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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Laat de krant leven door Layar!
Bij enkele foto’s in deze krant staat het logo van Layar. Dat 
houdt in dat er een filmpje achter verborgen zit. Hoe kunt 
u het filmpje bekijken?

1-  Download de Layar app via de App store of via Google Play.
2- Open de Layar app.
3- Klik op het ‘scan’ icoontje.
4- Houd de tablet of smartphone boven de pagina.
5- Klik op de scanknop in het scherm.
6- Veel plezier!

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Nijnsel
6 juli en 7 juli Plattelandsfestival 

6 juli van 10.00 tot 19.00 uur 
7 juli van 10.00 tot 17.00 uur

Groen licht voor kunstgras in Nijnsel
Voor de gemeenteraad is de ka-
dernota de gelegenheid om te 
zeggen wat je van de andere frac-
ties vindt. Donderdagavond was 
het niet anders, gelardeerd met 
een stukje verkiezingsretoriek met 
het oog op volgend jaar maart. 
Maar met een beetje geluk ook 
een leuk extraatje voor Nijnsel: 
een kunstgrasveld.

Een eerder verzoek om een kunst-
grasveld voor Nijnsel, eind 2011, 
bleek niet haalbaar. Hart voor 
Rooi, CDA en VVD dienden nu 
gezamenlijk een motie “Kunstgras 
in Nijnsel door slim gezamenlijk in-
vesteren” in. En juist in dat laatste 
zat het verschil met de vorige po-
ging. 

Gewoon gras sport je gauw ka-
pot en dan moet je uitwijken naar 
een ander veld. Dat kost dus extra 
ruimte. Omgekeerd geredeneerd: 
met een kunstgrasveld hou je 
ruimte over. Die kun je verkopen. 
En omdat het sportpark grenst aan 
het industrieterrein, kan dat een 

aardig bedragje opbrengen.  
Met een gezamenlijke investering 
door gemeente, VV Nijnsel en KV 
Nijnsel zou dat haalbaar moeten 
zijn, dachten ook de fracties die er 
een motie van maakten. Bovendien 
staat voor volgend jaar de reno-
vatie van veld 1 Sportpark Nijnsel 
gepland. Met het vooruitzicht dat 
kunstgras geen prioriteit heeft bij 
het gemeentebestuur zouden ze 
die kans anders laten liggen.

Om die kans te verzilveren moet 
het bestemmingsplan worden 
aangepast én er moet ergens een 
potje geld vrij komen. Zodra dat 
het geval is, bepaalt de gemeente-
raad waaraan dat wordt besteed. 
En door in meerderheid de motie te 
steunen, hebben ze dat donderdag 
dus al gedaan. De DGS was op zich 
wel voor kunstgras, maar omdat de 
motie alleen ging over Nijnsel wa-
ren ze daarop tegen omdat andere 
verenigingen dat óók zelf hebben 
betaald. “Gelijke monniken, ge-
lijke kappen” aldus DGS-er Hans 
Hulsen. 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Rooi d’Huez haalt bijna € 40.000 op

De prestatie van een zeventig-
tal Rooise wielerhobbyisten was 
al enorm te noemen, nadat de 
groep anderhalve week geleden 
gezamenlijk de Alpe d’Huez be-
klom. Of de berg nu één keer of 
zes keer werd bedwongen, dat 
maakte niets uit. Alle inspan-

ningen waren voor een gemeen-
schappelijk doel; Geld ophalen 
voor het KWF.

Afgelopen zaterdag vierden de 
deelnemers een eindfeest. Alle 
spanning is van de schouders nu 
de prestatie is geleverd. Eén van 
de mooiste momenten moest 
echter nog komen. Het overhan-
digen van de cheque. Dia van 
Sinten, zelf deel uit makend van 
het Rooi d’Huez team, is coördi-
nator van het KWF. Ze was daar-
om extra trots toen haar een che-
que van maar liefst 39.190 euro 
werd overhandigd. Het gaf het 
eindfeest extra cachet.

Gisterenmorgen is de 27e editie 
van de Zevensprong van start ge-
gaan. Al ruim voor half 10 stonden 
veel van de bijna 300 deelnemers 
met spanning klaar om een leuke 
vakantieweek te gaan beleven. De 
kinderen maakten eerst kort ken-
nis met elkaar en hun begeleiding. 

Hierna opende voorzitter Martin 
van Hastenberg de Rooise kinder-
vakantieweek voor alle kinderen 
uit groep 3 en 4 van het basis- en 
speciaal onderwijs.

» lees meer op pag. 18

Met de Zevensprong de boer op

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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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
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Milieuklachten
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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

Nieuwe subsidieregeling 
Kunststichting van tafel
Het leek een formaliteit, de vaststel-
ling van de nieuwe financieringsre-
geling voor de Rooise Kunststichting. 
Niemand twijfelde daar tenminste 
aan toen portefeuillehouder Jeanne 
Hendriks met hen om tafel zou gaan 
om de steken die de gemeente in die 
kwestie had laten vallen weer op te 
rapen. Zelfs niet Peter Verkuijlen, 
die in de voorbereidingscommissie 
als enige mordicus tegen de nieuwe 
regeling was. En toch ging die rege-
ling, dinsdagavond in de gemeente-
raad, van tafel.

De Kunststichting zou met terugwer-
kende kracht vanaf 1 januari gaan 
vallen onder de zogeheten percenta-
geregeling. Daarbij is de hoogte van 
de subsidie afhankelijk van de bedra-
gen die de gemeente besteedt aan 
bouwwerken en dergelijke. De Kunst-
stichting zag die regeling wel zitten. 

Het college vond steun in de percen-

tageregeling, omdat die was opge-
steld volgens het zogeheten VNG-
model, dat door meerdere gemeentes 
wordt gebruikt. Het college had die 
regeling echter aangepast aan de ei-
gen situatie, en daarmee in de ogen 
van verschillende fracties nodeloos 
ingewikkeld gemaakt.

VVD, DGS en fractie Verkuijlen dien-
den daarom een gezamenlijk amen-
dement in voor een regeling die 
volgens hen wél werkbaar was: de 
bestaande subsidieverordening met 
een paar aanpassingen. Hart voor 
Rooi had ook bedenkingen over het 
collegevoorstel en na enig overleg 
bleken die in te passen in het amen-
dement, dat daarmee kon rekenen op 
een raadsmeerderheid. Van coalitie én 
oppositie. Verkenner Freek Compag-
ne, onlangs benoemd tot gemeen-
tesecretaris in Waalre, kan tevreden 
achteromkijken, maar dat terzijde.   

OVERLĲDENSBERICHTEN

Te midden van al zijn kinderen en kleinkinderen en gesterkt door de ziekenzalving is 
op woensdagavond 19 juni mijn dierbare echtgenoot, onze trotse vader en opa van 
ons heengegaan. 

Toon Saris
Echtgenoot van Oda Saris-Verhoeven 

Liempde op 13 juni 1932   Eindhoven op 19 juni 2013 
 
Op 26 juni hebben wij hem in de parochiekerk Sint Jans Onthoofding te Liempde de 
laatste eer bewezen en hem aansluitend te ruste gelegd op het parochiekerkhof 
aldaar. 
 
Wij danken eenieder voor de overweldigende blijk van medeleven die wij bij dit 
plotselinge afscheid hebben mogen ervaren. 
 
Fam. Saris-Verhoeven, Dorpsstraat 3 5298 CA  LIEMPDE 
 

 

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

In memoriam Jan Hubers 

Op 29 juni bereikte ons het bericht dat Jan Hubers is overleden.

Jan Hubers was in 1956 mede-oprichter van voetbalvereniging 
Ollandia. Vanaf de oprichting was Jan bijna 20 jaar een zeer 

gewaardeerd bestuurslid die met veel passie en daadkracht zijn 
functie vervulde. Na zijn bestuurlijke periode was Jan jarenlang 

de man die met hart en ziel zorgde voor het onderhoud van onze 
sportvelden en nam hij zijn verantwoordelijkheid over het beheer 
van onze spelmaterialen. Voor zijn inzet en betrokkenheid werd 

Jan in 1997 door leden en bestuur van v.v. Ollandia terecht 

betiteld als clubman van het jaar. 

In 1986 onderstreepte v.v. Ollandia de bijzondere capaciteiten en 
eigenschappen van Jan, de man met het Ollandia hart, door Jan op 
te nemen in de ere-galerij en hem te benoemen tot erelid van de 

vereniging. Altijd als Jan het sportpark bezocht schitterde het 
gouden speldje �ier op zijn revers. Hij was er terecht trots op. 

 Ondanks zijn beperkingen kwam  Jan nog steeds naar iedere 
thuiswedstrijd van het 1ste elftal. Hij was trots op zijn mannen, 

en wij zijn trots op Jan omdat hij een van ons was. 

Wij wensen Jan zijn familie en vrienden veel sterkte in de
 komende tijd.

Bestuur en leden,
Voetbalvereniging Ollandia

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

DANKBETUIGING

Eenieder die betrokken is geweest bij het leven, 
het overlijden en de uitvaart van

Antonia van der Burgt - van den Oever

zeggen wij hartelijk dank.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Graag willen wij iedereen bedanken voor de warme 
belangstelling na het overlijden 

van mijn vrouw, ons mam en lieve oma
 

Lies Mol- van Helvoort
 

De kaarten en troostvolle woorden hebben ons goed 
gedaan. Vooral bedanken wij dokter L. de Roos,

medewerkers van afd. de Madelief
en Marjon van de Ven van Uitvaartverzorging Kuis.

 
H. Mol

Kinderen en kleinkinderen

De Jeugdvakantieweek 2013 gaat door
De laatste weken liet het bestuur 
van de Jeugdvakantieweek zich 
via diverse kanalen horen. Het 
kwam een groot aantal jeugd-
leiders te kort. Zou de komende 
Jeugdvakantieweek wel door kun-
nen gaan? Maandagavond sprak 
het bestuur de verlossende woor-
den: het gaat door!

Omdat er de laatste weken veel 
aanmeldingen binnen zijn ge-
komen van jeugdleiders kan het 
evenement door gaan. Tot grote 
vreugde van het bestuur en na-
tuurlijk tot grote blijdschap van alle 
kinderen die aan de festiviteiten 
mee doen.



Woensdag 3 juli 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 3

Van der Pasch doet het voor niks
Zoals te voorzien was de benoe-
ming van Willem van der Pasch 
als commissielid-niet raadslid 
voor het CDA, een formaliteit. 
Toch was er wel iets bijzonders 
mee aan de hand. 

Na het gebruikelijke ritueel waarbij 
de geloofsbrieven van de kandi-
daat zijn onderzocht, vroeg Frans 
van den Boomen het woord in 
de gemeenteraadsvergadering. 
“Vooraf wil ik aangeven dat, wat 
ik nu ga zeggen, niets, maar dan 
ook niets te maken heeft met de 
persoon Willem van der Pasch” 

leidde hij in. Zijn grief zat in het feit 
dat er min of meer wildgroei zou 
zijn ontstaan in het benoemen van 
commissieleden- niet raadsleden. 
Burgemeester Peter Maas zegde 
toe om de verordening bij de vol-
gende raadsperiode nog eens goed 
tegen het licht te houden. 
Meer bijzonder was het feit, dat 
het CDA vroeg om haar aanvullend 
lid géén vergoeding te geven, waar 
hij wel recht op zou hebben. Aldus 
fractievoorzitter Rien Verhagen zou 
het geen goed signaal zijn naar de 
bevolking om dat wél te doen. Hij 
maakte er geen geheim van dat het 

bedrag niet veel om het lijf heeft. Het 
is vooral een principekwestie, en po-
litici hebben een voorbeeldfunctie. 

Tot aan de komende verkiezingen 
is er nog maar een beperkt aantal 
commissievergaderingen waarbij het 
bovendien de vraag is in hoeverre 
bij gebrek aan beschikbare raadsle-
den de niet-raadsleden moeten in-
springen. Maar de 60 euro die naar 
verluidt worden neergeteld per bij-
gewoonde vergadering, is inderdaad 
een schijntje. Inclusief voorbereiding 
kun je voor het bedrag per gewerkt 
uur beter een krantenwijk nemen.

Provincie helpt starters woningmarkt
Met ingang van 1 juli 2013 stelt 
de provincie € 6 miljoen beschik-
baar voor mensen die voor het 
eerst een woning kopen. De pro-
vincie sluit aan bij de bestaande 
regeling voor startersleningen van 
het rijk en gemeenten. 
De verwachting is dat met de pro-
vinciale bijdrage in de komende 
3 jaar 800 extra startersleningen 
kunnen worden afgegeven. 

“De woningmarkt verkeert op dit 
moment in een diepe crisis”, zegt 
gedeputeerde Yves de Boer van 
Ruimtelijke ontwikkeling en Wo-
nen. “Er vindt nauwelijks bewe-
ging plaats. Algemeen erkend is 
dat vooral starters nog voor enige 
beweging op de woningmarkt 
kunnen zorgen, omdat zij geen 

huis achterlaten.” Met de provin-
ciale bijdrage kunnen de 33 Bra-
bantse gemeenten die reeds deel-
nemen aan de starterslening nog 
meer leningen verstrekken en ge-
meenten die nog niet deelnemen, 
vanwege de daaraan verbonden 
financiële lasten, alsnog over de 
drempel geholpen worden.  
 De starterslening overbrugt het 
verschil tussen de aankoopkosten 
van de woning en het bedrag dat 
de starter maximaal zelf met een 
eerste hypotheek bij een commer-
ciële hypotheekverstrekker kan le-
nen. De starterslening is gericht op 
starters voor wie de verwervings-
kosten van de woning lager of 
gelijk zijn aan de maximale kosten-
grens van de Nationale Hypotheek 
Garantie. (bron: www.brabant.nl)

Nu ook Jumbo op zondag open, van 14 tot 18 u
De Rooise supermarkten hebben 
hun openingstijden op zondag 
met ingang van 1 juli verschoven 
naar 14 tot 18 uur. Voorheen was 
dit van 16 tot 20 uur.

De winkelsluitingswet op zich wij-
zigt niet maar de wet biedt nu wel 
de ruimte voor iedere gemeente 
om eigen beleid te maken met 

betrekking tot de zondagopenstel-
ling. Of een gemeente een toe-
ristische status heeft of niet, zoals 
in de oude regeling, maakt geen 
verschil. Ook de beperking tot het 
winkelconcentratiegebied is van 
de baan.
In Sint-Oedenrode heeft Jumbo 
laten weten ook gebruik te maken 
van de zondagopenstelling. Of er 

nog meer gegadigden zijn wist 
burgemeester Peter Maas niet. 

De zondagopenstelling geldt al-
leen voor levensmiddelenwinkels. 
Dat moet zo strikt worden uitge-
legd dat een snoepwinkel daar wel 
onder valt, maar de drankenhoek 
bij de EMTE bijvoorbeeld valt daar 
buiten.

Veghel beste papieren als derde fusiepartner
In de aanloop naar de definitieve 
besluitvorming over de fusiepart-
ners van Sint-Oedenrode in mei 
2014 lijkt Veghel op dit moment 
de beste kans te maken. Het hu-
welijksaanzoek dat Veghel aan 
Rooi en Schijndel heeft gedaan, 
heeft daar een belangrijke rol in 
gespeeld. Dat ook Boxtel onlangs 
een flirt begon met Rooi en Schijn-
del, leek minder overtuigend als 
argument voor de gemeenteraad 
afgelopen donderdag.

Beide fusiekandidaten hebben wel 
een vlekje. Een sociaal geograaf 
heeft de relaties van Boxtel en 
Veghel met Rooi onderzocht en 
kwam tot de conclusie dat Veghel 
hierin ruim tweemaal beter scoort 
dan Boxtel. Veghel daarentegen 
kwam recent in het nieuws vanwe-
ge een schuld van maar liefst 165 

miljoen euro op hun grondexploi-
tatie. En dat was voor bijvoorbeeld 
CDA Rooi een argument om niet 
te kiezen voor de noorderbuur, in 
ieder geval niet overhaast. “CDA 
Rooi wil niet opgezadeld worden 
met een schuld van 165 miljoen. 
Hardlopers zijn doodlopers” aldus 
fractievoorzitter Rien Verhagen. 
Ook de DGS vond het te snel gaan. 
Eenmansfractie EBK vond dat er 
“over de hoofden van de burgers 
heen” werd beslist. Burgemeester 
Peter Maas wees erop dat er al een 
enquête was geweest onder 1200 
Rooienaren waarin ook een voor-
keur voor Veghel bleek, bovendien 
kunnen de burgers volgend voor-
jaar via de verkiezingen hun stem 
laten horen. 

Hart voor Rooi waarschuwde voor 
de gretigheid waarmee onder meer 

de VVD de keuze voor Veghel al 
gemaakt heeft. Fractievoorzit-
ter Janneke van Vugt liet weten 
dat haar fractie meer ziet in een 
fusie met Boxtel. Ze haalde het 
credo “politiek is emotie”  aan en 
viel uit naar eenmansfractie Peter 
Verkuijlen, die zijn voorkeur voor 
Veghel alleen verpakte in geld en 
het Groene Woud maar niks vond 
“want daar wordt niks verdiend”. 
“Geld, verdienmodel, verdienen, 
financiën, centen, knaken, ik heb u 
alleen maar over geld horen praten. 
Natuurlijk is geld ook belangrijk 
maar daar gaat het niet alleen om.”
Een absolute meerderheid voor 
de derde partner kwam er nog 
niet uit, maar VVD-er Freek  
Glorius had er alle vertrouwen in 
dat de gemeenteraad er over een 
paar maanden met zijn keus wel 
uit was. Voor Veghel, uiteraard.

Evaluatie Burgerparticipatie gereed
Het onderzoeksrapport Burgerpar-
ticipatie, dat Linda van der Steen 
in opdracht van de gemeente Sint-
Oedenrode had opgesteld als af-
studeerproject van haar opleiding 
communicatie aan de HAN te Nij-
megen, is gereed. 

“Het besef dat burgerparticipatie 
niet het zoveelste kunstje is van de 
gemeente, begint door te dringen. 
Het moet in de genen van de amb-
tenaren gaan zitten, maar ook van 
de raadsleden en bestuurders” al-
dus burgemeester Peter Maas.
Het rapport is geen dikke pil vol 
bestuurderstaal, maar een hand-
zaam en overzichtelijk boek waarin 
de titel wel een van de moeilijkste 

woorden is. 
Zo wordt in één oogopslag duide-
lijk op welk niveau de gemeente 
spreekt van burgerparticipatie: 
precies midden op de ladder, bij 
“adviseren”. Dat is hoger dan in-
formeren en mening geven, maar 
ligt onder co- produceren en mee-
beslissen. De ambitie van de ge-
meente is een zo hoog mogelijk 
niveau op die ladder. Het rapport 
vermeldt er niet bij of dat niveau in 
de ogen van de bestuurders inmid-
dels bereikt is.

Minpuntjes
Van de geïnterviewde Rooienaren 
gaf 70% aan tevreden te zijn over 
de communicatie bij het burger-

participatietraject. Van de onte-
vredenen is vastgelegd waar het 
precies aan schortte.
Het rapport doet een paar aanbeve-
lingen maar bij de evaluatie waar-
mee het afsluit, valt wel op dat de 
medewerking aan het rapport niet 
echt positief was. Dat de meeste 
aangeschreven burgers uiteindelijk 
met een cadeaubon over de streep 
moeten worden getrokken was nog 
tot daaraan toe. Maar bij het feit 
dat slechts 13 van de 17 gemeen-
teraadsleden de moeite namen om 
de enquête in te vullen, mogen best 
vraagtekens gezet worden. Pas na 
het opzetten van een klankbordbij-
eenkomst op verzoek van de raad 
kwam er genoeg input.

Sweelinckplein 
krijgt pannakooi
Het Sweelinckplein krijgt een pan-
nakooi waarin onder andere voet-
ballertjes zich kunnen uitleven. 
Voor de kleinsten komen er knik-
kerkuilen, en er komt een picknick-
tafel. De kosten bedragen 12.000 
euro en worden betaald uit het 
potje van de gemeente voor Inte-
grale Wijk Ontwikkelings Plannen 
ofwel IWOPs. De Provincie betaalt 
mee voor het opstellen van een 
IWOP, de uitvoering komt geheel 
voor rekening van de gemeente.

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

 300,Volle grond

Aardbeien*
1 doosje 1,75 3,1 doosje 1,75

*Zolang de voorraad strekt

Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi   . .Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi  

2 doosjes:

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

06 514 114 77               www.keadin.nl

Fitselsteeg 15, 5491 TW Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 555 900 72

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl
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Grote plannen met De Durpsherberg in Liempde
Per 1 juli aanstaande is het eindelijk zover. 
Dan nemen Ton van  Alphen en zijn 
partner Marion van de Putten officieel café 
de Durpsherberg in Liempde over. Ze hebben 
er zin in. De laatste weken is het koppel druk 
bezig geweest met het bedenken en uitvoe-
ren van ideeën. “Het is druk, maar erg leuk”, 
concludeert Ton, die nog steeds op zoek is 
naar een gegadigde die zijn huidige café de 
Dorpsherberg in Olland over wil nemen. 

Hoewel de cafés wat naam betreft maar één 
letter verschillen, zijn er in de werkelijkheid 
wat meer afwijkingen. “Onder andere de 
locatie”, geeft de geboren Liempdenaar toe. 
“Zonder Olland te kort  te doen is die wat 
gunstiger. Er komt veel verkeer langs en er 
stoppen vaak wandelaars en fietsers. Daar-
naast krijg ik er evenementen als de oldti-
merdag, de Boerenmert en de Kermis gratis 
en voor niets bij. Daar komt heel veel volk 
op af.”

De Durpsherberg is een typisch bruin café. 
Dorpelingen komen er een biertje drinken of 
een feestje vieren in het zaaltje wat aan het 
café vast zit. Natuurlijk willen Ton en Marjon 
dat ook benutten. Zelfs met het aangrenzen-
de tuintje hebben ze plannen. “Daar gaan we 
leuke dingen mee doen”, vertelt Ton. “Eerst 
concentreren we ons op de kleine kaart die 
we vanaf 6 juli gaan voeren en op de speci-
ale bierenkaart. We krijgen straks zo’n twin-
tig verschillende soorten bieren en daar willen we een 
bepaalde naamsbekendheid in gaan krijgen. Het moet 
straks zo zijn dat ze in de rest van Nederland zeggen 
‘Liempde? Dat ken ik wel. Daar zit dat café met al die 
lekkere bieren.’ Mede daarom ben ik al aan kijken wat 
de mogelijkheden zijn om een biergilde te starten.”  

Zo maakt Ton zijn intrede in zijn geboortedorp. Inbur-
geren is voor hem geen item. “De meeste mensen ken 
ik al. Dat is makkelijk en vertrouwd.” 

Café de Durpsherberg, Dorpstraat 6, Liempde. Alle da-
gen vanaf 10.30 uur open. Dinsdag gesloten.  
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3 kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Nu 3 maanden
korting op Glasvezel 

Alles-in-één 
Standaard

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

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

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

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

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

kpn winkel | kpn.com/glasvezelactie | 0800 0404

Supersnel internetten met 100 Mbit/s

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

Hoge nood in Kienehoefpark
Wie met een volle blaas heeft 
rondgelopen in het Kienehoefpark, 
zal het vast eens zijn met de brief 
die CDA-raadslid Jan Verhagen op 
1 juli heeft geschreven aan het 
college van B en W.

“Bezoekers  en omwonenden van 
park Kienehoef hebben me met 
klachten aangesproken over het 
ontbreken van ook maar een sim-
pele sanitaire voorziening in het 
gemeentelijk Park Kienehoef aan 

de Zwembadzijde”.
Verhagen herinnert het college aan 
de WC-unit die er de voorgaande 
jaren wel steeds heeft gestaan. 
De Kinderboerderij heeft ook wc’s 
maar dat is vanuit de hoek van het 
park toch een eindje lopen, zeker 
met een volle blaas. En dan zou je 
zomaar voor een gesloten poort 
kunnen staan. Een smetje op de 
reputatie van het park en de speel-
voorziening, zeker met de ambiti-
euze plannen die er nu liggen. 

Horecaconvenant wordt convenant 
veilig uitgaan
In samenwerking met de plaatse-
lijke horeca heeft de gemeente een 
“convenant veilig uitgaan” opge-
steld. Dit is de opvolger van het 
“horeca-convenant” dat in het jaar 
2000 voor het eerst werd afgeslo-
ten.

Horecazaken die het convenant mee 
ondertekenen, sluiten daarmee een 
overeenkomst met de gemeente om 
de veiligheid op straat zoveel moge-
lijk te waarborgen. De gemeente re-
gelt adequate verlichting op horeca-
routes. Het convenant bepaalt onder 
meer de openingstijden en het toe-
zicht door portiers, ook op straat, en 
de afstemming met de politie die op 
die tijden aansluit met surveillances. 
De horeca krijgt daarvoor extra pri-
vileges zoals een langere openings-

tijd. Als één horeca-exploitant een 
klant de toegang ontzegt, mag dit 
zonder voorafgaande waarschuwing 
en geldt het verbod ook voor alle 
andere exploitanten in het conve-
nant. Op dit moment hebben twee 
Rooienaren zo’n toegangsverbod. 
Op 12 augustus heeft de gemeente 
overleg met de horeca-exploitanten.
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Kerkstraat 17
5492 AH Sint-Oedenrode

T 0413 477778
E info@panencook.nl

www.panencook.nl
facebook.com/panencook

Kerkstraat 17Kerkstraat 17

Vrijgezellenavond?
Gezellig bijkletsen?

Even heerlijk genieten? 

Naast onze High Tea & 
High Beer, bieden wij u ook 
onze High Wine. Genieten 
van 3 heerlijke wijnen met 

bijpassende hapjes.  
De wijnen en gerechten

worden telkens aangepast 
aan het seizoen. 

Komt u genieten van onze 
High Wine? Te reserveren 

vanaf 2 personen.

HIGHWine
PROFESSIONELE 

VERVEN / LAKKEN

de gehele maand juli  

20% korting

Maandag de gehele dag gesloten

verf behang
& woondecoratie

Histor One Ready Mix 

50% korting

Borchmolendijk 15 - 5492 AJ Sint-Oedenrode 
0413 471431 - www.bij-jet.com

Bereikbaarheid Welzijn De Meierij
Tijdens de zomervakantie blijft 
Welzijn De Meierij bereikbaar. In 
de periode van 1 juli tot en met 9 
augustus kunt u in Schijndel (Steeg 
9f) op werkdagen terecht van 9.00 
tot 12.00 uur. In Sint-Oedenrode is 
het kantoor in Odendael geopend 
van maandag tot en met donder-
dag van 9.00 tot 12.00 uur. Welzijn 

De Meierij is voor zowel Schijndel 
als Sint-Oedenrode telefonisch 
bereikbaar (073 544 14 00) van 
maandag tot en met donderdag 
van 9.00 tot 15.00 uur en op vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur. Wel-
zijn De Meierij wenst iedereen een 
fijne vakantieperiode toe.

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Stichting Coassistencia, samen 
onafhankelijk
Als je door invaliditeit buiten de 
maatschappij gezet wordt, kun je 
alle hulp gebruiken! Met de stich-
ting Coassistencia krijg ik iets van 
mijn onafhankelijkheid terug. Het 
doel: kwaliteit van leven verbete-
ren, niet alleen voor mijzelf, maar 
juist door andere invalide mensen 
mee te laten delen. 

De eerste droom die stichting Coas-
sistencia gaat verwezenlijken, is de 
aanschaf van een volledig aangepas-
te invalide bus. Zodat een bezoekje 
aan familie, vrienden, het theater, 
een concert, een sportwedstrijd of 
op vakantie gaan, weer mogelijk is. 
Zonder ‘eigen’ bus is vervoer te duur 
of niet te regelen. En bepaalde hulp-
middelen die het participeren in de 

maatschappij bevorderen, worden 
niet of nauwelijks vergoed. 

Het mes snijdt aan twee kanten: 
u schenkt invaliden een stuk on-
afhankelijkheid en wij geven u de 
mogelijkheid om bijvoorbeeld uw 
bedrijf via onze bus en stichting te 
promoten. Stichting Coassistencia is 
een ANBI (algemeen nut beogende 
instelling) en schenkingen zijn voor 
bedrijven én particulieren (onder be-
paalde omstandigheden) aftrekbaar.
Geen enkel woord beschrijft precies 
het gelukzalige gevoel van de vrij-
heid die we terugkrijgen.
´Als je zorgt voor de middelen, zal 
het doel voor zichzelf zorgen!´ Ma-
hatma Ghandi

Lezerspodium....

ISV Subsidie voor herinrichting Ritaplein Boskant
Begin 2013 zijn de budgetten van 
provincie en gemeenten beschik-
baar gekomen om dan eindelijk 
toch met de planvoorbereiding te 
beginnen voor de herinrichting van 
Ritaplein e.o. De herinrichtingsplan-
nen moeten vanuit de verleende 
provinciale en gemeentelijke subsi-
dies voldoen aan een aantal criteria, 
o.a.:

•  De herinrichting moet vooral een 
duurzaam karakter krijgen.  

•  Een belangrijke voorwaarde is dat 
voor een draagvlak van de ge-
bruikers, de plannen en uitvoering 
in samenspraak met de bevolking 
worden gerealiseerd.

In 2010 is vanuit deze criteria 
een eerste ideeschets opgesteld 
op basis waarvan uiteindelijk de 
financiële toezeggingen konden 
worden vastgelegd. De uitgangs-
punten zijn op basis van een aan-
tal wensen (IDOP- inventarisatie) 
vanuit de bevolking tot stand geko-
men. Dit plan moet gezien worden 
als een globale richting waarbinnen 
de uitwerking moet plaats vinden.

Na de financiële zekerheden (begin 
2013) is er met de dorpsraad Bos-
kant, de gemeente en Wovesto af-
gesproken om een stuurgroep in te 

stellen die het plan- en uitvoerings-
proces op hoofdlijnen begeleidt en 
een projectgroep die, samen met 
Boskantse belangengroepen, tot 
een gedragen plan en uitvoering 
komen. De projectgroep heeft de 
afgelopen periode een aantal stap-
pen gemaakt om straks met ideeën 
de gehele Boskantse bevolking te 
raadplegen over de meeste ge-
wenste en gedragen herinrichting: 
1.  Met een brede selectie van be-

langhebbenden uit Boskant is 
een 1e inventarisatie van wensen 
en aandachtspunten gemaakt.

2.  Vervolgens is met een selecte 
groep uit de Boskant  verkeers-
veiligheid besproken en zijn mo-
gelijke oplossingsrichtingen aan-
gedragen.

3.  Met de ingewonnen voorinfor-
matie, aangevuld met uitgevoer-
de verkeerstellingen, zijn ruwe 
ideeschetsen opgesteld waarin de 
wensen uit de voorgaande over-
leggen globaal zijn uitgewerkt in 
meerdere mogelijkheden. 

Deze ideeschetsen zijn op 18 juni 
besproken met de mensen die 
hierbij zijn betrokken. Een door 
de gemeente ingeschakelde land-
schapsarchitect presenteerde een 
aantal van de bovengenoemde  in-
richtingsmogelijkheden, waarop de 

aanwezigen konden reageren. Op 
dit moment heeft de dorpsraad vol-
doende gegevens geïnventariseerd 
om de herinrichtingmogelijkheden, 
na de zomervakanties, en wel me-
dio september, aan de gehele Bos-
kantse bevolking te presenteren. 
In deze presentatie is dan nog alle 
ruimte om verbetersuggesties in te 
brengen. 

