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Folder deze week:

Primera

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

 

Wij zijn nu ook online!
www.shoesbyboudewijns.nl

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

START ZOMEROPRUIMING 
DAMES, HEREN EN KINDERSCHOENEN

KORTING TOT 30%

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

 

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

In de maand juni krijgt u 

10% korting 
op een bodytan behandeling

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

... even naar Primera

 

Agenda’s
en

kalenders

Deze week 
19% korting

BTW verhoging 1 oktober

Wij nemen op 
3, 4, 5 en 6 oktober 

de hele BTW voor onze 
rekening bij alle agenda’s 

en kalenders

Sint Oedenrode
Borchgrave 41
Tel. 0413 477049

25% 
KoRtING

VOOR
PAPA

per cadeaubox

9,95

AutoWeek cadeaubox
De cadeaubox bevat: AutoWeek GTO, 
AutoWeek Classics en een tegoedbon 
voor een editie van AutoWeek.

Panorama cadeaubox
De cadeaubox bevat: Panorama editie 
17: het grote mannenonderzoek, 
special: 100 jaar in beeld, herdruk 
editie 1 uit 1913 en een tegoedbon 
voor een editie van Panorama.

Helden en NUsport cadeaubox 
De cadeaubox bevat: NUsport 
Magazine editie 4 en Helden 
Magazine editie 18.

Know How cadeaubox
De cadeaubox bevat: Know How editie 
5, Space special en gratis 2e kaartje 
voor NASA event: a Human adventure.

     Van deze cadeaus
wordt       echt wijzer!
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National Geographic  
traveler 
5,95

National Geographic  
magazine 
5,25

G-Geschiedenis

5,50

Quest 
5,25

Quest Historie 
6,95

Psyche & Brein 
6,90

EoS 
5,95

New Scientist 
introductieprijs  

4,95

Wetenschap  
in beeld 
5,95
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2
Unieke cadeauboxen 
gevuld met tijdschriften, 
specials en producten.  

Speciaal voor Vaderdag!
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Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-477049

Zondag 16 juni: 
VADERDAG

Zondag aanstaande is het 
Vaderdag. Weet je nog niet wat 

je aan je vader cadeau wilt doen? 

Kijk dan eens op 
pagina’s 10 t/m 13 

in deze krant 
en zie wat de Rooise 

ondernemers te bieden hebben! 

Op deze pagina’s vind je 
ook de ‘liefste vaders van 

Sint-Oedenrode’! 

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 ver-
borgen 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!!

Avondwandel4daagse vol variatie

Even voor de start van de wan-
del4daagse stroomde het plein 
voor Grand Café De Vriendschap 
in Boskant vol met enthousiaste 
wandelaars. Een zonnigere start 
had de organisatie zich niet kun-
nen wensen. “Ik ga zo zelf ook 
door het lint,” sprak burgemees-
ter Maas even voordat hij het lint 
doorknipte, “want ook ik ga zo 10 
kilometer lopen.” 

Hij was niet de enige. “We hebben 
alleen in de voorverkoop al meer 
kaarten verkocht”, zei medeorga-
nisator Betsie van Mil enthousiast. 
“Maar hoeveel het er precies zijn? 
Dat weten we later pas.” Vol goede 
moed begon iedereen aan de ge-
kozen afstand van 5, 10 of 15 ki-
lometer. Onder muzikale begelei-
ding van De LepKpel stak iedereen 
de Boskantseweg over, de Goei-

endonk in. Daarna ging de tocht 
verder door het buitengebied van 
Boskant. Twee Rooise rolstoelers, 
drie scootmobielen en een paar 
mensen met kinderwagens volgden 
de rolstoelroute. Ook 17 rolstoe-
lers van “Kanidas” uit Best deden 
weer mee. Vanwege de variatie, 
de bosrijke omgeving en de goeie 
organisatie zijn ze al 4 jaar trouwe 
deelnemers. 

In Nijnsel verscheen een groot 
aantal jonge ouders met kinder-
wagens aan de start. Ondanks de 
wagens kozen zij voor de meer 
avontuurlijke 5 km route met puz-
zeltocht. Het tillen over hekjes en 
poortjes leek voor hen geen pro-
bleem te zijn. 

» lees verder op pag. 4

Avondwandel4daagse vol variatie

Voor Vaderdag (16 juni as) 
gaat u naar Juwelier Opaal 

of Silver Factory.

Volop keus in:
• Horloges bv. Festina 

en Fossil
• Stoere armbanden in leer 

en staal, bv. Josh

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Sint-Oedenrode
0413 472784

Raadhuisplein 14
Son

0499 724900

Silver Factory
Borchgrave 39

Sint-Oedenrode
0413 471222

Het ei is gelegd
Komt u één dezer dagen in de 
buurt van het sportpark van Rho-
de? Houd dan de lippen stijf op 
elkaar en maak geen onnodig ka-
baal. Het zou zonde zijn als u de 
zeer zeldzame ’Rhode Bouwvogel’ 
zou storen. Het broedseizoen is 
namelijk geopend. Ziet u andere 
‘vreemde vogels’ op het terrein? 
Dat zou zomaar kunnen. Zij hel-
pen mee met broeden. 

Afgelopen vrijdagmorgen durfde de 
bouwcommissie van Rhode – be-
staande uit Bart van Gerwen, Frans 

Valks, Albert van Stiphout en Robert 
Verhoeven - het aan om dichtbij het 
beestje in de buurt te komen. De he-
ren wilden een glimp opvangen van 
het ei wat eindelijk is uitgebroed. Het 
was een lange, zware bevalling met 
veel overleg en voorbereidingen, 
maar tot grote blijdschap van de 
hele club is het ei eindelijk gelegd. Er 
kan begonnen worden met de bouw 
van de nieuwe kleedlokalen.

De eerste werkzaamheden zijn al van 
start gegaan. Hoofdsponsor bouw-
bedrijf Van Stiphout zal zorgen voor 

de ruwbouw van acht nieuwe kleed-
lokalen. De rest wordt in eigen be-
heer opgepakt. De kleedlokalen on-
der de tribune worden gerenoveerd, 
maar de indeling daarvan wordt iets 
anders. In totaal krijgt de club straks 
13 nieuwe lokalen en natuurlijk de 
benodigde overige ruimtes. “Het is 
de bedoeling dat de vloer er voor de 
bouwvak in ligt en de doelstelling is 
dat het voor de Kerst klaar is”, zegt 
lid van de bouwcommissie, Albert 
van Stiphout. 

» lees verder op pag. 37
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

We willen iedereen hartelijk bedanken 
voor het warme medeleven bij het overlijden van 

Johan de Beer

namens de broers

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

DANKBETUIGING Boskants nieuws nu ook via www.dorpsraadboskant.nl

Dorpsraad Boskant online
De komende maanden staat er 
veel te gebeuren in Boskant. Zo 
zijn er plannen om het Ritaplein 
e.o. samen met de bewoners op-
nieuw in te richten. Dan is het be-
langrijk dat iedereen op de hoogte 
blijft over ideeën, afspraken en 
bijvoorbeeld wanneer er overlegt 
wordt en de verslagen ervan te 
zien zijn. 

Ook het schoolplein wordt momen-
teel aangepakt en dan is het goed 
te lezen hoever de vrijwilligers zijn. 
Naast deze projecten zijn er allerlei 
activiteiten in Boskant op de site te-
rug te vinden. Maar ook maken we 
een beetje reclame voor Boskant als 
woonomgeving en toeristisch start-
punt in Het Groene Woud. 

De dorpsraad wil graag alle open-
heid en daar is de nieuwe website 
ideaal voor.
De website is er vooral voor en door 
Boskanters.  Als je vragen hebt of 
een activiteit in Boskant wilt op-
geven, kun je dit via het mailadres 
info@dorpsraadboskant.nl door-
geven aan het secretariaat van de 
dorpsraad. 

Natuurlijk blijven we, voor de 
mensen die geen computer heb-
ben of liever een nieuwsbrief in de 
bus ontvangen, de bekende infor-
matiebrief bezorgen. Maar het zou 
mooi zijn als Boskanters zich per 
mail voor de digitale nieuwsbrief 
aanmelden bij het secretariaat 
(Anneke Jacobs) met aanduiding 
van je adres. Dus allen welkom en 
veel leesplezier op de site  
www.dorpsraadboskant.nl. 

Secretariaat Dorpsraad Boskant 

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.
UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

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

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

www.huijbersuitvaart.nl

Kiwanis Rooi, dorpsraad en wethouder startten met de uitvoering

Meer sport en spel bij Boskantse school
Afgelopen zaterdag stonden leden 
van dorpsraad Boskant, Kiwanis 
Rooi en wethouder Dekkers om 8 
uur bij de poort van de basisschool 
te trappelen om met de renovatie 
van het schoolplein te beginnen.  
Nadat de afgelopen maanden 
het terreinontwerp was gemaakt, 
werd het tijd voor actie.  

Terwijl de werving van vrijwilligers 
en sponsors nog in volle gang is, 
is het enthousiasme en vertrouwen 
in de Boskantse gemeenschap en 
bedrijfsleven zo groot dat er met 
het opruimen kon worden gestart. 
Al eerder hadden de Gebr. Peters 
een aantal bomen op hun kosten 
gerooid. Ook de ter beschikking 
gestelde kraan en puincontainer 
van M.J. van Kaathoven & Zn van 
de Liempdseweg stonden klaar om 
ingezet te worden. 

Van de vijftienduizend tegels 
moesten circa 5.000 tegels wor-
den verwijderd. Dit stond gepland 
om een trapveldje, een plek met 
natuurlijke spelaanleidingen (een 
boomstam met dikke takken ligt 
al klaar) voor de kleintjes en een 
grote zandvlakte voor alle hogere 

speeltoestellen en een buitenpo-
dium te kunnen maken.  Kiwanis 
Rooi en wethouder René Dek-
kers, initiatiefnemer en wethouder 
voor Boskant, wilden graag ook de 
dorpsraad ondersteunen door op 
deze zaterdag de handen uit de 

mouwen te steken. Dat hebben 
ze geweten. Uitgewoond maar te-
vreden met het resultaat stonden 
rond de middag de tegels keurig 
op pallets gestapeld aan de zijkant 
van de school. 
Maandag werd het versleten 

groen in de door Van Kaathoven 
Groep ter beschikking gestelde 
groencontainer afgevoerd en nu 
kan worden gestart met de vol-
gende fase: grondwerk, drainage 
en reparatie van de speelberg. 
 

Voor uw blijken van belangstelling en medeleven die wij 
van u mochten ontvangen bij het overlijden van 

ons moeder, oma en overgrootmoeder, 
Maria (Miet) Vervoort- Boeren

zeggen wij u hartelijk dank.
In het bijzonder danken wij medewerkers van Odendael afdeling 

Jasmijn, uitvaart centrum Kuis en de avond-wake groep.

