even spannend wie de 
titel in ontvangst zou mogen nemen.

In Nuenen werd de laatste selectiewedstrijd 
voor kring Eindhoven verreden. In de klasse 
D-M2 gingen Hilde van den Oever en Rana 
met de overwinning aan de haal. Met dit resul-
taat werden zij gehuldigd als kringkampioen in 
hun klasse. Evi de Beer wist al een aantal we-
ken geleden dat zij het kringkampioenschap op 
haar naam had staan. Maar zondag bewees ze 
met Zimba nogmaals dat deze titel op de juiste 
naam staat. In de klasse E-B mocht ze wederom 
de winst in ontvangst nemen. Ook Jessie Ber-
telink met Bochelli werden gehuldigd als kring-
kampioen in de klasse D-M1. Sanne van Run 
maakte deze succesvolle reeks compleet. Ze 
werd met Breitling 1ste in de klasse C-B.

Bente Voorn verscheen ook in Nuenen aan 
de start, maar dan in de springpiste. Na twee 
foutloze omlopen en een hoge stijlbeoorde-
ling in de klasse E-B, mocht ze een 2e prijs in 
ontvangst nemen met Tarise. Dat de familie 
Voorn dit weekend succesvol was bewees ook 
haar moeder Mariola Voorn. Zij nam, net zoals 
een aantal andere Rooise ruiters, deel aan de 
dressuurwedstrijd in Liempde. Met het paard 
Copyright behaalde ze een mooie 3e plaats 
in de klasse B. In dezelfde rubriek wist Wies  
Willekens beide proeven te winnen met  
Dzudzsa. Het harde trainen van Laura Petersen 
en Divident werd dit weekend ook beloond. In 
de klasse Z1 schreven ze de overwinning op 
hun naam. Naar eigen zeggen waren er nog 
enkele foutjes, maar ze gaan hard vooruit. In 
de Mortel zette Evelyne Evers met Ohlala, on-
danks de hevige regenbui, een sterke proef 
neer. Ze wonnen hiermee de rubriek klasse Z1. 

Maud Tillemans en Progress Ysabella 
F kringkampioen

Afgelopen weekend hadden Maud Tillemans en Progress 
Ysabella F de laatste KNHS selectiewedstrijd van Kring Eind-
hoven. Deze werd verreden in Nuenen. Ze stonden al bo-
venaan en konden niet meer ingehaald worden doordat ze 
op de voorgaande selectiewedstrijden het beste gepresteerd 
hadden.

Ze behaalden een net winstpunt en kregen het kampioenslint 
omgehangen voor de klasse dressuur E-L1. Ze zijn nu afge-
vaardigd naar de Brabantse Kampioenschappen en zullen hun 
best doen om de titel van afgelopen winter te verdedigen.
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Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Deze 
week was de winnaar Jan Gordijn 
met 217 punten. De overige uit-
slagen: Wim Boonstoppel 214, Jan 
van Erp 214, Antoon Vervoort 211,  
Antoon Hermes 191, Leo van  
Breugel 182, Ron Spijker 179 en Jan 
Lathouwers 133.

Op woensdagavond heeft de jeugd 
geschoten om de Jan Versantvoort 
beker. Een wedstrijd over 30 pij-
len op 18 meter. De winnaar was 
Piet van den Berg met 280 punten. 
De overige scores: Floris Mesu 252,  
Dione Mesu 229, Simon Boersbroek 
211, Remco Boleij 200, Thomas Mesu 
152, Luc van de Klok 134, Tim Hulsen 
128, Ray Matuszewski 116 en Simon 
Roumen 76.