De planning is zo dat 2013 vooral 
voor planvoorbereiding wordt in-
geruimd en de uitvoering in 2014 
staat gepland.  De resultaten zoals 
ze gepresenteerd zijn, maar ook 
andere onderwerpen zijn op de 
nieuwe website van de dorpsraad 
(www.dorpsraadboskant.nl) gepu-
bliceerd.
In september komt dus een nieuwe 
vergadering waar alle Boskanters 
voor worden uitgenodigd, om sa-
men tot een gedragen herinrich-
tingsplan te komen. Ook dan is er 
dus nog de mogelijkheid om ideeën 
en aandachtspunten aan te dragen. 
Voor vragen over de presentatie 
(zie site) of suggesties voor de toe-
komstige inrichting, kan met een 
van de leden van de dorpsraad con-
tact worden opgenomen.

dorpsraad boskant
lijsterbesstraat 19

Naam en adres
We kregen van een lezer een in-
gezonden brief in de brievenbus 
die bedoeld was voor de rubriek 
Lezerspodium. We hadden deze 
graag geplaatst, maar er stond 

geen naam en adres bij. Eén van 
de regels voor het plaatsen van een 
ingezonden stuk is dat naam en 
adres vermeld dienen te worden. 
We willen u graag de kans geven 

om dit alsnog te door te geven.

met vriendelijke groet,

redactie demooirooikrant



Woensdag 3 juli 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe6 

Rabobank Dommel en Aa en Ra-
bobank Sint-Oedenrode Schijndel 
onderzoeken of een fusie met el-
kaar mogelijk is. Beide banken 
willen ook in de toekomst sterk 
en financieel gezond blijven en 
stellen daarbij het belang van de 
klanten, zowel particulieren als 
ondernemers, centraal. Om dit te 
kunnen doen is een grotere om-
vang noodzakelijk.

Gelijkwaardige partners
Aan banken en hun medewerkers 
worden steeds hogere eisen gesteld. 
Klanten hebben vragen waar steeds 

meer specialistische kennis voor 
nodig is. Om een hoogwaardige 
dienstverlening te blijven bieden en 
om ook in de toekomst de complexe 
vragen van klanten te kunnen blij-
ven beantwoorden, is voor beide 
banken een groei in omvang nodig. 
Dit was voor beide Rabobanken 
de reden om op zoek te gaan naar 
een partner waarmee ze een toe-
komstbestendige, sterke en financi-
eel gezonde bank kunnen vormen. 
Rabobank Dommel en Aa en Rabo-
bank Sint-Oedenrode Schijndel zijn 
gelijkwaardige banken, ze passen 
bij elkaar. Ze zijn financieel gezond, 

ongeveer even groot en werken 
allebei in een verstedelijkt platte-
landsgebied. De banken staan graag 
dicht bij hun leden en hechten veel 
waarde aan de coöperatie. Daar-
naast werken ze op dit moment al 
op diverse aspecten samen, bijvoor-
beeld op het gebied van beleggen 
en agrarische dienstverlening.

Intentieverklaring 
De directies, raden van commissa-
rissen en ledenraden van de banken 
vonden dit een goede basis om een 
fusie te onderzoeken. Daarom te-
kenden de beide directies en de ra-
den van commissarissen op 26 juni 
2013 een intentieverklaring tot fu-
sie. Dat betekent dat de twee ban-
ken officieel verklaren dat ze gaan 
onderzoeken of een fusie met elkaar 
mogelijk is. Dat fusieonderzoek is nu 
in volle gang. De ledenraden wor-
den hier nauw bij betrokken en heb-
ben uiteindelijk het laatste woord. 
Logisch, de Rabobank is tenslotte 
een coöperatieve bank.

Tijdpad
Op 26 juni 2013 werd de inten-
tieverklaring tot fusie getekend. 
Uiteindelijk bepalen de ledenraden 
of de fusie doorgaat. Nemen de le-
denraden een positief besluit, dan 
gaan de banken per 1 mei 2014 
samen verder. 

Rabobank Dommel en Aa en Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel onderzoeken mogelijke fusie

hans barelds, directievoorzitter rabobank dommel en aa 
en bouwien Janssen, directievoorzitter rabobank sint-Oedenrode schijndel.

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

schoenmakers

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

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

Opkomst groot bij afsluiting Zonnebloem seizoen

“De mensen hebben genoten van de rondleiding 
door Wim van Rooij en Cees van Rossum. Vooral 

omdat ze op plekken in Rooi zijn 
gekomen, waar ze al lang niet 
meer zijn geweest.” Ada Ma-
rinus ventileert de mening van de 55 Zonnebloem gasten. Vorige week woensdag 

kwamen ze bijeen voor een tochtje door het dorp en 
een ‘picknick’.

Voor de kantine van Rhode was een flink terras opge-
steld. Het was nog even wachten op de laatste groep, 
maar toen die arriveerde kon de lunch eindelijk be-
ginnen. Maar liefst dertig vrijwilligers van Stichting 
Zonnebloem zorgden ervoor dat de deelnemers niets 
te kort kwamen. Indirect hadden Bakkerij Bekkers en 
Sanders groente en fruit daarvoor gezorgd, want zij 
leverden brood en appels. “Het is voor de eerste keer 
dat we dit doen en het geldt als afsluiter van het sei-
zoen”, vertelt Ada. “De opkomst is enorm. We had-
den gerekend op zo’n vijfendertig man, maar het zijn 
er veel meer geworden! We treffen het dan ook erg 
goed met het weer.”
Door het jaar heen hebben alle dertig vrijwilligers zo’n 
drie of vier gasten. Mensen die op één of andere ma-
nier sociaal wat geïsoleerd zijn. Met hen gaan ze leu-
ke dingen doen. Het kan gewoon een bezoekje zijn, 
maar ook een wandeling of een dagje weg. Collectief 
worden dingen georganiseerd, maar vooral ook indi-
vidueel. “Op deze manier hebben de mensen aflei-
ding en krijgen ze contact met elkaar. Het is mooi om 
ze te zien genieten.”

ONDERNEMEND
ROOI Ondernemend Rooi

Waar loopt een ondernemer tegenaan? 
Wat zijn de dagelijkse bezigheden? Hoe 
lost een ondernemer een bepaalde situ-
atie op of wat zijn de nieuwe plannen? 
Rooi is ondernemend en ondernemers 

willen zo nu en dan best eens iets kwijt over hun dagelijkse beslom-
meringen. Daarom deze rubriek: ondernemend Rooi.

Downies & Roomies
Sint-Oedenrode is inmiddels bekend geraakt met het concept 
Brownies & Downies. Het bijzondere lunchcafé is in trek bij de be-
volking. De formule is inmiddels uitgebreid naar plaatsen als Den 
Bosch, Asten en binnenkort ook in Boxtel. Toch gaan eigenaren 
Teun Horck en Thijs Swinkels nog verder met hun gedachtengoed.

In Veghel hebben ze onlangs Downies & Roomies geopend. “Dit 
is een ouderinitiatief dat een samenwerkingsverband is aangegaan 
met Brownies & Downies te Veghel en Sint-Oedenrode. “Wij als 
ouders”, legt Lot Steenberghe uit, “hebben als motto dat een Le-
ven-Lang-Leren voor iedereen tot de mogelijkheden kan behoren. 
Ook voor mensen met een beperking.”

In het trainingshuis wonen doordeweeks studenten met een ver-
standelijke beperking die ook werkzaam zijn bij Brownies & Dow-
nies. Er worden twee leertrajecten aangeboden waarin de studenten 
een certificaat en/of diploma kunnen behalen, dit zijn: Opleiding 
tot gastheer/gastvrouw en Opleiding tot huishoudkundige. Horck: 
“Verder is er natuurlijk ruimte voor vrijetijdsbesteding. Bewust ma-
ken we tijd vrij om met de bewoners leuke dingen te gaan doen, 
zoals picknicken en voetballen in het park. Bij bestaande vormen 
van dagopvang is daar vaak geen tijd voor, omdat er geen geld 
voor is. Wij zijn er van overtuigd dat we zo het beste in ze naar 
boven halen.”

De studenten leren bij Downies en Roomies hoe het is om op zichzelf 
te wonen. Maar vooral ook hoe het leven in elkaar zit. “Het begint 
met iets heel simpels als elkaar groeten”, legt de mede-eigenaar uit. 
“De jongens en meiden wordt bovendien geleerd om boodschap-
pen te doen en te koken. Alles onder begeleiding natuurlijk. We 
bieden met dit concept iets wat er nog niet is. Binnenkort starten 
we ook in Eindhoven. Daar zoeken we nog begeleiders voor.” 
Het is de bedoeling dat de bewoners niet langer dan twee jaar op 
het adres blijven. Daarna zijn ze klaar om op zichzelf te gaan wo-
nen. Ook onder begeleiding – die hebben ze immers nodig – maar 
die is wel in mindere mate noodzakelijk omdat ze voortaan veel 
zelfstandig kunnen.
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Gewijzigde openingstijden zondagen:
Vanaf zondag 7 juli zijn wij geopend 

van 14:00 tot 18:00 uur

Let op! Laatste Hamsterweek:
Met deze week:  

Roomboter appeltaartje 
uit eigen bakkerij: van € 4,29 voor € 2,99

Koopman
Markt 18, Sint-Oedenrode

Markt 18, 5492 AB Sint-Oedenrode                                Telefoon: 0413-472208                                www.ah-sint-oedenrode.nl

Oosten ontmoet westen

Chinezen staan er om bekend dat 
ze overal foto’s van maken. Sinds 
de komst van de I-pad is dat al-
leen maar erger geworden. Dat 
werd afgelopen vrijdag wel dui-
delijk toen een Model-boatteam 
uit Sjanghai op visite was in het 
Rooise gemeentehuis. Dezelfde 
groep bezocht Sint-Oedenrode 
ook vorig jaar, maar blijkbaar had-
den ze nog niet genoeg foto’s. 
Constant werd de raadzaal opge-
licht met witte flitsen.

Middelpunt van de belangstelling 
waren loco-burgemeester Cees 
van Rossum en Jos Wijn en Bert 

de Graaf namens het ontvangstco-
mité. Beleefd stond iedereen elkaar 
te woord en er werden geschenken 
uitgewisseld. David Chen, contact-
persoon van de Chinezen en woon-
achtig in Eindhoven, had het druk 
met vertalen. De leerlingen van de 
Chinese school hadden nog meer 
in petto. Ze demonstreerden enkele 
liederen met bijbehorend dansje. 
Zo werd het gemeentehuis gevuld 
met Oosterse klanken. Na een 
samenzijn van ruim een half uur 
vertrok de stoet richting Köln. Het 
bleef dus bij een bliksembezoek.

Als Chen zijn gasten uit China op-

vangt om in Ne-
derland rond te 
leiden, dan stopt 
hij altijd even in 
Sint-Oedenrode. 
Ditmaal was het 
voor de tiende 
keer. Jos Wijn: 
“Ben van de Big-
gelaar uit Nijnsel 
is een collega van 
Chen in de  
Philips harmonie. 
Zo is het contact met Sint-Oeden-
rode ontstaan. Toen ze vrijwilligers 
zochten om de mensen op te van-
gen, hebben Bert en ik ons aange-

meld. Het is 
mooi om samen dingen te doen 
op cultureel vlak. Zo leer je elkaar 
waarderen.” 
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Mooi op  leeftijd

Scootmobielclub PVGE op 10 juli 
naar Nuenen

Op 26 juni heeft de PVGE scoot-
mobielclub zijn eerste trip ge-
maakt en wel naar St. Oedenrode, 
alwaar in de kantine van de kring-
loopwinkel koffie werd gedron-
ken. Met een nog klein gezelschap 
werd met een waterig zonnetje 
vertrokken vanuit Braecklant en 
op de terugreis was het redelijk 
koud en een tikje regenachtig. Ge-
lukkig hadden de scootmobielers 
stevige kleding bij zich. En iedere 
deelnemer heeft volop genoten.

Men kon bij het begin van de rit een 
veiligheidsvestje aanschaffen, dat 
achterop van de scootmobiel kon 
worden bevestigd. Zo’n lichtgevend 
vest is eigenlijk een must.
Tijdens het bezoek werd ook de 
kringloopwinkel zelf bezocht: ook 
dit bleek een succes met het enige 
probleem de aangekochte spullen 
nog heel thuis te krijgen.

Inmiddels is ook een schema opge-
steld voor de volgende ritjes, waar-
bij voorlopig de voorkeur is voor 
de 2de en 4de woensdag van de 
maand met starttijd 13.00 uur. Ook 
bromscooters kunnen meerijden.

Op 10 juli wordt de volgende rit 
naar Nuenen gemaakt, met hope-

lijk met echt terrassenweer; op 24 
juli wordt naar Lieshout gegaan en 
op 7 augustus naar Oirschot.
Omdat de groep nog klein is, kan 
ook heel flexibel, zo maar op een 
zonnige dag, ook een tussentijdse 
afspraak voor een ritje worden ge-
maakt.
Het vertrekpunt voor bovenge-
noemde ritten is het Raadhuisplein 
in Son (bij de Italiaan).
De PVGE is een club, die open 
staat voor alle senioren vanaf 50 
jaar.  En men kan altijd een keer op 
proef mee. Ook al is men geen lid. 
Wie belangstelling heeft voor de 
scootmobielactiviteiten kan zich 
melden bij clubcoördinator: mevr. 
Ria Lammers, tel.: 475087, e-mail: 
w.w.marialg22@hotmail.com

Website Seniorenraad online en up-to-date
Pas vorig jaar ontstond de  
Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO), maar inmiddels timmert ze 
al behoorlijk aan de weg. Regel-
matig verschijnt er nieuws van de 
raad in de Rooise weekbladen en 
tijdens de seniorenmarkt in Oden-
dael ging ook de nieuwe website 
de lucht in. 

“Wij zijn een nieuwe organisatie 
en daarom zijn we nu volop bezig 
ons naar de buitenwereld toe te 
profileren.” Frans Jongbloets is er 
behoorlijk druk mee. Als beheerder 
zorgt hij ervoor dat alles up-to-da-

te blijft. “Het is wel mooi om een 
website te bouwen, maar deze bij-
houden is veel belangrijker”, vindt 
hij. “Je kunt het niet maken dat er 
activiteiten op staan die al verou-
derd zijn. Als je er actuele berich-
ten op zet, dan hebben de mensen 
er pas iets aan.” Marianne Bekkers 
is het daar roerend mee eens. Van-
uit de werkgroep PR schrijft zij alle 
teksten. “We willen op zoveel mo-
gelijk manieren bij de ouderen on-
der de aandacht komen. Daarvoor 
moet je alle communicatiemidde-
len aangrijpen”, aldus Marianne 
De Seniorenraad is een adviesor-

gaan voor alle senioren (55 plus-
sers) van Rooi. Op de seniorensite 
zijn alle organisaties die iets met 
of voor ouderen doen, te vinden. 
Er staat precies omschreven wat 
de raad doet en hoe de leden dat 
in het vat gieten. Marianne: “op 
4 oktober organiseren wij de Na-
tionale Ouderendag in Rooi. Wij 
zijn het eerste Brabantse dorp dat 
daaraan meedoet. Er moet nog 
veel geregeld worden, maar bin-
nenkort volgt daarover meer in de 
plaatselijke media en op de site.

Rooise KBO begint zomer goed

De vier Rooise KBO-afdelingen zijn 
de zomervakantie afgelopen vrijdag 
goed begonnen. In de grote zaal van 
Odendael was er een optreden van 
''t kumt vaneiges' uit Berlicum. Dit 
achtkoppige gezelschap kletste en 
zong de avond aan elkaar met ver-
halen en liedjes uit de oude doos. 
Tijdens de zomervakantie zijn er re-
gelmatig activiteiten voor de leden 
van de KBO. Op 7 augustus aan-
staande is er een grote brunch bij 
kasteel Henkenshage ter afsluiting 
van de zomervakantie.

Met bijna tweehonderd bezoekers 
zat de grote zaal van Odendael 
bomvol. “We hebben een program-
ma met wat Brabants, af en toe een 
mopje en vooral veel goede mu-
ziek”, beloofde Toon Hageman het 

publiek aan het begin van de avond. 
Aan de enthousiaste reacties van de 
aanwezigen tijdens, maar vooral na 
het optreden van ''t kumt vaneiges', 
bleek dat Hageman niets teveel had 
beloofd. 

Humor en zang aan één stuk
Het bijna drie uur durende program-
ma van ''t kumt vaneiges' was een 
aaneenschakeling van verhalen met 
muziek van toen. Alles kwam ter 
sprake, de eerste dansles en de ver-
legenheid waar 15- en 16- jarige jon-
gens en meisjes in de jaren '50 en '60 
van de vorige eeuw mee worstelden. 
Of wat te denken van de militaire 
dienst. Als 18-jarige voor het eerst 
van je leven alleen naar Roermond of 
Utrecht voor de keuring. De mees-
te jongens waren nog nooit op de 

harde weg geweest en nu stonden 
ze ineens onder de krijgstucht. Om 
maar te zwijgen over de opkomst op 
de kazerne in Ossendrecht een jaar 
later. Zondagavond met de trein mee 
en weken niet naar huis komen. Af-
scheid van het vriendinnetje, van pa 
en ma en broers en zussen. De eerste 
keer thuiskomen in een veel te strak 
uniform. Alles passeerde de revue 
voor de pauze.

Wie dacht dat na de pauze de be-
slommeringen voorbij waren had het 
mis. “Eindelijk het huis uit, opstaan 
en naar bed gaan wanneer je wilt. 
Geen gezeur van moeder meer aan 
je hoofd. Wat kan de werkelijkheid 
toch tegenvallen. Na een halfjaar 
op hangende pootjes naar moeders 
voor de zelfgemaakte balkenbrij, 

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor 

verzorgende, Begeleidende 
en ondersteunende 

werkzaamheden.

06-33100341
4mevers@gmail.com

maar niet toegeven! Deze verhalen, 
afgewisseld met Brabantse humor en 
Nederlandstalige liedjes uit de jaren 
'50 en '60 vormden de ingrediënten 
voor een geslaagd avondje uit voor 
de Rooise KBO'ers.

Afsluitende brunch
Het optreden van ''t kumt vaneiges' 
in Odendael was de start van de zo-
meractiviteit van de gezamenlijke 
KBO afdelingen. Woensdag 7 au-
gustus is er een afsluitende brunch 
bij kasteel Henkenshage. Aanmelden 
voor deze brunch kan voor alle Rooi-

enaren van vijftig jaar en ouder, Dat 
kan op de volgende adressen:

- Toon Hageman (Boskant), 
tel. 474084, 
e-mail: a.h.j.hageman@hetnet.nl
- Riny Groot (Olland), tel. 472129, 
e-mail: riny.groot3@gmail.com
- Marcel Janse, (Sint-Oedenrode), tel 
474985, 
e-mail: marcel.janse@kpnmail.nl
- Toos Sanders, (Nijnsel), 
tel 0499-471218, 
e-mail: toos-sanders@hetnet.nl



Woensdag 3 juli 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 9

1

T

Linda
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Fioretti College Veghel 
MAVO 4 Techniek  
Martin van den Biggelaar
Dennis van Hommel 
  
KB 4 Zorg & Welzijn  
Nina Selva-Grifoll   
Femke Nolle 
Kimberly Harks

Gymnaisum Beekvliet
Gymnasium N&G 
Pieter van der Velden 

 

Zwijsen College
Havo NW
Sabine Kühne   
Jeroen Peersman 

Elde College
Atheneum
Stan van de Mortel 
 
Havo 
Stefan Schapendonk 
 
VMBO Bouwtechniek 
Harm Wouters 
Timon Voets
 
VMBO Theoretische leerweg 
Pim Dielemans 
 
VMBO Uiterlijke verzorging 
Jessy van Lieshout 
 
VMBO Verzorging 
Marieke van Esch 

Proficiat namens
demooirooikrant

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

Markt 20    
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 490525

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

In deze tiendelige serie valt DeMooiRooiKrant, samen met Houtbewerking Elbeco, bij 
verschillende Rooienaren met de deur in huis. Zo ontdekt u als lezer wie er achter een 
bepaalde voordeur woont. De tien deelnemers maken allemaal kans op een gratis deuren-
onderhoudsbeurt. De winnaar wordt in december bekend gemaakt.

Adres: Laan ten Rode 4
Bewoners: Nico en Mia Ackermans

Met de deur in huis…
Mede mogelijk gemaakt door:

 

Hoe lang wonen 
jullie al hier? 

Nico: “We wonen nu vijftien jaar 
hier. Daarvoor 23 jaar in Nijnsel 
aan de Anjerlaan. Toen ik zeven 
was kwam ik vanuit Gelderland 
in de wijk Dommelrode terecht. 
Toen ik eenmaal met Mia ge-
trouwd was, kreeg ik een baan 
als ambtenaar in Veghel. Destijds 
moest je in de plaats wonen, waar 
je werkte. Onze wens was altijd 
om in Rooi terug te keren. Geluk-
kig kreeg ik een baan in het ge-
meentehuis van Sint-Oedenrode 
en konden we dus terug.”

Waar kom jij vandaan Mia?
“Ik kom uit Boskant. Ik ben op-
gegroeid aan de Hongerstraat.”

Waar ben je Nico tegengeko-
men?
“Hoe ging dat ook alweer, haha. 
Tijdens het dansen in de Beurs heb 
ik hem ontmoet. Volgend jaar zijn 
we veertig jaar getrouwd.”

Hebben jullie kinderen? Zo ja, 
wonen ze in Rooi?
Nico: “We hebben twee kinde-
ren. Reggy en Lindy. Ze wonen in 
Eindhoven en Moergestel.”

Wat vinden jullie fijn aan dit 
huis?
Mia: “Het is een geweldige plek. 
Dichtbij het dorp en met veel 
ruimte achter. We kijken uit op 
een paardenwei. Er is pas een 
veulentje geboren. Dat is erg 
mooi om te zien!”

advertorial

AL 20 JAAR VAKWERK
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De omlijsting zegt wie je bent

Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

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

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Dansvereniging Sunrise bedankt sponsoren

Vrijdag 14 juni en zaterdag 15 
juni vond een adembenemende 
dansvoorstelling plaats in Cul-
tureel 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 geluideffec-
ten omgebouwd tot een indruk-
wekkend geheel.
Dit alles zou niet mogelijk zijn ge-

weest zonder de ondersteuning 
van diverse sponsoren. Dansver-
eniging Sunrise wil daarom onder-
staande bedrijven hartelijk bedan-
ken voor hun bijdrage:

DeMooiRooiKrant
Rijschool Walters
Auto bedrijf Warenburg 
Winkeliers markt 
Marvu
Twin’s
Bramax
Smits Woonboetiek
Schoonheidssalon Diependael
Cafetaria de Koffer
De Bever groente & fruit
Alertzorg
Masta
Forum
Esso Bongers
Toerkoop reisburo Columbus

Assurantie kantoor van de Ven
Sanders Groente en Fruit 
Agri van Genugten
Michels de Hoofdzaak
Syl’s Studio
Keurslager Kluijtmans
Marinus Merks Montage
Stapperz&kiddooz
Kombi bouwmateriaal
Maas telecombinatie
Meulengraaf beton
Van Kaathoven Groep BV
Smetsers Houthandel
Ass. & advies buro van Kuringe
Huwa
Stiphout b.v

Sunrise hoopt ook volgend sei-
zoen weer op hun ondersteuning 
te kunnen rekenen.

Jill & Ruud 

gaan vrijdag 5 juli trouwen. 

Om 15.30 uur in het 

gemeentehuis!

xxx Mama, John, Jessie 

SERRA

Geboren 23 juni 2013

‘Born to be loved’

Dochter van Greetje de Wit 
en Michiel Plevier 

Mauritsstraat 7,
 5491 JA Sint-Oedenrode

Wij wensen Koen heel veel succes 
met het fi etsen van de 

wereldkampioenschappen BMX in 
Nieuw Zeeland.

Opa en Oma

nico, mia en hond Jake.

Jill

Geboren
30-6-2013
Dochter van

Linda van Hooff & Peter van de Loo
Zusje van Tess

Kalmoes 3
5491 KJ Sint-Oedenrode

MARLIES 30 JAAR

'T BENKSKUH

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Jan van Oorschodt viert diamanten jubileum

Vijfde Anjerpleinfestijn in Nijnsel

Het is inmiddels een traditie ge-
worden dat Harmonie Nijnsel het 
muzikaal seizoen afsluit met een 
Anjerpleinconcert, verzorgd door 
alle orkesten. Daarna is het tijd 
voor een welverdiende vakantie.

Dinsdagavond 25 juni was het 
weer zover. Talrijke belangstellen-
den kwamen met hun zitjes naar 
het Nijnselse plein. Om 19.00 uur 
opende voorzitter Wim Beeks dit 
muzikaal evenement en hij ver-
telde ons dat naast hun harmonie-
orkesten ook groep 5 van de Sint-
Antonius basisschool meedeed 
met een miniconcert o.l.v. Hans 
van der Velden.
Het festijn werd begonnen met de 

Percussiegroep, onder leiding van 
Heino Ploegmakers. Daarna kwa-
men de blokfluiters van Marie-Julie 
van Gageldonk ons verrassen. De 
Samenspelgroep van Nicoline van 
Esch deed ook haar uiterste best 
om ons te vermaken. Na een kleine 
pauze werden de orkeststoelen be-
zet door het opleidingsorkest. Zij 
speelden muziek uit James Bond 
films en uit “disco life” onder lei-
ding van dirigent Hans van der Vel-
den.

Hierna werd er een pauze in gelast 
omdat voorzitter Beeks Jan van 
Oorschodt naar voren riep.  Jan 
is dit jaar 60 jaar lid van Harmo-
nie Nijnsel. Mevrouw van de Ven, 

vice-voorzitter van de Brabantse 
Bond van Muziekverenigingen, 
was speciaal naar Nijnsel gekomen 
om hem te huldigen. Zij speldde 
hem het gouden Ere insigne van 
de Bond op en dat deed zij met 
veel lovende woorden over de in-
zet en trouw van Jan. Op de vraag 
wat het geheim was van Jan om 
60 jaar lid te zijn, zei hij “gewoon 
doorgaan.”

Na de huldiging speelde het Har-
monie Orkest ook muziek uit de 
Bond film ”Sky fall” en van  Mo-
ricone. Tot slot trad het samen op 
met het Opleidingsorkest. Tot de 
schemering viel, volgde een be-
scheiden feestje.

Bike Center

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

 

• Stabiele, onderhoudsvrije tourfi etsen
• Dichte kettingkast
• Grote actieradius ( > 100 km)
• Prima accu

Batavus Staccato Easy Sparta ION RX plus

Van €  2.599,-   voor   € 2.299,-

Batavus Staccato Easy Sparta ION RX plus

Reepjesfestival

Gemarineerde kipreepjes

Shoarma

Gyros

Gemarineerde biefreepjes

krielaardappelen 
met roerbakgroenten

cocktailsaus à la Verheijen, 
knofl ooksaus en piri piri saus

pitabroodjes, stokbrood en 
kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Festiviteiten rondom d’n Toel

Olland klaar voor spetterende Solexrace

Nog een paar nachtjes slapen en 
dan barst het Solexfestijn weer los 
in Olland. In en rondom café d’n 
Toel zal van alles te doen zijn op 
muzikaal gebied, maar op de weg 
wordt ruimte gemaakt voor de hel-
den op de solex. De organisatie 
(Hans van Houtum en Harald Prin-
sen) is al maanden bezig om er een 
groot feest van te maken. Aan alles 
is gedacht.

Programma vrijdagavond 5 juli
Voor het publiek is het soms niet te 
bevatten hoe één muzikant een hele 
tent op z'n kop kan zetten.. Nou ja, 
hij doet het. Of wilt u het rustig aan 
hebben, vooral in het begin van het 
feest? Dat kan, maar geeft u Pål de 
vrije hand? Dan wordt het een gran-
dioze happening. U bepaalt zelf hoe 
u uw feest of evenement wilt laten 
verlopen. Pål’s optredens zijn tot in 
de puntjes verzorgd, niets wordt aan 
het toeval overgelaten. Zoals terug 
te vinden is in kleding, belichting 
en geluidskwaliteit. Een feest is een 
eenmalige gebeurtenis... dus moet 
het meteen goed zijn! Een zeer ge-
varieerd repertoire van easy listening 
tot Top-40 of nostalgie uit de jaren 
'60, '70 en '80. Of gewoon lekker 
op de rock-tour! Kom vrijdagavond 
naar de feesttent en beleef het mee!

 

Programma zaterdag 6 juli
De dag voor de race kunnen we de 
sfeer al proeven! D’n Toel zorgt voor 
de muziek en de versnapering en de 
organisatie staat klaar om de deel-
nemers met hun solex te ontvangen 
voor de keuring. De keuring van de 
solexen start rond 16.00 uur en de 
organisatie verwacht om 19.00 uur 
de keuring geheel afgerond te heb-
ben. De hilariteitsrit zal om 19.00 
uur starten. Deze rit rond café D’n 
Toel zal een half uur duren.  Daarna 
zal de band “VOOM” de feesttent 
op zijn kop gaan zetten.
VOOM! is hard op weg om populair 
te worden in het allround coverband 
circuit. Met een repertoire bestaande 
uit Pop, Soul, Fun(ky) Rock & Ne-
derlandstalige Roll bestormen zij de 
podia. VOOM! bestaat uit 5 ex-mu-
zikanten van o.a. de bands No Limit, 
Santa Rosa, Major League, John Haze, 
Riverside, Van Gogh, VaVaVoom, Go 
4 It en FleX. De band bestempelt elk 
optreden als "Try Us Oud" met het 
doel om zowel de jongere als de ou-
dere muziekliefhebber te entertainen. 
Samen met het publiek zullen zij moe 
maar voldaan achterblijven. En niet 
alleen van het dansen…

Programma zondag 7 juli
Zondag, de dag van de race. De 
spanning op het circuit is te snijden 
als de coureurs de baan betreden. 

Het startschot….de mannen rennen 
naar hun solex en geven gas. Acht 
uur lang wisselen ze met teamgeno-
ten af. Acht uur lang gaan ze meten 
welk team het snelst is. Het parcours 
ligt er gelikt bij met enkele geweldi-
ge verbeteringen zoals de kombocht 
(gemaakt door Koef timmerwerken) 
die voor het nodige spektakel zal 
zorgen. Het publiek wordt spek-
koper, dat is zeker. Het muzikale 
programma liegt er ook niet om.  
De Ollandse Dorpskapel speelt om 
13.30 uur, om 15.00 uur is er een 
live act en vanaf 18.00 uur speelt de 
topband TILT. Voor kinderen is er die 
dag ook van alles te doen. Er staat 
een Dakar truck van De Rooij, de 
trekker-trek ‘Black Widow’ genaamd 
en er is een springkussen. Kortom, 
de Solexrace is voor iedereen!

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

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 juli

BLOEMKOOL HOLLAND 
PER STUK  € 1,- 

BOSPEEN HOLLAND 
PER BOS  € 1,- 

Jan van Oorschodt
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Hij wit aon z’n eige � ets, hoe hard ’n 
aander trapt.
Hij denkt te weten hoe de vork aan de steel zit, maar hij weet er niets van.
Uit: bij wijze van spreuken 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 Met de Zevensprong de boer op!