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

we hebben ’t lekkerste
taartje uitgezocht
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KEURSLAGERTROTS

Barbecueworstjes uit eigen keuken

4de gratis

SPECIAL

Pineapple inside

100 gram

2

25

VLEESWARENKOOPJE

CANADESCHE RIB+

BOTERHAMWORST

200 GRAM SAMEN

2

75

KEURSLAGERKOOPJE

GEKRUIDE KIPFILET

4 STUKS

5

99

MAALTIJDIDEE

GEBRADEN

KIPPENPOTEN

4 stuks

5

00

G. Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, 5492 AH  ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.keurslagerkluijtmans.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Natuurwerkgroep naarstig op zoek naar nieuwe leden

Natuurwerkgroep maakt Rooi alsmaar mooier

Kent u de Rooise witte kat? In dit 
geval is het geen dier, maar een 
echte wilgensoort, ook wel de 
Salix Alba Sint-Oedenrode ge-
noemd. Fier waaiend staat deze 
plant aan de rand van de op- en 
afrit van de A50. Voorheen lag 
in deze kuil niets anders dan een 
berg zand. Het bood een troos-
teloze aanblik. Gelukkig ging de 
Natuurwerkgroep er aan de slag 
en prompt verscheen er een wil-
genkwekerij. 

Aangezien de gemeente tegen-
woordig niet meer de tijd en de 
middelen heeft om bijzondere 
(extra) natuurprojecten op te pak-
ken, schakelde het Stichting Roois 
Landschap in. Samen kwamen ze 
op het idee om een groep van vrij-
willigers te vormen die wil helpen 
om de Rooise natuur extra impul-
sen te geven. Vanuit de gemeen-
schap werd positief gereageerd en 
een achttal burgers meldde zich. In 
de afgelopen jaren zijn er verschil-
lende voorbeelden van werkzaam-
heden. De Sonnemans driehoek 
in Boskant is mede tot stand ge-
komen door inzet van de Natuur-

werkgroep. Dat geldt ook voor het 
vervaardigen van vlechtheggen 
op verschillende locaties en het 
aanplanten van het wilgenhof. De 
natuurliefhebbers maken Rooi als-
maar mooier. 

Fried van den Brand is één van 
hen. Deze Rooienaar is een echte 
mandenvlechter en omdat zijn 
familie al met griend en wilgen 
werkte, is hij ontzettend begaan 
met de natuur. “Wilgen zijn voor 
mijn gevoel een stukje cultureel 
erfgoed en dat wil ik in stand hou-
den”, verkondigt hij. “Mede daar-
om ben ik bij de Natuurwerkgroep 

gegaan. Samen hebben we hier 
meerdere wilgensoorten gepland, 
waaronder de Schijndelse drie-
bast. Heel vroeger hielpen Rooi en 
Schijndel elkaar aan wilgenhout, 
dus van een samenwerking is al 
heel lang sprake, haha. Dat willen 
we hiermee uitbeelden.” Fried is 
trots op het wilgenhof in de ‘kuil’ 
aan de rand van de A50. “Dit werd 
waardeloze grond genoemd, maar 
daar hebben we verandering in 
gebracht. Dit is voor iedereen toch 
veel mooier? Bovendien is het ook 
nog erg nuttig.”

Daarmee doelt de natuurliefheb-
ber op het feit dat de wilgen straks 
herplant worden op verschillende 
plekken in het dorp. Het wilgen-
hout zal ook gebruikt worden. 
Fried: “Met het wilgenhout heb-
ben we eerder hutten gemaakt 

voor de nieuwe 
s p e e l p l a a t s e n 
van Olland en 
Nijnsel. Ook in 
Boskant gaan we 
straks iets moois 
maken voor het 
nieuwe speelter-
rein.”

Ieder lid van de 
N a t u u r w e r k -
groep zet zich 
een aantal uren 
per week in. 
Soms meer, soms 
minder, maar er 
is altijd veel te 

doen. “Er komen eigenlijk alleen 
maar projecten bij”, zegt voorzit-
ter Mari Thijssen. “We hopen dan 
ook dat we snel nieuwe mensen 
kunnen verwelkomen, zodat we 
onze werkzaamheden uit kunnen 
blijven voeren. Voor de leden moet 
het natuurlijk ook leuk blijven. Het 
is een hobby en moet niet voelen 
als een verplichting. Dus hoe meer 
hulp we krijgen, hoe beter.”

Heeft u interesse om lid te worden 
en zo de Rooise natuur nog mooier 
te maken? Stuur dan een mail naar 
rooislandschap@gmail.com
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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 

AANBIEDING
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

LOPEND BUFFET
op zaterdag en zondag

VAN € 16,80 
VOOR  € 14,80

LOPEND BUFFET
alleen op feestdagen

VAN € 19,80 

VOOR € 17,80

Geldig tot 30 juni 2013

Regiobank fl eurt intocht op met 
prijzen

Tijdens de laatste avond van de 
Wandelavonddriedaagse van Buurt-
vereniging Den Berg heeft de Re-
giobank de intocht opgevrolijkt met 
de Zilvervlootparade. Afgelopen 
week hebben ze de prijswinnaars 

kunnen verblijden met een cadeau-
bon van ’t Struifhuijs in Liempde. 
Thijs Thomassen en Ties Habraken 
wonnen de kleurwedstrijd en de 
prijswinnaar van het Wervelwind-
spel was Luc van der Heijden.

Op de foto van links naar rechts: Liesbeth van der Veen  /  Geld en 
Makelaardij, Ties Habraken, Thijs Thomassen, Luc van der Heijden en 
René Knoops  / Het Raadhuis Verzekeringen en Hypotheken

Vervolg voorpagina

Avondwandel4daagse vol variatie

De wandeling door de Dommel-
beemden en het beklimmen van 
de uitkijktoren was voor velen een 
mooie afleiding. Ook in Olland 
zorgden de mooie routes voor een 
waar wandelfeest, al was het be-
hoorlijk warm, werden de paadjes 
stoffig en begon de vermoeidheid 
bij allerkleinsten zich enigszins te 
manifesteren.

Toch leek de laatste dag de ver-
moeidheid weer vergeten. Betsie 

van Mil noemde zichzelf ‘de meest 
blije vrouw van Rooi’ toen ze de 
medailles klaarlegde voor de af-
sluiting in het centrum. “Het is 
veel werk, maar het loont enorm. 
Op de Markt werd vanmiddag al 
de tent en de finishboog opgezet. 
Het is fijn dat de bewoners helpen. 
Zoveel steun en medewerking ver-
wacht je bijna niet meer in deze 
tijd. Gelukkig wonen we in Rooi 
en kan hier nog heel veel.” 

Gemiddeld verschenen er per dag 
1100 mensen aan de start. Veel me-
dailles werden weer uitgereikt. Kin-
deren die maar twee dagen hadden 
gelopen kwamen er ietwat beteu-
terd naar kijken. Dankzij de hulp van 
veel vrijwilligers kon de commissie 
van OLAT ook deze 4daagse weer 
tot een succes maken. Het enige 
minpunt dat naar voren kwam, was 
het vuil dat toch langs de route ach-
terbleef. Daar heeft de organisatie 
extra werk mee.

Avondwandel4daagse vol variatie

ONDERNEMEND
ROOI

Ondernemend Rooi
Waar loopt een ondernemer tegenaan? Wat zijn de dagelijkse bezigheden? 
Of hoe lost een ondernemer een bepaalde situatie op? Rooi is ondernemend 
en ondernemers willen zo nu en dan best eens iets kwijt over hun dagelijkse 
beslommeringen. Daarom deze rubriek: ondernemend Rooi.

Zomerkleding nu al in de uitverkoop 
De kledingwinkels hangen op 
dit moment al vol met platen als 
‘Korting’ en ‘Sale’. En dat terwijl 
de zomer pas net begonnen is. 
Dat hoort bij de grillen van de de-
tailhandel. Daar zijn Chantal en 
Miriam van Stapperz & Kiddooz 
inmiddels aan gewend. Ze bekij-
ken echter alles van de zonnige 
kant en zijn blij dat het eindelijk 
mooi weer is.
De laatste weken merkten ze dat 
het bezoekersaantal weer om-
hoog liep nadat de zon zich wat 
vaker liet zien. “Gelukkig komen 
er veel nieuwe schoenen en kle-
ding gespreid binnen, zodat we 
constant nieuwe spullen kunnen 

laten zien aan onze klanten”, zegt Miriam, die net als Chantal alweer bezig is met de inkoop voor zomer 
2014. Ook bij Stapperz & Kiddooz is het nu uitverkoop. In de stad lijkt het steeds vroeger te beginnen en 
daarom moeten ze mee. Chantal: “We kiezen ons moment zorgvuldig, maar we houden andere winkels en 
internet natuurlijk wel in de gaten. Met de prijzen op internet kunnen we niet altijd concurreren, maar we 
hebben wel meer te bieden.” “Inderdaad,” valt Miriam haar bij. “Onze service is goed, mensen kunnen 
tenminste passen wat ze willen hebben en we hanteren uiteraard geen service- of verzendkosten.”    

Viva la Donna weer een groot succes
Op 31 mei heeft schoonheidssa-
lon Eindeloos voor de derde keer 
de Viva la Donna Verwendag ge-
houden voor dames die getroffen 
zijn door de ziekte kanker. Twaalf 
dames zijn tijdens deze dag heer-
lijk in de watten gelegd. 

Zo kregen zij: een gezichtsbehan-
deling, manicure, visagie en een 
kappersbehandeling. Lizet wil 

graag: Hoepelman kappers, Polle-
ke creatief, tuincentrum Krans, ca-
fetaria Die 2, Osteria, de IjSMAAK-
erij, Nance taarten, La Vie, Caprice 
damesmode, Pari Bodyfashion, 
Jewelgift.nl, Steengoedkado, Welten 
juwelier, Sas & Tas, drankenhandel 
de Leijer en DeMooiRooiKrant be-
danken. Samen met al deze onder-
nemers hebben we Viva la Donna 
Day tot een groot succes gemaakt.
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Hoepelman Kappers journaal
Knipbeurt voor 
‘n speciaal tarief
Tot voor kort kreeg je bij Hoepel-
man Kappers in Sint-Oedenrode van-
af  24 euro een normale knipbeurt. 
Maar de tijden zijn veranderd ten 
gunste van de klant� Tegenwoordig 
kunt u zich namelijk al laten knip-
pen voor maar 20 euro. Voor vier 
euro meer krijgt u een knipbeurt 
plus finishing. Dat is gunstig en 
ook de kwaliteit is super. 

Haarwerken
Onlangs zette Hoepelman Kappers 
zich belangeloos in voor de jaar-
lijkse Viva la Donna dag; een ver-
wendag voor vrouwen met kanker bij 
schoonheidssalon Eindeloos. Volgens 
eigenaar van Hoepelman Kappers, 
Patrick Janssen, was het een zeer 
geslaagde dag. Hij kreeg veel vra-
gen over haarstukken. Die kon hij 
haarfijn beantwoorden, want Hoepel-
man Kappers is expert op het gebied 
van haarstukken. “Mensen reizen 
vaak stad en land af op zoek naar 
een geschikt haarstuk. Vaak weten 
ze niet dat ze dichtbij huis al een 
heel goed advies kunnen krijgen. 
Hoepelman Kappers heeft veel keuze 
en we regelen alles op het gebied 
van ziektekosten. Vraag naar mij en 
we regelen het”, legt Janssen uit. 

Uitbreiding van 
het team
Het team van Hoepelman Kappers in 
Sint-Oedenrode is uitgebreid met 
een nieuwe en goede kapster. Haar 
naam is Manon van der Wiel en met 
haar flinke dosis aan ervaring is ze 
een welkome versterking.

Online 
afspraaksysteem
Vorige keer meldde DeMooiRooiKrant 
al het nieuws dat 
Hoepelman Kappers beschikt over 
een ideaal online afspraaksysteem. 
Dat draait inmiddels op volle toe-
ren� Probeer ook eens een afspraak 
online te maken op 
www.Hoepelmankappers.nl. Dat gaat 
super makkelijk.�

Mevrouw Coolen 
wint Fatboy

Hoepelman Kappers hield onlangs 
een leuke prijsvraag. Klanten die 
producten kochten en een antwoord-
kaart invulden, deden automatisch 
mee. Vijf mensen wonnen een knip-
bon voor twee personen. Mevrouw 
Coolen won een gave Fatboy.