Op vrijdagavond hebben de senioren 
de derde en laatste wedstrijd gescho-
ten voor de Face-to-Face beker. De 
dagwinnaar was Piet van den Berg. 
De verdere rangschikking: Jan van Ber-
gen, William Huyberts, Mark Kuys, Jan 
Gordijn, Mart Verhoeven, Frans van 
de Braak, Toon Hermes, Jos van de 
Veer, Jos van den Berg (hout), Jan van 
Erp, Bep van Bergen, Michael Moonen 
(hout) en Antoon Vervoort (hout). De 
winnaar van de beker van de jeugd is 
Piet van den Berg en bij de senioren 
won William Huyberts de beker.
Op zondag hebben vier jeugdleden 
van Ontspanning een jeugdfita ge-
schoten in Almere. Zij schieten alle vier 

op 60, 40 en 30 meter. Dione Mesu 
schiet bij de meisjes cadetten. Met een 
score van 753 punten werd zij 5e.
Simon Boersbroek, Floris Mesu en 
Piet van den Berg schieten bij de 
jongens cadetten. Simon werd 16e 
met een score van 673 punten.  
Floris werd 12e met een score van 803 
punten en Piet won zijn derde beker 
van deze week door eerste te worden 
met 991 punten.

Op maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun clubavond 
en op dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer haar clubmiddag. Vrijdagavond is 
de clubavond voor de senioren. Voor 
het trainen van FITA afstanden zijn bui-
tenbanen gehuurd bij Landsman Unie. 
De leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accommoda-
tie niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond, bij mooi weer buiten.

Uitslagen/programma

Snorkelaars DDA geslaagdduiken

Onder toeziend oog van ouders en 
andere familieleden is het de snor-
kelaars van The Dutch Dive Aca-
demy afgelopen zondag gelukt om 
een snorkeldiploma te behalen. In 
totaal zijn er 18 kinderen geslaagd.  
Er gingen 10 snorkelaars op voor A, 
2 voor B en 4 voor C. Allen wisten 
de voorgeschreven snorkeltechnie-
ken goed uit te voeren.

Iedere maandagavond van 18.45 tot 

19.30 uur verzorgt DDA snorkeltrai-
ningen in zwembad de Neul. Zowel 
aan jeugd als aan volwassenen. In 
deze lessen worden de basistech-
nieken van het snorkelen op een 
leuke en ontspannen manier aan-
geleerd. Denk aan hoekduiken ma-
ken, reddingstechnieken en buddy- 
breathing. Ook vinden er themales-
sen plaats als visherkenning en boot-
snorkelen.

Proefles volgen?
Iedereen met minimaal zwemdiplo-
ma B en die het leuk vindt om in het 
water te liggen kan gratis een keer 
meedoen. Maandag 7 juli is de laat-
ste les, waarna weer gestart wordt 
op maandag 25 augustus (eerste 
schooldag). Wil je vrijblijvend een 
les bijwonen, neem dan contact 
op met DDA. Dit kan via e-mail:  
info@dutchdiveacademy.com of 
telefonisch op 06-22425634.

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Uitslagen
hardlopen

SV Fortuna ‘67

22 juni Rheden Veluwezoomtrail 
MannenTrim 27.000 m
Henry Wijffelaars 2.44.21
VrouwenTrim 27.000 m
Tineke Mous 2.49.31

22 juni Best Run for Kika 
VrouwenTrim 19.000 m
Gonny van Zutven 52.20

27 juni Eindhoven Karpenrun 
MannenTrim 5.000 m
Patrick Sanders 18.50 (2e)
Peter Hellings 31.42
VrouwenTrim 5.000 m
Manon van de Biggelaar 27.26 (PR)
Pam van den Hurk 27.39
Annette Boonstoppel 28.17
Saskia Boonstoppel 28.51 (PR)

Mannen45 10.000 m
Peter van Rooij 49.37
Mannen55 10.000 m
Henry Wijffelaars 44.34
Vrouwen55 10.000 m
Tineke Mous 47.33 (3e)
Gonny van Zutven 50.00