Mja...
heel fijn thema

weer dit
jaar!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Ester Verwoerd

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Kim Dekker - van Weert

Laan ten Rode 10
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Donderslag

hij ging midden in de nacht
nog ver van ’t ochtendgloren
sloot de deur haast beminnelijk zacht
doch enkel om de echo niet te horen

stapte opnieuw het heelal tegemoet
waar chaos geen weet heeft van rede
en zoet met zuur wordt beboet;
een tijde was weer  verleden

althans ontwaakt leek het zicht
op ontluisterende stappen
was het naar buiten gericht, 
een innerlijk ontsnappen
enkel voor de plotse bliksem gezwicht

soms trekt een schaduw twee paarden
teugelloos in het gemoed
woorden verliezen hun waarden,
verdwalen dan in een ontembare 
vloed

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Waarom zitten er in vliegtuigen zwemvesten 
en geen parachutes? 

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

deze aanbiedingen zijn geldig van donderdag 4 t/m zaterdag 6 juli

BLOEMKOOL HOLLAND 
PER STUK  € 1,- 

BOSPEEN HOLLAND 
PER BOS  € 1,- 
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Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
AMAZING KAPSALON EN NAGELSTUDIO

ANNY VAN HOOFF
DONDERDONKSEDIJK 9
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

Zoek de volgende woorden:
remblokken, remschijven, remklauw, remschoenen, remslang, oliefilter, 
luchtfilter, brandstof, schokbreker, spiraalveren, wiellager, wielbouten, 
stuurhuis, bobine, bougie, koppeling, koppeling, druklager, multiriem, 

ruitenwissers, wisserbladen, spiegel, uitlaat, knalpot, uitlaat, katalysator, 
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Zelfkennis
Ik zie mijzelf weinig aan
mijn uiterlijke ik
alleen als ik ben opgestaan
spiegel ik mijn ogenblik

Wat ik bedoel is buitenkant
die voor mij secundair is
omdat derhalve binnenkant
of innerlijk primair is

Intussen alweer vijf maal ik
lijkt toch wel monomaan
dat maakt het haast onmogelijk
om zonder ik te gaan

Meer dan een lichaam is de ik
een voertuig van de geest
die hem persoon maakt, wezenlijk
geschoeid is op die leest

Een iemand dus met een verhaal
eigen identiteit
primaat geworden mens met taal
levende entiteit

Soms denk ik dat ik hem wel ken
de ik achter de schijn
anders dan die ik meestal ben
en eigenlijk wil zijn 

    Kees Hermis

Eerschotse kleuters tonen groot hart

Basisschool Eerschot viert aan het 
einde van ieder schooljaar een bij-
zondere dag; de Eerschotdag. Deze 
vond anderhalve week geleden op 
donderdag plaats. De hele school 
ging leuke dingen doen. Groep 

drie en vier zijn samen op school-
reis geweest en dat gold ook voor 
groep vijf, zes en zeven. De enige 
klassen die in het thuishonk bleven 
waren groep acht – zij oefenden 
voor de naderende musical – en 

de kleuterklassen. De allerjongsten 
van de school toonden een groot 
hart. In de voortuin van de school 
poseerden ze op bijzondere wijze 
voor de camera. Het betekende de 
afsluiter van de Kleuterkermis, die 

op die dag werd gehouden. Het 
was best moeilijk om ze allemaal 
in het gareel te houden, maar het 
resultaat mag er wezen! 

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

Vanaf deze week zijn wij 

UNIEK IN DE REGIONIEUW!

stoere &
eigentijdse

woondecoratie

• Verrassend en eigentijds 

• Gemoedelijke ambiance 

• Gratis interieuradvies

• Maatwerk uit eigen huis

Vies worden mag tijdens de Nationale Modderdag

Het was even aftasten, maar toen 
het eerst kindje met beide voetjes 
in de modderpoel ging staan, 
was het hek van de dam. Bin-
nen een mum van tijd lagen 
de kinderen van Kinderdagop-
vang ‘de Dommeltoren’ met 
hun snufferd in de modder. De 
één wat schuchter, de ander 
totaal niet bang. Vies worden 
was geen probleem, want het 
was tenslotte Nationale Mod-
derdag.

Met de Nationale Modder-
Dag vraagt Veldwerk Nederland 
op bijzondere wijze aandacht voor 
natuurbeleving. Onder het motto 
'de aarde is van jou' valt op Mod-
derDag de drempel voor basale 
natuurbeleving weg. Veldwerk 
Nederland wil met de ModderDag 
bereiken dat kinderen meer ruimte 
krijgen voor het spelen met water, 
aarde en zand als belangrijk on-
derdeel van natuurbeleving. Het 
spel met de elementen versterkt 
het waardevolle contact tussen 
kinderen en de aarde en geeft kin-
deren veel plezier. Kneden, klie-

deren, kleien, voelen en ontdek-
ken. De gedachte is begonnen in 
Nepal. Daar is Mud Day inmiddels 
uitgegroeid tot een fenomeen en 
dat heeft zich verspreid naar di-
verse landen: Nieuw-Zeeland, In-
dia, Schotland en de VS. Daar kan 
vanaf vorige week Nederland aan 
worden toegevoegd.

De medewerksters van kinderdag-
opvang Humanitas beleefden zelf 
ook veel plezier aan het ‘mod-
deren’. Met een brede glimlach 
maakten ze er samen met de peu-

ters en kleuters een janboel van. 
Terwijl de allerkleinsten binnen in 
een modderbadje lagen te badde-
ren, speelde de rest buiten allerlei 
spelletjes die met modder te ma-
ken hadden. Kinderen verander-
den in moddermonstertjes en kre-
gen na verloop van tijd de smaak 
echt te pakken. ‘Moddermentor’ 
Trudy Nijssen liep tevreden rond. 
“We hebben ons via een site aan-
gemeld voor deze dag. Toen kre-
gen we een draaiboek met allerlei 
leuke spelletjes. Je ziet dat de kin-
deren het erg leuk vinden en ook 
de ouders reageerden positief. Al-
lemaal hebben ze een setje nieuwe 
kleren meegegeven!” Dat was ook 
wel nodig, want geen enkel kle-
dingstuk bleef moddervrij.   

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

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

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES



Woensdag 3 juli 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe14 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE WANDEL-
SCHOENEN uit faillissement partijen. 
Verschillende maten en merken: Lowa, 
Meindl, New Ballance, Hi Tec, Regatta, 
Hanwag, Jack Wolfskin, Technica. Tel: 
06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

Kom langs voor gratis advies

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
Wandtuinslanghaspel Hozelock 
€ 20,00 Tel: 0499-476751
--------------------------------------
2-pers. opblaasbaar luchtbed met 
pomp € 10,00 Tel: 0499-476751
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------

opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
EARLY BIRD ACTIE: dagelijks tot 10.00 
uur officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 
5492 AN Sint-Oedenrode – 
T: 0413-473147
--------------------------------------
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)
--------------------------------------
Gevraagd: weide voor 2 oudere paarden.
Tel.: 0641858977
--------------------------------------

Interieur

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

Dieren

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

Gezocht

Gezocht
Huishoudelijke hulp op 

WMO-PGB basis

voor minimaal 3 uur per week, 
ingaande 1 augustus.

Tel. 0413-479441

e-mail: ha.v.gelder@gmail.com

--------------------------------------
Gevraagd: hulp in de huishouding in 
Sint-Oedenrode. Ca 10 uur per week, 
tijden in overleg. 
info: 06-25316233
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis/tuin.
Grote schoonmaak, opruiming en/of 
schilder werkzaamheden (ook voor 
muurschilderingen en speciale effec-
ten). Tevens ontruimen en/of schoon-
maken van leeg op te leveren woning/
kamer. € 15,00 per uur.
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06-18459864
--------------------------------------

   

Deze week hebben we weer een groepsfoto in de rubriek Historische 
beelden. Herkent u mensen op dit kiekje? Laat het ons dan even weten 
aub! Dan maken we ons archief compleet! Laat het ons weten via re-
dactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen 
in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Historische beelden

Marktplein
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889
r.brand12@chello.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Neem tijd voor jezelf ! 
Massagepraktijk Ellen Vorstenbosch 
voor ontspanningsmassage of zwan-
gerschapsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181 
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Diversen

Megavlooienmarkt 7 juli Graver spek-
takel 200 kramen bomvol
Kerstroosstraat Valkenswaard
9-16 uur. gratis entree 06-20299824
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------

Nieuwe opzet DV Sunrise
Dansvereniging Sunrise start het 
nieuwe dansseizoen in augus-
tus met een nieuwe opzet. Waar 
voorheen bijna alle dansgroepen 
deelnamen aan toernooien, zal dit 
in het nieuwe seizoen niet meer 
het geval zijn. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen toernooi-
groepen en voorstellingsgroepen.

Sunrise zal met een aantal groepen 
deel blijven nemen aan toernooien 
georganiseerd door de NDO (Ne-
derlandse Danssport Organisatie). 
Danseressen worden geselecteerd 
voor deze groepen en moeten mi-
nimaal 1 jaar gedanst hebben bij 
Sunrise om voor deze selectie in 
aanmerking te komen. Mede door 
het aantrekken van een profes-
sionele trainster, Noortje Vogels, 
wordt het mogelijk om de selectie-
groepen nog beter voor te berei-
den op de toernooien. 

Naast deze toernooigroepen zul-
len er ook diverse groepen werken 
aan de voorbereiding van weer 

een nieuwe dansvoorstelling, de 
zogenaamde voorstellingsgroe-
pen. Deze dansgroepen kunnen 
bij verschillende evenementen in 
Sint-Oedenrode en omstreken 
worden uitgenodigd om op te tre-
den. Door dit onderscheid in ver-
schillende groepen verwacht DV 
Sunrise zich nog professioneler te 
kunnen voorbereiden op de diver-
se evenementen, voorstellingen en 
toernooien waar de danseressen 
aan deelnemen. En dit komt ook 
het dansplezier van de leden na-
tuurlijk ten goede.

Geïnteresseerden kunnen zich via 
de website 
www.dansverenigingsunrise.nl  aan-
melden. Het secretariaat zal daarna 
contact opnemen om af te stemmen 
waar de interesse naar uit gaat.

Ook wil DV Sunrise langs deze weg 
Noortje Vogels nog van harte feli-
citeren met het behalen van haar 
diploma HBO Bachelor Dance. Een 
knappe prestatie!

Bert Heerink komt naar 
Sint-Oedenrode

Aankomend weekend zal de enige 
echte Bert Heerink naar Sint-Oeden-
rode komen. Samen met zijn vrien-
den treedt hij op zondag 7 juli vanaf 
19.00 uur op in café d’n Dommel.

De verrassende combinatie van 
afwisselend akoestisch en semi 
akoestisch optreden in combina-
tie met het brengen van sfeervolle 
maar vooral ook herkenbare num-
mers maken van dit gelegenheids-
trio een superact.

Van Beatles, BeeGees en Bert en 
alles daartussenin ooit als mooie 
muziek geschreven en uitgevoerd, 
passeert de revue bij deze 3 man-
nen die gezien hun ervaring wéten 
wat muziek maken is. 

Hun leefijd staat in dit geval garant 
voor het aanvoelen van sfeer, het 
niet alleen feilloos kunnen naspe-
len en interpreteren van nummers 
vanuit een eigenzinnige  bena-
dering waarbij het publiek direct 
wordt betrokken.
Het is ongetwijfeld de beste uitvin-
ding sinds lang voor een relaxte, 
sfeervolle zondagmiddag of voor 
een lounge concert voor welke 
dag dan ook.

De mannen die al eerder zalen on-
veilig maakten omdat het publiek 
niet meer naar huis wil en de man-
nen die van plan zijn dit nog veel 
vaker voor elkaar te krijgen: van 
Hollandsche bodem, zo goed, en 
altijd smakend naar méér……..

Restant RolgoRdijnen 
en jaloezieën

40% koRting
Weg = Pech!!

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

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

www.facebook.com/demooirooikrant
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“Het contact met de kinderen 
is hier veel beter”

Ver weg van vriendjes en vrien-
dinnetjes. Ver weg van eigen 
land en eigen cultuur. Leven als 
een ‘vreemdeling’ in een ander 
land is al moeilijk genoeg, vooral 
in de beginfase. Helemaal als je 
het fundament niet meer binnen 
handbereik hebt. Litouwer Alex 
Solonikov maakte vier jaar gele-
den de stap om voor werk naar 
Nederland te verhuizen. Een jaar 
later volgde zijn vrouw Jolita en 
kinderen Meda (10) en Domi-
nykas (6). Natuurlijk hadden ze 
aanpassingsproblemen, maar 
het gaat steeds beter. Ook op 
school….

Meda en Dominykas waren al door 
moeder op de hoogte gebracht 
van het bezoek van de krant. Dol-
enthousiast renden ze naar de deur 
toen de bel klonk. Giechelend werd 
hij opengezwaaid. ‘Hallo’ riepen ze 
vriendelijk. Achter hen stond Jolita. 
Ook zij toonde wat gastvrijheid is. 
In keurig Nederlands bood ze een 
zitplek en drinken aan. Haar Ne-
derlandse les in de Rooise biblio-
theek heeft haar geen windeieren 
gelegd. Meda spreekt vooralsnog 
de taal het best. Aan haar uitspraak 
is het minst een Oost-Europees 
accent te ontdekken. “Dat komt 

omdat ze eerst naar internationale 
school in Eindhoven is gegaan”, 
vertelt Jolita. “Daar heeft ze al veel 
van de Nederlandse taal geleerd. 
Daarna is ze overgestapt naar de 
Dommelrodeschool. De school 
waar Dominykas al zat. Ze hebben 
het er goed naar hun zin.”
Alex ging naar Nederland om een 

technisch beroep uit te oefenen. 
Niet per se omdat het financieel 
noodzakelijk was, maar vooral om-
dat hij over de grenzen wilde kij-
ken. Dat hield per definitie in dat 
ook de kinderen een nieuwe toe-
komst tegemoet gingen. Voor hen 
waren vooral de eerste jaren erg 
moeizaam. Jolita: “We verstonden 
helemaal niemand en brieven kon-
den we niet lezen. Ook de brieven 
van school waren in het Neder-
lands. Die hebben we telkens moe-
ten vertalen via internet.” 
Terwijl mama het nodige toe-
lichtte, plukten broer en zus een 
beetje aan elkaar en Dominykas 
liet een paar keer zien hoe mooi 
hij op zijn buik op de bank kon 

landen. Op de vraag of ze het 
leuk vinden op school hoefden 
ze niet lang na te denken. “Ja, 
heel leuk”, zei Meda snel. Haar 
broertje knikte overtuigend mee. 
“Ik heb juffrouw Hetty en die is 
heel leuk. Ook juf Lisanne is leuk. 
Als ik soms een woordje niet weet 
dan vraag ik het aan hen of aan 
een vriendinnetje.” Dominykas 
krijgt les van juffrouw Regien. De 
leerkracht die drie weken geleden 
afscheid nam van de school en 
nu bezig is met de laatste loodjes. 
“We hebben prima contact met 
de leerkrachten”, vervolgt moe-
der. “Ze hebben onze kinderen 
heel goed opgevangen. Vooral 
de manier waarop juf Regien met 
Dominykas om is gegaan vind 
ik heel bijzonder. Zo zorgzaam 
en beschermend. Ze gaf hem 
wat extra aandacht wanneer hij 
dat nodig had. Dat waardeer ik 
enorm. Kinderen worden hier in 
vergelijking met Litouwen sowie-
so anders benaderd. Het contact 
is hier beter. Er wordt echt met 
ze gepraat en naar ze geluisterd. 
Hier is het besef dat de kinderen 
de toekomst zijn en ze worden 
gelijk behandeld. Dat merk je aan 
alles. Daarom denk ik dat het on-
derwijs hier beter is.”

Als buitenlandse kinderen in Ne-
derland komen, worden ze in het 

diepe gegooid. Ze moeten ge-
woon meedraaien in de klas. Van 
andere kinderen pikken ze veel 
woorden op. In de les wordt daar 
nog meer aandacht aan besteed. 
Om de taal stap voor stap beter te 
gaan spreken, volgt 
Dominykas extra taalles en logo-
pedie om zijn uitspraak te ver-
beteren. Hij vindt het allemaal 
prima. Zo lang hij ook maar kan 
gaan voetballen met zijn vriendje 
uit de straat. Voor de krant weer 
gaat, grist Dominykas snel een 
Litouws snoepje uit de snoeppot. 
“Hier, deze is voor jou”, sabbelt 
hij op zijn eigen zoetje. “Het is 
caramel.”

Allochtonen 
in Sint-Oedenrode

Uitgangspunt van de Wet op 
het basisonderwijs is o.a. dat 
het onderwijs ervan uitgaat dat 
leerlingen opgroeien in een mul-
ticulturele samenleving en dat 
er structureel aandacht wordt 
besteed aan het bestrijden van 
(taal)achterstanden.

Op de basisscholen van SKOSO 
hebben we voornamelijk kinde-
ren van Nederlandse afkomst. 
Toch zijn er ook allochtone kinde-
ren op de scholen ingeschreven. 
Zij zijn afkomstig uit bijvoorbeeld 
Polen, Litouwen, Griekenland, 
Congo, etc.
De scholen van SKOSO vinden 
het belangrijk dat deze kinderen 
zo snel mogelijk de Nederlandse 
taal leren en zich thuis voelen in 
de school en in hun omgeving.

Wanneer allochtone kinderen van 
4 of 5 jaar worden aangemeld, 
zal dit kind instromen in de kleu-
tergroepen en daar het onderwijs 
volgen. Op de scholen wordt ge-
werkt met speciale VVE-program-
ma’s (vroeg- en voorschoolse edu-
catie) om het taalonderwijs en/of 
de woordenschat te stimuleren. 
Waar mogelijk om extra onder-
steuning te bieden door leerkrach-
ten, studenten of vrijwilligers. 

Wanneer we een aanmelding krij-
gen van allochtone kinderen die 6 
jaar zijn of ouder die in Nederland 
nog geen basisschool hebben 
bezocht, gaan we onderzoeken 
of er mogelijkheden zijn om het 
kind te plaatsen op bijvoorbeeld 
de Wereldwijzer in Eindhoven. 
Daar wordt de basis gelegd om 
zich in het Nederlands te kunnen 
redden in de klas, maar natuur-
lijk ook in hun sociale omgeving. 
Na ongeveer een jaar is het kind 
in staat om door te stromen naar 
het gewone basisonderwijs.

We merken dat ouders thuis vaak 
in de eigen moedertaal blijven 
spreken tegen de kinderen. Dit is 
ook erg belangrijk, want de ou-
ders kunnen zich het beste uit-
drukken in die taal, zodat er een 
beter contact is tussen ouder en 
kind. Bovendien spreken de ou-
ders niet altijd goed Nederlands 
of met een accent, met als gevolg 
dat het kind dit minder sterke Ne-
derlands of accent overneemt.

De scholen beschouwen de aan-
wezigheid van allochtone kinde-
ren als een verrijking omdat het 
ook helpt het blikveld van de au-
tochtone Nederlandse kinderen 
te vergroten.

“Ze gaF hem waT exTra aandachT 
wanneer hiJ daT nOdig had.”

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Vakantie!!!!!

De basisscholen in het zuiden van 
het land hebben afgelopen vrij-
dag vakantie gekregen. Dat houdt 
in dat ook de Rooise scholieren 
zich op mogen maken voor velen 
weken achter elkaar vrije tijd. De 

laatste weken stonden in het teken 
van afscheid en afbouwen. Basis-
school Boskant hield vrijdag een 
soort van afscheidsdienst in de 
Boskantse kerk. Alle groepen had-
den een liedje of voordracht voor-

bereid. Veel ouders, opa’s en oma’s 
kwamen een kijkje nemen. Het 
was een erg leuke viering, maar 
nog leuker was het moment dat de 
kinderen naar huis mochten. Toen 
hadden ze pas echt vakantie!  

 

 

 
Lindendijk 5

5491 GA Sint-Oedenrode
Tel. 0413-477102

geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

LOPEND BUFFET
OP ZATERDAGEN

VAN € 16,80 VOOR  € 14,80
OP ZONDAGEN € 16,80

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

VANAF 15 PERSONEN STAAT 
KAM FA CATERING 

TOT UW BESCHIKKING!

HEEFT U IETS TE VIEREN? 
VERJAARDAG, JUBILEUM, PERSONEELSFEEST, 

OF ZOMAAR IETS?

VANAF 15 PERSONEN STAAT 
KAM FA CATERING 

TOT UW BESCHIKKING!
Geldig tot 31 juli 2013
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Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

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

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3
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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

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

1

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
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De ontwikkelingen binnen de ICT gaan ra-
zendsnel. Er komt de komende periode veel 
op bedrijven af wat betreft  ICT. Een aantal 
ontwikkelingen die op dit moment actueel 
is:

- Cloud computing. Steeds meer organisaties 
gaan werken in de cloud. Dat betekent dat ze 
geen server meer in huis hebben maar werken 
met hun toepassingen (Office, e-mail en admi-
nistratie software in de cloud) op een externe 
locatie.

- Uitfasering oudere Windows releases. Microsoft heeft aangekondigd 
oude Windows versies niet meer te ondersteunen. Meest in het oog sprin-
gend is Windows XP. Deze wordt vanaf april 2014 door Microsoft niet meer 
ondersteund. Software leveranciers (zoals b.v. Exact, Unit 4) volgen deze lijn, 
wat dus betekent dat bedrijven moeten gaan migreren zodat ze met hun soft-
ware weer up to date zijn.
- SEPA en IBAN. De administratieve software waar bedrijven mee werken zal 
uiterlijk per 1 februari 2014 geschikt moeten zijn voor SEPA en IBAN. SEPA 
wordt de Europese standaard voor het betalingsverkeer. IBAN is nu de stan-
daard voor het buitenlands betalingsverkeer maar gaat straks ook gelden 
voor het binnenlands betalingsverkeer.
- Online dienstverlening. De behoefte van bedrijven om steeds meer online 
te gaan doen om zodoende efficiency voordelen te behalen.  Met name de 
mogelijkheid dat klanten online orders kunnen plaatsen welke automatisch 
ingelezen worden in de administratieve software, biedt grote voordelen. 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn op dit moment actueel in onze branche waar-
bij het onze zorg is om onze klanten hier zo goed mogelijk in te adviseren en te 
begeleiden.

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

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

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

2
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Zevensprong
Handen uit de mouwen
Het thema van de 27e Zevensprong is 
“met de Zevensprong de boer op!” Tij-
dens de opening kwamen Boer Piet en 
Boerin Marie in een tractor het terrein 
van de manege opgereden. De boer en 
boerin gaan op vakantie, en het is de 
taak van de kinderen om samen met de 
knecht Gijs op de boerderij te passen en 
mee te helpen. Als ze dit goed doen, 
dan hebben de boer en boerin als ze op 
vrijdag terug komen een verrassing voor 
de kinderen. Maar er lijkt een addertje 
onder het gras te zitten… de knecht lijkt 
wat lui, en de dieren zijn wat onrustig de 
laatste tijd… als dat maar goed gaat…

Programma 
Na de opening zijn de kinderen in 
groepjes met namen als de Gierton-
nen, de Hooibergen, de Klompen en 
de Melkkoeien begonnen aan een leuk 
sport- en knutselcircuit. Zo werden er 
onder andere schilderijen en vogelver-
schrikkers gemaakt, gevoetbald en een 
klompendans geleerd.
‘s Middags volgde er een reuze-levend 
ganzenbord. Met meer dan 500 vakjes en 
50 spelletjes in het boerderijthema werd 

het hele terrein van de manege gebruikt.

Vandaag vindt dag twee plaats, een dag 
waarop een super zeskamp en een fo-
tospeurtocht op het programma staan. 
Morgen, donderdag, is traditioneel de 
dag waarop het uitstapje met de bus 
plaatsvindt. Waar de reis naar toegaat 
blijft nog even geheim...  Snel weten 
waar de bus de kinderen naar toe heeft 
gebracht? Volg de Zevensprong dan op 
Twitter of Facebook. Vrijdagochtend 
starten de kinderen vanaf sporthal de 
Streepen met een vossenjacht door het 
centrum en ’s middags is er een voor-
stelling van een clown.  Na de prijsuit-
reiking vindt een grandioze afsluiting 
plaats. Iedereen mag hierbij aanwezig 
zijn. U bent vanaf 15.30 uur van harte 
welkom bij sporthal de Streepen.

Gedurende de week is iedereen van 
harte welkom om een kijkje te komen 
nemen. Ook kunt u de Zevensprong 
volgen via Twitter @zevensprongROOI, 
Facebook ”Stichtingdezevensprong” of 
www.zeven-sprong.nl. Volgende week 
leest u meer over de Zevensprong in 
deze krant!

Vervolg voorpagina

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

Bedrijfsruimte voor detailhandel / kantoor
Totale bedrijfsvloeroppervlakte: 145 m2

Huurprijs: n.o.t.k.

Bedrijfspand Kofferen 4

“Als Willy er een keer niet is, valt dat meteen op”
Willy Huyberts is een bezige bij. 
Stilzitten staat niet in zijn woorden-
boek, luieren evenmin. De Nijnsel-
naar is in zijn vrije tijd óf aan het 
fietsen, óf aan het vissen, maar zijn 
grootste hobby die het meeste tijd 
opslokt is nog steeds zijn werk. 
Deze maand is Willy maar liefst 
veertig jaar in dienst van Van Erp 
bouwmaterialen in Sint-Oedenrode.

“Eigenlijk werk ik er al langer”, re-
kent Willy. “Want op mijn twaalfde 
had ik hier al een bijbaantje. Net als 
nu woonde ik toen op een steen-
worp afstand, dus na school ging ik 
er allerlei klusjes doen. Blijkbaar be-

viel dat goed, want voor dat ik van 
school af ging vroegen ze al of ik 
wilde komen werken. Ze zeiden zelfs 
dat ik moest, haha.” Ook in die tijd 
was het crisis. De banen lagen niet 
voor het oprapen, dus Willy greep 
de kans met beide handen aan. Hij 
voelde zich er thuis, dus hij wilde er  
graag werken.

Onder de vleugels van Frans van Erp 
leerde hij het bedrijf kennen. Ieder-
een kent Frans als een aimabele man 
die goed met zijn klanten om kon 
gaan. Dat was en is de kracht van 

het bedrijf. “Ik heb 26 jaar gewerkt 
met Frans als mijn baas. Hij was een 
goede werkgever en de grootste re-
den dat ik altijd gebleven ben. Van 
hem heb ik zelfs bier leren drinken!” 
Enkele jaren geleden werd het be-
drijf overgenomen door Kombi. 
Voor de buitenwacht veranderde er 
niet veel. De sfeer bleef even goed 
en bekende gezichten liepen over 
het terrein of bemanden het kan-
toor. Willy: “Sfeer is heel belangrijk. 
Ik denk dat ik hier daarom ook zo 
goed pas. Het omgaan met de klan-
ten vind ik misschien wel het leukste 
van alles.” Maar natuurlijk klopt zijn 
hart ook voor de bouwwereld. Willy 

is altijd handig geweest en door de 
jaren heen heeft hij kennis van alle 
materialen. 

Dat resulteerde in de vraag aan Wil-
ly of hij ook uren op kantoor wilde 
gaan maken. “Daar heb ik positief 
op gereageerd”, zegt Willy. “Ik wil-
de dat graag proberen. Gezien mijn 
leeftijd leek me dat verstandig en het 
biedt de nodige afwisseling. Nu zit 
ik voortaan 90% van de tijd binnen. 
Dan doe ik de inkoop en verkoop. In 
het begin was dat wel even wennen, 
omdat ik die verdomde computer 

moest leren kennen, maar nu gaat 
dat prima.” Zes dagen per week is 
Willy op het terrein aanwezig. Alleen 
op woensdagmiddag en op zondag 
is hij vrij, maar als het moet dan 
komt hij ook in zijn vrije uren. “Als 
Willy er een keer niet is, dan valt dat 
meteen op bij onze klanten. ‘Is Willy 

er niet?’ vragen ze dan. Willy is er 
zo vaak. Er zijn wel eens mensen die 
denken dat hij Van Erp heet”, zegt 
collega Giel van Esch.

Aankomende vrijdag is er voor Willy 
en zijn gezin een receptie geregeld 
bij De Vriendschap in Boskant. Ieder-

een is welkom om hem op vrijdag 5 
juli tussen 16.00 en 18.30 uur te fe-
liciteren met zijn jubileum. 

“VOOr daT ik Van schOOl aF ging, 
VrOegen Ze al 

OF ik wilde kOmen werken.”

Verkoop start op donderdag 11 juli

De Wereldwinkel is niet meer weg te denken
Niet uit Nederland, dus ook niet 
meer uit Sint-Oedenrode. Daarom 
mag de Rooise bevolking blij zijn 
dat de winkel weer een nieuwe be-
stemming heeft gevonden. Vanaf 
donderdag 11 juli is de winkel ge-
opend voor publiek. De vele vrij-
willigers staan te popelen om te 
beginnen, want ze streven een no-
bel doel na.

De Wereldwinkel (WW) staat voor 
eerlijke handel, fair trade. De pro-
ducenten krijgen de kans hun pro-
ducten op zoveel mogelijk plaatsen 
te verkopen en krijgen daarvoor een 
redelijke prijs. In de WW wordt op 
verantwoorde wijze eerlijke produc-
ten verkocht. De makers verdienen 
een geregeld inkomen en krijgen 

ondersteuning bij het ontwikkelen 
van hun bedrijf. Dit draagt bij aan 
terugdringing van de armoede in de 
wereld, bestrijding van kinderarbeid 
en eerlijke duurzame handel, dus 
ontwikkeling. De winkel verkoopt 
de mooiste wereldcadeaus van 
houtsnijwerk en keramiek tot siera-
den, sjaals, tassen en andere mode 
accessoires en ook foodproducten 
van o.a. Max Havelaar. 

De laatste twee jaren hebben veel 
personen hun betrokkenheid bij 
de Wereldwinkel getoond, in het 
bijzonder tijdens de acties rondom 
het behoud van het Martinushuis 
als gemeenschapshuis met daarin 
de Wereldwinkel. Helaas heeft de 
politiek anders beslist en dreigde 
de Wereldwinkel het kind van de 
rekening te worden. Op het aller-
laatste moment is een sluiting van 
de Wereldwinkel in Sint-Oedenrode 
afgewend. Dankzij Wovesto is het 
voortbestaan van de Wereldwinkel 

mogelijk geworden door het pand 
Kofferen 8 aan de WW te verhuren. 
Het is inmiddels voorzien van het 
benodigde schilderwerk, verlichting 
en elektrische aansluitingen. Grote 
dank voor de maatschappelijke be-
trokkenheid van Dorrit Design, Kea-
din Schilderwerken en v.d.Vleuten 
elektrotechniek. Betrokken mede-
werkers en medewerksters van de 
Wereldwinkel hebben geholpen bij 
de noodzakelijke werkzaamheden 
en ondersteuning. 

Het pand is nu bijna gereed voor de 
verhuizing: 8-9-10 juli; uiteraard is 
er dan geen verkoop mogelijk in het 
Martinushuis als ook niet in Koffe-
ren 8. Start verkoop op Kofferen 
8 is op donderdag 11 juli om 9:30 
uur met veel nieuw ingekochte, 
bijzondere fair trade producten en 
een speciale kortingsactie. Medio 
augustus vindt de officiële opening 
plaats van de nieuwe winkel. 