Volgende keer weer een 
Hoepelman Kappers Journaal

Borchgrave 11, 5492 AT Sint-Oedenrode Tel.: 0413-478991 www.hoepelmankappers.nl

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

t/m woensdag 19 juni bij Intratuin Veghel

20%
* Alleen geldig tegen inlevering van deze bon bij Intratuin Veghel.  
M.u.v. blokhutten, bestrating,  zakgoed grind en zand, boeken,  
bestellingen, gasflessen, levende dieren, cadeau kaarten, horeca,  
lopende (kortings) acties en aanbiedingen.

kortIng op 1 artikel 
naar keuze*

Proef met vrachtverkeer over bedrijventerrein

Naar een nieuw dorpshart voor Nijnsel
Een nieuw dorpshart is waar Nijn-
sel naar toe wil. Provincie en ge-
meente hebben hiervoor geld be-
schikbaar gesteld. 

De eerste ideeën voor dat hart 
beginnen letterlijk af te tekenen. 
De werkgroepen van de Dorps-
raad hebben de globale schetsen 
en wensen getekend en een land-
schapsarchitect heeft de schetsen 
uitgewerkt tot twee mogelijkheden.

Bepalend voor de keuze welke 
mogelijkheid is de verkeersstroom: 
vrachtverkeer door Nijnsel over de 
Lieshoutseweg of via Eimbert en 

Industrieweg. Het gemeentebe-
stuur wil een proef houden door 
het vrachtverkeer drie maanden 
over het bedrijventerrein te leiden. 
De proef begint half augustus na 
de schoolvakantie en duurt tot half 
november.  

Voordat de schetsen vastere vor-
men gaan krijgen is het woord 
aan Nijnsel zelf om te laten horen 
wat de inwoners van deze schet-
sen vinden. De Dorpsraad nodigt 
iedereen uit voor een informatie-
avond in Zalencentrum De Beckart 
op woensdag 19 juni 2013 om 
20.00 uur. 

Versiering weggehaald 50-jarig bruiloftsfeest
Op donderdagavond 30 mei hebben wij tussen 19.30 uur en 20.45 uur ver-
siering aangebracht in verband met het 50-jarig huwelijksfeest op vrijdag 31 
mei van onze ouders. Toen mijn ouders om 23.15 uur naar bed gingen en 
nog even  naar buiten keken was de aangebrachte versiering weggehaald. Het 
betreft 4 witte ballonnen die in de plantenbak stonden,  4 gouden ballonnen 
en een opblaasbare gouden 50 die aan een touw tussen twee bloemenhangers 
gespannen was. Wij hopen dat de dader beseft wat een domper dit is op de 
feestvreugde en dat voor een zeer schamele buit!!

Familie Korsten

Lezerspodium....

Verzuipt Rooi in de mest?
Als de plannen aan de Wolvensteeg doorgaan wordt Rooi overspoeld met 
4500 vrachtwagens mest op een van de drukste fietsroutes van onze school-
gaande kinderen. Deze onveilige verkeerssituatie gecombineerd met de 
slechte reputatie van mestvergisters maakt deze situatie onacceptabel. 

Wil Sint-Oedenrode bij deze rij horen: het debacle van Deersum, twee do-
den in Duitsland door giftig gas, ontploffing in Rijkevoort met een stront 
tsunami als gevolg. Welke calamiteit hangt ons boven het hoofd? Moeten 
er eerst ongelukken gebeuren met onze fietsende kinderen van en naar 
Veghel, voordat de gemeente inziet dat deze plek niet geschikt is voor een 
dergelijk groot aantal verkeersbewegingen. We spreken maar liefst over 
een rij vrachtwagens van 100 kilometer lang op een smalle weg waar ze elkaar niet eens kunnen passeren. 
Als de plannen doorgaan is het eerste wat je ziet als je vanaf de A50 het groene hart binnen rijdt de hoge mest-
vergisting silo’s op een terrein ter grootte van 4 voetbalvelden. Terwijl de provincie stelt geen mestverwerking in 
woongebieden en natuurlijke buitengebieden te willen. De huidige plannen zijn dus strijdig met het provinciaal 
beleid. Daarnaast dient een dergelijk complex goed bereikbaar te zijn voor vrachtverkeer. Het huidige lokale 
wegennet is hier niet op berekend. Volgens ons gemeentebestuur komen alle kosten voor het aanpassen van dit 
lokale wegennet ten laste van de ingezetenen van Sint-Oedenrode. 
Overigens betwisten omwonende of, bij een mestvergistingsinstallatie van dergelijke omvang en capaciteit, de 
gemeente het bevoegde gezag is om de verleende omgevingsvergunningen van augustus en december 2012 af 
te geven. Daarnaast brengt de omgevingsvergunning van december een schaalvergroting per silo met zich mee. 
De doorsnede van één silo komt overeen met de lengte van meer dan 5 aaneengeschakelde woningen. Wellicht 
nog schokkender is dat de gemeente ondanks de schaalvergroting niet getoetst heeft wat het effect is op het 
milieu, de veiligheid en de geur- en geluidshinder. 
 Om de gemeente en de politiek wakker te schudden zullen de bezwaarmakers in een hoorzitting aanstaande 
woensdag 19 juni 2013 hun argumenten naar voren brengen. 

Stichting Tegengas Rooi, woordvoerder dhr. Talsma  
tegengasrooi@gmail.com
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Samen sterker. Dat is het idee van coöperatief bankieren.

www.rabobank.nl/stos

Samen kom je tot een beter advies. Daarom hebben wij jongerenadviseurs die willen weten wat jouw

plannen zijn en die met jou bekijken wat de bank hierbij kan betekenen. Ze vertellen je graag meer

over hoe jij je geldzaken snel & makkelijk kunt regelen en helpen je bij je financiële vragen.

Onze jongerenadviseurs helpen je bij je toekomstplannen.

met een
bank die
dat begrijpt.

Je leven inrichten 
zoals jij dat wilt

Opbrengst Anjercollecte 2013
De landelijke Anjercollecte in de week van 26 mei t/m 2 
juni  heeft dit jaar € 3006,39 opgebracht. 

Namens het Prins Bernhard Cultuurfonds, een fonds dat 
om en aan Cultuur geeft, danken wij alle gulle gevers, de 
contactpersonen en alle vrijwilligers uit de Culturele vereni-
gingen die zich als collectant hiervoor hebben ingezet. Cul-
tureel Platform Sint –Oedenrode, coördinator Anjercollecte.

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

Koffi e met Kennis bij Welzijn De Meierij
In maart is de eerste Koffie met 
Kennis bijeenkomst van dit jaar 
geweest over dementie en het 
Alzheimercafé.

Op dinsdag 18 juni a.s. organise-
ren wij weer een informatiebijeen-
komst en dan met als onderwerp 
Niet Aangeboren Hersenletsel 
(NAH) en café Brein. Er valt veel 
te plannen in het leven. NAH niet! 
Dat overkomt je! Het gebeurt na 
de geboorte en het heeft twee 
oorzaken: traumatisch (verkeers-
ongeluk, vallen, etc.) en niet trau-
matisch (herseninfarct, kanker, 
MS, Parkinson, etc.). 

Mevr. Marlies Croonen is NAH-
consulent in de Watersteeg in Veg-
hel en zal iets vertellen over NAH 
en wat zij en Café Brein voor u als 
mantelzorger kunnen betekenen.

De bijeenkomst wordt gehouden 
op dinsdag 18 juni van 10:00 – 
11:30 uur in Odendael, zaal De 
Dommel. Mocht u belangstel-
ling hebben en willen komen, zou 
u dan zo vriendelijk willen zijn 
om u aan te melden door mij te 
mailen of ons kantoor te bellen: 
j.forsten@welzijndemeierij.nl of 
073-5441400. 
Graag tot de 18e juni!

Brunchgasten opgepikt door luxe vervoer

Rustig kwam afgelopen zondag-
ochtend een grote limousine de 
Streepenstraat ingegleden. Het trok 
aardig wat bekijks in de straat, maar 
degene die in mochten stappen 
hadden de grootste glimlach op het 
gezicht. Het ging om de personen 
die door Stichting Papgat waren uit-
genodigd voor de jaarlijkse brunch.

Vorige week zondag werd het Car-
navalsseizoen van Stichting Pap-
gat officieel afgesloten met een 
bedankmiddag. De verliezers, de 

winnaars van de poedelprijs en de 
eindoverwinnaars van de jaarlijkse 
quiz kregen een bijzondere uit-
nodiging voor de brunch in huize 
Slabbekoorn. 

Een aantal personen, die deze be-
dankmiddag en de brunch al jaren 
organiseert en verzorgt, neemt af-
scheid van Stg. Papgat. Het gaat om 
Ed en Corien Steenbakkers, Johan 
en Antonette van den Bongaardt en 
Christo en Rikie Slabbekoorn. Daar 
werd tijdens de brunch nog bij stil-
gestaan om ze te bedanken.

Rooyse Autobedrijven schenken T-shirts aan Zevensprong
Op 10 juni werden alle vrijwilligers 
van de Zevensprong in het nieuw 
gestoken door de Rooyse Autobe-
drijven. Gert Wehkamp en Herman 
Kraaijvanger overhandigden de T-
shirts namens de Rooyse Autobe-
drijven aan de ruim 60 vrijwilligers. 
Deze vrijwilligers zullen dit jaar 
een groepje begeleiden tijdens de 
Zevensprong en ze doen dat dus in 
een prachtig groen T-shirt.  

Al sinds een aantal jaren worden de 
T-shirts verzorgd door de Rooyse 
autobedrijven. Voorzitter Martin 
van Hastenberg: "Dit is een gewel-
dige stimulans voor ons. Te zien dat 
de Rooyse Autobedrijven het jeugd- 
en jongerenwerk in Rooi zo'n warm 
hart toedragen." 

Nog meer heuglijk nieuws…
Albert Heijn Sint-Oedenrode heeft 
de komende weken een leuke ac-
tie. Bij de emballage is een herken-
bare hoek voor de Zevensprong in-
gericht. Met een lege flessensactie 

kunnen alle klanten de Zevensprong 
steunen door na het inleveren van 
de lege flessen, het bonnetje in een 

speciale box te stoppen. De gehele 
opbrengst vanuit deze actie komt ten 
goede aan de Zevensprong. De kern-

groep hoopt natuurlijk dat een ieder 
de Zevensprong steunt en zijn lege 
flessen inlevert bij de Albert Heijn en 

het bonnetje aan hen doneert! De 
actie loopt vanaf begin juni tot aan 
de start van de Zevensprong.

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
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Juf Regien krijgt adellijk afscheid

Als een koningin arriveerde juf 
Regien vorige week donderdag-
ochtend op het veld naast ‘haar’ 
basisschool Dommelrode. Een 
half uurtje daarvoor was ze thuis 
opgehaald met een koets en een 
huifkar, waar de kleuterklas in zat. 
Regien van de Ven nam afscheid 
als kleuterlerares. Maar liefst 43 
jaar lang gaf ze les op de school.