29 juni Boxtel Kampinaloop 
JongensTrim 1.200 m
Levi Scheutjens 5.32
JongensTrim 5.700 m
Max Scheutjens 29.22 (2e)
MannenTrim 5.700 m
Henry Wijffelaars 27.35
Peter Hellings 38.58
MannenTrim 11.400 m
Peter van Rooij 1.06.46
MannenTrim 17.100 m
Jeffrey van Hout 1.14.27
Frank Scheutjens 1.15.53
Eric van den Oetelaar 1.22.24
Bart van de Sande 1.22.39
VrouwenTrim 5.700 m

Rikie Huyberts 32.21
Annette Boonstoppel 34.18
Pam van den Hurk 34.25
VrouwenTrim 11.400 m
Tineke Mous 1.06.46

28 juni Megen Keienloop 
Vrouwen halve marathon
Tineke Mous 1.43.54 (1e)

Bridgeclub J.V.G. 
Uitslag 25/6:
 1: Harry en  Toon v. Erp 63,19%. 2: 
Bertha v.d. Laar – Mien v.Schijndel 
57,64%. 3: Nelly Lathouwers – Zus 
Bevers 52,78%.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag zomerbridge wo 25 juni
A-lijn 1. Jeske Koop & Reinier Gerrit-
zen 57,29 2. Marianne Muller & Joop 
Muller 55,21 3. Anneke Majoor & 
Toon Majoor 53,13  
B-lijn 1. Nelleke Kappen & Mieke van 

Lankveld 64,58 2. Ans Dekkers & Wil 
Geijsels  64,06 3. Tonnie van Acht & 
Jos van Acht 57,29
Iedere woensdagavond in Mariëndael  
vrij bridgen voor niet leden (beginners 
en gevorderden). Iedere woensdag-
avond in Mariëndael (ook op voetbal-
avonden) vrij bridgen voor.

Bridgeclub Beckart
Uitslag 26/6:
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 63.33; 
2. Piet & Toon v. Schaijk 62.91; 3.Lies-
beth v. Dijk & Jan Langenhuijzen en 
Guus Plevier & Fried v.d. Laar 59.58. 
B-lijn: 1. Nellie & Ad Vervoort 57.81; 
2. Marietje Aarts & Zus v.d. Rijt 55.46;  
3. Antoinette v. Hoof & Fien Raaijma-
kers 52.60. 

KBO Zijtaart
Uitslag 27/6:
A-lijn: 1.Cees & Riet v.Hout 60,00 
% 2.Harrie Lucius & Nelleke Stolk 

57,92 % 3. Cor v.d.Berg & Jan Rijkers 
55,83 %. B-lijn: 1.Harrie & Marietje 
v.d.Wijgert 59,38 % 2.Piet Thijssens 
& Riek Rijkers 55,73 % 3.Mies & Jo 
v.d.Burgt 54,38 % 

Bridgeclub De Neul
Uitslag zomerdrive:  30/6:
A-lijn: 1. Toon Majoor en Jan Wouters 
63.69; 2. Harrie van Erp en Harrie Hut-
schemaekers  62.20; 3. . Jan en Mien 
van Rooy 57.74.
B-lijn: 1. Marietje Koolen en Riet van 
Boxtel 64.88; 2. Ria Habraken & Ma-
rianne Timmermans 56.43; 3. Jo Evers 
en Corry van Niftrik 56.25.
C-lijn: 1. Thea Huyberts en Annie Ste-
vens 64.58; 2. Wil van Rooy en Jeanne 
van de Ven 62.50; 3. Liesbeth Bekkers 
en Ria Verboort 61.11.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Mats van den Brand ook aan start 
West Brabantse GTC Rally

In het eerste weekend van juli zijn 
traditiegetrouw de wegen in de 
omgeving van Etten-Leur en Acht-
maal het toneel voor de Internatio-
nale GTC Rally. Met legendarische 
klassementsproeven als Rijsbergen 
en Achtmaal vormt de wedstrijd 
in het westen van Brabant al jaren 
een hoogtepunt op de Nederlandse 
rallykalender. De rally telt eveneens 
mee voor de nationale Ford Fiesta 
Sporting Trophy 2014