GRATIS

THUISBEZORGD

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

BBQ
GOURMET
TAPAS

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

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

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 25 juni tot en met 1 
juli 2013 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van Carnavalsvereniging de Lèpkes 

voor het houden van Boskant Kermis 
op 18, 19, 20 en 21 oktober 2013 op 
het Ritaplein en in de Pastoor Teur-
lingsstraat te Boskant. Deze aanvraag 
geldt tevens voor de jaren 2014 t/m 
2017.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Café de Dorpsherberg voor het 

houden van Olland Kermis van 28 sep-
tember tot en met 1 oktober 2013 op 
het Dorpsplein te Olland. Deze ver-
gunning is ook verleend voor de jaren 
2014 tot en met 2017.

•  Aan Café de Dorpsherberg voor het 
houden van een Kofferbakverkoop op 
18 augustus 2013 op het Dorpsplein 
te Olland. Deze vergunning is ook ver-

leend voor de jaren 2014 tot en met 
2017.

•  Aan mevrouw L. de Brouwer voor het 
houden van een straatbarbecue op 1 
september 2013 in de Contstantijn-
straat te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Melding meerjarenvergunning
•  Van de Stichting Jeugdvakantieweek 

voor het houden van de Jeugdvakan-
tieweek van 5 tot en met 8 augustus 
2013 in de Gemeente-Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
•  In verband met de Solex duurzaam-

heidsrit zullen op 7 juli 2013 de vol-
gende wegen tussen 09.30 uur en 
21.30 uur afgesloten zijn voor het 
verkeer: de Pastoor Smitsstraat en de 
Ollandseweg (tussen het Hoogeind en 
Roest), Schootsedijk (tot het kruispunt 
van de Nieuwstraat), Nieuwstraat (tot 
aan kruispunt Laageind), Laageind te 
Olland.

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

Evenementen

MeldingenGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burgerzaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma, di, wo en vr van 10.00 tot 
12.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
Tel. (0413) 481 620
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Bijzondere bijstand
Door bijzondere omstandigheden kan 
zich de situatie voordoen dat de bij-
standsnorm (of een ander inkomen op 
dat niveau) niet toereikend is om nood-
zakelijke uitgaven te kunnen betalen. 
Als de gemeente vindt dat deze uitgaven 
wel noodzakelijk zijn en niet uit de bij-
standsnorm of andere middelen kunnen 
worden betaald, kan bijzondere bijstand 
worden verleend. 
Bijzondere bijstandsverlening is gere-
geld in artikel 35 van de WWB. De bij-
zondere bijstand gaat uit van maatwerk: 
de gemeente moet bij elke aanvraag 
vaststellen of er sprake is van uitgaven 
die voortvloeien uit bijzondere omstan-
digheden, of de uitgaven noodzakelijk 
zijn en of ze daadwerkelijk gemaakt zijn.

Draagkracht
De gemeente is van mening dat huis-
houdens met een inkomen tot 120% 
van het norminkomen geen draagkracht 
hebben en dus in bovenstaande situa-
ties geen eigen bijdrage dienen te be-
talen. 
Uw norminkomen is afhankelijk van uw 
woon- en leefsituatie. 

Huishoudens met een hoger inkomen 
betalen wel een eigen bijdrage. De 
hoogte van de eigen bijdrage wordt be-
paald aan de hand van een draagkracht-
berekening.
Bij het bepalen van de hoogte van de 
eigen bijdrage wordt ook bekeken of de 
aanvrager vermogen heeft. De volgende 
zaken tellen mee als vermogen: auto, 
woning, caravan, andere kostbaarheden 
en spaargeld. Het vermogen boven het 
drempelbedrag moet door de aanvrager  
worden aangewend voor het doen van 
de uitgaven.

Geen drempelbedrag
De gemeente hanteert geen drempel-
bedrag voor aanvragen bijzondere bij-
stand. Dat wil zeggen dat de gemeente 
geen gebruik maakt van de mogelijkheid 
in de bijstandswet om de eerste € 127,- 
aan bijzonder kosten niet te vergoeden. 

Voor nadere informatie,
Het team Werk en Inkomen
Bereikbaar op  werkdagen tussen 09.00 
en 12.30 uur
0413 481911

Melding incidentele festiviteit
De heer M. Toelen heeft op 22 februari 
2013 een kennisgeving ingediend voor 
het melden van een drietal incidentele 
festiviteiten. De kennisgeving omvat 
het ten gehore brengen van zowel live 
als versterkte muziek in verband met 
het solexweekend Olland op vrijdag 5, 
zaterdag 6 en zondag 7 juli 2013. De 
festiviteit zal plaatsvinden in het café 
en op het terras van café D’n Toel aan de 
Pastoor Smitsstraat 4 te Olland.

Een horeca- inrichting mag maximaal 

6 keer per jaar gebruik maken van een 
regeling welke de ruimte geeft om af te 
wijken van de geluidsnormen die voor 
de normale bedrijfsvoering gelden (ge-
regeld in het Activiteitenbesluit). Voor 
een recreatie-inrichting is een maximum 
van 4 keer per jaar vastgelegd. In het 
evenementenbeleid zijn de exacte ge-
luidsnormen omschreven, waaraan moet 
worden voldaan tijdens een incidentele 
festiviteit. Het evenementenbeleid kunt 
u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Vanaf 1 juli 2013 mogen supermarkten en levens-
middelen-winkels in Sint-Oedenrode op zondag open
Eind mei heeft de Eerste Kamer inge-
stemd met een versoepeling van de Win-
keltijdenwet. Door de nieuwe wet mag 
de gemeente voortaan beslissen over 
winkeltijden en zondagopstellingen. 
Hiervoor is de gemeente bezig met het 
opstellen van een nieuwe Winkeltijden-
verordening. Het college wil de aanpas-
sing van de verordening Winkeltijden in 
november 2013 aan de gemeenteraad 
voorleggen.

Op 30 mei 2013 is in de gemeenteraads-
vergadering een motie ingediend om 
de winkeltijdenverordening vanaf 1 juli 

alvast zo te herzien dat alle supermark-
ten in Sint-Oedenrode de mogelijkheid 
krijgen voor openstelling op zondag. De 
motie van de gemeenteraad gaat over 
supermarkten. Levenmiddelenwinkels 
kunnen als zij dat willen aansluiten. Het 
college heeft daarom, vooruitlopend op 
de nieuwe winkeltijdenverordening, be-
sloten toe te staan dat de supermarkten 
en levenmiddelenwinkels vanaf 1 juli 
2013 op zondag openen van 14.00 uur 
tot 18.00 uur. Het is overigens verbo-
den om gedurende deze openingstijden 
sterk alcoholische dranken te verkopen.  

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Huidskleur linker gehoorapparaat

Gevonden voorwerpen
• Roze knuffel play with me
• Sleutel van een caravan in zwarte etui   

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 8 juli 2013 vervalt.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Boskantseweg 92 5492 VC 21-06-2013 Verbouwen bijgebouw tot 
     mantelzorg-woning
Houtsestraat ongen. ------ 24-06-2013 Aanplanten bomen
Past. Smitsstraat 25 5491 XL 14-06-2013 Realiseren carport
Hoge Vonderstraat 45 5492 CH 20-06-2013 Plaatsen dakopbouw
Hoge Vonderstraat 43 5492 CH 20-06-2013 Plaatsen dakopbouw
Ollandseweg 121 5491 XA 20-06-2013 Nieuwbouw woonhuis
Damianenweg 26 5491 TJ 12-06-2013 Bouwen bijgebouw voor recreatieve  
     doeleinden + aanleg parkeerplaatsen

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Handelsweg 1a 5492 NL 6 weken  Aanleggen inrit aan de Kerkdijk-Zuid 

Hierop is procedure 1 van toepassing. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning 
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Vogelliusstraat 1 5491BN 27-06-2013 Plaatsen dakopbouw
Eversestraat 7a 5491 SR 02-07-2013 Bouwen bedrijfsgebouw

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Huisvuil
Huisvuil in de vakantie
Zet uw huisvuil om 7.30 uur aan de straat.

In een vakantieperiode worden er minder containers en kunststofverpakkingsafval 
aangeboden. Uw huisvuilinzamelaar is dan ook eerder bij u in de straat.

Inzameling oud papier week 27

Donderdag 4 juli
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut

Vrijdag 5 juli
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Zaterdag 6 juli
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Chantal van de Kamp

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

112 Sint-OedenrOde

Kilometers vervuild wegdek in 
Sint-Oedenrode 

Op zowel de Noordelijke- als de 
Oostelijke Randweg en in ruime 

omgeving daarvan, heeft een nog 
onbekend voertuig het wegdek 
flink vervuild.
 
De brandweer is donderdag-
avond rond 18.45 uur opgeroe-
pen om het vervuilde wegdek 
schoon te maken. Wat er precies 
op de weg terecht is gekomen, 
is niet bekend. (foto en tekst: 
www.112brabantnieuws)

Gemeentehuis vrijdagmiddagen 
gesloten voor publiek
Het gemeentehuis zal vanaf 1 sep-
tember aanstaande op vrijdagmid-
dag gesloten zijn voor publiek. Er 
is dan geen bodedienst en ook te-
lefonisch is het niet bereikbaar. Al-
leen rechtstreekse nummers naar 
contactpersonen zijn dan bereik-
baar, want de ambtenaren werken 

gewoon door. Nu de gemeente 
werkt met telefonische afspraken 
lijdt de dienstverlening aan de bur-
gers er niet onder, en het levert 
een besparing op. 
Na een half jaar wordt de maatre-
gel geëvalueerd.

Natte natuurparel ‘de Scheeken’ wordt werkelijkheid

Met de ondertekening van een 
grondruilovereenkomst is maan-
dag 1 juli de weg vrijgemaakt voor 
de realisering van natte natuurpa-
rel ‘de Scheeken’. Zeven partijen 
waren betrokken bij de grondruil 
welke moet gaan bijdragen aan de 
invulling van de natuurdoelstel-
lingen van de provincie.

Natte natuurparels zijn belangrijke 
natuurgebieden met bijzondere 
ecologische waarden die afhan-
kelijk zijn van water. De Brabantse 
waterschappen en de Provincie 
Noord-Brabant pakken deze geza-
menlijk aan. Met maatregelen om 
de grondwaterstand te verhogen, 
de kwel te herstellen en de wa-

terkwaliteit te verbeteren worden 
deze gebieden hersteld. Zo kun-
nen deze bijzondere natte na-
tuurgebieden weer uitgroeien tot 
echte parels van Brabant. 

De wens om de Scheeken, on-
derdeel van het Groene Woud, 
weer te laten vernatten bestond 
al enige tijd. Ruim een jaar gele-
den kwamen de betrokken partijen 
voor het eerst bij elkaar om over 
een ruil te spreken en afgelopen 
maandag werd de zaak beklon-
ken. De ruil voorziet in het afstaan 
van een aantal percelen binnen de 
Ecologische Hoofd Structuur door 
Boomkwekerij Gebr. Van den Berk 
B.V. en delen van percelen door 

de familie van Lingen en de fami-
lie van den Berk aan het Brabants 
Landschap. Het waterschap ‘de 
Dommel’, het Brabants Landschap 
en het Bureau Beheer Landbouw-
gronden stonden percelen buiten 
de EHS, maar grenzend aan de 
Scheeken, af.
 
Met de aanleg van een nieuwe 
waterloop zal een duidelijke schei-
ding worden aangebracht tussen 
de toekomstige natte natuurparel 
en de landbouwgronden daarbui-
ten. Daarna kan gewerkt worden 
aan de verdere vernatting van de 
Scheeken. Het Brabants Land-
schap zal in de toekomst de zorg 
voor het beheer op zich nemen.

Plattelandsfestival op 6 en 7 juli in nijnsel

Gratis festival voor het hele gezin

De vereniging Klassieke Landbouw 
Werktuigen houdt op  6 en 7 juli een 
groot plattelandsfestival in Nijnsel. 
Op een terrein tegenover de Vres-
selse Hut komen honderden tracto-
ren, woonwagens en landbouwma-
chines te staan. 

Bovendien is er voor jong en oud 
veel leuks te beleven. Het zal niet op 
de plek zijn die iedereen gewend is. 
Het evenement is verplaatst naar een 
aangrenzend terrein. “Het showter-
rein wordt verplaatst naar de plek 
waar eerst de camping was”, legt 
Pieter van der Poel, voorzitter van 
KLW uit. “Het oppervlakte is minder 
grootschalig, maar de indeling biedt 
wel veel meer mogelijkheden. Het 
bestaat namelijk niet uit één groot 
perceel, maar uit meerdere percelen. 
De opzet zal er dus heel anders uit 
zien en dus zal het verrassend zijn 
voor de bezoekers.”

Stoet
Om iedereen vast warm te maken 
voor de show, vertrekt op vrijdag-
middag in Mariahout een grote 
plattelandsstoet. De promotietour 
zal bestaan uit grote, kleine en de 
meest mooie tractoren en maakt een 
tocht door Mariahout, Nijnsel, Beek 
en Donk, Zijtaart en Son en Breugel. 
Uiteindelijk komt de grote stoet sa-
men op het showterrein aan de Vres-
selseweg. Een dag later stellen ze zich 
voor de show beschikbaar. Maar niet 
voor dat de leden van de KLW een 
gezellige feestavond hebben gevierd 
op de vrijdagavond. In de feesttent 
zal ‘het Boekels kwartierke’ spelen. 

Gratis
De show wordt ieder jaar weer door 
duizenden mensen bezocht. Een groot 
voordeel en bekend bij de gasten is 
dat het vrij toegankelijk is. Van der 
Poel: “Waar zie je dat nog? Wij bie-

den een goedkoop en erg leuk dagje 
uit voor het hele gezin. Veel mensen 
waarderen het zeer dat het gratis is. 
Vooral in deze tijd, waarin iedereen 
minder lijkt te willen en te kunnen 
besteden.” Behalve de entree is ook 
het parkeren gratis. Er zijn meer dan 
voldoende parkeerplaatsen aanwezig. 

Behendigheid
Niet alleen de opzet zal veranderd 
zijn. Ook het aanbod in shows is iets 
aangepast. Zo trok voorgaande jaren 
de ‘ploegbak’ veel bekijks. Om het 
land te sparen is de ploegerswed-
strijd tussen tractoren echter niet 
meer toegestaan. Daarom staat de 
behendigheidstest op het program-
ma. Ook zeer interessant om naar te 
kijken. Chauffeurs moeten proberen 
flessen te ontwijken, met aanhang-
wagen enkele oefeningen en andere 
behendigheidstests.     

Plein en primeur
Er is nog veel meer te doen op het 
grote festivalterrein. Net als andere 
jaren wordt er een kiosk ingericht 
waarop muziek zal worden gemaakt. 
The Dutch Show Company speelt 
zowel op zaterdag als op zondag. 
Naast de vertrouwde kiosk zal het 
bekende plein eveneens deze editie 
gevuld zijn met oude ambachten die 
er worden nagebootst. Het is zeker 
interessant hoe boeren en boerin-
nen vroeger hun werk deden. Het 
Plattelandsfestival heeft dit jaar een 
primeur. Iedere bezoeker mag zich 
gaan vergapen aan de allernieuwste 
DAF truck en aan een grote kraan 
van de Gaffert.

Plattelandsfestival,  
6 juli van 10.00 tot 19.00uur en 
7 juli van 10.00 tot 17.00 uur.

Sint-Oedenrode is niet alleen de horeca, 
recreatie, natuur of bedrijvigheid. Nee, 
Rooi is ook agrarisch. Van oudsher zijn 
er veel boerenbedrijven in dit dorp in de 
breedste zin van het woord. Het heeft Rooi 
mede gevormd zoals het nu is. Daarom is 
het goed om zo nu en dan eens te luiste-
ren naar wat ze mee maken, wat ze bezig 
houdt. Bas Verbakel en Doreen van den 
Berkmortel hebben zelf een boerenbedrijf 
en informeren u graag over deze sector. 
Daarom, de agrarische column…

Zo maar wat boeren spreek-
woorden; Hij lacht als een boer 
die kiespijn heeft, Wat een boer 
niet kent dat vreet hij niet, Goed 
geboerd hebben, Op z’n boeren-
fluitjes, Stomme boer….. euh, 
wacht u even, stomme boer? Die 
uitdrukking is in de huidige tijd 
misplaatst! ’s Morgens om 5 uur 
gaat de wekker. Met een slape-
rig gezicht loopt Frank, de boer, 
naar beneden. Koffiepot aan, I-
padje opstarten, Inloggen, check 
voercomputer, check ventilatie-
systeem, uitloggen. App-en met 
de chauffeur of hij al onderweg 
is om de dieren te laden. Ping… 
over 15 minuten ben ik er. Is 
de koffie al klaar? Ping… ja, ik 
neem hem wel mee naar de stal. 
Ping… oké, tot zo. Met de kof-
fie en de boterham in de hand 
inloggen bij de Rabo, hoe is de 
stand van de rekening courant. 
Mail checken, zijn de analysever-
slagen van het voer binnen? Is 
de slachtinformatie gemaild? En 
hoe staat het met de grondstof-
fenmarkt in Amerika? Is er nog 
nieuws van Varkens Vandaag? 
Facebook, twitter, you name it, 
de boer is van alle markten thuis.

door: doreen van de berkmortel

Toet, toet…. Kijk daar zal je hem 
hebben. Douchen en de stal in, 

schone laarzen, schone overal 
aan. He Piet, hoe is het? Best, 
Frank, laat de eerste maar komen.  
En zo begint een normale dag op 
de boerderij. Na het laden wor-
den de hokken schoongemaakt, 
zodat het er weer netjes bij ligt 
voor de nieuwe dieren. Dan is 
het tijd voor de dagelijkse con-
trole, hoe is het met de dieren? 
Hebben ze hun voer op? Als al-
les gecontroleerd is staat de klok 
inmiddels op ongeveer één uur, 
de maag van de boer wil ook wel 
wat, een lekker puur Brabants 
worstenbroodje  gaat er altijd wel 
in. ’s Middags eerst een afspraak 
met Bert, de voedingsspecialist 
voor optimalisatie van de voer-
rantsoenen. Als Bert weg is, gaat 
Frank naar de luchtwasser voor 
de dagelijkse controle aldaar. De 
stallucht wordt gewassen alvo-
rens die de stal verlaat. De voer-
computer wordt nagekeken, staat 
alles goed en is er voldoende in 
voorraad? De menger vullen met  
verschillende producten die in 
het voermengsel zitten. Onder 
andere aardappelstoomschillen, 
biergist en friet. Allemaal restpro-
ducten uit de voedingsmiddelen-
industrie. Nog een laatste con-
trole rondje door de stal en dan 
zit de dag er weer op, op naar 
de boerenstamppot met lekkere, 
vertrouwde gehaktballen in jus...

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 

genda

2 juli 
Bijeenkomst parochiebestuur  
20.00-22.30 uur

4 juli 
Bijeenkomst pastoraal team                                                     
12.30-14.00 uur

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

6 juli 
Concert Smitsorgel, Leo Spoor                                                 
15.30-17.00  Martinuskerk-C

7 juli
kinderwoorddienst 09.30-10.30 uur       
Genoveva Breugel

8 juli
Mogelijkheid pastoraal gesprek, 
Odendael 12.30-17.00 uur
Biddende Moeders 14.45-15.15 uur      
Parochiezaal Nijnsel

9 juli 
Doopvoorbereiding 20.00-21.30 uur 
Petrus Banden Son

11 juli 
Bijeenkomst pastoraal team      
12.30-14.00 uur
Bijeenkomst ziekenbezoekgroep                                           
13.30-15.00 uur Martinus-C

13 juli 
Concert Smitsorgel, 
Christine Moraal 15.30-17.00 uur        
Martinus-C

15 juli 
Biddende Moeders 14.45-15.15 uur        
Parochiezaal Nijnsel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
designed by: dmrk

Parochie Heilige Oda 
 Sint-Oedenrode Son en Breugel
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Eerste Heilige Communie 2013-2014

De laatste communieviering is nog 
maar net voorbij, of de gedachten 
gaan alweer in de richting van het 
nieuwe communieseizoen. 

De data van de communievierin-
gen in 2014 per kern zijn inmid-
dels bekend. We zijn druk doende 
de data van de informatieavonden 
voor de ouders in elke kern vast 

te stellen. In augustus 
krijgen de kinderen van 
groep 4 in onze paro-
chie via school of via de 
parochie een informa-
tieboekje over de com-
munievoorbere id ing 
toegezonden. Vanaf dat 
moment kan ieder zich 
inschrijven voor deze 
communievoorberei-
ding. 

Graag houden wij u via de website 
van de parochie op de hoogte van 
de voorbereiding van de Eerste 
Heilige Communie: 
www.heiligeparochieheilige.nl 

werkgroep eerste heilige 
communie Parochie heilige Oda

Wilchard Cooijmans komt de 
Odaparochie versterken
Diaken Wilchard Cooijmans 
komt vanaf 1 juli het pastorale 
team van de Odaparochie ver-
sterken. De 49-jarige diaken, 
die oorspronkelijk uit Den Dun-
gen komt, is nu nog diaken in 
Geldrop. Daarvoor was hij pas-
toraal werker in Hoogerheide/
Woensdrecht. Cooijmans is ge-
trouwd en heeft twee kinderen. 
Hij gaat in Breugel wonen want 
dat maakt samen met Son sinds 
de laatste herindeling van de pa-
rochies in het bisdom Den Bosch 
ook deel uit van de Odaparochie.

Wat Cooijmans het meest trekt 
in het ambt van diaken is om in 
goede en slechte tijden met men-
sen bezig te zijn. Je bent er voor 
de mensen als ze gaan trouwen 
of kinderen krijgen. Maar ook op 
de momenten dat ze het moeilijk 
hebben kun je hen de juiste woor-
den aangeven. Wilchard vindt het 
vooral bijzonder dat hij het zelf 
allemaal mee heeft gemaakt. Hij 
weet uit eigen ervaring wat men-
sen bezig houdt als ze gaan trou-
wen of een kind krijgen.

Vanzelfsprekend kijkt de diaken 
erg uit naar zijn nieuwe baan 
in de Odaparochie. Toch was 
het ook even slikken toen hij in 
Geldrop vertelde dat hij daar weg 
zou gaan. “Verschillende men-
sen vroegen me, hoe kun je dat 
toch doen?” Wilchard heeft dan 
ook een dubbel gevoel. Aan de 
ene kant laat hij iets dierbaars los, 
maar daarvoor komt weer iets 
moois in de plaats. 

Van de pastores

Met vertrouwen op vakantie!
De komende weken maken we ons 
los van alle beslommeringen die 
ons het hele jaar in de greep hou-
den, studie, zorg en werk. Jongeren 
uit ons midden gaan in juli naar de 
WJD (WereldJongerenDagen) in 
het Braziliaanse Rio de Janeiro. Wij 
naar een andere plek in ons land, in 
Europa of in de wereld.   

We worden overspoeld met arti-
kels in de kranten over vakantie 
vieren en bagage meenemen. Het 
is een big business geworden voor 
verzekeraars. Of er geen crisis be-
staat. Ongevallen, diefstal, ziekte, 
wanprestaties, alles kunnen we 
verzekeren. Maar durven we ook 
zonder die ingebouwde zeker-
heden op reis te gaan?  Durven 
wij op stap te gaan zomaar op de 
bonnefooi? Tegenvallers kunnen 
een geweldige leerschool zijn, als 
je ze op niemand kunt verhalen. 
Kun je een mooi plan op loslaten. 
Kun je improviseren, kun je er 
het beste van maken en vooral je 
goede humeur bewaren?
Zo reizen kan je veel doen ont-
dekken over de levensreis die 
iedere mens onderneemt.  Ook 
daar geldt: kijk met eigen ogen, 
voel met eigen hart en laat je niet 
teveel voorschrijven door regel-
gevers die weten hoe het hoort. 
Neem niet teveel bagage mee 
waardoor je je zorgen maakt: kan 
ik alles onder controle houden en 
er zijn altijd wel dieven, die erop 
gebrand zijn om wat voor zichzelf 
te pakken.
Wat dragen we allemaal niet mee 
op onze levensreis, waardoor 
we moeilijk kunnen bewegen 
en voortgang maken? Materiële 
dingen, waaraan we zo gehecht 
zijn. En vaak ook de geestelijke 

bagage in de vorm van nare her-
inneringen, vooroordelen, teleur-
stellingen en angsten. Valse hoop, 
onuitgesproken verdriet. Al die 
gedachten en gevoelens maken 
het voor ons moeilijk om ont-
spannen te genieten. Onze spon-
taniteit verdwijnt achter zorgelijk-
heid. Waarvoor kies je? Blijven 
we staan met al die koffers vol 
van het verleden of durven we op 
stap te gaan naar de toekomst?  
Naar de verte met nieuwe ont-
moetingen en kansen. Die nieuwe 
mensen van ons kunnen maken. 
Maak je niet tot mikpunt van roof 
en jaloezie, maar kies voor de ont-
moeting. In die ontmoeting mag 
je een nieuwe mens worden, op-
nieuw beginnen. Elke ontmoeting 
in den vreemde is als een geboor-
te. Vertrouw er maar op dat het je 
goed gaat, als je vrede en vreugde  
uitstraalt. Zo laat je zien wat be-
doeld is met bouwen aan het Rijk 
Gods, een nieuwe wereld waar 
mensen elkaar nodig hebben en 
voor elkaar van betekenis kunnen 
zijn. Vertrouwen in plaats van ver-
zekeringen. Aanbod in plaats van 
recht, zelf doen in plaats van blij-
ven zitten. Vooral op die gebieden 
waar verzekeringen niet helpen: 
liefde, mededogen en vreugde. 
En verlangen we daar niet al-
len na? Jezus leert zijn leerlingen 
te vertrouwen op mensen en na 
tegenvallers, nieuwe kansen te 
verwachten. Wie weet dat we 
dan enthousiast zullen terugkeren 
om na de vakantie er als nieuwe 
mensen opnieuw voor elkaar te 
zijn. Voor u die op vakantie gaat, 
een fijne tijd en een behouden te-
rugkeer.

Paul rens pr.
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Bert Becht bespeelt Smitsorgel Sint-Oedenrode
In de reeks van zomerconcerten is 
er op zaterdagmiddag 6 juli a.s. een 
orgelconcert in de H. Martinuskerk, 
Sint-Oedenrode (Centrum), georga-
niseerd door de Stichting Smitsor-
gel. Het monumentale orgel (1839) 
wordt deze zaterdag bespeeld door 
Dhr. Bert Becht. Het gratis toegan-
kelijk concert begint om 15.30u. 

Op het programma staan werken 
van o.a. Johann Pachelbel (1653-
1706), Samuel Scheidt (1587-1654), 
Henry Heron (18e eeuw) Georg 
Böhm (1661-1731) en Friedrich Wil-
helm Zachau (1663-1712)
De organist Bert Becht (1945) is als 
organist en koordirigent actief in een 
ruime regio rond zijn woonplaats 
Berlicum. Hij vervangt regelmatig 

collega’s in de regio als dirigent of als 
organist en kent daarmee de koor- 
en orgelpraktijk van binnenuit.
Naast, en na zijn studies economie, 
marketing en zijn master bedrijfs-
kunde, studeerde hij piano, orgel en 
koordirectie aan de muziekscholen 
van Bergen op Zoom, Roosendaal 
en Breda. Docenten waren o.a. Rie 
Kool, Antoon Maessen, Flip Veld-
mans, Jan van de Wouw, Henk Don-
ker en Cees van Helvoirt. Met name 
voor de koorbegeleiding en impro-
visatie volgde hij jarenlang privéles-
sen harmonieleer en contrapunt. In 
1981 behaalde Bert zijn bevoegd-
heid als kerkmusicus.        
    
In de periode 1963-1986 was hij als 
organist en later ook als koordirigent 

verbonden aan de kerk van de Hei-
lig Hartparochie in Bergen op Zoom. 
Daarna was hij dirigent en organist 
in ondermeer Waalwijk, Vlijmen, 
Nieuwkuijk, Veghel en Middelrode.
Zijn maatschappelijke loopbaan in 
management- en directiefuncties 
brachten hem en zijn gezin naar 
de regio ’s-Hertogenbosch. Na zijn 
maatschappelijke werkzaamheden 
voor een belangrijk deel te hebben 
afgebouwd is hij als organist regel-
matig actief in o.a. Den Dungen, 
’s-Hertogenbosch en Schijndel. Hij is 
ook actief in de organisatie van de 
orgelconcerten in het Jeroen 
Boschziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. 

www.bertbecht.nl 

Piet Groenendijk houdt Zomerconcert op 
monumentale Smitsorgel

Zaterdagmiddag, 29 juni, om 
15.30 uur, verzorgde organist Piet 
Groenendijk het orgelconcert, dit 
in de reeks van zomerconcerten, 
die de Stichting Smitsorgel ook dit 
seizoen houdt. De organist stu-

deerde aan het Rotterdams Con-
servatorium bij Arie J. Keyzer.

In 1975 behaalde hij het eindexa-
men. Van 1976 tot 2011 doceerde 
hij muziektheorie aan hetzelfde 

conservatorium. Nu bespeelt en 
beheert hij het Vollebregt-orgel 
(1854) van de Genovevakerk te 
Breugel.

Het was iets later dan half vier, 
toen hij het monumentale Smitsor-
gel (1839)  begon te bespelen van 
de Martinuskerk. Op het program-
ma stonden werken van Georg 
Muffat, Johann Seb. Bach, Johann 
L. Krebs, Bohuslav Cernohorsky en 
van Johann Chr. Oley.

Het was iets later dan half vijf, toen 
de laatste klanken de orgelpijpen 
verlieten en onder luid applaus 
kwam de organist naar beneden. 
Het was weer een mooi bijzonder 
concert geweest van virtuoos Piet 
Groenendijk.

Het concert werd mede mogelijk 
gemaakt door de Vriendenkring 
van de Stichting Smitsorgel en 
MooiRooi.  Kom de volgende keer 
eens luisteren, dat is 6 juli en het is 
gratis, wat wil je nog meer??

Kerkdiensten

Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 6 juli 19.00u. 
Eucharistie met koor.
Intenties: Barbara Goossens-Ver-

meltfoort; Toon Vogels; Jan en 
Margaretha Bekkers-van Thienen; 
Nellie van Enckevoort-Bekkers.