Alle leerlingen van de school ston-
den te popelen om juf Regien te 
verwelkomen. Met ballonnen in de 
knuistjes vormden ze een erehaag. 
Hier en daar ontsnapte prompt 
een ballon. Toen het feestvarken 
eenmaal via de rode loper haar 
troon had bereikt, werden de he-
liumballonnen massaal de lucht in 

gestuurd. Daarna was het direct 
tijd voor het volgende genietmo-
mentje. Speciaal voor het afscheid 
oefenden de kinderen wekenlang 
om een flashmob te kunnen to-
nen. Juf Regien zag het met een 
brede glimlach gebeuren. 

Na de flashmob gingen alle klassen 
naar binnen om een nieuwe dans 
te oefenen. Later op de dag verza-
melde de school zich in Mariëndael 
om de pasjes aan elkaar te showen. 
Natuurlijk met de lerares als hoofd-
gast. Daarna was er een receptie en 
werd de dag afgesloten met een di-
ner voor genodigden.

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE
Door een zomerse teint voel je jezelf mooier. 
Maar net zoals je je huid verzorgt, is het ook 
belangrijk om het haar te beschermen tegen 
uitdroging door UV- stralen, chloor en zout.
 
Milkshake Sun & More zijn producten die je 
haar en huid beschermen, Het geeft de juiste 
hydratatie om het haar zijdezacht en glanzend 
te houden in deze zonnige periode. Sun & More 
heeft nu ook zonnebrand en lotion voor de huid.
 
Wilt u nu sneller een bruine kleur krijgen, dan is 
dit mogelijk met de snelbruiner van Sun & More.

BIJ AANKOOP VAN DEZE 3 PRODUCTEN 

ONTVANGT U EEN STRANDTAS KADO!

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

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

Mooi Rooi 2013 Stihl  wk 24 25 26.indd   1 6/11/2013   11:54:50 AM
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Lynnynn
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

TV Meierij

Rondje Rooi
Tal van onderwerpen passeren 
de revue in het Rondje Rooi dat 
vanaf 13 juni wordt uitgezonden:

U kunt kijken naar (onder voorbe-
houd): Bruisend Odendael biedt tal 
van activiteiten aan - Gala-avond 
Fioretti-college bij kasteel Hen-
kenshage - Internetcafé voor Senio-
ren al jaren succesvol - Tafeltennis-
vereniging Attaque bestaat 50 jaar  
- Terugblik Open Dag TV Meierij 
- ELE-rally met klassementsproef 
Sloef e.o met Rooise rallyrijders 
in beeld - Avond Wandel4daagse 
OLAT - Groots afscheid Regien v.d. 
Ven na 43 jaar in kleuteronderwijs 
- Smitsorgel in Martinuskerk krijgt 
grote schoonmaakbeurt - Beslis-
sing valt of Ollandia naar 4e Klasse 
promoveert - Theatergroep Frits 
met “Robin Hood” op buitenpo-
dium Mariëndael - Dichter Julius 
Dreyfsandt zu Schlamm leest uit 
eigen werk

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

Oog op Rooi
Voor de aflevering van juni zijn 
voor ‘t actuele praatprogramma 
Oog Op Rooi (OOR) een drietal 

gasten aan de tafel van Michiel 
Bakker aangeschoven, in wille-
keurige volgorde;
Jesje de Schepper, zangeres, over 
de voorbereidingen voor haar 
nieuwe CD
Lin Schakenraad, secretaris Stich-
ting Sportgala Sint-Oedenrode, 
over de functie en impact van het 
sportgala en haar eigen sportcar-
rière.
Rien Voets, voorzitter Rooise 
Fietsvierdaagse, over het succes 
van de fiets4daagse en fietsre-
creatie in het algemeen.

Interessante achtergronden over 
de Slophoosweg krijgt u van 
Willy Damen, mensen op straat 
krijgen weer een vraag voorgelegd 
en, met een knipoog naar de toe-
komst, is er weer een korte clip. 

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
tot en met vrijdag 21 juni 0.00 
uur en elke 4 uur gedurende 2 
weken herhaald. 
Uitzendtijden 0:00 – 04:00 – 
08:00 – 12:00 – 16:00 en 20:00 
uur.

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

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

In samenwerking met 

Kelly en Eline

Geslaagd en nu 
op avontuur!

Geboren
6 juni 2013

Zoon van Dirk en Inge Konings
Broertje van Finn

Tijm 8 - 5491 KS - St-Oedenrode

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Heel veel succes 

op weg naar 

de top 

van de Alpe d’Huez

Astrid en Trees

Christien, 

kanjer!!

Zusje van Skip geboren

Lente Leermakers
4-6-2013

50 cm op het latje
3375 gr in m’n blote gatje

dochter van 
Silvie van der Schoot en 

Thambo Leermakers

12-06-1973 - 12-06-2013

Postbode Willy ( Konings)

Hartelijk gefeliciteerd 
met je 40 jarig jubileum.

Wilma, Femke, 
Roel, Tamara, Lindi, 

Dirk, Inge, Finn en Matz

40 
jarig 

jubileum

1933 2013

80    
18 JUNI

Even een klikmelding 
tussendoor

Deze ambtenaar wordt 
geen 35, maar 40 hoor!

Gefeliciteerd, vrienden 
van KPN

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

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

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

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

www.verkeersschoolschellekens.n l

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

 Milou Bloks
Geslaagd

Gefeliciteerd
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Zondag 16 juni

€ 23,95
€ 19,95

 v.a.
€ 10,95

De liefste vaders van Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode heeft ontzettend veel lieve vaders. Dat is wel gebleken uit de vele inzendingen 
voor ‘de liefste vader van Sint-Oedenrode’. Een onafhankelijke jury heeft drie vaders gekroond 
tot ‘liefste’, maar natuurlijk verdienen ook de anderen een eervolle vermelding. Peer van Vugt, 
Matri van den Berg en Frank van de Laar zijn uitein-
delijk de gelukkigen. Zij mogen aanstaande zaterdag 
tussen 11.00 en 12.00 uur een leuk presentje op ko-
men halen bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17. 

Wij hebben een stoere en sterke papa. Hij werkt graag 
en hard, maar toch heeft hij altijd 
tijd voor ons. Hij rijdt altijd met Jordy mee naar de wa-
terpolo en hij brengt mij altijd naar het dansen en één 
keer in de maand brengt hij mij naar Lunenburg. Hij 
helpt ons ook met huiswerk maken en heeft ook overal 
een oplossing voor. We hoeven maar te vragen en hij 
doet het voor ons en soms kan hij ook wel eens een 
beetje gek doen. Voor onze oma doet hij ook alles. Wij 
zijn echt super blij met onze papa.
 
Gr. Jordy en Fleur van Vugt

Mijn vader Martri van den Berg is….

De liefste , de stoerste, de beste,  de sterkste!!  Omdat mijn 
vader altijd tussen de middag voor ons is met de lunchpauze. 
Samen doen wij altijd heel veel  leuke dingen. Zoals:  knutselen, 
� etsen,  wandelen, stoeien. Als wij op vakantie gaan, dan gaan 
we meestal zwemmen. Dan doen mijn vader en ik  en mijn 
zusje een bommetje in het water.
Mijn vader is er altijd voor ons, daarom is hij de beste papa  
van Sint-Oedenrode. Omdat ik  heel veel van die lieve, leuke, 
beste, sterkste, stoere, gekke  papa hou, wil ik hem graag in 
het zonnetje zetten.
Papa houd niet van cadeaus, daarom wilde ik hem graag op 
deze manier in het zonnetje zetten

Groetje Jessica van den Berg

Wij vinden dat we de liefste, stoerste, sterkste en beste papa van 
Sint-Oedenrode hebben, omdat hij altijd 
voor z’n drie dochters klaarstaat.  Op maan-
dag is papa thuis en maakt hij er altijd weer 
een feestje van. Tussen de middag haalt hij 
allemaal lekkere dingen en soms eten we bij 
Bakkertje Bart. ’s Avonds kookt hij heel lekker 
voor ons en voor opa Ben. En als het mooi 
weer is gaan we vaak nog een ijsje eten met 
papa. Ook gaat hij vaak met ons hockeyen of 
voetballen in de tuin. Als papa dienst heeft 
mogen wij om de beurt mee rijden om de 
paardjes beter te maken. Van papa mogen 
we ook altijd lang opblijven! Daarom hebben 
wij de allerliefste papa van de hele wereld!!!! 

Groetjes Dide, Meike & Roos van de Laar

Mijn vader Martri van den Berg is….

De liefste , de stoerste, de beste,  de sterkste!!  Omdat mijn 
vader altijd tussen de middag voor ons is met de lunchpauze. 
Samen doen wij altijd heel veel  leuke dingen. Zoals:  knutselen, 
� etsen,  wandelen, stoeien. Als wij op vakantie gaan, dan gaan 
we meestal zwemmen. Dan doen mijn vader en ik  en mijn 
zusje een bommetje in het water.
Mijn vader is er altijd voor ons, daarom is hij de beste papa  
van Sint-Oedenrode. Omdat ik  heel veel van die lieve, leuke, 
beste, sterkste, stoere, gekke  papa hou, wil ik hem graag in 
het zonnetje zetten.
Papa houd niet van cadeaus, daarom wilde ik hem graag op 
deze manier in het zonnetje zetten

Groetje Jessica van den Berg

Wij vinden dat we de liefste, stoerste, sterkste en beste papa van 
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Peer van Vugt

Peer van Vugt

Matri van den Berg

Frank van de Laar

Marcel Kapteijns

Maikel van der Velden

Marc van Delft

Cees van den Boer

Rob Dekker

 

Een tas zonder toeters of bellen 
maar wel waanzinnig goed, de Traf-
� c Double Bag. De tas heeft een 
inhoud van maar liefst 28,5 liter. De 
afmetingen van de tas zijn: 37 x 32 x 
12 centimeter.

stevige, sportieve dubbele tas
nu van € 34.95 

voor € 24.95

Speciaal voor Moederdag:
 

Bike Center
Ko� eren 19 5492 BL Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722 www.bikecenterrooi.nl

Afneembaar mandje van Cordo
inclusief bevestiging 

nu van € 42.95

voor € 22.95 

 Gazelle Duty NL
Leverbaar in maar liefst 4 kleuren.
extra stevig frame en banden en 
heerlijk comfort zadel.
Ook te voorzien van een in kleur 
meegespoten achterdrager!

 Vanaf €549.-

 

Een tas zonder toeters of bellen 
maar wel waanzinnig goed, de Traf-
� c Double Bag. De tas heeft een 
inhoud van maar liefst 28,5 liter. De 
afmetingen van de tas zijn: 37 x 32 x 
12 centimeter.

stevige, sportieve dubbele tas
nu van € 34.95 

voor € 24.95

Speciaal voor Moederdag:
 

Bike Center
Ko� eren 19 5492 BL Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722 www.bikecenterrooi.nl

Afneembaar mandje van Cordo
inclusief bevestiging 

nu van € 42.95

voor € 22.95 

 Gazelle Duty NL
Leverbaar in maar liefst 4 kleuren.
extra stevig frame en banden en 
heerlijk comfort zadel.
Ook te voorzien van een in kleur 
meegespoten achterdrager!

 Vanaf €549.-

Vaderdag actie
Teasy GPS toestel.

volledige GPS met navigatie mogelijkheden, 
routes maken en opslaan. Tevens fietscomputer functies.

Aanbieding:
Race schoenen en Race Pedalen 

van Shimano

Racefiets Stevens:
100% Shimano afgemonteerd, triple crankset, 

Aluminium Triple butted 6061 frameset.