Na zijn overwinning in de Fiesta 
Trophy tijdens de ELE Rally komt de  
getalenteerde rally coureur Mats 
van den Brand, en zijn navigator 
Eddy Smeets, met de Fiesta R2 van 
Verkooijen Rally Sport ook tijdens 
deze Brabantse klassieker voor 
maximaal resultaat in zijn klasse en 
het algemeen klassement. Van den 
Brand  kan echter rekenen op ge-
duchte tegenstand.

KNAF Talent First coureur Mats 
van den Brand: 
“De Nacht van Achtmaal is zwaar. 
Vorig jaar lukte het me om in de 
nacht het verschil te maken bij de 
Nissans. In het donker rijden ligt 
ons wel, we hopen nu ook bij de 
fiesta's het verschil te kunnen ma-
ken in het donker. Je conditie en 
concentratie wordt dan echt op de 
proef gesteld maar mede geholpen 
door het KNAF Talent First pro-
gramma ben ik erg  fit. Ik weet dat 
dit meehelpt en nodig is om zeker 
tijdens de klassementsproeven  in 
de nacht optimaal te kunnen pres-
teren.” 

De rally start op vrijdagavond rond 
de klok van half zeven  voor een 
ouderwetse Nacht van Achtmaal. 

Zaterdag staan er nog eens acht 

klassementsproeven op het pro-
gramma. De eerste proef, in het 
centrum van Etten-Leur, start rond 
de klok van één uur en diezelfde 
klassementsproef is ook de afsluiter 
van de wedstrijd voordat de win-
naar rond 21:00 uur zaterdagavond 
over het finishpodium zal rijden. 

autosport

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Safarica Avila
Zeer compact in te klappen 

campingstoel met stalen frame

Campingaz 2 Classic L
Gasbarbecue met twee branders, 
twee zijtafels en warmhoudrek

Mobicool T35
Thermo-elektrische (Peltier) 
koelbox op 12 en 230 volt

Kindersandalen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

1199,-
1899,-

Keuze uit ruim 100 setsKeuze uit ruim 100 sets
Tuinmeubelen

Bardani Bellevue
Comfortabele loungeset inclusief kussens.

Wicker bovenwerk en een aluminium frame.

VAKANTIE VOORDEEL DAGEN
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

OPEN
11:00 u

-
17:00 u

OPEN
09:30 u

-
17:00 u

6
JULI

ZONDAG

5
JULI

ZATERDAG

Ladiesnight TV Kienehoef

tennis

Met achttien deelnemers was het 
niet zo druk als vorig jaar, maar deze 
dames hadden er allemaal zin in. 

De eerste ronde begon met wat re-
genachtig weer, de tweede ronde 
idem dito. Het regende een beetje 
maar toen werd het gelukkig droog. 
Er stonden lekkere en gezonde ver-
snaperingen op het menu die in de 
smaak vielen. Ronde drie was om 

10.15 uur afgelopen, en toen wa-
ren er weer de lekkere glaasjes bub-
bels.
De prijzen werden verdeeld, er wa-
ren twee dames bovenaan geëin-
digd; Marianne Schotte en Anneli 
Jansen. Ze hadden nog een prijsje 
over en uit alle dames kwam Onny 
van Heesch als winnaar uit de bus. 
Bedankt dames voor een gezellige 
avond. Nicole-Nelly-Rezi-Ineke

Team 2 blijft winnen in hoofdklasse 
NJBB zomeravondcompetitie

jeu de boules

Ook deze keer wist team 2 in de 
hoofdklasse NJBB in de uitwedstrijd 
tegen Udenhout 1 de winst met 6-3 
binnen te halen.