Zondag 7 juli 9.30u.: Eucharistie-
viering met het Martinuskoor.
Intenties: Overl. ouders Koks-van 
Acht en zus Ria, Jan en Corry van 
Nunen-van Engeland, Hendrikus 
en Wilhelmina Kluijtmans-van den 
Oever, Jo van Oorschodt, John 
Harks, Agnes en Leon Verwilghen-
van der Wielen, Leonie van der 
Poel-Peeters, Jack Verdonck, Joke 
Verbunt-Kats, Sjaak van der Kallen, 
Gerard Voets, Drika Donkers-van 
Heeswijk, Theo en Jaan Ketelaars-
van Kaathoven, Jan van Erp en ou-
ders van Erp en Hermes, Cees en 
Maggy Wijffels – Verhagen Pronk, 
Jan Steenbaakkers, Thom van 
Beek, overl. fam. van den Tillaar 
en van Beeck, Janus Dortmans, 
Gerard en Sjaan Wenting-Kreté en 
Annemiek, Teun Kraaijvanger, Piet 

en Marie Bekkers-Timmermans, 
Nelly Bekkers-Nijssen en Manuel 
Peeters, Ton van Boxtel, Overl. le-
den van de K.B.O. in juni.
Doopviering van Max van den 
Bongaardt.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering.
Donderdag 9.00u. 
Eucharistieviering. 13.30u. 
Verg. Ziekenwerkgroep.
Vrijdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 6 juli
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 7 juli
11.00 uur: Eucharistieviering
intenties: Jan de Haas, Tonny 
van Opstal-de Haas, Ada en Piet 
Rooijakkers-van Valenberg, 

Gonnie van Steen-Huben, ouders 
Royackers-Faassen, Jet, Margriet 
en Mia, Jan van Gorp, An van 
Dinter-van de Ven, Diny van 
Kemenade, Piet van de Gevel, 
Mariet van Lieshout-Verkuijlen.
Maandag 8 juli
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 10 juli
19.30 uur: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 6 juli
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)                                                            
intentie: ouders van Engeland-
Swinkels en Annelies Jansen-van 
Engeland, Frans de Bije, Mieke 
Swinkels-Rooijackers, om zegen 
over onze parochie
Zondag 7 juli
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
intentie: Ad Versantvoort, Miny 
van de Ven-Winkelman, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Sjef en 

Wieza Xhofleer-Holzken, Cato 
van Hoof-van Vroenhoven, Wil 
Peters, Maria Spoormans-v 
Berendonk, Marjan Peters- 
Hegeman, Han Verhagen, Miet 
van Kemenade, overleden ouders 
Versantvoort-de Vries en familie, 
bijzondere intentie, om zegen 
over onze parochie
Zaterdag 13 juli
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)

Sint Antonius Nijnsel

H. Martinus Olland

Zondag  7 juli 11.00u. 
Eucharistieviering met volkszang.
Intenties:
Jans v.d. Meerakker, Theo Vos, 

Petra van Erp- van Hooff, Tonny 
Franken, uit Dankbaarheid, 
Martien v.d. Linden. 

Zaterdag 6 juli Geen eucharistie.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 7 juli, Dienst in Son, 10.00 uur, Predikant Ds. W. de Leeuw.

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 6 juli om 17.30 uur 
Eucharistieviering met volkszang.

Misintenties Uit Dankbaarheid.
Sjaantje Bekkers van Duinhoven.
Toon Bekkers maandgedachtenis.

Kerk heeft mooie geluid weer terug

De Heilige Martinuskerk in het 
hartje van Sint-Oedenrode heeft 
het vertrouwde mooie geluid 
weer terug. Afgelopen donderdag 
kwamen medewerkers van klok-
kenmaker Eijsbouts uit Asten het 
historische uurwerk terughangen 
na een grondige renovatie.

De Rooise klok was nodig aan on-
derhoud toe. En waar kan dat beter 
dan bij het Koninklijke Eijsbouts. Het 
bedrijf heeft alle onderdelen grondig 
schoongemaakt en opnieuw gespo-
ten. Daarnaast heeft het zonder het 

historische uurwerk aan te tasten een 
slimme truc uitgehaald om te zorgen 
dat de klok voortaan altijd de juiste 
tijd aangeeft. Het nieuwe uurwerk 
van de klok tikt zo'n twintig secon-
den per uur sneller dan de echte tijd. 
Door met een zogenaamde 'slinger-
synchronisatie' de slinger ieder uur 
even stil te zetten en exact op de 
juiste tijd weer te laten lopen, blijft 
het nieuwe uurwerk voortaan bij de 
tijd. Het was even een klus, maar uit-
eindelijk kwam de klok weer op de-
zelfde plek te hangen als voorheen. 

De collecte van het Rode kruis is 
ook dit jaar weer goed geslaagd. 
De totale opbrengst kwam uit op 
het mooie bedrag van € 4.737,28.

Graag willen wij alle wijkhoofden, 
collectanten en gulle gevers be-

danken, die dit mogelijk hebben 
gemaakt. Omdat wij van de op-
brengst van de collecte niets hoe-
ven af te dragen aan het hoofd-
kantoor, kan de gehele opbrengst 
volledig aangewend worden voor 
onze plaatselijke activiteiten.

Collecte Rode Kruis
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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.

Al sinds 1899 wordt er door de paters van de abdij Notre-Dame de Saint-
Remy te Rochefort bier gebrouwen. Anno 2013 zijn de bieren van Roche-
fort wereldwijd extreem gewild en daardoor zijn er vaak tekorten omdat 
de paters weigeren de bierproductie op te schroeven naar meer hectoli-
ters. Vooral rond de feestdagen is de Rochefort moeilijk verkrijgbaar. Voor 
deze biertrip ga ik eens een keertje terug in de tijd. We schrijven het jaar 
1987, ik was toen nog een klein Adriaentje. Omdat Us Heit en Us Mem 
ook grote bierliefhebbers zijn gingen we tijdens de zomervakantie dikwijls 
naar België en vaak stond er dan ook een bezoek aan een brouwerij op 
het programma.

Voordat ik over het bezoek aan Rochefort begin wil ik u eerst even een 
korte beschrijving geven van hoe “vakantie” er bij ons aan toe ging: klei-
ne aanhangwagen in stelling brengen, deze vullen met tassen, tent, lucht-
bedden, slaapzakken en kookstel. Afdekken met een zeiltje, aankoppelen 
en met zijn allen voor vier dagen richting de Belgische Ardennen. “Met 
zijn allen” zijn: Us Heit, Us Mem, zus Stella, zus Jupileke en natuurlijk 
Adriaentje. Geweldige vakanties met mooie herinneringen waar het be-
zoek aan Rochefort er dus een van is. Vroeger werden er geen afspraken 
gemaakt om een bezoek aan een brouwerij te brengen. Nee, gewoon op 
de bonnefooi en we zien wel waar het schip strandt.
Op een mooie zomerdag reden we dus naar Rochefort en daar aangeko-
men belden we gewoon aan bij de abdij. Deed er me daar toch een pater 
open die in mijn jonge ogen zo ongeveer 300 jaar oud moest zijn! Geheel 
gekleed in een echt paterpak en een baard tot bijna op de grond. Us Heit 
raakte er mee aan de praat en geheel geruisloos pakte ik mijn fotocamera 
(die toen nog ongeveer 10 kilo woog) en probeerde dit tafereeltje voor 
eeuwig vast te leggen. Flitser erop geschroefd en drukken maar. Plotse-
ling stond door mijn flitser de gehele abdij in een fel licht, sprong de pater 
een meter in de lucht en gooide hij abrupt de deur dicht! Het gesprek ging 
verder via een klein raampje in de deur. Daar de pater een beetje schuw 
was geworden werd het een kort gesprek en mochten we helaas niet naar 
binnen om de brouwerij te bezichtigen. Wel kregen Us Heit en Us Mem 
een flesje Rochefort 8 mee om daarvan op de camping te genieten. Adri-
aentje mocht een heel klein slokje proeven en wist toen direct: als ik later 
unne grote Adriaen ben ga ik optimaal genieten van deze bieren.

Bij Rochefort brouwen ze op dit moment 3 varianten: Rochefort 6, Roche-
fort 8 en Rochefort 10. Tegen het einde van het jaar brouwen ze ook nog 
een speciale Rochefort 8 kersteditie, afgevuld in flessen van 75 cl en 150 
cl. Helaas is dit kerstbier alleen voor de Belgische markt, maar her en der 
wil het nog wel eens in Nederland opduiken. De bieren van Rochefort zijn 
stuk voor stuk toppers en de 8 en 10 lenen zich er uitstekend voor om ze 
een paar jaartjes te laten ontwikkelen in een daarvoor geschikte ruimte. 
Geloof me, het wachten wordt echt beloond!
In 2010 werden we opgeschrikt door een hevige brand die het oude ge-
deelte van de abdij in de as heeft gelegd. De bibliotheek, de kapel, de 
woonvertrekken en gelukkig ook de brouwerij bleven behouden.

Proost!

Met vriendelijke biergroet,
 
Adriaen Brouwer

   
Si

nt
-Oedenrode

Special Column
bieren

N
ijnsel - Boskant - 

Olla
nd

since 2012 Biercolumn
column door:
adriaen brouwer

Toen de Trappisten wisten 
wat ze p......... (deel 5)

brabantse waterschappen kiezen voor zelfde aanpak sportvisserij

Gezonde visstand in Brabantse wateren een stap dichterbij
De Brabantse waterschappen heb-
ben gezamenlijk beleid voor de 
sportvisserij gemaakt. Hierdoor 
is een gezonde visstand een stap 
dichterbij. Voor de vissers bete-
kent dit dat er gevist kan blijven 
worden op de meeste wateren in 
Brabant. Wel wordt wat strenger 
gekeken naar een aantal zaken zo-
als het uitzetten van vis en het bij-
voeren. Eén van de hoofdpunten 
uit het plan is dat hengelsportver-
enigingen en andere organisaties 
die visrecht huren een visplan op-
stellen. Het nieuwe gezamenlijke 
beleid zorgt voor duidelijkheid en 
eenduidigheid in Noord-Brabant. 

Brabantbreed
De waterschappen verhuren vis-
rechten voor wateren waarvan ze 
eigenaar van zijn. Daarmee maken 

de waterschappen het recreatief 
medegebruik door sportvissers 
mogelijk. De Brabantse water-
schappen Aa en Maas, De Dommel 
en Brabantse Delta hebben geza-
menlijk het visserijbeleid geactua-
liseerd. Aanleiding hiervoor waren 
de (voorgenomen) veranderingen 
in wet- en regelgeving en de wens 
om in Brabant een eenduidige be-
nadering te hanteren. 

Visplan
Het nieuwe visserijbeleid is een 
voortzetting van het al bestaande 
beleid op dit gebied. Een belang-
rijke aanpassing is dat elke huurder 
van visrechten een visplan moet 
opstellen. Daarin wordt het ge-
bruik van het viswater beschreven. 
Visrechthuurders beschrijven in de 
visplannen onder andere welke 

vissoorten in de betreffende wate-
ren worden uitgezet en welke be-
heermaatregelen ze nemen. Met 
visplannen kan het waterbeheer 
en visstandbeheer beter op elkaar 
worden afgestemd.

Gedeelde verantwoordelijkheid
In de aanloop naar het nieuwe vis-
serijbeleid is veelvuldig met verte-
genwoordigers van de sportvisserij 
overlegd, onder meer via de Vis-
stand Beheer Commissies. Gedeeld 
uitgangspunt is dat gezamenlijk 
wordt gestreefd naar een gezonde 
visstand en een duurzaam beheer, 
als belangrijk onderdeel van het 
totale waterbeheer. De Brabant-
se waterschappen zien ook voor 
de toekomst de Visstand Beheer 
Commissie als het aangewezen 
overlegplatform daarvoor.

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties
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Van Rooi naar Santiago de Compostella

Henk van Schijndel uit Sint-Oe-
denrode fietste in 2003 vanuit 
zijn woonplaats naar Santiago. 
Een rit van maar liefst 2450 km. 
De reis maakte een enorme indruk 
op hem, dus de avonturier besloot 
om in 2009 nogmaals naar de be-
devaartsplaats te gaan, ditmaal 
vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port 
(Fr). Hij beleefde avonturen die 

hem zijn hele leven blijven heu-
gen. Omdat hij ze niet voor zich-
zelf wil houden, bundelde hij zijn 
verhalen in een boek.

In zijn boek wisselt Van Schijndel 
door hem beleefde avonturen af 
met stukken geschiedenis over 
de plekken waar hij is geweest. 
Zo staan er passages in zijn boek 

over Picasso, Karel de Grote of de 
Spaanse burgeroorlog. Dat maakt 
het boekwerk extra interessant om 
te lezen. Het heeft dus iets educa-
tiefs, maar het biedt ook vermaak. 
“Onderweg heb ik onverklaarbare 
dingen meegemaakt”, vertelt Van 
Schijndel. “Vooral in Spanje, want 
daar kom je veruit de meeste men-
sen tegen. In Frankrijk was het wat 
dat betreft een stuk rustiger. Zo 
sprak ik een Australische jongen 
op Spaanse bodem. Hij vroeg naar 
mijn beroep. Toen ik zei dat ik van 
origine boomkweker was, vond hij 
het reuze interessant. Toen heb ik 
hem van alles uit staan leggen aan 
de rand van de weg. Het was één 
van de vele bijzondere ontmoetin-
gen onderweg. Daarnaast was het 
qua historie en cultuur ontzettend 
interessant om mee te maken.”

Het boek is te koop vanaf 16 juli 
bij 't Paperas en bij Henk thuis op 
Lindendijk 33. Mailen mag ook: 
roi.veur@gmail.com. Telefoon: 
473108.
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Mooi in de regio
Mo & El is PTMD Style Shop voor regio Eindhoven

advertorial

De verrassend veelzijdige woon-
winkel Mo & El heeft weer een 
grondige metamorfose achter de 
rug. Sinds maart hadden ze de col-
lectie al uitgebreid met woonde-
coratie van het eigentijdse merk 
PTMD. Nu zijn ze de eerste PTMD 
style shop voor de regio Eindhoven.

PTMD is een sterk Nederlands 
merk met stoere, chique en sfeer-
volle woonaccessoires en meubels. 
Bovendien betaalbaar en passend 
in ieder interieur. Bij binnenkomst 
zie je direct dat er veel waarde ge-
hecht wordt aan een juiste uitstra-
ling. “We proberen zoveel mogelijk 

unieke producten in onze winkel te 
hebben waardoor we ieder interi-
eur een eigen karakter mee kun-
nen geven. PTMD is een perfecte 
aanvulling op onze collectie. Ze 
hebben unieke producten en als 
style shop hebben we perfecte mix 
van het zeer brede assortiment van 
PTMD. Mo & El nemen er graag 
de tijd voor om samen met u een 
prachtig interieur samen te stellen 
tegen een zeer betaalbare prijs. 
Vormen, afmetingen, kleuren, 
plaats van de meubels en accessoi-
res worden op elkaar afgestemd.

Desgewenst werken ze op af-
spraak of bekijken ze uw situatie 
op locatie. Ze doen er alles aan 
om woonwensen uit te laten ko-
men!” Ter introductie ontvangt u 
bij uw aankoop boven € 75,00 een 
goody-bag t.w.v € 22,50 cadeau. 
Wees er snel bij, want op is op! Mo 
& El Wonen en Sfeer, Nieuwstraat 
50-52, Son en Breugel, 0499-
479508.  www.mo-el.nl

Op zoek naar Nachtvlinders

Met vlinderkenner Joep Steur op 
zoek naar nachtvlinders in Heem-
park De Blèkert in Schijndel

Als je iemand vraagt om wat vlin-
ders te noemen komen er als reac-
tie vaak alleen maar dagvlinderna-
men tevoorschijn zoals Koolwitje, 
Dagpauwoog, Koninginnenpage of 
Blauwtje. Toch zijn er heel veel meer 

nachtvlinders dan dagvlinders, meer 
dan 40 keer zoveel soorten zelfs. 
Nachtvlinders krijg je alleen veel 
minder te zien en je moet er wel wat 
voor doen.
Op vrijdagavond 5 juli neemt vlinder-
kenner Joep Steur belangstellenden 
mee voor een spannend experiment 
om nachtvlinders te ontdekken met 
behulp van lakens en vlinderlampen 
(ook voor kinderen). 
Start om 22.00 uur bij Heempark De 
Blèkert, Beemdstraat 60 in Schijndel.
Deze activiteit is gratis en duurt on-
geveer 2 uur.
Voor meer informatie bel Rien 
Rijken van NMC Schijndel: 
tel. 073-54 92208 / 06-126370 25 
Kijk ook eens op: 
www.nmcschijndel.nl 

Rabo Actief: toertocht van 
Tourclub de Meierij
Op 7 juli organiseert Tourclub de 
Meierij het evenement Rabo Actief. 
De tocht start vanaf Café de Hopbel 
aan de Kloosterstraat 1 in Schijn-
del. Deelnemers kunnen kiezen uit 
een lange tocht van 45 kilometer of 
voor de kortere variant van 30 kilo-
meter. De routes leiden langs dijken 
en bossen en over semi-verharde 
paden in Den Dungen, Gemonde, 
Sint-Michielsgestel en Boxtel. Op 18 
kilometer van de start, in het dorpje 
Halder, is een pauze/stopplaats in-
gericht. Daar wordt u getrakteerd op 
een verrassing. De lange route komt 
langs boerderij 't Dommeltje in Box-
tel. Hier kunt u even uitrusten voor 
de laatste 10 kilometer. De tocht 
eindigt weer bij Café de Hopbel. In-
schrijven is mogelijk tussen 10.00 en 
14.00 uur. Bij inschrijving betaalt u 

een klein bedrag. De tocht is aange-
meld bij de NFTU. Te zien via de vol-
gende link www.ntfu.nl/Kalender/ 
Kalender.aspx   

Graag tot ziens TC de Meierij.

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet 
voor handelsdoeleinden. Aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 t/m zondag 7 juli 2013. week 27

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

Markant cornets
2 pakken à 6 stuks 
naar keuze
elders 4.58

& DUS VEEL VOOR 
EEN SCHIJNTJE ! 

2 
PAKKEN

2.49

Dreft of Dash 
wasmiddel
2 pakken à 1200-1300 
gram of 2 flacons à 
1300-1400 ml naar 
keuze
elders 10.18/ 12.80

Dreft of Dash 2 
STUKS

4.99

7.99
Bavaria bier
krat 24 flesjes à 300 ml

maximaal 6 kratten per klant

Liempse Imkers houden open huis tijdens Landelijke 
Open Imkerijdag
In heel Nederland houden imkers 
op zondag 14 juli open huis . Ook 
in Liempde  doen  imkers van De 
Honingbij  mee van  11.00uur tot 
16.00 uur  . Breng  hen een bezoek 
en beleef een paar interessante 
uurtjes.

Imkers vertellen graag over hun 
boeiende hobby. Ze leggen ook 
graag uit hoe belangrijk bijen zijn 
voor het in stand houden van de 
natuur. Ze laten u graag zien wat 
er zoal komt kijken bij het houden 
van bijen. Ze laten u, als u wilt, 
een kijkje nemen in een bijenvolk. 
Durft u dat niet aan? Wij plaatsen 
is een observatiekast, waar een 
bijenvolkje achter glas te zien zijn. 
Misschien ontdekt u de koningin 
en ziet u het verschil tussen de 
darren, de mannetjes, en de werk-
sters, de vrouwelijke bijen. 

De imker laat u zien hoe honing 
wordt geslingerd, hoe ze kaarsen 
maken van bijenwas, hoe je met 

honing lekkere koek kunt maken, 
wat de bijen doen met het stuif-
meel die ze halen of hoe je bijen-
koninginnen kunt telen. 

U vindt de imkers op het vol-
gende adres: De Liempse Im-
kers Pareltjes van het Groene 
Woud Jan.v.d.Langenberg en 
Kees.v.d.Laar. Oude Postbaan 41, 
5298AS, Liempde

Op alle adressen zal ook honing 
te koop zijn. Het bezoek is gratis. 
Sterker nog: u krijgt er iets bij: een 
kopje koffie of thee. Zolang de 
voorraad strekt krijgt u ook een 
zakje zaad mee. En enkele folders 
over bijen en het houden van bijen. 
Daarmee willen de imkers bena-
drukken dat de bij een belangrijke 
plaats inneemt in de biodiversiteit.

Gezelligheid op Keldonkse Jaar-
markt/Vlooienmarkt
Snuffelen naar dat ene koopje van 
de dag. Een mooi oud boek, die 
heerlijke luie stoel of een mooi 
kastje om op te knappen.  Het is al-
lemaal op de Keldonkse jaarmarkt/
vlooienmarkt  te vinden. Behalve 
het snuffelen is er ook weer een 
ware veiling. Vanaf de bankstellen 
op 't Plein kunt u bieden op mooie 
stukken nieuw of oud. Onze vei-
lingmeester Hans Coolen  kan dit 
als de beste, hij doet dit al meer 
dan dertig jaar, voor de judoclub.

Voor de muziekliefhebber geeft  
Bende-Bè-de-Band om 10.30 uur de 
aftrap. Daarna zullen de volgende 
bands voor u optreden: www.Vrou-
wenband, Pierebloazers, Noten-
knauwers, Raddreiers en Niks Aparts, 
Kortom een gezellige dag met veel 
muziek, groot terras een bierschuif 
en mooi weer! kunt u weer volop ge-
nieten. Voor de kinderen [gratis en-
tree] zijn er op de markt ook diverse 

activiteiten en  attractie's. Al meer 
dan dertig jaar wordt de jaarmarkt 
georganiseerd door judoclub "De  
Jigoro's". Frans Kuijpers, een van de 
initiatiefnemers, vertelt ons dat de 
animo ook dit jaar weer groot is. Al 
meer dan  honderd kramen hebben 
zich aangemeld, zoals beeldhouwen, 
bloem en glassierkunst, energetix 
sierraden, tupperware, diverse soor-
ten kleding, parfum etc.

Ook komen er Garda Rufa visjes 
die lekker aan je huid knabbelen  en 
niet  te vergeten onze eigen warme 
bakker Antwan v.d. Rakt met lek-
kere warme appelflappen en nog 
veel meer . Kom zelf maar kijken 
en proeven. Met de opbrengst van 
verschillende kramen steunt u de 
Keldonkse verenigingen en ver-
schillende goede doelen.
De jaarmarkt is zondag 7 juli van 
10.00 uur tot 16.00 uur, de entree 
is € 1,50

Coop steunt 
Edukans
Supermarktketen Coop draagt 
graag bij aan een betere wereld. 
Daarom steunt Coop – samen met 
haar klanten –  wisselende goede 
doelen. De klant doneert het sta-
tiegeld en Coop verdubbelt het 
bedrag. Tot en met 7 juli – deze 
week nog - kunt u de lege flessen 
inleveren het geld komt ten goede 
aan Edukans, de ontwikkelingsor-
ganisatie voor onderwijs. 

Wereldwijd gaan 61 miljoen kin-
deren niet naar school. Onderwijs 
maakt weerbaar, geeft kinderen 
vaardigheden waar ze hun leven 
lang profijt van hebben. Daarom 
werkt Edukans aan meer scho-
len, schoolbanken, schoolborden, 
meer boeken en leraren in ontwik-
kelingslanden.

Deze actie loopt in alle 227 Coop 
winkels. Voor de supermarkt bij 
jouw in de buurt: www.coop.nl

advertorial

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Rooise beeldhouwers op “Kunstpleinen” in Son en Breugel

Zeven Rooise beeldhouwers 
stonden afgelopen zondag op de 
“kunstpleinen” van Son en Breu-
gel.  Zij waren uitgenodigd door 
de kunstvereniging Ars Longa . 
Elk jaar organiseert  deze kunst-
vereniging een openluchtexpo-

sitie voor beeldhouwkunst. Aan 
deze expositie wordt deelgeno-
men door lokale en regionale 
beeldende kunstenaars. 

Kunstpleinen is een vervolg van 
het oude Kunstpad. Deze open-

lucht expositie werd gestart door 
Ars Longa omdat er zo weinig ge-
legenheid was in Son en Breugel 
om ruimtelijke kunstvormen te ex-
poseren. Voor schilderen, tekenen 
en wandkleden.

De Rooise beeldhouwers zijn: Ans 
van Bakel (werkt bij voorkeur met 
marmer) Herman Deckers (heeft 
voorkeur voor harde steensoor-
ten), Mariette Hoozemans (ervaart 
iedere keer iets bijzonders, dat on-
der haar handen ontstaat), Adri 
Liefkens (beeldhouwen is voor 
hem grenzen opzoeken), Mien van 
Rooij (werkt veel uren met harde 
steen), Jacq van Rossum (maakt 
abstracte beelden) en Cees vd 
Wijdeven (vecht met zijn steen). 
De Rooienaren maakten veel in-
druk op de bezoekers van deze 
Kunstpleinen expositie.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e

 

  

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Openingstijden

Arie Rietveld bestratingen: het echte vakwerk

Waar vind je ze nog? Echte vak-
mannen van de straat. In Sint-
Oedenrode zit er sowieso één en 
dat is Arie Rietveld van Rietveld 
bestratingen. Een professional op 
het gebied van bestratingen en  
rioleringen. 

“Geef mij een tekening en ik maak 
het”, zegt Arie overtuigend. Hij 
zit al tientallen jaren in het vak 
en dat maakt hem een zeer erva-
ren stratenmaker. Zijn bedrijf be-

staat al bijna negen jaar. In al die 
tijd is hij overal in het land inzet-
baar geweest. Vooral voor ge-
meenten maakt hij grote opdrach-
ten, zoals het bestraten van hele 
straten. Regelmatig moet hij dan 
ook de complete riolering vernieu-
wen of aanpassen. Met de juiste 
apparatuur en de juiste mankracht 
krijgt hij het altijd weer voor elkaar 
om perfect werk af te leveren. 

Dat geldt ook op particulier ge-

bied. Arie is een vriendelijke en 
goedlachse man en komt graag 
bij de mensen thuis. “De klant is 
voor mij koning. Ik ga heel graag 
met mensen om. Daarom geniet ik 
altijd weer van particuliere klussen. 
Die zijn vaak erg leuk omdat ik dan 
mijn creativiteit kwijt kan. Het ech-
te vakwerk komt dan om de hoek 
kijken. Natuurlijk gaat wel alles in 

overleg met de klant. Uiteraard 
geef ik advies waar nodig, 
maar de klant bepaalt uitein-
delijk wat er gebeurd en hoe 
iets gemaakt moet worden. 
Het is dan aan mij om het 
correct uit te voeren.”

Weet u nog niet precies hoe 
u uw bestrating in de tuin 

wilt hebben? Of twij-
felt u nog over uw 
inrit? Overleg dan 
met Rietveld be-
stratingen. Arie is 
op de hoogte van 

de laatste trends 
en na overleg weet u precies 
wat u wilt. Het is ook moge-
lijk om uw straatwerk via Arie 
te bestellen. Hij helpt u van A 

tot Z. Kortom, bent u van plan om 
nieuw straatwerk aan te leggen of 
wilt u de tuin betegelen? Bel dan 
naar Rietveld bestratingen. Hij 
staat binnen een mum van tijd bij 
u op de stoep om de klus perfect 
te klaren. 

Rietveld bestratingen, 
Componistenlaan 3, 
Sint-Oedenrode, 06-17640224, 
www.rietveldbestratingen.nl

Het weer is een van de meest besproken onderwerpen in ons land. 
Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelo-
pen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het 
te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen we 
gewoon dat wat we verdienden?

Juni beloofde veel, zeker de eerste tien dagen van deze zomermaand 
scheen de zon volop. Daarna kwamen er meer wolken, maar de tem-
peratuur kon de zomer nog redelijk bijhouden. Dat veranderde pas 
nadat de zomer op 21 juni echt zou beginnen. Toen waren er, naast 
weinig zon, ineens ook nog middagtemperaturen die op de meeste 
dagen de twintig graden niet meer zouden halen. Toch konden we 
de eerste tropische dag van dit jaar ook al in juni noteren. Dinsdag 18 
juni wees de temperatuur na de middag 32.2°C aan. In totaal viel er 
op elf dagen regen.

We hebben het gevoel dat het hele jaar, inclusief juni, al te koud is. 
Toch klopt dat gevoel voor juni niet. De gemiddelde temperatuur lag 
de afgelopen maand met 15,9°C maar een tikkeltje lager dan de ge-
middelde temperatuur van 16°C die we mochten verwachten. Op 
achttien dagen kwam de temperatuur boven de twintig graden en 
dan spreken we van een warme dag. Vijf van die warme dagen kregen 
zelfs het predicaat zomers, op 6, 7, 17, 18 en 19 juni steeg het kwik 
tot boven de 25°C. Van die vijf dagen was 18 juni zoals al gezegd met 
32.2°C één tropische dag. De laagste temperatuur van de afgelopen 
maand werd gemeten in de vroege ochtend van 3 juni. Die nacht 
koelde het af tot 4,3°C.

De maand juni begon droog, maar het venijn zat in de staart. Normaal 
kunnen we rekenen op 65 mm regen in deze maand. En tot vorige 
week woensdag viel er maar 27 mm neerslag. Echter afgelopen don-
derdag en vrijdag haalden de schade bijna helemaal in. Er viel toen 
nog een keer 24 mm regen en daarmee kwam het maandtotaal toch 
nog op 51 mm. Toch is dat altijd nog minder dan normaal. De eerste 
drie weken van de maand waren extreem droog. In die tijd viel er niet 
meer dan 7 mm regen op de Rooise bodem. Ondanks dat er niet veel 
regen viel, bleef ons rond 21 juni onweer niet bespaard. Het werd 
geen hevig noodweer. Van overlast was er, in tegenstelling tot andere 
delen van het land, bij ons nauwelijks sprake. Op negentien dagen viel 
er overdag helemaal geen regen.

Juni was geen sombere maand, maar ook niet overdreven zonnig. De 
zon liet zich regelmatig zien, maar niet vaker dan waar we recht op 
hebben. De zon scheen 187 uur en normaal hebben we recht op 185 
tot 190 uur zonneschijn. Afgelopen vrijdag werd de somberste dag, 
toen scheen de zon maar 15 minuten. De meest zonnige dag van de 
vorige maand was zaterdag 8 juni. Die dag konden we 15 uur en 6 
minuten van de zon genieten.

Kort samengevat was de afgelopen maand een redelijk normale 
maand voor wat het weer betreft. De temperatuur voldeed aan de 
verwachting en de zon zagen we niet meer, maar ook niet minder dan 
gemiddeld. Vooral de eerste drie weken van juni 2013 waren droog, 
maar dat zette de natuur de laatste anderhalve week weer bijna he-
lemaal recht.

Weer over het weer

advertorial

Hollandse weken

Kinderopvang De Verbinding 
draait ook in de zomer op volle 
toeren. Net als de Zevensprong 
en de Jeugdvakantieweek spelen 
ze met de kinderen allerlei spelle-

tjes. Het liefst in een thema. Deze 
twee weken zijn het de Hollandse 
weken. De kinderen hebben mo-
lens beschilderd, vilten bandjes 
gemaakt in de kleuren van de 

Nederlandse vlag en pannenkoe-
ken gebakken. Daarnaast gaan 
ze ook nog volksdansen. Kortom, 
er wordt voor gezorgd dat ze zich 
niet hoeven te vervelen.

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

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

Peugeot 206CC 1.6 16V
Bouwjaar 2004
Km.stand 75.926 km
Zeer mooie cabrio!

Prijs: € 6.950,- 

Auto van de maand
Daihatsu Move 5 deurs
inclusief apk
bouwjaar: 2000
km stand: 131152 km

Prijs: € 1.350,- 

Nu zomerkorting op de 
nieuwe Hyundai I10 met 

€ 1000 korting 

I20 actiemodel nu met 

€ 1000 voordeel

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.autobedrijfscheepens.nl

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

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

Van Dijk automobielen b.v. 

BMW 5 Serie 520d 
Steptronic 8 
High Executive M Pakket
Automaat
bouwjaar 21-06-2013
km.stand 10
kleur Carbonschwarz

www.rooyseautobedrijven.nl

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.