Van € 1015,- voor € 899,-

Lekker kleurtje! 
De Amarillo van Miele 

S8 XXL
2200 Watt, actieradius 11 meter, Air-clean-fi lter.

NU 239,-S6 AMARILLO
2000 Watt, actieradius 10 meter.

NU 199,-

XXL VERLENGBARE SLANG

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NLELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Als vader dan toch zuigen moet, 
dan maar met een gele!

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-
Lekker kleurtje! 

De Amarillo van Miele 

S8 XXL
2200 Watt, actieradius 11 meter, Air-clean-fi lter.

NU 239,-S6 AMARILLO
2000 Watt, actieradius 10 meter.

NU 199,-

XXL VERLENGBARE SLANG

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NLELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Borchmolendijk 9, 5491 AJ Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-472362   •   www.roxs.nl
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Luc van den Tillaart

Harm van der Pol

Edwin van Hommel Michel Habraken

Danny Koekelkoren

Guido van Schaijk

Hans Geboers
Ton Schellekens
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Paul Hellings

VADERDAG.....
kleur en � eur voor binnen en buiten

Boskantseweg 59, 5492 BV Sint-Oedenrode    •    Tel.: 0413-472562    •    www.tuincentrumbrekelmans.nl
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De liefste vaders van Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode heeft ontzettend veel lieve vaders. Dat is wel gebleken uit de vele inzendingen 
voor ‘de liefste vader van Sint-Oedenrode’. Een onafhankelijke jury heeft drie vaders gekroond 
tot ‘liefste’, maar natuurlijk verdienen ook de anderen een eervolle vermelding. Peer van Vugt, 
Matri van den Berg en Frank van de Laar zijn uitein-
delijk de gelukkigen. Zij mogen aanstaande zaterdag 
tussen 11.00 en 12.00 uur een leuk presentje op ko-
men halen bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17. 

Wij hebben een stoere en sterke papa. Hij werkt graag 
en hard, maar toch heeft hij altijd 
tijd voor ons. Hij rijdt altijd met Jordy mee naar de wa-
terpolo en hij brengt mij altijd naar het dansen en één 
keer in de maand brengt hij mij naar Lunenburg. Hij 
helpt ons ook met huiswerk maken en heeft ook overal 
een oplossing voor. We hoeven maar te vragen en hij 
doet het voor ons en soms kan hij ook wel eens een 
beetje gek doen. Voor onze oma doet hij ook alles. Wij 
zijn echt super blij met onze papa.
 
Gr. Jordy en Fleur van Vugt

Mijn vader Martri van den Berg is….

De liefste , de stoerste, de beste,  de sterkste!!  Omdat mijn 
vader altijd tussen de middag voor ons is met de lunchpauze. 
Samen doen wij altijd heel veel  leuke dingen. Zoals:  knutselen, 
� etsen,  wandelen, stoeien. Als wij op vakantie gaan, dan gaan 
we meestal zwemmen. Dan doen mijn vader en ik  en mijn 
zusje een bommetje in het water.
Mijn vader is er altijd voor ons, daarom is hij de beste papa  
van Sint-Oedenrode. Omdat ik  heel veel van die lieve, leuke, 
beste, sterkste, stoere, gekke  papa hou, wil ik hem graag in 
het zonnetje zetten.
Papa houd niet van cadeaus, daarom wilde ik hem graag op 
deze manier in het zonnetje zetten

Groetje Jessica van den Berg

Wij vinden dat we de liefste, stoerste, sterkste en beste papa van 
Sint-Oedenrode hebben, omdat hij altijd 
voor z’n drie dochters klaarstaat.  Op maan-
dag is papa thuis en maakt hij er altijd weer 
een feestje van. Tussen de middag haalt hij 
allemaal lekkere dingen en soms eten we bij 
Bakkertje Bart. ’s Avonds kookt hij heel lekker 
voor ons en voor opa Ben. En als het mooi 
weer is gaan we vaak nog een ijsje eten met 
papa. Ook gaat hij vaak met ons hockeyen of 
voetballen in de tuin. Als papa dienst heeft 
mogen wij om de beurt mee rijden om de 
paardjes beter te maken. Van papa mogen 
we ook altijd lang opblijven! Daarom hebben 
wij de allerliefste papa van de hele wereld!!!! 

Groetjes Dide, Meike & Roos van de Laar
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inhoud van maar liefst 28,5 liter. De 
afmetingen van de tas zijn: 37 x 32 x 
12 centimeter.

stevige, sportieve dubbele tas
nu van € 34.95 

voor € 24.95

Speciaal voor Moederdag:
 

Bike Center
Ko� eren 19 5492 BL Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722 www.bikecenterrooi.nl

Afneembaar mandje van Cordo
inclusief bevestiging 

nu van € 42.95

voor € 22.95 

 Gazelle Duty NL
Leverbaar in maar liefst 4 kleuren.
extra stevig frame en banden en 
heerlijk comfort zadel.
Ook te voorzien van een in kleur 
meegespoten achterdrager!

 Vanaf €549.-

Vaderdag actie
Teasy GPS toestel.

volledige GPS met navigatie mogelijkheden, 
routes maken en opslaan. Tevens fietscomputer functies.

Aanbieding:
Race schoenen en Race Pedalen 

van Shimano

Racefiets Stevens:
100% Shimano afgemonteerd, triple crankset, 

Aluminium Triple butted 6061 frameset.

Van € 1015,- voor € 899,-

Lekker kleurtje! 
De Amarillo van Miele 

S8 XXL
2200 Watt, actieradius 11 meter, Air-clean-fi lter.

NU 239,-S6 AMARILLO
2000 Watt, actieradius 10 meter.

NU 199,-

XXL VERLENGBARE SLANG

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NLELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Als vader dan toch zuigen moet, 
dan maar met een gele!

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-
Lekker kleurtje! 

De Amarillo van Miele 

S8 XXL
2200 Watt, actieradius 11 meter, Air-clean-fi lter.

NU 239,-S6 AMARILLO
2000 Watt, actieradius 10 meter.

NU 199,-

XXL VERLENGBARE SLANG

Electro World is onderdeel van

ELECTROWORLD.NLELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT

Borchmolendijk 9, 5491 AJ Sint-Oedenrode   •   Tel.: 0413-472362   •   www.roxs.nl

VaderdagVaderdagVaderdagVaderdagVaderdag

Luc van den Tillaart

Harm van der Pol

Edwin van Hommel Michel Habraken

Danny Koekelkoren

Guido van Schaijk

Hans Geboers
Ton Schellekens

VaderdagVaderdagVaderdagVaderdagVaderdagVaderdag
Paul Hellings

VADERDAG.....
kleur en � eur voor binnen en buiten

Boskantseweg 59, 5492 BV Sint-Oedenrode    •    Tel.: 0413-472562    •    www.tuincentrumbrekelmans.nl
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VOORTAAN OOK GEOPEND 
OP MAANDAGMIDDAG

Sale
Sale

Markt 28 5492 AB Sint-Oedenrode T 0413-477030 www.geritsmode.nl 

Sale
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  

 

Zondag 16 juni VADERDAG

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

20% korting* op alle geuren.

Daarbij krijgen de kinderen die 
ZATERDAG meekomen ook een gratis 

ijsje (bij aankoop van product).

PRACHTIGE HANGPLANTEN 
EN ZOMERGOED

hangplanten  €9,-

 
waarvan 20% gaat naar
Rooi d’Huez t.b.v. KWF

GROEN EXCLUSIEF S T

 

openingstijden
ma t/m za 

10.00 uur tot 18.00 uur

zomergoed €1,10

PRACHTIGE HANGPLANTEN 
EN ZOMERGOED

hangplanten  €9,-

 
waarvan 20% gaat naar
Rooi d’Huez t.b.v. KWF

T

zomergoed €1,10
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EN ZOMERGOED

hangplanten  €9,-

 

 

openingstijden

zomergoed €1,10

Schoor 3
06-20438743

www.groenexclusief.nl

ma t/m vr 10.00 uur tot 19.00 uur
za van 10.00 uur tot 17.00 uur
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Vaderdag-tip:
4 barbecueworsten

+
4 hamburgers

+
4 gemarineerde haas- of 

schouderkarbonades
+

Verheijen-koeltas

Normaal ± € 22,50 

Nú € 15,00
Deze aanbieding is van 

donderdag 13 juni tot en met 
zaterdag 15 juni!!!

TRAITEUR-SLAGERIJ VERHEIJEN   •   HEUVEL 26   •   TEL.: 0413 47 24 63 
WWW.TRAITEUR-SLAGERIJVERHEIJEN.NL

Vaderdag-tip:Vaderdag-tip:

vaderdag
Verras je vader met de Cadeaukaart!

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

www.kluswijs.nl

Openingstijden:
Maandag 8.00 - 18.00 uur
Dinsdag 8.00 - 18.00 uur
Woensdag 8.00 - 18.00 uur
Donderdag 8.00 - 18.00 uur
Vrijdag 8.00 - 20.00 uur
Zaterdag 8.00 - 17.00 uur

Uw persoonlijke
NIEUw!
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Laatste politietrainingsmissie Kunduz als volgende avontuur

Wakskiën in Zweden, in de vroege 
morgen met een kopje koffie op 
het dek kijken naar springende 
dolfijnen of even wegdromen bij 
het geluid van zingende meeu-
wen. Marieke van de Ven maakt 
het mee bij de Marine. Bijna drie 
jaar geleden zorgde de verpleeg-
ster uit Nijnsel voor een omme-
zwaai in haar leven. Ze verruilde 
een verzorgingstehuis voor defen-
sie. Maanden van oefening volg-
de en vorige week vertrok ze voor 
een serieuze missie naar Afghani-
stan. Ze maakt nu deel uit van de 
laatste groep militairen die parti-
cipeert aan de politietrainingsmis-
sie in Kunduz.

Samen met haar broer Mark dren-
telde Marieke over een opleidin-
genbeurs. Ze vond haar werk leuk, 
maar niet iets voor de komende 
veertig jaar. Haar oog viel op een 
stand van de marine. Ze raakte in 
gesprek en voor ze het zelf wist 
bracht ze een bezoek aan Den 
Helder. “Het totaalplaatje beviel 
me wel”, vertelt Marieke. “Vooral 
het feit dat ik veel van de wereld 
kon zien trok me aan. Daarom be-
sloot ik om me aan te melden. Ik 
wilde algemeen militair verpleeg-
kundige worden.” Marieke werd 
onderworpen aan tests waar ze 
relatief makkelijk doorheen kwam. 
Ze werd aangenomen en mocht 

starten met de Eerste Maritieme 
Militaire Vorming. “Je wordt dan 
opgeleid als een echte militair. Ik 
moest mee op bivak en deelnemen 
aan pittige oefeningen. Nu lach ik 
er om, maar toen vond ik het echt 
ontzettend zwaar. Wat heb ik me 
destijds aangesteld, haha.” 