Het triplet Ad vd Velden/Piet  
Habraken/Jan Bekkers bleef deze 
avond ongeslagen. Hiermee staat 
team 2 voorlopig op een 2e plaats in 
de hoofdklasse. Tilburg 2, de tegen-
stander van team 1, kwam niet op-
dagen waardoor team1 automatisch 

de wedstrijd met 9-0 won en nu 
plaats 4 inneemt in het klassement. 
Ook team 3 wist in de 1e klasse de 
uitwedstrijd tegen Oisterwijk 5 te 
winnen en wel met 5-4. Iets wat 
team 4 niet lukte in haar uitwedstrijd 
tegen Dongen 2. Na 2 partijen was 
de stand nog 3-3, maar in de laatste 
ronde gingen alle wedstrijden naar 
de tegenstander zodat uiteindelijk 
met 3-6 werd verloren. Team 3 staat 
3e in de 1e klasse en team 4 nu 7e. 

Team 4 moet de laatste wedstrijden 
goed gaan presteren want ze komt 
in degradatiegevaar.  Team 5 wist 
in de 2e klasse in haar uitwedstrijd 
tegen Udenhout 2 nog nipt 1 punt 
mee te slepen door deze met 4-5 te 
verliezen, terwijl men na de 2e ronde 
nog een voorsprong had van 4-2. Ze 
staat nu 4e in de 2e klasse. Voorlo-
pig is er een zomerstop tot eind au-
gustus. 

Clubkampioenschappen Argozwemmen

Zaterdag 28 juni zijn de Clubkam-
pioenschappen gehouden in zwem-
bad “De Neul”. 56 Zwemmers en 
zwemsters hebben aan deze wed-
strijd deelgenomen waarbij ieder-
een drie afstanden heeft gezwom-
men.

Nadat alle afstanden gezwommen 
waren, werden de medailles voor 
de verschillende leeftijdscategorieën 
uitgereikt. De volgende zwemmers 

en zwemsters mogen zich clubkam-
pioen noemen in hun categorie: 
Sven Wijdekop, Fenne Peters, Yvon 
Lenting, Wim van de Laar, Femke 
van Hamond,  Bas Rooyakkers,  
Sanne Peters, Luc van Eijndhoven, 
Janne Santegoeds, Niek Joosten, 
Aniek Santegoeds, Pascal van Bakel, 
Ardian Peijnenburg, Fime Namwansa,  
Marijke van der Heijden.
De zwemmers en zwemsters die 
geen plaatsje op het podium wisten 

te bemachtigen ontvingen een fraaie 
herinneringsmedaille met oranje lint. 
Iedereen ging dus met een medaille 
naar huis.
Komend weekend staan de eerste 
Open Water Wedstrijden op het 
programma: Op zaterdag de 21ste 
Harense Smid Zwemrace in het Burg 
Delen kanaal te Oss, aanvang 10.30 
uur en op zondag de Scheldestroom 
2014 in het Kanaal Hoeke-Sluis te 
Sluis, aanvang 10.30 uur.
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Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actuali-
teiten en trends in korte uitzendin-
gen. Gedurende de vakantieperi-
ode besteden we extra aandacht 
aan actualiteiten.
Uitzending: elk heel uur, vlak voor 
alle andere programma’s.

Rondje Rooi
In deze aflevering van Rondje Rooi 
zijn opgenomen:  Buitenspeeldag, 
1 dag op straat spelen mag - Dool-
hof, indrukwekkende voorstelling 
over dementie - ELE-rally met rij-
proef Sloef e.o. - Expositie Joosje 
Wolf - IVN: Koken in de natuur - 
Arabische volbloedpaarden in De 
Pijnhorst - Korfbaltoernooi Nijnsel - 
Sprookjesfeest kleuters Odaschool 
- Vooruitblik Rooise Fiets4daagse 
- Kinderatelier bij Kinderopvang 
Humanitas - Vernieuwde Beckart 
opent deuren én Nijnsel kermis. 