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

AudiA6 (2010 - 4d)
2.0tfsi, business edi-
tion mt aut

Bouwjaar: juli2010
Km.stand: 87.399 km

Type: Peugeot 207 Cool 
N Blue 1.4 VTI 16V 5-Drs
Km. stand: 63.659 km
Bouwjaar: 2008

Prijs: € 7950,-

Honda Civic 2.2CTDI 
5D Sport
Km. stand: 135.701 
Bouwjaar: 2006 

Prijs: € 9.999

Suzuki Grand Vitara 
2.0-16v 
81.770 km
Bouwjaar: 2009

Prijs: € 15.950,-

Prijs:      € 23.950

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten 
Nieuwe carwash 

met extra zachte foam borstels
Houd de onderkant van 
uw auto goed schoon! 

like onze facebook pagina: kraaijvanger auto’s

Honda Accord 2.01 
Jewel
Bouwjaar: 1998
Km. stand: 149.000 

Type: Mazda 2 Bi-fuel 1.3  
5-deurs
Km. stand: 0 
Wegenbelasting vrij
Gratis voorzien van een 
G3 LPG-installatie

Nu met korting voor € 14.495,- rijklaarPrijs: € 3.500

schoenmakers
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MooiRooikrantDe 29
autobedrijf van de maand

Autoservice Wehkamp: 
al 33 jaar een vertrouwd adres
Al 33 jaar is Autoservice Weh-
kamp aan de Eerschotsestraat in 
Sint-Oedenrode een vertrouwd 
adres. Veel automobilisten tanken 
er niet alleen, maar hebben er ook 
hun auto in onderhoud of rijden 
hem er met enige regelmaat door 
de wasstraat. 

Het bedrijf heeft dus alles in zich 
om de moderne automobilist van 
dienst te zijn. Dat kan alleen maar 
met de modernste apparatuur en 
dat zit wel goed bij Wehkamp. 
Onlangs investeerde de zaak nog 
in een nieuwe rollenremmentest-
bank voor de APK. Vanaf komend 
jaar mogen remmen niet meer op 
de openbare weg getest worden. 
Wehkamp loopt voorop met de 
aanschaf van dit apparaat. Er zijn 
nog maar weinig zaken die hierin 
geïnvesteerd hebben. Zo kan pre-
cies gemeten worden wat wel en 
niet goed is aan de remmen. Om 
eventuele problemen bij auto’s op 
te sporen en te repareren, heeft 
Wehkamp verder de allerbeste uit-
leesapparatuur tot haar beschik-
king. Een absolute must om de 

klant van vandaag goed te kun-
nen helpen.

De wasstraat – zojuist ook al ver-
noemd – heeft vooral het laatste 
jaar een opzienbarend aantal 
nieuwe klanten weten te trek-
ken. Dat komt door het geavan-
ceerde en meest uitgebreide was-
programma wat er bestaat. Een 
onderdeel daarvan is het polish-
programma die auto’s extra laat 

glimmen met 
een bepaalde poets. Het biedt 
vooral aan donkere auto’s meer 
hoogglans. 

klant van vandaag goed te kun-

ken. Dat komt door het geavan- glimmen met 

advertorial

streekrekening het groene woud ondersteunt oprichting van Vleermuiswerkgroep

Rooise organisaties op de bres voor vleermuizen

Onlangs hebben twee Rooise or-
ganisaties de handen ineen ge-
slagen voor de belangen van de 
vleermuizen. IVN afdeling Sint-
Oedenrode en Stichting Het Roois 
Landschap hebben geconstateerd 
dat er te weinig aandacht is voor 
de belangen van vleermuizen in 
de Gemeente.  Doordat er steeds 
minder ruimtes in gebouwen be-
reikbaar zijn voor vleermuizen, 
maar vooral ook door het steeds 
meer omhakken van holle bomen 
blijft er minder leefgebied over 
voor deze mysterieuze nachtdie-
ren.

Daarom hebben de initiatiefne-

mers besloten tot de oprichting 
van een  vleermuiswerkgroep, die 
deze zomer aan de slag zal gaan. 
Een enthousiast groepje vrijwil-
ligers vanuit Stichting Het Roois 
Landschap en IVN Sint-Oedenro-
de gaat deze zomer allereerst aan 
de slag om kennis te vergaren over 
vleermuizen en deze te inventari-
seren.

Tijdens het eerste biodiversiteits-
symposium in het Groene Woud 
op 19 april ontving de nieuw op-
gerichte vleermuiswerkgroep uit 
handen van Burgemeester Peter 
Maas van Sint-Oedenrode een 
cheque van € 2.000,=.  Met deze 

startsubsidie, verstrekt door de 
Stichting Streekrekening Het Groe-
ne Woud, zal de werkgroep de 
materialen aanschaffen om aan de 
slag te gaan met de bescherming 
van vleermuizen in de Gemeente. 
Tijdens het symposium ontvingen 
in totaal 7 vleermuiswerkgroepen 
in het Groene Woud een financiële 
bijdrage op basis van een inge-
diend projectvoorstel.
Na het inventariseren van de leef-
gebieden in de Gemeente Sint- 
Oedenrode zal de werkgroep 
verder aan de slag gaan om de 
vleermuizen te helpen. In gebie-
den waar vleermuizen voorkomen 
maar waar te weinig nestruimte is 
zullen in totaal zo’n 50 vleermuis-
kasten worden opgehangen. Te-
vens wil de werkgroep aan de slag 
om de holle bomen waarin vleer-
muizen slapen zoveel mogelijk in 
beeld te brengen en te bescher-
men. Een bestaande vleermuis-
kelder in de Gemeente zal worden 
verbeterd om deze meer aantrek-
kelijk te maken als nacht- en win-
terverblijf voor vleermuizen. 

In een later stadium wil de werk-
groep ook aan de slag om binnen 
de Gemeente Sint-Oedenrode 
voorlichting en advies te verstrek-
ken op het gebied van vleermui-
zen.

Uitreiking van de cheque van € 2.000,- aan wim de Vrij van de Vleermuiswerk-
groep sint-Oedenrode door burgemeester Peter maas. (Foto: henk sierdsema).

Motoravond4daagse voor 
Voedselbank
Van woensdag 3 t/m 6 juli is het 
weer mogelijk om met de motor 
mee te rijden met de jaarlijkse 
avond4daagse van M.c. D’n Dom-
mel.

De opbrengst gaat naar een goed 
doel: De Voedselbank. Woens-
dag, Donderdag en Vrijdag begint 
de inschrijving om 18.00 uur tot 
19.30 uur. De routes zijn dan on-
geveer 80 km lang.
Op zaterdag start de inschrijving 
om 15.00 uur tot 17.00 uur en 

zal de route ongeveer 100km lang 
zijn. De inschrijving bedraagt  
€ 5.00 per rit. Het inschrijf bedrag 
gaat in zijn geheel naar De Voed-
selbank. Als u niet wilt rijden maar 
toch wilt doneren kan dat ook 
inde aanwezige  collectebussen. 
De routes zijn op A4 en Garmin. 
De inschrijvingen vinden plaats bij 
café D’n Dommel Markt 15 in Sint 
Oedenrode

M.c D’n Dommel, 
info@mcdndommel.nl

Een niet te fi lmen idee: 
Andre Rieu bij INDUSTRY in Veghel

De service bioscoop INDUSTRY in 
de schitterende verbouwde CHV 
fabriek te Veghel staat bekend 
om haar vernieuwende wijze van 
filmentertainment presentatie en 
beleving. Nu trekt INDUSTRY deze 
lijn geheel door met het live(!) 
vertonen van het Andre Rieu con-
cert op ’t Vrijthof in Maastricht. 

Elk jaar pakt deze wereldberoem-
de violist groots uit met speciale 
gastartiesten in een schitterende 
show. Een ware beleving, die u nu 
dankzij de nieuwste techniek live 
kunt meemaken en wel bij u in de 
buurt en vanuit een heerlijk com-
fortabele bioscoopstoel!

Op 13 juli a.s. kan elke Rieu fan 
onder het genot van een hapje en 
een drankje (naar keuze) genieten 
middels een unieke, haarscherpe 
satellietverbinding en vertoning op 
een superbioscoopscherm van het 
unieke optreden van André Rieu, 
zijn gasten en het Johann Strauss 
orkest. Het geluid in INDUSTRY 
biedt het allerbeste wat in de bio-
scoopwereld te krijgen is: Dolby 
7.1

De aanvang van het concert op 13 
juli is 20.00 uur. Er zijn nog kaarten 
beschikbaar bij INDUSTRY te Veg-
hel. (www.industrybioscoop.nl)
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UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

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

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

Uw waardevolle motorrijtuig verdient 
een verzekering met een goede dekking 

 
Uiteraard wilt u daarvoor niet teveel 

premie betalen. 
 

Wij helpen u graag 

Gaat u binnenkort uw
zomervakantie boeken?

vergeet dan niet een reis en/of
annuleringsverzekering af te sluiten

Wanneer u meer dan 1 keer per
jaar op vakantie gaat,

informeer dan eens naar onze
doorlopende reisverzekering

Wij berekenen graag wat voor
U voordeliger is

Aladdin op buitenpodium Mariëndael

Jeugdgroep kersouwe had veel geluk afgelopen dinsdag. geluk dat het weer perfect was voor een leuk optreden op 
het buitenpodium van mariëndael. Zo blijkt eens te meer dat het buitenpodium een grote aanwinst is voor rooi. dat 
vonden ook de aanwezige kinderen. Zij genoten van het toneelspel én van het zonnetje.
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MooiRooikrantDe30 

Veel mensen gebruiken, natuurlijk altijd onbewust, stopwoordjes. Een 
van de mooiste voorbeelden is het woord “eigenlijk”. Hoe verklaart u 
dan “eigenlijk” een zin als de volgende: “Ik zoek eigenlijk een boek  
voor een man van een jaar of dertig”, uitgesproken door een aardige 
dame, wellicht zijn zuster, vrouw, vriendin, collega of minnares. Moet 
ik dan als boekhandelaar zeggen: “Mag ik uit uw vraagstelling con-
cluderen dat u in feite iets anders zoekt dan wat u in eerste instantie 
in gedachten had, maar, omdat u eigenlijk zegt, bij nader inzien een 
andere aanschaf overweegt?” Ziet u het gezicht van die klant al voor 
u, na deze hooghartige correctie mijnerzijds, alhoewel niet geheel on-
terecht? Want natuurlijk wil ze eigenlijk een boek voor een man van 
een jaar of dertig, maar geeft ze met het woord “eigenlijk” aan dat 
ze niet precies weet wat voor boek en dat ze eigenlijk geadviseerd wil 
worden. Oneigenlijk gebruik, maar allez…
De volgende categorie komt ook veelvuldig voor. Wij waren ’s nachts 
met een stel drinkebroers op weg naar Spanje en stopten in het plaats-
je Givet op de markt. Daar, rond het middernachtelijk uur, troffen wij 
een Nederlands echtpaar met caravan dat ook even de benen wilde 
strekken. Na wat over en weer gekeuvel zei de man: “Wij gaan dus 
namelijk naar Madrid, dus!” Ja, in deze overtreffende trap hoor je ze 
niet vaak en die uitspraak werd dus namelijk twee weken lang het 
motto van onze vakantie, dus! Zelfs tot op de dag van vandaag ge-
bruik ik die combinatie in een bui van ernstige meligheid.
De titel van deze column is een veelvuldig gebruikt en nieuw soort 
stopwoord, mede ontstaan onder invloed van Amerikaanse films en 
soaps. Het wordt gebruikt als antwoord op uitspraken van je ge-
sprekspartner. En door het onbewuste gebruik kan dat leiden tot heel 
bizarre situaties. “Weet je, we hebben vorige week ’n ton gewonnen 
in de postcodeloterij.” “Okééé…”, antwoord die ander blij of jaloers, 
om ’t even wat, maar dat is dan nog oké. Maar het gaat in werke-
lijkheid ook anders, hoor: “Mijn vrouw is vorige maand overleden”. 
“Okééé….” Of: “Ik heb te horen gekregen dat ik nog maar ’n paar 
maanden heb.” “Okééé…..”, weliswaar een toontje minder uitbun-
dig, maar toch.
Ik ken een aardige vent, een harde werker en creatieve geest, en die 
zegt in elke zin twee keer: “Zeg maar”.”Als ik, zeg maar, voor De 
MooiRooiKrant, een column moet schrijven, dan zit ik, zeg maar, twee 
weken van tevoren al aan mijn onderwerp te denken. En plotseling, 
zeg maar, dacht ik aan stopwoordjes en dat ik daar, zeg maar, meer 
voorbeelden bij zou zoeken”. Zoiets, dus namelijk, en dat continu.
Oom B. was een goedzak maar had een kreng van een wijf. Als hij op 
een verjaardagsfeestje iets wilde vertellen sloeg ie z’n benen over el-
kaar, maar voordat hij iets kon uitkramen zei z’n vrouw: “B., ga netjes 
zitten!” en dat deed de sukkel ook nog en hij begon: “Als ik, bij wijze 
van spreken, naar Den Haag rijd en ik wil bij Oudenrijn linksaf dan kan 
ik na twee kilometer, bij wijze van spreken, al goed in de file staan”. 
En als ie dan (stiekem, want z’n vrouw wilde alles horen en kon ‘m 
niet constant beridderen en in de gaten houden) wat meer gedronken 
had, werd het repertoire platter en uitgebreider: “ik kan goed, bij 
wijze van spreke, za’k mar zegge, zestien sneeje brood op en dan ’s 
aovonds nog ’n pan èrrepel. En dan, vur ik gao slaope, nog ’n schaol 
pudding, bij wijze van spreke, za’k mar zegge”.
Veel mensen gebruiken ook het woord “ergens” om de hardheid óf 
de zekerheid van hun bewering af te zwakken. En daar zijn wij, Ne-
derlanders, kunstenaars in. Alhoewel, de Fransen vinden ons ergens 
te direct en hebben andere manieren om de waarheid onder ogen te 
brengen. “Daar heb je ergens wel gelijk in”, is ook zo’n dooddoener. 
En dan hebben we het nog niet gehad over het woordje “gewoon”.
Als uitsmijter hebben we onze oude tuinman Jan van B. die als stop-
woordje “tenminste” had. Toen hij een dagje vrij vroeg sprak hij tot 
mijn moeder: “Ik zou gèère teminste, volgende week, ’n dagske vrij, 
teminste, want ik moet vur ’n gouwe bruiloft naor Bergen, teminste, 
op Zoom!”
Even iets anders. Ik kreeg een telefoontje van Jos van de Ven (van 
de matrassen). Hij leest mijn columns graag en schonk mij zomaar 
een versgevangen snoekbaars van de Waal. Hulde dus. Niet allemaal 
tegelijk.

Op de huid gebakken snoekbaars met zomerse beurre blanc (4 pers.)
4 mooie snoekbaarsfilets
2 rijpe tomaten, ½ komkommer, bosje bieslook
400 ml visfumet (supermarkt), 1 glas droge witte wijn, 1/8 room
100 gram koude roomboter in blokjes
Maak de beurre Blanc, dus: visfumet gewoon even door een doekje 
zeven ( er zit namelijk altijd vieze drats onderin, eigenlijk). Dan, bij 
wijze van spreken, de witte wijn en visfumet inkoken tot 4 eetlepels 
en dan dus de room toevoegen, namelijk, en ook weer inkoken tot 
sausdikte en houd warm, za’k maar zeggen. Pel de tomaten, verwijder 
dus de zaadjes, snijd in kleine blokjes en laat uitlekken, toch?. Schil en 
snijd gewoon de komkommer in de lengte in vieren, verwijder ook 
de binnenste reep zaadjes, en snijd, zeg maar in kleine blokjes. Zet 
ergens gewoon wat gezouten water op en blancheer de komkommer 
1 minuut, bij wijze van spreken. Snijd de bieslook ragfijn, namelijk dus. 
Peper en zout de vis en bak mooi op de huidkant, niewaar? Als de vis 
net gaar is, als ’t ware, op borden leggen. Klop op een laag vuur dus 
de boterblokjes met een staafmixer door de saus, za’k maar zeggen. 
Dan de fijne groenten in de warme saus, zeg maar, en serveer bij de 
vis. Okééé!

MET VOLLE MOND...
culinaire column door:
Pieter van de kamp

Okééé…..

Komkommertijd? Zomerzin!
Zomer: komkommertijd of feest 
voor thuisblijvers, toevallige pas-
santen en vakantiegangers? Breng 
deze vakantie een bezoek aan Bi-
bliotheek de Meierij en ga ‘reizen 
in je hoofd’. Iedereen kan mee-
doen; er is voor ieder wat wils. De 
bezoeker bepaalt zelf of en wat 
hij/zij ervoor wil betalen. Niks 
moet en alles mag. 

In de locaties van Bibliotheek de 
Meierij is 6 weken lang van alles te 
beleven. Het programma van Zo-
merzin! in de bibliotheek in Sint-
Oedenrode ziet er als volgt uit:

Lezing Peter Schoorstra Over de 
Inca trail naar Machu Picchu!
Dinsdag 16 juli 19.30 uur | Entree 
naar eigen inzicht
De Inca Trail is de naam van een 
tocht door de bergen naar Machu 
Picchu, een heilige Inca stad. De 
Inca’s gebruikten deze route fre-
quent, gezien de kunstmatig aan-
gelegde, geplaveide paden.  
Machu Picchu is pas in 1911 ont-
dekt door de Amerikaan Hiriam 
Bingham en staat ook wel bekend 
onder de naam “Verloren Stad”. 
Dit omdat de Spanjaarden waar-
schijnlijk nooit van het bestaan 
hebben afgeweten en dus ook 
nooit de kans hebben gehad om 
het te verwoesten. 
Via de machtige Salkantay ontdek-
ken de Incagangers een eeuwen-
oude Inca Trail. Onderweg over-
winnen zij 8 dagen lang het hoge 
Andesgebied dat hen zelfs tot 
4600 m. hoogte brengt. De High 
Jungle voert hen tenslotte naar de 
enig overgebleven nederzetting 
van de Inca’s de Machu Picchu.

De Inca’s vormden een hechte be-

volkingsgroep die de meest stand-
vastige bouwwerken maakten en 
uitblonken in de goud-, zilver- en 
smeedkunst. Hun cultuur is tot op 
heden nog zichtbaar en voelbaar. 
Echter vanaf ca. 1534 na Christus 
hield de cultuur in steeds mindere 
mate op te bestaan. Onder invloed 
van de Veroveraars, de Conquis-
tadores uit Spanje, verdween de 
cultuur grotendeels en ging de 
bevolking langzamerhand over in 
die van de Spaanse onderdrukkers.  
De vanaf ca. 900 na Christus ont-
stane Inca Trail strekte zich over 
meer dan 30.000 km. uit tot in 
Argentinië, Chili en Bolivia.  Mo-
menteel koesteren de Peruanen de 
overblijfsels van de Inca’s, met als 
pronkstuk de majestueuze Machu 
Picchu.

Peter Schoorstra leidde groepen in 
onder meer Afrika, Oost-Europa, 
de Alpen en de Himalaya door 
het veelal hoge gebergte. Tevens 
bracht hij meerdere malen een 
groep langs de verschillende res-
ten van de Inca Trail in Peru. Dat 
hij daarvoor niet de toeristische 
route koos spreekt voor zich. In 
een tocht van 8 dagen met tenten, 
muildieren en paarden door ver-
laten natuurgebieden passeren de 
mensen op meer dan 3000 meter 
hoogte een groot aantal obstakels 
in de vorm van beken, stromen, 
smalle boomstambruggetjes en 
jungle. Momenteel deelt hij zijn er-
varingen via lezingen door het hele 
land.

Verhalen in de kiosk
Zaterdag 10 augustus 10.00, 
11.00 en 12.00 uur | Entree gratis
Genieten van een mooi verhaal in 
het centrum van Sint Oedenrode. 

De kiosk op de Markt: een mooie 
plek voor het vertellen van verha-
len. De ingrediënten: jeugdbiblio-
thecaris Sas, een stapel boeken 
en kinderen die kiezen en genie-
ten. Want voorlezen en genieten 
van voorlezen kun je nooit te veel 
doen. Helemaal niet in dit ‘Jaar van 
het Voorlezen’.

Gastlenen
Bent u leesvoer in uw vakantiekof-
fer vergeten, maar wilt u wel ge-
nieten van mooie verhalen deze 
zomer? Niet getreurd!  Wie lid is 
van een bibliotheek in de pro-
vincies Noord-Brabant, Limburg, 
Gelderland en Overijssel, kan ook 
materialen lenen bij één van de 
bibliotheken van de Meierij. Meld 
u in de bibliotheek van uw keuze 
aan als gastlener. U kunt dan met 
uw eigen pasje materialen lenen. 
De geleende materialen levert u 
in bij de gastbibliotheek of bij uw 
eigen bibliotheek thuis. Als u de 
flyer Zomerzin! van Bibliotheek de 
Meierij tegelijkertijd inlevert, krijgt 
u ook nog een heerlijk kopje kof-
fie. Meer informatie op 
www.gastlenen.nl. 

Wie een bezoek wil brengen aan  
de bibliotheek in Sint-Oedenrode: 
de bibliotheek heeft gewijzigde 
openingstijden van 1 juli t/m 11 
augustus.
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag: 10.00 – 13.00 uur

Een overzicht van de Zomerzin-
activiteiten van alle locaties van 
Bibliotheek de Meierij is te vinden 
op www.bibliotheekmeierij.nl/
agenda.

start wandschildering kinderboerderij

Veel dieren vereeuwigd op het doek

“Dit is mijn tweede schilderij. Het 
eerste was niet zo mooi”, reageer-
de Emma (10jr) bescheiden. Een 
kleurrijke vogel sierde haar doek: 
“Mama heeft mijn hand omge-
trokken en toen heb ik er een fan-
tasievogel van gemaakt.” Diverse 
kinderen leverden afgelopen zon-
dag hun creatieve bijdrage voor 
de wandschildering die over een 
aantal weken op kinderboerderij 
Kienehoeve zal prijken. Geïnspi-
reerd door elkaar en door de kin-
derboerderij zelf, viel er na korte 
tijd al heel wat te bewonderen. 

“Straks willen we alles op een 
grote plaat hangen, vernis erover 
spuiten en het uiteindelijk in de 
speelstal tegen de wand hangen”, 
aldus Annie Vervoort. Samen met 

Jan Vogels en Els van Aarle leidt 
zij de activiteitenwerkgroep op 
kinderboerderij Kienehoeve. Jan: 
“Mensen blijven hier altijd terug-
komen. Veel ouders, of opa’s en 
oma’s die hier met hun (klein)kin-
deren komen, kwamen hier vroe-
ger zelf ook al. Dat willen we na-
tuurlijk alleen maar stimuleren. Als 
deze kinderen hier later met hun 
eigen kinderen komen, dan kun-
nen ze hun eigen schilderij laten 
zien.”
Inmiddels zijn er al veel dieren 
vereeuwigd: een konijn met wor-
teltjes, twee uilen op een tak, een 
knorrend varken. Twee zusjes had-
den samen één schilderij gemaakt, 
verdeeld over twee doeken. Een 
tweetal vrienden had ieder apart 
gewerkt, maar wel met dezelfde 

kleuren. Eén meisje had zelfs zeer 
treffend de haan nageschilderd die 
bij de ingang van de kinderboer-
derij prijkt. 

Uiteindelijk hoopt de activitei-
tenwerkgroep een paar honderd 
schilderijtjes te verzamelen, zodat 
de complete wandschildering aan 
het einde van de zomer kan wor-
den geplaatst. De komende tijd zal 
er op de kinderboerderij dan ook 
nog wel vaker geschilderd worden. 
Welke zondagen dat gaat plaats-
vinden, was bij het ter perse gaan 
van deze krant nog niet bekend, 
maar via de plaatselijke media zal 
de kinderboerderij daar iedereen 
weer van op de hoogte stellen.
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Boskant zet in op behoud van de dorpswinkel

De dorpswinkel van Boskant is 
voortaan een stichting. De Bos-
kanters willen op deze manier een 
voorziening in hun dorp overeind 
houden, die er in veel kleine kernen 
niet meer is. Door zoveel mogelijk 
met vrijwilligers in plaats van met 
betaalde krachten te werken wil 
de stichting de kosten drukken. 
Bedrijfsleider Jan Hellings en het 
bestuur van de stichting hebben 
het volste vertrouwen in het sla-
gen van hun missie. Vorige week 
dinsdag hield de stichting in 'De 
Vriendschap' in Boskant een infor-
matieavond voor de inwoners van 
het Rooise kerkdorp. Minstens 75 
inwoners, meest trouwe klanten 
van de dorpswinkel lieten zich in-
formeren over de stand van zaken.

De omzet in de winkel is nu te 
laag om het hoofd boven water 
te houden. Toch ziet bedrijfsleider 
Jan Hellings de toekomst niet som-
ber tegemoet. “Tegen alle econo-
mische stromingen in, stijgt onze 

omzet. Draaiden we een paar jaar 
geleden een omzet van tiendui-
zend euro, nu is dat twaalfduizend 
euro”, vertelt Hellings. “We zou-
den nog een klein beetje meer om-
zet moeten draaien en dan komen 
we weer uit de rode cijfers”. Van 
Kollenburg vult aan: “Door zo-
veel als het kan met vrijwilligers te 
werken in plaats van met betaalde 
krachten houden we de kosten 
laag. Alleen de bedrijfsleider wordt 
betaald, al het andere werk doen 
we met vrijwilligers, maar daar krij-
gen we als gemeenschap veel voor 
terug!”

Meer dan alleen een winkel
Meer omzet is niet alleen voor de 
stichting van belang, maar vooral 
voor Boskant zelf. De dorpswin-
kel is namelijk veel meer dan een 
winkel. Het is de ontmoetingsplek 
voor het hele dorp. Wat voor an-
dere kernen een dorpshuis is, is 
voor Boskant de dorpswinkel. Ie-
dereen pakt er een kop koffie en 

de nieuwtjes worden er uitgewis-
seld. 

Duurder maar toch weer niet
“Wat de A-merken betreft zijn we 
duurder dan elke andere super-
markt”, daar is voorzitter Annemarie 
Rovers van de stichting eerlijk in. 
“Sinds kort voeren we echter een 
zogenaamd eigen merk, 'Every-
day' en daarmee kunnen we in 
kwaliteit en prijs wedijveren met 
de grote merken. 

Na afloop gewoon lachen
De avond werd afgesloten door 
Rien Bekkers. Hij wist als 
'Sleurklager' precies te vertellen 
met welke problemen kleine on-
dernemers in deze economische 
barre tijden te maken hebben. Of 
het talloze opgekomen publiek de 
zorgen serieus nam was de vraag. 
Want het verhaal van Bekkers 
werkte vooral op de lachspieren 
van de bezoekers, of hoort humor 
misschien juist bij deze tijd?

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode

tel. 0413-820359

Onze keuken is dagelijks (behalve op maandag) 
geopend van 16.00 tot 21.00 uur

Just Kemie is een - internationale - tweemansformatie bestaande uit Luc Buys uit 
het Belgische Ranst en Geert-Jan Engbers uit het Hollandse Olland. 

Geert-Jan speelt gitaar en Luc verzorgt de zang. 
Eigenlijk een gelegenheidsduo, maar de samenwerking bevalt henzelf en het 

publiek zo goed dat de agenda steeds gevulder raakt. Plezier hebben in wat je 
doet, staat centraal bij deze muzikanten en ze nodigen daarbij anderen uit om mee 

te doen. Dus het tweetal zal tijdens hun optreden versterking krijgen van andere 
muzikanten. Just Kemie brengt op akoestische wijze klassieke 

rocknummers voornamelijk uit de jaren zestig en zeventig.

Zondag  7 juli 
15:00 uur

Live on stage: Just Kemie (en de rest)

“Ouderwets Gastvrij”

Wilt u zó op vakanti e 
of komt u nog langs….?

Hoepelman I Kappers
Sint Oedenrode 

Maandag Gesloten 
Dinsdag t/m donderdag  09:00 – 17:00 uur 

Vrijdag 09:00 – 19:00 uur 
Zaterdag 09:00 – 16:00 uur

24/7 online afspraak maken mogelijk via www.hoepelmankappers.nl !

Borchgrave 11, 5492 AT, Sint-Oedenrode, tel: 0413-478991

Openingsti jden…  ook in vakanti eperiode!!

Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!
Naast shoarma en pizza’s maken wij ook overheerlijke lasagne, salades 

en spareribs, alles vers bereid in eigen keuken!

Bezorgen
Wij bezorgen ook bij u thuis, gratis thuisbezorgd vanaf €7,50,- in 

Mariahout, €8,- in Lieshout, Aarle-Rixtel en Beek en Donk, €10,- in 
Nijnsel en Zijtaart.

Oranjeplein 5  |  Mariahout  |  0499-423453  |  06-84934900
maandag gesloten

PIZZADAGEN
Dinsdag - Woensdag - Donderdag 

Alle pizza’s €7,-

SCHOTELDAGEN
Dinsdag - Woensdag - Donderdag 

Alle mixschotels €10,-

Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!Onbetwist de pizza & shoarmaspecialist!!
Naast shoarma en pizza’s maken wij ook overheerlijke lasagne, salades 

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

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

 Ook tijdens de vakantie normale openingstijden .

Mooi Rooi 2013 Stihl  wk 27 28.indd   1 7/2/2013   10:15:01 AM
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VANAF

VANAF

44 LITER

VANAF VANAF

SET/3

5-PACK

jongleer
borden 2.49
jongleer
kegels 2.99

lichtgewicht
VOUWBED

20.95

anti-condens
SILICONEN
ZWEMBRIL

1.19

Platinum
CD-R
RECORDABLES
700 MB, 10-pack

2.79

Blinq
VLOEIBAAR
WASMIDDEL
200 ml

0.79
idem
71 liter

37.95

DIVERSE

SCHOOL
SPULLEN
keuze uit:
passer, markers, 
memoblaadjes,
gel geurpennen of
mini nietmachines

TUIN

SOLARSTEEN
of TULP
solarsteen: 
met vlinder of libelle
11x7,5x6,5 cm
solartulp: 
46 cm

1.29

PLATINUM

DVD+R
RECORDABLES
schrijfsnelheid tot 16x
jewelcase, 4.7 GB

PROFESSIONELE

SNORKEL
SET
diverse kleuren
verstelbare bril
de snorkel bevat 
een uitlaat 
membraan

1.99

SUBLIEM

VLEK
VERWIJDERAAR
White Brilliant
1200 gram

1.59

1.49 2.49

POLYCARBONAT

REIS
KOFFER
diverse kleuren
spinwheels
360° draaibaar

CIRCUS

JONGLEER
RINGEN
24 cm

HEREN

T-SHIRT 
of POLO
uitzoeken!

DIVERSE

KINDER
T-SHIRTS
uitzoeken!

DIVERSE

ZOMER
SCHOENEN
dames, heren
en kinderen 
uitzoeken!

GO AND CAMP

VOUW
STOEL
diverse kleuren
in opbergtas
gemakkelijk  
mee te nemen
81x51x51x42 cm

4.99

2.19

1.99

ROKJES, JURKJES OF

DAMES 
TOPS
uitzoeken!

2.99

25.95

0.792.99

UITZOEKEN!

IN DE WINKEL NOG MEER VOORDEEL!

TEXTIEL
ACTIE!

Elders
7.95 
8.99 

Elders
3.50 
4.95
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website: www.action.nl

IN DE WINKEL NOG 
MEER VOORDEEL!TEXTIELACTIE!
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 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

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:
De enige echte 

komt naar Rooi!!!

Op zondag 7 juli a.s. 
treedt hij 

vanaf 19.00 uur 
op onder de naam 

Bert Heerink & Friends!

Bert Heerink

Schipper en Landa

Bert Heerink 

paardensport Vier combinaties gehuldigd als 
kringkampioen onder Rooise vlag

Voor zowel de pony’s als de paar-
den stond afgelopen weekend in 
het teken van de laatste selectie-
wedstrijd voor de discipline sprin-
gen. De pony’s kwamen aan de 
start bij manege Meulendijks in 
Geldrop. De paarden hoefden niet 
ver te gaan, zij reden massaal naar 
de Nijnselse ruiterdagen. 