Toen de eerste drie maanden erop 
zaten, was Marieke klaar voor de 
volgende fase. Ze ging op winter-
training in Scandinavië en werd 
daarna gestationeerd in Hilversum. 
“Daar heb ik een heel diverse oplei-
ding gekregen. Traumagerelateerde 
luchttransport, werken als laborant 
of zes weken lang casussen verwer-
ken. Ik ging dan met anderen het 
bos in. Onder tijdsdruk moesten we 

opdrachten uitvoeren, zoals in het 
donker infuus prikken.” Het ging 
snel voor Marieke. Haar ‘saaie’ 
werk in het verpleegtehuis had ze 
omgeruild voor een gevarieerd en 
uitdagend bestaan in het leger. Een 
leven wat alleen maar meer flitsend 
zou worden. Ze stond namelijk aan 
de vooravond van haar eerste oe-

fening op zee, een trip naar Enge-
land. Daarna regen de reizen zich 
aaneen. Van de Middelandse zee 
tot Scandinavië, van Dublin tot Sin-
gapore. Overal werden oefeningen 
uitgevoerd. Tot de trip naar Soma-
lië. “Dat was mijn eerste serieuze 
uitzending. Met een clubje mari-
niers vloog ik naar Dubai om daar 
een schip te beveiligen dat voorbij 
de piraten van Somalië moest zien 
te komen. Hoewel de kans groot 
was dat we aangevallen zouden 
worden, is er niets gebeurd.”  
Het huidige station is dus Kunduz. 
Toen de militair verpleegkundige 

een paar maanden geleden hoor-
de dat ze naar Afghanistan mocht, 
ging voor haar een wens in vervul-
ling. Het voelde als een bekroning 
voor Mariekes werk en inzet. “Het 
is de bedoeling dat ik 4,5 maand in 
Kunduz verblijf. Omdat Duitsland 
zich terugtrekt (resultaten zijn be-
reikt), houdt automatisch de mis-

sie op voor Nederland. De Neder-
landse militairen worden namelijk 
beveiligd door de Duitsers. Zonder 
beveiliging is het gewoonweg te 
gevaarlijk.” Als de Nederlanders 
straks huiswaarts keren, hebben ze 
2,5 jaar besteed aan het opleiden 
van politiemensen. “Ik zal vooral 
in Kunduz verblijven. Daar zijn in-
middels vier politiebureaus. Bij mijn 
functie hoort dat ik de poort mee 
uitga als mijn collega’s opgeleide 
politiemensen gaan monitoren. Als 
er iets gebeurt moet de medische 
staf er bij zijn. Daarnaast moet ik 
ervoor zorgen dat al mijn materiaal 
up tot date blijft en help ik militai-
ren met eerstelijns klachten. Waar 
nodig verwijs ik ze door naar de 
dokter.” 

Gelukkig is het de laatste jaren rus-
tig rondom de missie in Kunduz. 
Er zijn weinig tot geen inciden-
ten. “Toch wil dat niets zeggen”, 
zegt Marieke. “Je weet natuurlijk 
nooit of er iets gaat gebeuren. Er 
is altijd een risico in dat gebied.” 
Deze bewering zal de bezorgd-
heid van haar ouders alleen maar 
versterken. “Van mijn vader hoor 
ik er niet veel over. Mijn moeder 
laat wel duidelijk blijken dat ze 

het maar niets 
vindt. Ergens is 
dat wel begrij-
pelijk, maar 
overal kan 
je iets over-
komen. Dat 
kan ook als 
ik in Rooi 
de straat 
oversteek.”

M a r i e k e 
weet nog 
niet precies 
wat haar te 
wachten staat 
als ze weer te-
rug is. Dat is het 
avonturistische en 
ongrijpbare van 
haar leven als mi-
litair. Het lijkt haar 
echter wel wat om 
gestationeerd te wor-
den op Aruba of 
Curaçao, of om 
met een groot ma-
rineschip naar Somalië te 
gaan voor het verrichten van cor-
rigerende handelingen. Wat het 
ook wordt, Marieke wil avontuur 
en dat zal ze krijgen ook.

het maar niets 
vindt. Ergens is 
dat wel begrij-
pelijk, maar 
overal kan 
je iets over-
komen. Dat 
kan ook als 
ik in Rooi 
de straat 
oversteek.”

M a r i e k e 
weet nog 
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wat haar te 
wachten staat 
als ze weer te-
rug is. Dat is het 
avonturistische en 
ongrijpbare van 
haar leven als mi-
litair. Het lijkt haar 
echter wel wat om 
gestationeerd te wor-
den op Aruba of 
Curaçao, of om 
met een groot ma-
rineschip naar Somalië te 

“NU LACH IK ER OM, 
MAAR TOEN VOND IK HET ECHT 

ONTZETTEND ZWAAR.”

Marieke van de Ven tijdens een oefening in Frankrijk.

Marieke in Kunduz stad

Gitaarmuziek zorgt voor leuke avond Odendael

De Ollandse gitaarvereniging 
Ancora was vorige week dins-
dagavond aanwezig in Odendael 
voor een optreden. Het muzieken-
semble zorgde voor een gezellige 
sfeer. Met liedjes die zowel met 
gitaar als zang werden uitgevoerd. 

Om half acht begonnen de jeugd-
leden van Ancora met de opening. 
Onder begeleiding van de 17-ja-
rige dirigent Bouwdewijn Dolstra 
speelden zij liedjes als Una Paloma 
Blanca en Rosanne. 

Nadat de kinde-
ren hun gitaren op 
hadden geborgen, 
begonnen de vol-
wassenen te spelen. 
Hun voorstelling 
bevatte nummers 
die vele bewoners van Odendael 
nog kenden van vroeger, maar 
ook nieuwere liedjes. Voorbeelden 
hiervan zijn; Brabant, Tanze mit 
mir in den morgen, Sierra Madre 
en Avond. Deze werden gespeeld 
met bas-, akoestische-,  en elektri-
sche gitaren. 

Voorzitster van Ancora, Betsie 
Geerts: “We vinden het altijd 
erg fijn om te spelen in een ver-
zorgingstehuis, want daar zijn de 
mensen altijd enthousiast. Oden-
dael was daar vanavond geen uit-
zondering op.”   

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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Bedankt alle wandelaars, vrijwilligers, sponsors en iedereen die 
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Mooi op  leeftijd
Dagje dagzorg “de Misse” Odendael

“Ik ga graag naar de dagzorg. Er 
is gelegenheid sociale contacten 
aan te gaan en er worden  trainin-
gen aangeboden om mijn zelfred-
zaamheid te bevorderen. Iedereen 
vindt het hier fijn. Ze zijn super 
lief voor ons en er wordt goed 
voor ons gezorgd. Iedereen is an-
ders, maar ze zijn even goed voor 
iedereen. Ik vind dat iemand dat 
een keer gezegd moet hebben, 
daarom doe ik het nu.”

Dit was de uitspraak van mevrouw 
Lambermont. Ze bezoekt met re-
gelmaat dagzorg “De Misse” bij 
Odendael.  Activiteitenbegeleid-

ster Ria Verhagen legt uit wat de 
dagzorg precies inhoudt; ”Dagzorg 
biedt bezoekers structurele dagbe-
steding en daarmee verlichting voor 
de mantelzorger wanneer de thuis-
situatie moeilijker wordt. Bezoekers 
krijgen een programma aangebo-
den wat zoveel mogelijk aansluit 
bij de interesse en mogelijkheden. 
Hieronder behoren creatieve en 
ontspannende activiteiten, zoals: 
hobby, muziek, spel en beweging.”

Ria vervolgt haar verhaal. “Het pro-
gramma start `s morgens om 9.30 
uur. De dag begint met koffie of 
thee. In de loop van de ochtend 

wordt de krant voorgelezen en be-
sproken. Soms wordt er dan iets ge-
bakken of gekookt. Rond 12.00 uur 
dineren de bezoekers samen. In de 
middag is er een ontspanningsacti-
viteit dat kan variëren van kaarten 
maken, bloemschikken of er komt 
een speciale gast. Het professionele 
team van “de Misse” ondersteunt 
en probeert zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de wensen en ideeën van 
de bezoekers van die dag.”

Degene die in aanmerking komen 
voor dagzorg “de Misse” hebben 
vaak een indicatie van het CIZ 
(centraal indicatie zorg).

Fietsclub PVGE fi etst de ”Vincent van Gogh” route

Op woensdag 19 juni organiseert 
de PVGE Son en Breugel e.o. een 
prachtige en gevarieerde fiets-
tocht oostwaarts door het gebied 
ten zuiden van het Wilhelminaka-
naal.  Er wordt direct met de fiets 

om 9.30 uur vanaf het 17 Septem-
berplein vertrokken.

Allereerst wordt richting Stad van 
Gerwen gefietst om dan via de 
Gerwense heide naar kasteel Croy 

te gaan. Vervolgens fietst men via 
de noordrand van Stiphout via 
Gerwen naar Nuenen,  waar de 
lunchpauze is. 
Na de middagpauze wordt via Op-
wetten, Nederwetten en Hooidonk 
naar Son en Breugel teruggekeerd. 
Tijdens de fietstocht zal speciaal op 
die punten worden stilgestaan, die 
in het leven  Vincent van Gogh een 
rol speelde. 
Het wordt een volle dagtocht van 
ca 42 km; verwachtte terugkomst 
ca 16.30 uur.
Zij, die slechts een ½ dag willen 
fietsen, keren na de gebruikelijke 
ochtendkoffiepauze huiswaarts.
Ook nieuwe leden zijn op deze 
fietstocht van harte welkom. 
Verder inlichtingen bij fietsclub coördi-
nator: Herman Hendriks, 
tel.: 0499-473042; 
e-mail: 
herman.j.hendriks@planet.nl

Laureatenconcert “Masters of Music”

De KBO cultuurclub had donder-
dagmiddag 6 juni om 12.30 uur 
een bezoek aan het lunchpauze-
concert op haar programma staan. 
De laureaten van de Fontys Ho-
genschool voor de kunsten uit 
Tilburg verzorgden dit lunchpau-
zeconcert in het Philips Muziek-
centrum in Eindhoven. 

Om 12.15 uur verzamelden zich 
een klein aantal Rooise senioren 
in de foyer van het mooie mu-
ziek centrum. De inkom bedroeg 
slechts € 2,- en daarvoor hoefde 
je het niet te laten, integendeel. 
Want gedurende dit lunchuur 
hoorden ze prachtige muziek van 
deze Tilburgse laureaten in de Klei-
ne Zaal, die toch redelijk vol met 

publiek zat, gezien het zomerse 
weer buiten.
Het waren inderdaad Masters of 
Music, we hoorden een selectie 
van de beste eindexamens van het 
Conservatorium met medewerking 
van Toon Bierman & Dymphy 
Kiggen, piano, Francesca Raponi, 
fluit “Chantde Linos” van Andre 
Jolivet, Sander van Willigenburg, 
gitaar “Fantasie hongroise” van 
J.K. Mertz en van Isaac Albenitz 
“Mallorca” en “Sevilla”

Lauri Brons, sopraan en Ludovico 
d’Ignazio, fluit “Sweet Bird” van 
Handel en van Amadeus Mozart 
“Giunse alfin il momento” en “Il 
bacio” van L. Arditi. Deze jonge 
“Masters of Music” werden be-
loond met staand applaus, het 
was echt genieten van deze muzi-
kale lunch. Een goed gekozen pro-
gramma van KBO cultuurclub.

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:

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

 

Beeldzorg: een waardevolle 
aanvulling van de zorg

Op de kast in de kamer van 
Johanna van de Wijdeven staat 
een i-pad. Voor veel mensen van 
haar leeftijd is het maar een eng 
apparaat. Ook Johanna is een 
beetje bang voor het onbekende, 
maar ze leert hem langzaam maar 
zeker te bedienen. In eerste instan-
tie niet voor spelletjes of internet, 
maar voor zorg op afstand. Thuis-
zorg Pantein biedt voortaan beeld-
zorg in Sint-Oedenrode. De eerste 
ervaringen zijn zeer positief.