Uitzending tot en met 9 juli op de 
volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur.

Vakantieprogramma
Jubileum 150 jaar Nos Jungit 
Apollo
Ter gelegenheid van dit jubileum 
maakte TV Meierij een speciaal  
programma over verleden en he-
den van NJA waarbij muziek niet 
ontbreekt.

Uitzending van 7 tot en met 20 juli 
op de volgende tijden:
01:00 – 04:00 – 07:00 – 10:00 – 
13:00 – 16:00 - 19:00 en 22:00 
uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via kanaal 
38, analoog op 792 MHz. Via UPC 
analoog op 256 MHz en digitaal 
kanaal 31.

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

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer …  
op: www.facebook.com/tvmeierij

1 mei 2014 - 1 mei 2015
“Muziekverkenningen”: 

muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

2 juni - 31 juli 
Petra Thoen exposeert

Zaken- en Bestuurscentrum 

4 juni 2014 - 3 juni 2015
Dansen KBO - 

iedere woensdagmiddag
De Ontmoeting 

2 - 5 juli 
Avondvierdaagse 
MTC D’n Dommel

Sint-Oedenrode 

2 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

5 - 6 juli 
Solexrace Olland

café d’n Toel 

5 juli 2014 - 4 juli 2015
Dansen KBO – 

1e zaterdag vd maand
De Ontmoeting 

5 - 6 juli 
KLW Plattelandsfestival

Vresselseweg 33 

5 juli
Beachvolleytoernooi 

VV Rooi
parkeerterrein De Streepen 

5 juli
Workshop High-Tea

Leef&Vind 

5 juli 
Elbrimale Tour de Kiosque

Kiosk Sint-Oedenrode 

5 juli 
Orgelconcert 

Wouter van der Wilt
Martinuskerk

5 juli 
Nederland-Costa Rica

Markt 

5 juli 
IVN Rooi Vleermuizenwandeling

Industrieweg 18

Nijnsel 6 juli 
Oldtimerrit Rondje Rooi

Vresselse Hut 

6 juli 
Expositie Tekenen 

is Toveren
Eerschotsestraat 29 

6 juli 
Popup Puppyquiz open air

Veld voor kasteel 

6 juli 
Koningin van de bloemen

Gasthuishoeve 

9 juli 
Bezoek natuurtuin 

‘Open Tuin Molenwiel’
vertrek Markt 

9 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

9 juli 
IVN-Rooi Nachtvlinders kijken met 

Joep Steur
Parkeerplaats bij 
de Moerkuilen 

11 juli 
Openingsavond 

KBO zomerprogramma 
met Blue Stars

Odendael 

12 - 13 juli 
Veldschieten

Donderdonksedijk 

12 juli 
10 Jaar Sportpark Ekkerzicht

Olland 

12 juli
Dansshow Time Flies
de Blauwe Kei Veghel 

12 juli 
Orgelconcert 

Tannie van Loon
Martinuskerk 

12 juli 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

13 juli 
Gein op ‘t Kerkplein: 
Levend jeu de boules

Kerkplein 

14 juli 
KBO zomer: 

Documentaire Earthfl ight
Odendael 

15 t/m 18 juli
Rooi Fietst

Sint-Oedenrode

16 juli 
Workshop beeldhouwen 

met mergelsteen 
voor kinderen
Gasthuishoeve 

16 juli 
Summerdrive Bridge

Mariendael 

17 juli 
Smartphone / I-phone – 

Jong leert Oud
Odendael 

19 juli 
De nieuwe kleren 

van de keizer 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

rendement! 
Voor gunstige tarieven doorplaatsen in 
Schijndel en Boxtel? 
Doorplaatsen in de hele regio is mogelijk. 
Bel: 0413-479322 / redactie@demooirooikrant.nl