Op de laatste selectiewedstrijd bij 
manege Meulendijks in Geldrop 
vielen een tweetal leden van de 
Rooise ponyruiters in de prijzen. 
Joris Bekkers kwam met zijn pony 
Miss Ghibly aan de start in de klasse 
C-B. Dit seizoen heeft hij voor het 
eerst deelgenomen aan de selectie-
wedstrijden met zijn nieuwe aan-
winst Miss Ghibly. Ze hebben het 
afgelopen seizoen goede resultaten 
neergezet, waardoor ze in Geldrop 
nog kans maakten op het kampi-
oenslint in hun klasse. Ze wisten 
knap te eindigen op een 4e plaats, 

wat ruim voldoende was om het 
kringkampioenschap binnen te ha-
len in de klasse C-B. Pleun van der 
Vleuten kwam later op de dag aan 
de start in de klasse D-M. Ze wisten 
na twee foutloze rondes, de over-
winning op hun naam te schrijven.

Afgelopen weekend vonden de 
Nijnselse ruiterdagen plaats op de 
Villenbraken in Nijnsel. Ondanks 
dat de wedstrijd samen viel met de 
jaarlijkse centrale keuring in Veghel 
was deze toch goed bezocht door 
de Rooise Ruiters. Deze wedstrijd 
kende in de klasse B dressuur een 
nieuwe combinatie. Anne de Beer 
nam voor de eerste keer deel met 
haar nieuwe troef Elibo H en met 
succes. Ze eindigde met een hoge 
score van de jury, ex equo op een 
1ste plaats. In de springpiste be-
haalde Peter van Gaal met Elstar een 
8e plaats in de klasse B. In de klasse 
L behaalde Julia Geers met haar 
paard Alexander een 10e plaats. 
Deze combinatie heeft het hele sei-
zoen vooraan in de prijzen gereden, 
waardoor zij afgelopen zondag ge-

huldigd werden als kringkampioen 
in de klasse L. Bram van Gaal wist 
de Rooise Ruiters in Nijnsel op de 
kaart te zetten. Hij behaalde in de 
klasse M met zijn paard Caro een 
6e plaats. In de daarop volgende 
rubriek, de klasse Z nam hij ook 
deel, ditmaal met Wannebee. Ook 
hier wist hij wederom in de prijzen 
te rijden, hij eindigde op een 2e 
plaats. In het indoorseizoen heeft 
Bram al laten zien dat hij met beide 
paarden zeer succesvol is. Dit out-
doorseizoen heeft hij dit wederom 
bewezen, met beide paarden werd 
hij zondag gehuldigd als kringkam-
pioen en werd hem vol trots twee-
maal het kampioenslint omgehan-
gen. Julia Geers, Bram van Gaal en 
Joris Bekkers zullen de Rooise Rui-
ters en Ponyruiters vertegenwoor-
digen in de discipline springen op 
de Brabantse Kampioenschappen. 
Deze worden dit jaar gehouden in 
Wouw op 10 en 11 augustus 2013 
voor de ponyruiters en 17 en 18 au-
gustus 2013 voor 
de paarden.  

Joris bekkers met miss ghibly 
kringkampioen pony's klasse c-b 

Julia geers met alexander 
kringkampioen klasse l Paarden.  

 bram van gaal kringkampioen klasse m 
en Z met paarden caro en wannebee. 

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Vakantietijd:  
in de maand juli op 
maandag, dinsdag 

en woensdag 
gesloten

op donderdag, 
Vrijdag en 
zaterdag 

gewoon geopend

we hebben leuke 
aanbiedingen 

Voor u!www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 € 38,50 per lesuur
Kwaliteit hoeft niet 

duur te zijn!

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

Juli Gratis pedalen aktie!
Gratis spd520 pedalen bij aankoop van 

�etsschoenen MTB of Race!

Gazelle Eclipse LTD van € 899,- voor € 799,-
gratis bijpassende �etstas

Giant Twist Go Double van € 2.399,- voor € 1.999,-
gratis bijpassende �etstas

Gazelle                 Goldline                 Giant
Juli Gratis pedalen aktie!

Gazelle                 Goldline                 Giant

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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vóór woensdag

Duivenvluchten vanuit 
Sezanne en Hannut

duivensport

De eerste vlucht kwam vanuit Sezanne met 
186 duiven en 10 deelnemers uit Sint-Oe-
denrode. Ze werden gelost om 7.30 uur. Na 
340 km werd de eerste geklokt door J. v. 
Boxmeer om 11.18 uur met een snelheid 
van 1487 m.p.m.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode waren: J. v. 
Boxmeer: 1,3,4,6,8,14. H. v. Boxmeer: 2,5,15. 
J. Lathouwers: 7. comb G & H. v. Dijk: 9. W. v. 
Houtum: 10,13. R v/d Brand: 11,12.

De tweede vlucht was de eerste jonge dui-
venvlucht van dit jaar. Er werd gevlogen 
vanuit Hannut (101 km  met 454 duiven van 
13 liefhebbers) Gelost om 11.30 uur, klokte 
J. Lathouwers om 12.33 uur de eerste met 
een snelheid van 1618 m.p.m.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode waren: J. 
Lathouwers: 1,8,9. A. v/d Heijden: 2,3. L. 
v/d Weijdeven: 4,11. H. v. Boxmeer: 5. H. 
Vos: 6,12. Comb G & H. v. Dijk: 7,10. R. v/d 
Brand: 13,14,15.
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De vakantietijd komt er weer aan! Met veel 
gezellige festivals, dorpsfeesten en kermis-
sen. En wie weet ga je voor het eerst zonder 
ouders op vakantie. Dit betekent genieten 
van vrijheid, maar ook zelfstandig keuzes ma-
ken. Buiten controle, toezicht en advies van 
je ouders experimenteren met alcohol, roken 
en seks. Misschien helpen de volgende tips 
je bij het voorbereiden (en genieten!) van je 
vakantie:

Veilige seks
Op vakantie doe je leuke dingen en het 
leven is vaak letterlijk en figuurlijk extra 
zonnig. Je kunt sneller verliefd worden. 
Misschien heb je wel seks met een vakan-
tieliefje. Daarom is het belangrijk dat je 
goed voorbereid op vakantie gaat.

Condooms meenemen
Neem condooms mee van huis als je op 

vakantie gaat. Dan hoef je er niet naar te 
zoeken in onbekende winkels en apothe-
ken. Bovendien weet je zeker dat je goede 
condooms bij je hebt. In het buitenland zijn 
condooms soms moeilijk te krijgen en som-
mige buitenlandse merken kunnen onbe-
trouwbaar zijn.
Hier moet je op letten:
•  Controleer op de verpakking tot welke 

datum de condooms houdbaar zijn;
•  Bewaar condooms op een koele, donkere 

plek, niet op een te warme plek en zeker 
niet in de zon;

•  Stop ze niet naast scherpe zaken in je toi-
lettas, zoals een scheermesje;

•  Pas op met zand, condooms kunnen hier-
door stuk gaan. 

Condooms vergeten? 
Koop je ze op vakantiebestemming? Zorg 
ervoor dat het keurmerk ‘CE’ er op staat. 

Dat betekent dat het condoom goedge-
keurd is en betrouwbaar. Je kan condooms 
vaak kopen bij een apotheek of drogist.
Voor al je verdere vragen over seks kijk op 
www.sense.info

Drugs
Het drugsbeleid is in bijna alle landen stren-
ger dan in Nederland. Voor het bezit van 
kleine hoeveelheden soft- of harddrugs kun 
je in het buitenland forse straffen krijgen. In 
Frankrijk is een gevangenisstraf van meer 
dan een jaar geen uitzondering. In Spanje 
en Griekenland zijn de straffen nog hoger. 
Daarnaast kun je ook een hoge boete ver-
wachten. Neem dus nooit soft- of hard-
drugs mee over de grens. Neem ook geen 
bagage van iemand anders mee, want dan 
loop je het risico als drugskoerier te worden 
gebruikt. Kijk voor meer vragen en antwoor-
den over drugs op www.novadic-kentron.nl

Alcohol
Op vakantie drinken jongeren gemiddeld 
meer alcohol dan anders. De kans dat je in 
een dronken bui dingen doet waar je achter-
af spijt van krijgt (denk bijvoorbeeld aan on-
veilige seks) is groter. Wil je hier meer over 
weten kijk dan op www.drinkthetdoor.nl

Vakantiewerk
Vanaf je 13e mag je officieel gaan werken. 
Wel zo handig: zo heb je wat extra te be-
steden op vakantie. Maar hoe kom je aan 
een baantje en waar moet je zoal rekening 
mee houden? Op de jongerensite van het 
Nibud vind je antwoord op al deze vragen:
www.nibud.nl/scholieren/inkomsten/
baantjes.html

We wensen je in ieder geval een relaxte en 
zonnige vakantie toe!

Jongeren en vakantie: grenzeloos plezier?!

Vakantie!!!
De vakantie is weer in zicht. Lekker bijko-
men van stressvolle examens en de uitsla-
gen, vakantiewerk of met je familie / vrien-
dengroep op vakantie. Misschien is er wel 
behoefte om helemaal niets te doen, lekker 
luieren in de eigen achtertuin of samen ge-
nieten van het zonnetje in het park. In het 
nieuws is te zien dat steeds minder men-
sen op vakantie gaan. Ook hoor je overal 
om je heen dat er veel jongeren gaan wer-
ken. Voor school, kleding, benzine voor de 
brommer, kostgeld of uitgaan. Wij hebben 
aan een aantal jongeren gevraagd wat het 
doet in de zomervakantie.

Jessie van bommel
“In de zomervakantie sluit jongerencentrum 
Honk1224 vier weken de deuren. Dat vind 
ik super jammer, maar ik heb ook vakantie-
plannen zoals; afspreken met vriendinnen, 
slapen bij vriendinnen, als het mooi weer is 
terrassen, lekker chillen en shoppen en met 
mijn vriendje zijn.”

ilja bouwman
“Mijn naam is Ilja Bouwman. In de laatste 
anderhalf jaar heb ik hier stage gelopen bij 
het jongerenwerk van Welzijn De Meie-
rij. Dit is mijn laatste stageweek en daarna 
heb ik vakantie. Ik ga het hier missen, om-

dat ik hier een super tijd heb gehad en veel 
nieuwe leuke mensen heb leren kennen. In 
Sint-Oedenrode, maar ook in Olland voor 
de opening van de sportkooi daar. Ik ga in 
de vakantie veel werken en ga nog de laat-
ste twee weken genieten van de vakantie 
(hopelijk in het buitenland). Ik heb hier veel 
geleerd over het jongerenwerk en hoop hier 
in de toekomst nog veel te komen. Ik wil 
graag iedereen bedanken voor de mooie tijd 
en een fijne vakantie toewensen. Tot ziens!”

nathalie bax
“Mijn naam is Nathalie en ik ben 21 jaar. 
Wat ik nu ga doen met mijn vrije tijd in de 
vakantie? Op de eerste plaats ga ik werken. 
Dit om wat extra centjes bij te verdienen 
zodat ik over een paar jaar op mezelf kan 
gaan wonen. Ook ben ik op zoek naar een 
stageplek voor aankomend schooljaar. Als ik 
dan nog tijd en geld over heb, wil ik mis-
schien nog een weekje op vakantie, bijvoor-
beeld naar België. Als het zoeken naar een 
stageplek rond is, kan ik niet wachten tot de 
zomervakantie voorbij is, zodat ik aan mijn 
3e jaar SCW kan beginnen, een start kan 
maken op stage en we weer de gezelligheid 
op kunnen zoeken bij het jongerencentrum. 
Voor nu wil ik iedereen een fijne vakantie 
wensen!

Kom maar op zon!
Eindelijk. Het is zomer! Officieel gezien 
dan, heel veel merk ik er nog niet van. Net 
als twee weken geleden, dan is het een 
paar dagen heel heet en haal ik al mijn 
zomerjurkjes, bikini en slippers weer uit 
de kast. Helemaal blij dat ik het na drie-
kwartjaar niet gedragen heb, eindelijk 
weer eens aan kan. Maar helaas is het 
van korte duur. Na twee dagen zonnen, 
kan ik toch mijn jasjes weer uit de kast 
trekken. Toch is het weer koud en mogen 
de jurkjes weer de kast in. En zo blijft het 
doorgaan. Typisch Nederlands zeggen we 
dan maar. 

door: lizzy van brussel
Maar gelukkig betekent zomer ook dat het 

weer vakantie is voor velen en dat de reis-
jes naar het buitenland weer op de stoep 
staan. Wél naar plekken waar de zon altijd 
schijnt en waar je in bikini of zwembroek 
kan lopen zonder het een moment koud 

te hebben. Ook ik kijk daar heel erg naar 
uit, maar ik ben vaak niet de enige die zo 
denkt. Massaal trekken alle Nederlanders 
naar de warme plekken waar ze vervol-
gens als een kudde mieren op het strand 
afstormen.  Overvolle stranden, terrasjes 
en appartementen. Maar wie kan zich 
daar nou aan ergeren als je die felle zon 
eindelijk weer op je lichaam voelt bran-
den? Ik niet in ieder geval. Ik ben allang 
blij dat ik ook bij die kudde mieren hoor en 
ook na lange tijd weer eens op het strand 
kan liggen en in de zee kan duiken!  Ik 
verheug me heel het jaar op die tien dagen 
vakantie. Geen zorgen, geen school, geen 
werk, niets. Alleen maar genieten, heerlijk. 
Tot het zo ver is, hopen we maar dat het 

hier ook écht zomer wordt. Want wat is 
nou gezelliger dan een wijntje op het ter-
ras, in de zon, met je zonnebril, lekker eten 
en gezellige mensen om je heen?!

“ik ben allang bliJ daT ik OOk biJ die 
kUdde mieren hOOr.”

FIJNE 
VAKANTIE!
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Hoge kwaliteit op concours Nijnselpaardensport

De Nijnselse Ruiters en ponyrui-
ters hielden vorige week van 
donderdag tot en met zaterdag 
hun jaarlijkse concours. Donder-
dag, vrijdag en zaterdag lieten de 
springruiters zien wat ze waard 
waren. Vrijdagavond en zaterdag 
meldden ook de dressuurruiters 
zich op de weilanden van de fa-
milie Van Gastel aan de Villenbra-
ken.

Tijdens deze wedstrijden waren de 
springwedstrijden voor opleidings-
rubrieken van de vier- en vijfjarige 
paarden nieuw. Donderdag kon-
den deze paarden samen met hun 
ruiters laten zien hoe een hinder-
nisparcours wordt genomen. “Bij 
deze wedstrijden kent een jury  
punten toe voor springen en stijl. 
Het is voor het eerst dat we deze 
soort wedstrijden in Nijnsel heb-

ben”, vertelt Maarten Aarts. Hij is 
de voorzitter van de Nijnselse Rui-
ters en ponyruiters. “Normaal let 
de jury bij springwedstrijden alleen 
op de tijd en op het wel of niet 
afstoten van balken. Alleen in de 
klasse B en BB en bij deze wedstrij-
den let de jury ook op de wijze van 
springen en rijden. De tijd speelt 
hier een minder prominente rol, 
dan bij de andere rubrieken. Na-
tuurlijk kwamen ook de andere ru-
brieken van BB tot ZZ aan de orde 
op het Nijnselse concours.

Naast de springwedstrijden waren er 
vrijdagavond en zaterdag ook dres-
suurwedstrijden aan de Villenbra-
ken. “Het deelnemersveld is dit jaar 
niet zo groot, maar het is wel een 
veld van hoge kwaliteit”, zegt Aarts. 

In 2001, 2004 en 2010 waren 
de Brabantse kampioenschappen 
in Nijnsel. Dit jaar heeft het con-
cours van de Nijnselse Ruiters en 
Ponyruiters geen officiele titel. 
Dat wil niet zeggen dat er niets te 
halen valt. Zaterdag bijvoorbeeld 
konden de ruiters zich kwalificeren 
voor de kring Eindhoven om deel 
te nemen aan kampioenschappen. 
Naast de kwalificatiemogelijkhe-
den waren er ook deelnemers van 
over de landsgrenzen. De Nijnselse 
wedstrijden waren dan ook zeker 
niet voor spek en bonen.

Simon Tersmette eist titels op in 
Boxtel en Beek en Donk

Het wedstrijdseizoen begon voor 
Simon Tersmette (13) van TV De 
Kienehoef begin juni met deel-
name aan een open jeugdtoernooi 
in Boxtel. Met overmacht kroonde 
hij zich daar tot winnaar in de cate-
gorie t/m 17 jaar. Dat dit toernooi 
slechts een opstapje was naar een 
nóg betere prestatie enkele weken 
later had hij toen waarschijnlijk 
niet kunnen denken. 

Geïnspireerd door de proftennissers 
op de grasbanen van Wimbledon, 
nam hij afgelopen week deel aan 
een jeugdranglijsttoernooi (JRT) in 
Beek en Donk. Het tennispark – 
dat soms wel erg veel weg had van 
het strand van Scheveningen door 
de stevige windvlagen – biedt met 
zijn kunstgrasbanen prima moge-
lijkheden voor het spel van Simon. 
Op weg naar de finale wachtten 
drie taaie opponenten, met name 
in de tweede ronde en de kwartfi-
nale. Op karakter bereikte hij ech-
ter de finale, waarin de als eerste 
geplaatste Sven Penninx (nummer 
97 van Nederland) klaar stond om 
gehakt van hem te maken.

De zeer boeiende eerste set mond-
de na breaks over en weer uit in 
een tiebreak, waarin Simon op 

3-3 een tandje bij schakelde en 
met aanvallend tennis tot zijn ei-
gen verbazing de set binnen wist 
te slepen. De winst in de eerste 
set leidde echter niet tot concen-
tratieverlies. Aan het begin van 
de tweede set plaatste hij meteen 
een break en herhaalde dat kunstje 
op 3-1 door hem met uitstekend 

tennis meteen onder druk te zet-
ten. Op dat moment móest zijn 
tegenstander de handdoek wel in 
de ring gooien en zijn nederlaag 
accepteren. Simon Tersmette won 
de tweede set met 6-1 en wist dat 
hij goede zaken had gedaan. Door 
deze toernooizege zal hij komende 
weken een sprong maken op de 
jeugdranglijst en daarmee zijn hui-
dige positie (230) flink verbeteren.

Ook Tim Heijmans, Rik vd  
Koevering en Jelle Verbij namen 
deel aan het JRT in Beek en Donk. 
Alhoewel Tim het de uiteindelijke 
finalist Thomas Danckaarts nog 
enigszins lastig wist te maken, 
strandde hij in de poulefase. Rik 
van de Koevering overleefde de 
poule wel door een zege op een 
geplaatste speler. In de kwartfinale 
verloor hij echter nipt (7-6 6-3) 
van de als vierde geplaatste Kibo 
van Dorsten. Jelle Verbij verloor 
helaas beide wedstrijden in zijn 
poule.

Over twee weken staat voor de 
spelers de Rabobank Summercup 
op het programma bij TV de Kie-
nehoef. Op de thuisbanen kunnen 
ze daar hun krachten weer met an-
deren meten.

tennis

Geslaagde Nijnselse Ruiterdagen
Afgelopen weekend was het ein-
delijk zover. De Nijnselse Ruiters 
hielden hun jaarlijkse concours 
aan de Villenbraken te Nijnsel. Na 
maanden van voorbereiding lukte 
het ook dit jaar om een prachtig 
concours op te zetten. Drie dagen 
paardensport in de disciplines 
dressuur en springen. Vele ruiters 
en amazones hebben sportief ge-
streden om de te verdelen prijzen. 
Ondanks pech met het weer, kan 
er van een zeer geslaagd concours 
gesproken worden.

Natuurlijk hebben onze eigen rui-
ters ook hun beste beentje voor 
gezet in zowel de dressuur als het 
springen.  De aftrap op donder-
dag pakte meteen erg goed uit 
voor onze eigen leden. Suzan van 
Gastel wist met Enjoy It de win-
nares van de 4- jarige rubriek, ook 
wel de openingsrubriek, te wor-
den. Een mooier begin van het 
concours was natuurlijk niet mo-
gelijk. Begin van de avond werd 
de eerste B rubriek verreden. Deze 
rubriek werd gedomineerd door 
onze eigen leden. Juliët Bosshardt 
werd eerste in deze rubriek met 
Dutch Pride. Ze werd gevolgd 
door Mandy Jansen met Dyta S op 
de 2e plaats, 3e werd Bart  
Kluijtmans met Diablo, de 4e prijs 
was voor Noortje Gevers met Dai-
sy en Moniek van Gastel werd 5e 
en wist daarmee de prijzenrij te 
sluiten met Coco Flanel.
 

Op vrijdag werd er begonnen 
met de klasse M waarin Eline Pe-
ters en Suzan van Gastel succes-
vol waren. Eline Peters mocht zich 
met Balinda FS als 3e opstellen en 
Suzan van Gastel werd met Bank-
roet 5e. In de klasse Z wist Suzan 
van Gastel met Zuberlina ook nog 
een mooie 4e prijs te behalen.
 
Zaterdag, de laatste dag van de 
Ruiterdagen Nijnsel was tevens de 
laatste kringselectie voor het sprin-
gen. Op deze dag werden daarom 
ook de kringkampioenen gehul-
digd.  Nicole Gevers mag zich dit 
seizoen kringkampioene van de 
klasse B noemen. Ook werd zij die-
zelfde dag in de klasse B knap 2e. 
Juliët Bosshardt wist met Dalve ook 
prijs te halen in deze klasse, zij werd 
5e. Teun Kluijtmans wist zowel in de 
klasse L als in de klasse M op een 
5e plaats te eindigen. In de klasse 
L was het Balou die hem naar deze 
plek bracht en in de klasse M pres-
teerde hij dit met zijn troef Cornelis.
 
Martijn van Stiphout wist te de eer 
van Nijnsel in de dressuur hoog te 
houden door met Allure knap naar 
de winst te rijden in de klasse M1 
en M2 in handicap. Dressuurama-
zone Inge Heesakkers reisde de 
dag na het concours in Nijnsel af 
naar Panningen. Hier werd een se-
lectie voor Friese paarden gehou-
den. Ze liet weer zien in vorm te 
zijn en mocht een mooie 2e prijs 
mee naar huis nemen.

Nina van Enckevort tweemaal 
kringkampioen
Afgelopen zondag was de laatste 
selectiewedstrijd voor onze ruiters 
in Geldrop.

Nina startte met haar pony Vin-
gino in de klasse CL en deze com-
binatie ging weer foutloos rond, 
waardoor ze samen kringkampi-
oen zijn geworden.
Maar of het al niet genoeg was, 
is Nina ook met haar andere pony 
gestart, deze keer in de klasse DB 
waar maar liefst 30 combinaties 
aan deel namen, maar Nina en 
Mystery hadden stalen zenuwen 
en wisten keurig rond te springen 
waarvoor ze ook werden beloond 
met 83.5 stijlpunten. Hierdoor 
werden ze gehuldigd met twee 
prachtige kringkampioenschaps-
linten!! Mooie prestatie Nina!!

Familie Bekkers succesvol op 
Centrale Keuring in Veghel

Afgelopen zaterdag werd in Veg-
hel de jaarlijkse Centrale Keuring 
gehouden van het KWPN regio 
Noord-Brabant. 

De familie Bekkers uit Sint-Oeden-
rode had zich via de lokale keu-
ringen met drie merries geplaatst 
voor de rubriek 3 jarige spring-
paarden.  De merries hebben alle 
drie het voorlopig keur predikaat 

verdiend waarbij de merrie Fanny, 
afstammend van de Olympische 
hengst Verdi, op de eerste plaats 
eindigde en hiermee het kampi-
oenschap opeiste. In de strijd om 
het algemeen kampioenschap 
voor springpaarden pakte ze ook 
de winst en kreeg hiermee de titel 
Algemeen Kampioen springpaar-
den KWPN regio Noord-Brabant.

Danhis Golf4Daagse op de Schootgolf

De organisatie van de gezellige 
golf inloopavond op dinsdag or-
ganiseert dit jaar een echte golf 
4-daagse bij Golf & Country 
Course Sint-Oedenrode. Dit eve-
nement heet dan ook de Danhis 
Golf4Daagse.

Zaterdag 6 Juli vanaf 16:00 uur 
kan iedereen die mee wil doen 
starten voor een gezellige 9-holes 
Strokeplay wedstrijd. Ook nu zijn 
er weer drie categorieën zodat 
de kans op een leuke prijs altijd 
mogelijk is. Ook zondag 7 juli en 
maandag 8 juli kan iedereen star-
ten vanaf 16:00 uur. Dinsdag 9 

juli sluiten we deze Danhis Golf-
4Daagse af met een spetterende 
feestavond met als thema zwart/
goud. Het clubhuis en het terras 
zullen versierd worden met gou-
den en zwarte elementen en ook 
van de golfers wordt verwacht dat 
ze hun golfkleding hier op aan-
passen. Elke dag wordt er gestart 
vanaf een andere tee box zodat 
de baan elke dag anders gespeeld 
dient te worden.

Net zoals bij de Nijmeegse 4-daag-
se zullen ook op de Schoot de laat-
ste dag masseurs aanwezig zijn om 
de uitgeputte (golfhumor) golfers 

te behandelen. Tevens kunnen fa-
milie en vrienden de golfers dins-
dag 9 juli opwachten met slingers 
en bloemen. In dit geval geen gla-
diolen maar Dahlia's omdat dit het 
meeste lijkt op Danhis.

Voor de golfers die alle vier de 
dagen hebben meegespeeld is er 
natuurlijk een medaille met een 
persoonlijke tintje. De weersver-
wachting ziet er voor die dagen 
goed uit en het belooft een grandi-
oos evenement te worden die een 
beetje golfer uit Sint-Oedenrode, 
en omgeving, niet mag missen!
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Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag schieten bij de 
Rozelaer de veteranen vanaf 55 
jaar hun wedstrijd. Dagwinnaar 
was Antoon Vervoort met een 
score van 227. Verdere uitslag: 
Albert van Ofwegen 209, Jan van 
Erp 205, Leo van Breugel 194, Ron 
Spijker 190, Jan Gordijn 176 en  
Antoon Hermes 166. 

Vrijdagavond is op de clubavond de 
3e wedstrijd voor de face-to-face 
beker geschoten. Bij deze wedstrijd 
worden korte wedstrijdjes gescho-
ten tegen een directe tegenstan-
der. De dagwinnaar was Piet van 
den Berg. De overige uitslagen: 
William Huyberts, Lotte Steijaert, 
Mart Verhoeven, Martijn de Kok, 
Dione Mesu, John van Mulukom, 
Ron Spijker, Jan van Erp, Françoise 
Vervest, Arno Vervest, Frans van de 
Braak, Mark Kuys, Dani Hobbelen, 
Toon Hermes, Bram Kuys, Agnes 
Vissers, René van der Heijden en 
Jos van den Berg. De winnaar van 
de beker bij de senioren is  
William Huyberts en de winnaar bij 
de jeugd is Piet van den Berg.

De jeugd heeft op woensdag de 
laatste training voor de vakantie 

geschoten. We beginnen weer op 
4 september. De jeugdtraining is 
van 18.30 – 20.00 uur.
Op zaterdag en zondag hebben 
Sjef, Piet en Jos van den Berg een 
dubbele fita geschoten in 
Baarschot. Sjef schiet op 90, 70, 50 
en 30 meter. Hij schoot 1335 en 
1332, totaal 2667 punten. Hier-
mee werd hij eerste bij de heren 
recurve. Piet schiet op 70, 60, 50 
en 30 meter. Hij schoot 1216 en 
1200, totaal 2416 punten. Hier-
mee werd hij 5e bij de cadetten 
recurve. Jos schiet op 50,40,30 en 
20 meter met een longbow. Hij 
schoot 775 en 817, totaal 1592 
punten. Hij werd de winnaar bij de 
“mini”fita.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer geschoten. 
Vrijdagavond is de clubavond met 
steeds weer een andere wedstrijd 
uit het jaarprogramma. Voor het 
trainen buiten op de lange afstan-
den zijn banen gehuurd bij LMU 
in Schijndel. De leden hebben een 
eigen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is.

bmx

Rooise BMX’ers presteren wisselend
Zondag 30 juni hebben de rijders 
de zesde A.K  gereden In Gelder-
malsen.

In de Open klasse boys 8/9 jarigen 
werd Jelt de Bie in de manches 5e, 
7e en 5e.  Bas Verhagen werd in de 
manches 3e, 3e en 2e, in de halve 
finale 4e en in de finale 5e. Kyro 
van Schijndel presteerde als volgt:  

manches 4e, 7e en 5e. Lex Veldt 
werd bij de boys 10/11 jarigen in 
de manches 7e, 7e en 6e. Koen 
van der Wijst reed mee bij de boys 
14/15 jarigen en werd zowel in de 
manches, de kwart, de halve en in 
de finale 1e.

In de Eigen klasse boys 9/10 jari-
gen werd Jelt in de manches 3 x 

4e, in de halve 7e en in de b finale 
4e. Bij de Boys 10/11  jarigen werd 
Kyro in de manches 2e, 3e en 2e, 
in de halve 2e en in de A finale 2e. 
Bas Verhagen werd in de manches 
3e, 4e en 4e, in de  halve 6e en 
in de B finale 3e. Lex haalde in de 
manches 3 x 4e plek, in de halve 
werd hij 8e en in de B finale 6e. 
Wessel werd in de manches 3 x 1e, 
in de kwart 1e, in de halve 1e en 
in de A finale 2e bij de boys 11/12 
jarigen. Bij de boys 15/16 jarigen 
heeft Koen zowel de manches, als 
de kwart, de halve en de A finale 
gewonnen. Bij de cruises all werd 
Alex Veldt in de manches 4e, 4e, 
en 5e. Hij gaat net niet door naar 
de halve finale.

Rooise BMX’ers naar WK in 
Nieuw-Zeeland

Kyro van Schijndel en Koen van 
der Wijst gaan hele drukke we-
ken tegemoet. De talentvolle 
Rooise BMX’ers racen eerst om 
het Nederlands Kampioenschap, 
op 14 juli staat het EK op het pro-
gramma en anderhalve week later 
vliegen ze naar de andere kant van 
de wereld. Naar Auckland Nieuw-
Zeeland om precies te zijn. Daar 
wordt het WK BMX gehouden. De 
stoere bikers zijn er klaar voor.

De jongens zijn gewend om te 
reizen. Omdat ze talentvol zijn in 
de sport die ze beoefenen, komen 
ze in veel verschillende landen te-
recht. Tsjechië, Letland, Zweden, 
Engeland enz. Kyro en Koen, al-
lebei uitkomend in de eigen leef-
tijdsklasse, doorkruisen heel Eu-
ropa. Dat doen ze overigens niet 
onverdienstelijk, anders zou je na-
tuurlijk ook niet aan een EK of WK 
mee mogen doen. Allebei horen ze 
overall bij de beste zestien van Ne-
derland. Koen, die aan Van Kurin-
ge adviesgroep een zeer betrokken 
sponsor heeft, staat tweede in de 
dagranking. Kyro staat zevende. 
Daarom mogen ze naar het WK in 
Nieuw-Zeeland. “Mijn vader had 
beloofd dat wanneer ik de halve fi-
nale in Birmingham zou halen, we 
naar het WK zouden gaan. Toen ik 
over de finish kwam, was ik dan 
ook super blij”, glimt Koen. 