De i-pad van Johanna begint te 
rinkelen. “Druk nu maar op de 
groene knop”, verzoekt verpleeg-
kundige Susan van Erp vriendelijk. 
Johanna drukt en zit plotseling 
tegenover het gezicht van zorg-
coördinator Wilhelmien van den 
Tillaart. Susan en Wilhelmien laten 
op deze manier zien hoe ze straks 
– als Johanna het onder knie heeft 
– zorg op afstand kunnen bieden. 
“Beeldzorg is een waardevolle 
aanvulling op de bestaande zorg”, 
begint Wilhelmien. “Samen met 
onze cliënt spreken we af wan-
neer we gaan inbellen  en welke 
zorg we via het beeldscherm gaan 

bieden. Voor de curatieve zorg blij-
ven we komen.  Twee teams van 
Pantein Sint-Oedenrode draaien 
een pilot beeldzorg vanuit kan-
toor via de i-pad [ die in  bruikleen 
wordt gegeven ]. De mensen moe-
ten vaak eerst even wennen, maar 
als ze het eenmaal onder de knie 
hebben dan werkt het heel pret-
tig”, aldus Susan.

Een check in de ochtend of me-
vrouw goed geslapen heeft, een 
kort gesprek wanneer iemand vra-
gen heeft over een ziekte of be-
perking of herinneren aan het in-
nemen van medicijnen, meekijken 
met een handeling bijvoorbeeld 
insuline spuiten. De medewerkers 
van Pantein bellen in op een vast en 
afgesproken tijdstip. Wilhelmien: 
“Mevrouw van de Wijdeven heeft 
een maal per week een beeldzorg 
moment om te vragen hoe het 
gaat en om te herinneren aan de 
medicijnen die ze moet nemen. De 
overige zorgmomenten blijven we 
bij mevrouw komen”.
Heeft u interesse in deze vorm van 
laagdrempelige zorg? Bel dan naar 
Thuiszorg Pantein 0900-8803 

Verpleegkundige Suzan van Erp helpt mevrouw van de Wijdeven met de I-pad. 
Zorgcoördinator Wilhelmien van den Tillaart maakt verbinding vanuit kantoor.
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Veel voordeel op uw nieuwe Kia cee’d.
Kia 20 jaar in Nederland.

De sportieve 
primeur van Kia!

Nu tijdelijk vanaf Nu tijdelijk vanaf

 19.995,-  19.995,-

Normaal v.a.  21.790,- Normaal v.a.  21.790,-

Meerprijs Sportswagon  1.000,-

A | 20% netto bijtelling v.a.  129,- /mnd* A | 20% netto bijtelling v.a.  129,- /mnd*

20th Anniversary 
Surprise Surprise! 
Alle Kia cee’d 20th Anniversary modellen tijdelijk gratis 
met een volledig genntegreerd Pioneer navigatiesysteem 
met touchscreen t.w.v.  1.295,- en o.a. airconditioning, 
Cruise Control en LED-dagrijverlichting.Klantvoordeel tot  1.795,- Klantvoordeel tot  1.795,-

Er is al een Kia cee’d v.a.  18.495,- Er is al een Kia pro_cee’d v.a.  18.495,- 

Kia cee’d
20th Anniversary
1.6 GDi 5-deurs

Kia pro_cee’d
20th Anniversary
1.6 GDi 3-deurs

Gem. verbruik: 3,7 – 6,1 l/100km, 27,0 - 16,4 km/l. CO2-uitstoot: 97 – 149 g/km. 
Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten 
voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. De gratis Pioneer navigatie ontvangt u bij aankoop van een nieuwe Kia cee’d, Kia cee’d Sportswagon en Kia pro_cee’d zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 29 juni 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie 
met andere acties. *Alle genoemde bijtellingspercentages, zijn afhankelijk van datum van registratie. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% 
inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. 

CONTENT AUTOGROEP

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

1 en 2 stuks 20%

3 en 4 stuks 30 %

5 en meer stuks 40 %

Evy, de Cloud oplossing van Drie-O

Stel, je bent bezig met een grote 
opdracht. De tijd dringt. Over 
twee dagen lever je het werk in 
waar je maanden tijd in hebt ge-
investeerd. Plotseling crasht je 
computer. Je bent alles kwijt. Dit 
scenario hoopt niemand mee te 
maken. Drie-O Automatisering 
heeft hiervoor de oplossing: Evy, 
de Cloud oplossing van het IT-
bedrijf uit Sint-Oedenrode.

Cloud is een omgeving waar bedrij-
ven of particulieren in kunnen wer-
ken zonder dat ze een server nodig 
hebben. Inloggen kan middels een 
internetverbinding, dus er kan al-
tijd en overal gewerkt worden. De 
grote investeringen van hard- en 

software vervallen en er de jaar-
lijkse beheer kosten gaan omlaag. 
Hierdoor kan een ondernemer veel 
geld besparen. De cloud bestaat al 
jaren. Ook Drie-O biedt het al ruim 
5 jaar aan onder de naam Evy (Eve-
rywhere). Een Cloud systeem zoals 
alleen Drie-O het kan bieden. 

“Het grote voordeel van Evy is dat 
je overal ter wereld in kunt loggen. 
Je kunt altijd bij je mail en bij je be-
standen, zonder dat je er een ser-
ver voor nodig hebt. Je werkplek 
komt als het ware online te staan 
en is 24/7 bereikbaar. Het is voor 
verschillende branches geschikt. 
Naast de Office software draait er 
ook al diverse branche specifieke 

software.”, legt Mark Wijger-
gangs, eigenaar van Drie-O, uit.

Grote bedrijven als Apple en Goog-
le bieden ook Cloud programma’s 
aan. Volgens Wijgergangs heeft 
Evy t.o.v. de cloudoplossingen van 
deze bedrijven een aantal voorde-
len. “Bij ons weet je precies waar 
de bestanden worden opgeslagen 
en word je meteen geholpen als er 
iets aan de hand is. We zijn ten-
slotte het bedrijf om de hoek.”

Heeft u interesse in Evy, de Cloud op-
lossing van Drie-O? Stap dan nu in 
en maak kennis. U krijgt een proef-
abonnement van een maand gratis. 
Zie ook www.drieo.nl/evyopproef. 

Advertorial

Gouden Leeuw breidt terras uit

Café de Gouden Leeuw is klaar voor de zomer. Het Grand Café had al een terras 
onder de overkapping bij de ingang, maar nu heeft het uit weten te breiden naar 
de Markt. Daarmee vergoot de Gouden Leeuw haar terras met tientallen plaatsen. 
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Ge moet de jong ’n bietje aonuppere.
Je moet de kinderen een handje helpen.
Uit: Brabantse spreekwoorden 

van Hein Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 Schuimparty op 14 juni bij Jeugddisco 
The Joy, niet voor ouders! 

Nee
mevrouw, ook

niet om uw vuile
vaat af te komen

wassen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Freek Glorius

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Henny van Loon
Nachtegaal 17

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Aan banden gelegd

soms komt het voor
dat mijn fantasie niet weet
wat voor u in te schenken,
gedachten weigeren dan
een gedicht te bedenken

het is een moment
bij eenieder bekend
dat de ochtendstond
met de nacht is aangelengd

of dat uw benen
vechten tegen de aarde ;

ze moeten wel,
maar deze dag heeft toch
geen enkele waarde

ach, een week zonder rijm
wie zal het merken
ik schrijf daarom over weinig;

ja, dat ook u een keer
mag haperen

nietsdoen, 
het blijft een werkwoord
wees daarvan wel bewust ;
het zal uw hoge nood 
boetevrij beperken

 

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 droegen kamikazepiloten een helm? 

Bedankt alle wandelaars, vrijwilligers, sponsors en iedereen die 

op enige wijze heeft meegewerkt aan het welslagen van de 

prachtige 9e editie van de Avondwandel4-daagse 2013. 

Met name:

Albert Heijn en EMTÉ voor hun uitstekende verzorgingsposten

• Rabo bank  
 

• De Vriendschap

• Dommelfruit  
 

• De Beckart

• DFM bloemen 
 

• D`n Toel

• Bibliotheek  
 

• De Gouden Leeuw

• Pari bodyfashion 
 

• Savohs 
 

 

• Sign Inc  
 

 
• Termeer

• VVV   
 

 
• Winkelcentrum Markt

• Stichting Toegankelijkheid  • Stichting Rooi Promotie

  Sint-Oedenrode

, sponsors en iede

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:  
OUD NIJNSEL

DINIE VAN BOXTEL
SINT MARTENSTRAAT  23
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
B R O M G E L U I D N S U I T E  
Q H G R S T I U H C S P I U Z R  
C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden:
carthamus, delphinium, dille, freesia, godetia, hazelaar, ambrosia, 

kamille, lelie, marjolein, mentha, monarda, narcis, nigella, 
papaver, viooltje, veronica, prunus, roos, 
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Gezelschap
De deur van de plek waar ik
woon achter mij dichtgetrokken,
wind kust mij vol op het gezicht,
ik proef hoe buiten smaakt.

Alsof het op mij hee�  gewacht
opent het dal zich als een boek,
en boom voor boom en steen voor steen
lees ik mij in, de helling af.

Hoe vaak al liet ik achter
doorleefde tijd, een warme vrouw,
een glas herinneringen.

Maar altijd gaat het mee,
dit dwaze lichaam op twee benen,
een gedicht uit een bloot hoofd.

    Kees Hermis

Uit: Oud asfalt, 1998

Stichting Kindia loopt Nijmeegse Vierdaagse voor 
Indiase gehandicapte kids

Vorig jaar is door samenwerking 
met Popkoor Novelty en Kiwa-
nis € 11.000 binnengekomen bij 
Stichting Kindia. Samen met de 
andere fondsen was dat genoeg 
om te starten met de bouw van 
een huis voor gehandicapte kin-
deren in Zuid-India. Nu is er nog 
€ 17.500 nodig om het af te ma-
ken. Met dat doel neemt Stichting 
Kindia dit jaar deel aan de Nij-
meegse Vierdaagse. De sponsor-
groep van vijftien personen is al 
maanden aan het trainen. 

In 2005 werd Stichting Kindia 
(www.kindia.nl) opgericht door 
Annemieke van den Broek. Ze had 
een half jaar gewerkt op een Boys 
Home in Puducherry. Ze was daar-
door zo betrokken geraakt dat ze 
blijvend iets wilde betekenen voor 

gehandicapte kinderen in India. 
Via haar Indiase contacten kwam 
ze in aanraking met een familie in 
Nainar Palayam (150km landin-
waarts vanaf Puducherry) die kin-
deren opvangt die een handicap 
hebben maar niemand om voor 
hen te zorgen. Dankzij de acties 
van Kindia hebben ze nu een stuk 
land en een school. 

De jongens en meisjes moeten 
echter nog steeds slapen en le-
ven in de leslokalen. Daarom is 
er grote behoefte aan een tehuis 
voor de kinderen. In dat huis ko-
men o.a. vijf slaapzalen, een eet-
zaal, keuken en badgelegenheid, 
genoeg voor de opvang van 50 
– 60 kinderen. Diverse ruimtes 
zullen de naam krijgen van grote 
sponsoren als bijvoorbeeld Novel-

ty. Plan is om het huis in februari 
2014 feestelijk te openen.