Een reis naar de andere kant van 

de wereld is duur, heel erg duur. 
Toch besloten beide gezinnen om 
de trip te gaan maken. Jos van 
der Wijst, de vader van Koen, legt 
uit waarom. “Die jongen traint er 
hard voor en zet er alles voor opzij. 
Daarom vind ik dat hij het verdiend 
om er heen te mogen. Het is na-
tuurlijk een geweldige ervaring.” 
De moeder van Kyro, Kitty, kwam 
met ongeveer dezelfde reden. Het 
gezin Van Schijndel plakt er een 
vakantie aan vast. “Na de wed-
strijden van Kyro blijven we nog 
een week daar om rond te kijken.”

Op een WK komen normaal ge-
sproken de besten van de wereld 
hun kunsten vertonen. Maar om-
dat het nu zo ver weg is, bestaat 
de kans dat de tegenstand iets 
minder zal zijn. Veel rijders hebben 
het geld er niet voor over om deze 
reis te maken. Dus het is maar de 
vraag of de beste rijders uit Brazi-
lië, Frankrijk, Colombia of de Ver-
enigde Staten zullen komen. Voor 
Koen en Kyro maakt dat niet veel 
uit. Ze gaan genieten van het toer-
nooi en veel ervaring op doen. Zo 
worden ze beetje voor beetje ster-
ker. Dat past precies in de ontwik-
keling die ze doormaken.

Zowel Koen als Kyro heeft een in-
dividuele trainer. Ze plukken er de 
vruchten van. Kyro: “Mijn trainer 
kan alles erop aanpassen wat ik no-
dig heb. Hij ziet precies waar ik me 

in moet verbeteren en past daar 
mijn trainingen op aan.” Dat geldt 
ook voor Koen. De oudste van de 
twee krijgt nu ongeveer een jaar 
training van Wilco Groenendaal. 
“Ik heb veel sprongen gemaakt 
in het afgelopen jaar”, beseft de 
BMX’er. “Ik ben beter geworden in 
mijn start, mijn techniek is vooruit 
gegaan en bovendien ben ik con-
ditioneel veel sterker dan eerst. Dat 
komt omdat ik in de wintermaan-
den veel in de zaal train en nu bij-
voorbeeld vaak de racefiets pak. 
Krachtoefeningen mag ik pas van-
af volgend jaar gaan doen, want 
dan ben ik zestien.” Ondertussen 
dromen beide jongemannen van 
deelname aan de Olympische Spe-
len. Het zal een lange en moeilijke 
weg worden. Hun voorbeelden zijn 
regelmatig dicht in de buurt. Soms 
zien Koen en Kyro ze bij wedstrij-
den. Ook in Nieuw-Zeeland zullen 
ze glimpen opvangen van de Ne-
derlandse toppers. “Misschien dat 
ik ze wel vaker ga zien”, verklapt 
Koen. “Vanaf komend seizoen ga 
ik namelijk regelmatig trainen op 
Papendal. Daar ligt een officiële 
Olympische baan.” 

Nog een paar weekjes en dan gaan 
beide gezinnen op reis. Al het moois 
wat ze gaan zien is meegenomen, 
maar stiekem hopen ze op een po-
diumplek. Het zal heel lastig wor-
den, maar bij BMX is alles moge-
lijk…

koen van der wijst (l) en kyro van schijndel

Gebroeders pakken eerste 
overwinning van seizoen

wielersport

Onze jonge  Rooise renners zijn 
goed op dreef de afgelopen weken. 
Ze reden een ploegentijdrit, een cri-
terium en een kerkomloop de afge-
lopen week.

Ploegentijdrit Dommelen
Jur mocht met zijn team strijden te-
gen renners die een jaartje ouder wa-
ren. Dat maakte niets uit. Ze kwamen 
0,06 seconde tekort voor plek 2 en 
werden keurig 3e. Stef stond met een 
team van WV Schijndel aan de start 
en ze reden niet alleen het ronde re-
cord aan flarden, maar pakten ook 
nog met 19 sec voorsprong de over-
winning.

De Acht van Bladel Jeugd 
Criterium
Hier stonden alle toppers uit het land 
bij zowel Jur als Stef aan de start.   Jur 
zat er goed bij en kwam als 2e uit de 
laatste bocht, maar hij was meer be-
zig met omkijken dan met sprinten 

en vergat zo 2e te worden. Hij werd 
vierde. Bij Stef werd  constant ge-
demarreerd, maar ook hier wist nie-
mand van de 60 renners(sters) weg 
te komen. Stef bleef op de fiets tij-
dens de massaspurt werd 7e.

Jeugdronde van Schaijk
Afgelopen weekend stonden de ge-
broeders aan de start in Schaijk. Jur 
zei al voor de wedstrijd ‘Ik ga van-
daag winnen’. Hij maakte de belofte 
waar. In de laatste ronde was hij de 
snelste van een kopgroep van vijf-
tien.  Bij Stef werd er meteen volle 
bak gereden. De ene demarrage na 
de andere.

Er wisten uiteindelijk twee renners 
weg te komen. Dat betekende dat 
Stef voor plek drie moest gaan sprin-
ten. Stef wist zich goed te positione-
ren in de laatste ronde en kwam als 
5e van de overgebleven groep over 
de streep. Dat betekende een 7e plek.

Open water wedstrijd ARGO

zwemmen

Zondag 23 juni heeft Fleur Gib-
bels deelgenomen aan de open 
water wedstrijd die gehouden 
werd in Recreatieoord “Binnen-
maas” te Mijnsheerenland. Zij 
nam deel aan de 1000m vrije slag 

die ze zwom in 18.14.97.

Komende zaterdag wordt er deelgeno-
men aan de 20e Harense Smid Zwem-
race die wordt gehouden in Gouden 
Ham te Appeltern. Aanvang 12.40 uur.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag
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Laatste

kans!

17-18 augustus Sint Oedenrode

www.beachhockeyrooi.nl

/beachhockeyrooi @beachhockeyrooi
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     

Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

v
Het meest gelezen

weekblad van

Son en Breugel
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl

VV Nijnsel zoekt enthousiaste 
dames en begeleiding

voetbal

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

Met maar liefst 50 actieve dames 
is VV Nijnsel één van de grootste 
clubs in de regio wat betreft het 
damesvoetbal. Om dit in de toe-
komst te kunnen waarborgen is 
het van belang dat er ook nieuwe 
aanwas komt. Daarvoor zijn we op 
zoek naar dames die het leuk vin-
den om te (leren) voetballen, maar 
vooral ook plezier willen maken 
met de andere dames op en buiten 
het veld.

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

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

Clubkampioenschappen Jong Talentturnen

Vrijdag 21 juni vonden de Club-
kampioenschappen voor de Jong 
Talent plaats. Een mooie afslui-
ting van het seizoen, waarin de 
talentjes aan zowel jury als pu-
bliek lieten zien veel vooruitgang 
te hebben geboekt gedurende het 
afgelopen jaar. 

De wedstrijd begon op vloer, waar 
de zes talentjes van Dioscuri een 
oefening op de lange mat lieten 
zien én een rol achterover met 
rechte armen vanaf een schuin 
vlakje. Vooral dit laatste deden 
de jonge turnstertjes vrijwel vlek-
keloos. Het was Amy Pompen die 
er met de hoogste score vandoor 
ging op het onderdeel vloer, 12.4 
pt, gevolgd door Noa der Kinde-
ren, die 10.7 pt behaalde. Op het 
tweede onderdeel, brug, was het 
Veerle Dahler die met een score 
van 12 punten veruit de hoogste 
score neerzette. Alle andere ta-

lentjes behaalden een score in de 
10 punten. Zo behaalde Trin Valize 
mede dankzij een gelukte borst-
waartsomtrek én buikdraai een 
prima 10.1 pt voor haar oefening. 
Op het derde toestel, de even-
wichtsbalk, werd erg goed geturnd 
door de meisjes. Na een oefening 
op de hoge balk lieten ze alle zes 
een koprol én een handstand of 
radslag op de lage evenwichtsbalk 
zien. Voor sommigen een hele uit-
daging, maar de meisjes sloegen 
zich er goed doorheen. Janne  
Oerlemans liet bij dit toestel de 
hoogste score op haar naam schrij-
ven, 12.6 pt. Evelien den Ouden, 
die pas net bij Dioscuri gestart 
is met turnen en haar allereerste 
wedstrijd turnde, scoorde op dit 
onderdeel de tweede score. Zij 
behaalde na een mooie oefening 
op de hoge balk en een knappe 
radslag op de lage balk 12.4 pt. 
Op het laatste onderdeel, sprong, 

lieten de talentjes een handstand-
platvallen vanuit een trampoline 
én een handstandplatvallen met 
behulp van de plankoline zien. 
Amy Pompen behaalde met beide 
sprongen het hoogste gemiddelde, 
12.75 pt. Wederom was het Noa 
der Kinderen die de op een na 
hoogste score liet noteren, 12.5 pt. 

Na vier toestellen mocht Amy 
Pompen zich met 47.35 pt Club-
kampioen 2013 van de Jong Ta-
lent noemen. Zij kreeg de gouden 
medaille én natuurlijk die prachtige 
beker mee naar huis. Met slechts 
0.25 pt minder behaalde Janne 
Oerlemans knap de 2e plaats. Het 
brons was er voor Veerle Dahler, 
die tot een puntentotaal van 45.2 
pt kwam. De meisjes hebben zich 
allemaal van hun beste kant laten 
zien en kunnen terugkijken op een 
mooie afsluiting van het Jong Ta-
lent jaar!

de 6 talentjes (van links naar rechts: noa, evelien, amy, Janne, Veerle en Trin).

nieuw: just dance

Streetdance bij Dioscuri
Per 1 september gaat Dioscuri 
naast turn– en gymnastieklessen 
streetdancelessen geven. Onder 
leiding van twee super enthousi-
aste dansdocenten kunnen meisjes 
uit groep 3 van de basisschool en 
ouder op maandagavond 1 uur per 
week komen streetdancen.

Een danslidmaatschap kost slechts 
€ 45,00 per half jaar. En als je 
ook bij ons op turnen zit betaal je 
slechts € 32,50 per half jaar! Meer 
informatie? www.dioscuri94.nl. 
Wees er snel bij want VOL = VOL!
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Uitslagen
bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 26/6:
1 Dms. M.Verhagen-B.v.d.Laar 66,67 
% 2 Echtpr. Seegers 60,42 % 3 Hrn. 
H.v.Genugten- H.v.Erp 59,90 % 4 
Echtpr. v.Gerwen 59,38 %.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 27/6:
A-lijn: 1. Betsie & Jan v. Gerwen 57.03; 
2. Mieke & Frans v.d Ven 52.34; 3. 
Riet & Cees v. Hout 51.92; 4. Liesbeth 
v. Dijk & Ans v.d. Velden 51.30.
B-lijn: 1. Gerda & Bert Schellekens 
60.97; 2. . Fien Raaijmakers & An v.d. 
Vleuten 60.41; 3. Annie Kastelijn & 
Addy Rijkers 54.16; 4. Anny  & Lena v. 
Acht 51.56. 

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerinloop 26/6:
A-lijn: 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 61,67 2. Nettie Hulsen & 
Jeanne Verberk 58,33 3. Lin de la Parra 
& Bas de la Parra   57,50 4.Theo Jans-
sen & Robert Janssen 53,75 5. Hetty 
van Geffen & Lieke Pieters 51,25 B-
lijn 1. Tonnie van Acht & Jos van Acht 
63,13 2. Mieke Vugs & Will van Rooij 
59,64 3. Tineke van de Zanden & Bob 
van Pelt 59,13 4.  Ad van Kaathoven 
& Harrie Hol 52,81 5. Jeanne Swinkels 
& Willy Swinkels  50,00
Komende woensdagen in Juli en Au-
gustus bridgeinloop ook niet leden van 
harte welkom

ZBC’01 Zijtaart

Vrij Bridgen 25/6
A-lijn: 1.Cor & Marietje Mollen 
57,08% 2.Joke Petit & Maria Rijken 
56,25 % 3.Chris & Christien v.Helvoirt 
56,25 % 4.Clasien Nolle & Trudy Smul-
ders 55,00 % B-lijn: 1.Toon v.Schaijk & 
Adriaan v.d.Tillart 61,98 % 2.Jan Rij-
kers & Toos v.Berlo 60,94 % 3.Hein & 
Jo de Wit 55,73 % 4.Anny & Josien 
v.d.Berkmortel 53,13 %. Iedereen een 
fijne vacantie en graag tot dinsdag 13 
augustus.

KBO Zijtaart

Vrij Bridgen 28/6
A-lijn: 1.Toon v.Creij & Wim v.Os 
63,75 % 2.Pieter v.Geffen & Toon Ki-
vits en Mien Verhoeven & Mien Vis-
sers 59,58 % 4.Wim & Tiny v.Lieshout 
54,17 % B-lijn: 1.Jo v.Boxtel & Mien 
Vermeulen 60,21 % 2.Bert & Anneke 
v.Helvoort 60,00 % 3.Hans v.d.Brand 
& Jo Verhoeven 50,42 % 4.Harrie & 
Fien v.Boxmeer 49,79 %. Iedereen een 
fijne vacantie en graag tot vrijdag 16 
augustus.

Bridgeclub De Neul

Uitslag 3e zomerdrive 1/7:
A-lijn: 1. Francien v. Oorschot & Miep 
v. Oss 63.99; 2. Gerarda v. Oirschot 
& Annie v.d. Sangen 58.33; 3. Mar-
got Fassbender & Lieke Pieters 56.85; 
4. Mia d. Leijer & Sjane v.d. Vleuten 
53.87.
B-lijn: 1. Jo Bouwdewijns & Riet v.d. 
Laar 62.20; 2. Nelleke Kappen & Ans 
v.d. Laar 58.33; 3. Pieta & Jan Tim-
mermans 57.74; 4, 5 en 6 gedeeld: 
Netty Leijtens & An v.d. Vleuten en Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven en Mies 
Stroeken & Jos Jansen 53.87.
C-lijn: 1. Riky v.d. Heijden & Riek Prin-
sen 66.16; 2. Tineke Klomp & Leny 
Tijsma 60.51; 3. Jo Evers & Corrie v. 
Niftrik 60.21; 4. Marion & Piet Vugs 
59.32.
Voor info zomerdrives en alleuitslagen: 
www.bcdeneul.nl. Ook meedoen: bel 
472824

hardlopen

22 juni Sint-Michielsgestel 
Ruwenberg crossloop Bokkenrijders

MannenTrim 5.000 m
Jos van Uden 23.50
Peter Hellings 29.30

VrouwenTrim 5.000 m
Simone van Wieringen 28.00

MannenTrim 10.000 m
Peter van Wieringen 49.30

25 juni Helmond Avondwedstrijd  

JongensJB discuswerpen
Marco Verbeek 19.41 m (1e)

Mannen discuswerpen
Patrick Sanders 16.20 m

MeisjesJB 100 m
Sanne van Lieshout 14,34 (2e)

MeisjesJA 100 m
Irene van der Velden 14,68 (1e)

MeisjesJB 200 m
Sanne van Lieshout 30,48 (2e)

MeisjesJA 200 m
Irene van der Velden 29,81 (2e) (PR) 
(Clubrecord)

MeisjesJB 400 m
Sanne van Lieshout 1.11,29

MeisjesJA 400 m
Irene van der Velden 1.07,30 (1e) (PR) 
(Clubrecord)

MeisjesAB sprintmeerkamp puntentotaal
Irene van der Velden 1068 (3e)
Sanne van Lieshout 938

JongensJB 800 m
Marco Verbeek 2.20,81 (3e) (PR)

MeisjesJB 800 m
Simone van Wieringen 3.17,39 (1e) (PR)

Mannen 800 m
Patrick Sanders 2.04,81 (PR) (Clubre-
cord)

30 juni Berkel-Enschot Galgenloop 
MannenTrim 10 Engelse mijlen
Luc Minderhoud 1.31.16 (PR)

30 juni Bemelen Bemels Beste Boeren 
Bergloop 
Mannen55 15.000 m
Ge de Louw 1.59.51 

Dakar rally volgende halte voor 
kersverse Boskanter

motorcross

     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

Boskant krijgt er een inwoner van naam en faam bij. 
Het grote publiek zal hem niet kennen, maar de in-
siders in de motorwereld weten precies over wie je 
het hebt als je de naam Hans Vogels laat vallen. De 
29-jarige Brabander heeft furore gemaakt op het on-
derdeel Enduro. Jarenlang reisde hij de wereld over 
als professional voor een fabrieksteam. Hij leefde als 
een prof. Natuurlijk had dat zijn weerslag, het was 
een pittig bestaan ver van huis. Hans deed een stapje 
terug en stortte zich weer op een gewone baan. Een 
te gewoon leventje kan natuurlijk niet. Daarom heeft 
de coureur zich een ander doel gesteld: Dakar.

Overal is Hans geweest. Met zijn motor scheurde hij 
door de bergen van Nieuw-Zeeland, door de woes-
tijn van Marokko, over het Andes gebergte in Chili 
of door grof gesteente in Italië. Pak een gemiddelde 
ansichtkaart uit een land en door dat landschap heeft 
hij zijn motor gestuurd. 

Verkocht
“Enduro is een vorm van motorsport”, begint Hans, 
zoon van  Riche Vogels. Ook een bekende in 
de motorsport. “Tachtig procent van de race is op 
onverhard. In Nederland worden zulke wedstrijden 
vooral in de Achterhoek gereden. Door de negatieve 
publiciteit rond illegale crossers moet ik elke keer weer 
goed uitleggen wat ik doe, zodat de mensen niet den-
ken dat ik iedere zondag de rust in bossen verstoor.” 
Nederland is minder geschikt voor Enduro, omdat het 
zo klein is. Maar grote landen met uitgestrekte natuur 
zijn uitermate geschikt. Hans merkte op zeer jonge 
leeftijd dat hij talentvol was. Hij begon als motorcros-
ser. Ook dat deed hij verdienstelijk. Op zijn leeftijd 
hoorde hij bij de beste van Nederland. Hans: “Als 
training deed ik aan Enduro om andere technieken te 
trainen. En uithoudingsvermogen, want het zijn lan-
gere afstanden, dus is het zwaarder. Ik vond het met-
een erg uitdagend en besloot om aan een wedstrijd 
mee te doen. Prompt won ik die en ik mocht direct 
naar de Inters. Een klasse met de beste rijders van het 
land. Ik was verkocht.”

Gescheurde lever
Op zijn 19e jaar kreeg Hans een contract bij Yamaha 
Europa. Daarna ging het in een sneltreinvaart. “Ik 
mocht meedoen aan het EK. Daardoor reed ik bijna 
ieder weekend wel ergens in Europa een wedstrijd. 

Van Zweden tot Italië. Ik merkte hoe groot deze sport 
in andere landen is. Helaas is het me nooit gelukt om 
Europees Kampioen te worden. Ik won wel eens een 
weekend, maar verder dan de tweede plaats in het 
eindklassement kwam ik niet. Op mijn 24e stopte ik 
met het EK om me te richten op het WK. Het wereld-
kampioenschap gaat over acht wedstrijden. Ik had 

de juiste sponsoren gevonden om die acht vol 
te maken. Maar tijdens de vierde wedstrijd 

ging het mis. Ik scheurde mijn lever en 
kwam op de intensive care terecht. Het 
was me bijna fataal geworden, maar 
omdat ik zo fit was, heb ik het over-
leefd.” Amper hersteld van zijn onge-
luk kreeg Hans een nieuw aanbod. 
Husaberg (dochter van KTM) kwam 
met een nieuwe motor op de markt 
en ze wilden de beste rijder….

Meten met de wereldtop
Hans ging praten met de 

Zweden. Hij hapte toe, na-
dat hij het eerst netjes had 
afgehandeld met Yama-
ha. Het voordeel van Hu-
saberg was dat het een 
fabrieksteam kon bieden. 

“De reis moest ik nog wel 
zelf betalen, maar de rest 

was allemaal beter geregeld. Uit-
eindelijk heb ik drie jaar lang WK’s gereden. Het was 
de mooiste tijd van mijn leven. Ik heb zoveel verschil-
lende natuur gezien. Er zijn maar weinig landen waar 
ik niet ben geweest. Het geeft een onbeschrijfelijk 
gevoel als je uren door ongerepte natuur rijdt en je 
komt helemaal niemand tegen.” De Brabander pres-
teerde prima. Zo nu en dan kon hij zich meten met 

de besten van de wereld. Naar eigen zeggen was zijn 
beste prestatie de zesde plaats in Chili. “Het komt zel-
den voor dat alle wereldtoppers meededen. Daar was 
dat wel het geval, maar toch eindigde ik zo hoog.” 
Hoewel Hans genoot van de plekken waar hij kwam, 
begon hij thuis steeds meer te missen.
Dakar
Na tien jaar racen in het buitenland vond Hans het 
wel welletjes. Hij kwam thuis. Vorig jaar won hij voor 
de zevende keer de nationale titel en stelde zich daar-
na twee doelen: tien keer nationaal kampioen worden 
en Dakar rijden. Op dit moment is Hans al volop in 
training. Zo nu en dan rijdt hij zijn rondjes met Dakar-
veteraan Frans Verhoeven. De kersverse Boskanter 
heeft een baan die hij kan combineren met de sport. 
Dat is voor hem een must. “Zowel fysiek als mentaal 
moet ik me voorbereiden. Hoewel de WK’s zwaar-
der zijn (daar word je afgebeuld en je krijgt er weinig 
slaap) komen er bij Dakar andere dingen om de hoek 
kijken. Het zijn langere afstanden, dus je moet gecon-
centreerd blijven. Bovendien moet je goed kunnen 
navigeren. Dat ben ik nu aan het leren.”

Alles heeft Hans gezien. Geen terrein is hem meer 
onbekend. Dat moet hem geruststellen. Toch blijft 
het avontuur roepen. Dakar roept. De komende jaren 
wil Hans zijn werk combineren met de beroemdste 
rally ter wereld. Met het doel om er goede resultaten 
neer te zetten. Bij een goede voorbereiding hoort een 
goede omgeving. Een leuke vriendin en een mooi huis 
in…..jawel, Boskant. 

“OmdaT ik ZO FiT 
was, heb ik heT 

OVerleeFd.”
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Afgebeeld model (inclusief pomp) 
vanaf 99,99
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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 ONLINE WINKEL OP

6+7 JULI LAST MINUTE ACTIE DAGEN
65 JAAR DE WIT: LIVE MUZIEK, EXTRA ACTIES EN AANBIEDINGEN EN PROMOTEAM CAMPING MAUTERNDORF

ZONDAG 7 JULI

OPEN 10:00 - 17:00

199,-
SETS VANAF449,-

Tuinmeubelshow
• Enorm assortiment tuin-, lounge- en serremeubelen

• Naast sets ook de mogelijkheid stoelen
en tafels zelf te combineren!

• Uit voorraad leverbaar

• Bezorgservice

399,99

Zwembadenshow
• Enorm assortiment zwembaden en accessoires

• Keuze uit ruim 20 verschillende afmetingen

12,99
VANAF

Barbecueshow
• Meer dan 100 modellen opgesteld, alles uit 

voorraad leverbaar en alle topmerken!

Grand Hall Xenon 23 
• Zeer complete en royale 

buitenkeuken op gas 
met een thermometer 
in de deksel, 
elektrische ontsteking 
en handige zijbrander

Bardani Riposo
• Luxe relaxstoel met een max. 

draagvermogen van 120 kg.

• Aluminium frame en textilene doek

• In 3 kleuren verkrijgbaar

VANAF

49,99
129,99

99,99

Safarica Laguna
• 3 persoons koepeltent met glasfi ber 

stokken, polyester tentdoek, PE 
grondzeil en grondzeil in voorbouw

Dewy Lo-A-Njoe Judoka van het 
Seizoen

judo

Ook voor de judoka’s van Dai-Ippo 
zit er weer een lang seizoen op. 
Nog steeds zien we het niveau stij-
gen. Dit heeft er dit jaar voor ge-
zorgd dat we drie judoka’s op het 
podium hadden bij de Nederlandse 
Kampioenschappen. Tom Meulen-
steen en Ryan Lo-A-Njoe werden 
Nederlands Kampioen en Dewy 
Lo-A-Njoe werd 3e. 

Zij werden dan ook in het zonnetje 
gezet tijdens de jaarafsluiting. Voor 
Dewy was het deze dag één groot 
feest. Zij werd ook nog eens gehul-
digd als Judoka van het Seizoen. 
Met 197 punten wist zij Martijn van 

Dalen (126 punten) ruimschoots 
voor te blijven. Jim van de Ven werd 
3e in dit klassement met 92 punten. 

In het klassement van wie zich het 
meest had weten te verbeteren, 
werden drie jonge judoka’s winnaar. 
Mees de Visser werd 1e, Seb Pruis-
sen 2e en Demi van Duijnhoven 
eindigde op de 3e plaats.
Elk jaar worden ook drie judoka’s 
genomineerd voor de titel Talent 
van het Jaar. De genomineerden 
waren Goede Vermeltfoort, Sara 
van de Wetering en Jort van de 
Laar. Uiteindelijk sleepte Jort de 
prijs in de wacht. Jort heeft zich dit 

jaar als 1e jaar judoka bij Dai-Ippo 
zo goed ontwikkeld , met als beste  
prestatie dat ook hij zich had ge-
kwalificeerd voor het NK. Deze titel 
is hem dan ook van harte gegund.

Verder mogen de volgende judoka’s 
zich een jaar lang clubkampioen 
noemen: Sara van de Wetering, Gijs 
Packbiers, Freek Ploegmakers,  
Martijn van Aarle, Mees de Visser, 
Siem van Oirschot, Igor van der 
Heijden, Eva Jansen, Thomas Mesu, 
Quint Rovers, Gijs Ooijen, Teun 
Packbiers, Jesse van de Akker, Ali-
zee Foolen en Gijs van Iersel en Tom 
Meulensteen.  

v.l.n.r. de prijswinnaars van de Trofee Judoka van het seizoen: 2e martijn van dalen, 1e dewy lo-a-njoe, 
3e Jim van de Ven, 4e lotte van aarle, 5e Jort van de laar, 6e niels van de laar, 7e Quint rovers, 
8e niet aanwezig willem Vervoort, 9e sara van de wetering en 10 luc van Oirschot.

Uitwisseling J.B.C. Boskants Boeleke 
met 't Trefpunt Mariahout

Op dinsdagavond is er in Boskant 
op sportpark de Esdoorn altijd een 
grote opkomst van onze leden van 
de Jeu de Boulesclub. Daarom 
wordt een uitwisseling, met een 
andere club, op deze avond geor-
ganiseerd.

Op 25 juni was de Jeu de Bou-
lesclub 't Trefpunt uit Mariahout 
uitgenodigd om met de leden van 
onze club samen 3 wedstrijden te 
spelen. Vanaf 19.00 uur tot 22.30 
uur is er goed en gezellig gespeeld. 

De onderstaande spelers hadden 
alle 3 de wedstrijden gewonnen:
1. Jan v.d. Heuvel   
't Trefpunt Mariahout +19
2. Jo Bekkers    
J.B.C. Boskants Boeleke +17
3. Tom v. Heeswijk   
J.B.C. Boskants Boeleke  +15
4. Sjan v. Hoof   
't Trefpunt Mariahout  +15
5. Koos Brands  
J.B.C. Boskants Boeleke +13
6. Jos Bekkers  
't Trefpunt Mariahout +11
7. Joan v. Hastenberg  
J.B.C. Boskants Boeleke +11

jeu de boules

links Tom v. heeswijk 3e prijs, midden Jan v.d. heuvel 1e  prijs en rechts 
Jo bekkers 2e prijs

Cloeck & Moedigh speelt om 
Gunnar Barlins cup
Afgelopen donderdag is Cloeck & 
Moedigh met diverse doubletten 
afgereisd naar Eindhoven om te 
spelen tegen JBC Jagershoef. 

Dit in het kader van het door 
deze vereniging georganiseerde 
nederlaagtoernooi om de Gun-
nar Balins cup. Winnaar van deze 
cup wordt de vereniging die JBC 
Jagershoef de grootste nederlaag 

toebrengt. Na het spelen van de 
partijen was de eindstand 12-12. 
Belangrijk aandeel in deze stand 
had het doublet Toon Hulsen - Jo 
v/d Heijden. Zij wisten, al dan niet 
op aanwijzingen van hun coaches, 
alle 3 de partijen te winnen. Pas in 
september zal duidelijk worden of 
deze eindstand voldoende is om 
de Gunnar Balins cup mee naar 
Rooi te nemen. 

Koos Brands wint voorjaarswed-
strijden en Ad van de Hurkbokaal

Koos Brands heeft bij de laatste 
voorjaarswedstrijd die tevens telde 
voor de Ad van de Hurkbokaal 
flink uitgehaald. Met vier brasems 
en wat voorns bleef hij de rest van 
zijn medevissers voor.

De vijf besten waren:  1. J. Brands 
5330 gr., 2. B. de Gruiter 1110 gr., 3.
J. Verhoeven 1000gr., 4. J. Fransen 
430 gr., 5. L. v.d Heijden 400 gr
Van een reeks van zes wedstrijden 
tellen voor de klassering de vier 

best geviste wedstrijden. Hieron-
der de vijf best geklasseerde: 1. J. 
Brands 8 punten, L. v.d Heijden 9 
punten, 3. J. Verhoeven 10 pun-
ten, 4. B. de Gruiter 11 punten, 5. 
Annie Rovers 13 punten.

vissen
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

26 mei - 20 juli 
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

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

Mariendael

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

2 - 5 juli 
De Zevensprong
Sint-Oedenrode

3 - 6 juli
Motor Avondvierdaagse 

tbv Voedselbank
‘t Dommeltje

3 juli 
Je eigen stenen
 sieraad maken

Odendael

3 juli 
natuurwandeling de 
Beekse Waterloop

vertrek vanaf de Markt

6 - 7 juli 
Plattelands Festival

Nijnsel

6 juli 
Kunstwandelroutes in Rooi
Centrum Sint-Oedenrode

6 juli 
Orgelconcert met Leo Spoor

Martinuskerk

6 juli 
Zaterdagavond dansen 

in Odendael
Odendael

7 juli 
Rondje Rooi

De Vresselse Hut

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor rooienaren, 
door rooienaren

7 juli 
Solexrace

Olland

7 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

7 juli 
Bert Heerink & Friends

café d’n Dommel

9 juli 2013
KBO fi lm Minoes

Odendael

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor rooienaren, 
door rooienaren

11 juli 
Jeu de Boules voor senioren

De Loop’r

11 juli 
Onderonsje: Picknick

Damiaancentrum

13 juli 2013
Orgelconcert met 
Christine Moraal

Martinuskerk

14 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

15 juli 
Workshop Intuïtief tekenen

Zwembadweg 41

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor rooienaren, 
door rooienaren

16 - 19 juli 
2e Rooise Fietsvierdaagse

Camping de Kienehoef

18 - 20 juli 
Zomer3daagse beeldhouwen 

Miss Hyacinth

20 juli 
Orgelconcert met

 Norbert Bartelsman
Martinuskerk

21 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

23 juli 
Breng het Verre Oosten 

op uw tafel
d’n einder

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor rooienaren, 
door rooienaren

25 juli 
Dagtocht Leerdam

Vertrek vanaf Markt

27 juli 
Orgelconcert met 

Hopman en Hopman
Martinuskerk

28 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

29 juli 
Ontmoet klassieke muziek

Odendael

30 juli 
Informatie over bridge

De Loop’r

DeMooiRooiKrant:
Altijd en overal 

in de lucht!

www.demooirooikrant.nl
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