Afgelopen december heeft oprich-
ter/voorzitter Annemieke van den 
Broek weer een bezoek gebracht aan 
het project. De kinderen hebben daar 
een soort van vierdaagse gelopen om 
ze een idee te geven welke acties in 
Nederland voor hen gedaan worden. 
Ze liepen in de kleuren van de Ne-
derlandse vlag. De sponsorploeg van 
Kindia gaat de Nijmeegse Vierdaag-
se lopen in de kleuren van de Indi-
ase vlag. Verslagen, sponsorstand en 
motivering van de wandelaars zijn te 
vinden op http://vierdaagse-kindia.
blogspot.nl/p/home.html

Help hen helpen
In het verleden heeft Kindia al eens 
steun van de Wilde Ganzen ont-
vangen. Ook nu heeft de stichting 
een aanvraag bij de Wilden Ganzen 
neergelegd. Als het project wordt ge-
honoreerd levert dat 55% extra op! 
Voor elke euro die de sponsorwan-
delaars binnenhalen komt er dan van 
Wilde Ganzen 55 eurocent bij. 
Help hen helpen en stort uw bij-
drage op rekeningnummer 
10 29 74 780 ten name van Stich-
ting Kindia onder vermelding van 
“4daagse”. 

Gezocht: vrijwilligers voor duofi ets

Welzijn de Meierij zoekt vrijwilli-
gers die zich in willen zetten voor 
een “kwetsbare” medeburger.

Heeft u misschien een paar uurtjes 
tijd en wilt u die inzetten , om bij-
voorbeeld eens op te passen om 
een mantelzorger te ontlasten of 
vindt u het leuk om samen te fiet-
sen op een duofiets met iemand die 
er niet alleen op uit  kan?  Of bent u 
die vrouwelijke vrijwilliger die af en 
toe op zaterdag  met een  45-jarige 
mevrouw met een licht verstande-
lijke beperking,  zou willen gaan 
winkelen, wandelen, fietsen of met 
de bus of trein ergens heen gaan.
U bent van harte welkom en kunt 

contact opnemen met het steun-
punt vrijwilligerswerk  van Welzijn 
de Meierij, 073-5441400, info@
welzijndemeierij.nl  en vragen naar 
Gerry Jochems. 
Ook kunt u zelf eens kijken naar onze 
nieuwe website  en zoeken naar an-
dere vacatures die mogelijk bij u pas-
sen: www.welzijndemeierij.nl 

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

VADERDAG 
TIP

10 Goudvissen of 10 Goudwindes

€ 5,95

Nieuw in Nijnsel: Sandra’s haarmode

Aan de Irisstraat 8 in Nijnsel is 
een prachtige nieuwe kapsalon 
verrezen. Sandra van Osch – van 
Berlo mag zich de trotse eigena-
resse noemen. Na een paar we-
ken van verbouwen is de schuur 

achter in de tuin omgetoverd tot 
een zeer aansprekende en nieuwe 
kapsalon. De eerste klanten zijn 
inmiddels geholpen en er zullen 
er nog veel volgen als het aan de 
Nijnselse ligt.

Ze liep al jaren met de gedachte, 
maar dit jaar durfde ze dan ein-
delijk de stap te zetten: een eigen 
kapsalon. Sandra is een ervaren 
kapster. Bijna tien jaar geleden 
haalde ze haar diploma en daarna 
heeft ze constant als fulltime kap-
ster gewerkt. Onder andere bij 
kapsalon Unique, de salon waar 
ze het laatst achter de kappers-
stoel stond. Haar ervaring gaat ze 
gebruiken om haar nieuwe klan-
ten zo goed mogelijk van dienst 
te zijn. Behalve haar ervaring zorgt 
ze ervoor dat de bezoekers van 
haar salon behandeld worden met 
de beste producten. Sandra werkt 
met het merk Tigi. 

“Ik heb al een aardige vaste klan-
tenkring”, zegt de eigenaresse. 
“Vrienden, familie en vooral men-
sen uit de buurt. Ze weten me al 
aardig te vinden.” Dat zal de ko-
mende maand nog meer het geval 
zijn, want Sandra’s haarmode heeft 
een introductie actie. In de maand 
juni kost een knipbeurt (wassen/
knippen/drogen) 10 euro. Vanaf 
1 juli kost wassen/knippen 14,50 
euro. Voor 16 euro worden uw ha-
ren ook gedroogd. Sandra: “Mijn 
salon is alleen open op afspraak, 
maar dan kan dat wel zes dagen 
per weken en eventueel ook ’s 
avonds. Het is aan huis, dus ben 
ik flexibel.”

Sandra’s Haarmode, 
Irisstraat 8, tel: 0413-840319, 
www.sandrashaarmode.nl 

advertorial

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Sandra van Osch – van Berlo in haar nieuwe kapsalon

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL
RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

Geslaagd voor je 
Eindexamen?

Dan 3 gratis rijlessen!!
Meld je aan op onze site!Voor al uw onderhoud 

en Vernieuwing 
Van daken en goten

Dakservice

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

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burgerzaken is het 
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 

Bestemmingsplan “Landgoed De Rijt gemeente 
Sint-Oedenrode” vastgesteld 
Bestemmingsplan ter inzage 
Het college van Burgemeester en Wethou-
ders van de gemeente Sint-Oedenrode 
maakt bekend, dat de gemeenteraad in 
de vergadering van 25 april 2013 het 
bestemmingsplan “Landgoed De Rijt Ge-
meente Sint-Oedenrode”  NL.IMRO.0846.
BP2011BUI02LGDRIJT gewijzigd heeft 
vastgesteld. Vanaf vrijdag 14 juni 2013 
liggen de stukken gedurende zes weken 
ter inzage op werkdagen tussen 09.00 en 
12.30 uur bij het publieksplein van het ge-
meentehuis, Burgemeester Wernerplein 1 
te Sint-Oedenrode. 

U kunt het bestemmingsplan ook raadple-
gen op de gemeentelijke website via de 
rechtstreekse link: www.sint-oedenrode.nl. 
Tevens is het bestemmingsplan raadpleeg-
baar op de landelijke website http://www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Omschrijving
Het bestemmingsplan is opgesteld ten be-
hoeve van de realisering van een landgoed 
op de hoek  Koeveringsedijk / Damianen-
weg in Sint-Oedenrode. Het plan is een van 
de uitvoeringsprojecten uit het Masterplan 
Vlagheide. 
Het bestemmingsplan “Landgoed De Rijt 
Gemeente Sint-Oedenrode” maakt de rea-
lisering mogelijk van een nieuw landgoed 
van ruim 10 ha. Binnen het landgoed wordt 
7,5 ha nieuwe natuur aangelegd en binnen 
/ nabij het landgoed worden 4 woningen 
gerealiseerd. Gelijktijdig worden 2 agrari-
sche bedrijfslocaties beëindigd.

Wijzigingen 
Ten opzichte van het ontwerp bestem-
mingsplan zijn er wijzigingen aangebracht 
onder meer voor wat betreft aanduiding 
landgoed als functionele eenheid, verrui-
ming van het plangebied met de weg Veer-

se Heide en bestemmen van 2 woningen 
als landgoedwoning en 2 woningen als niet 
landgoed woning. 

Beroep 
Als belanghebbende kunt u tegen het vast-
stellingsbesluit een beroepschrift indie-
nen. U bent belanghebbende als u: 

1.  het niet eens bent met het niet hono-
reren van een door u ingediende ziens-
wijze; 

2.  geen zienswijze heeft ingediend en het 
kan u niet verweten worden dat u geen 
zienswijze heeft ingediend; 

3.  het niet eens bent met wijzigingen die de 
gemeenteraad heeft aangebracht bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan;

Het beroepschrift kan worden ingediend 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
’s-Gravenhage. Een ingediend beroep-
schrift schorst niet de werking van het 
bestemmingsplan. U moet dan tevens een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Het bestemmingsplan “Landgoed De Rijt 
Gemeente Sint-Oedenrode” treedt in wer-
king met ingang van de dag na die waarop 
de beroepstermijn afloopt. Indien gedu-
rende de beroepstermijn bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State een verzoek om voorlo-
pige voorziening wordt ingediend, treedt 
het bestemmingsplan niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist. 

Voor vragen kunt u telefonisch contact op-
nemen met de heer 
C. van den Boogaard van het team 
Ruimtelijke Ordening (0413-481332).

Een boom kan ons niet bellen, u wel!  
Samen Sterk!   

Merkt u iets waar een luchtje aan zit?
De Brabantse natuur is mooi, maar ook 
kwetsbaar. Steeds krijgt onze gemeente 
te maken met het dumpen van (chemisch) 
afval, stroperij, hennepkwekerijen en an-
dere illegale activiteiten. Met hulp van 
alerte inwoners is de kans op een treffer 
vele malen groter om de veroorzakers aan 
te pakken van dit soort misstanden. De 
gemeente Sint-Oedenrode roept daarom 
iedereen op om te helpen! 

Ziet u iets verdachts? 
Zet 0900-9965432 in uw mobiele tele-
foon en bel gratis!

Na deze melding trekt er een handha-
vingsteam direct op uit. Dat maakt de kans 
om de overtreder te beboeten groter. 

Wat betekent “Samen sterk”?
“Samen sterk” is een samenwerking van 
provincie, gemeente, politie, 
waterschappen, nieuwe Voedsel en Wa-
ren autoriteit, Staatsbosbeheer, Natuur-
monumenten en Brabants Landschap. 
Kijk voor meer informatie op 
www.brabant.nl/samensterk. 

Huisvuil aanbieden kan goedkoper
Enkele weken geleden is het afval uit de 
grijze container van een groot aantal be-
woners onderzocht.Het blijkt dat bijna één 
derde van het afval uit de grijze container 
bestaat uit etensresten. Etensresten horen 
in de GFT (groene) container. Uit het on-
derzoek blijkt ook dat er nog te veel pa-
pier, drankkartons, glas, metalen en textiel 
tussen het restafval, in de grijze container 
zit. Deze afvalstoffen kunt u allemaal gra-
tis kwijt, onder andere op de milieustraat.

Extra informatie
In de nieuwsbrief van december 2012 
stond onderstaande informatie.

Met ingang van 1 januari 2013 verande-
ren een aantal tarieven voor uw afval. 

Wat verandert:
•  U betaalt meer voor het leegmaken van 

de grijze- en groene container, name-
lijk € 2, - per keer. Dit was € 1, -.

•  Voor de inhoud van uw groene contai-
ner hoeft u niet meer te betalen, dus 
het tarief voor gft-afval wordt € 0,00 
per kilo. Dit was in 2012 nog € 0,15 
per kilo.

•  U betaalt minder vastrecht, namelijk  
€ 102, - voor heel 2013.   
Dit was € 105, - in 2012.

Wat niet verandert: 
•  In 2013 betaalt u voor een kilo restaf-

val net zoals in 2012, € 0,18.

Afval scheiden is goed voor uw porte-
monnee en goed voor het milieu!

Inzameling oud papier week 24
Donderdag 13 juni
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur

Zaterdag 15 juni
•  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-

nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur; 

•  Sint-Joris; container op het terrein ach-
ter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-

school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;

•  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.

Gemeentegids Sint-Oedenrode 2013/2014  
thuisbezorgd in week 25
De gemeentegids geeft een goed beeld 
van wat Sint-Oedenrode allemaal te bie-
den heeft en staat vol praktische infor-
matie. De gids is een handige leidraad bij 
het zoeken naar informatie over de meest 
uiteenlopende organisaties, verenigingen 
en bedrijven. 
Ook zijn overzichtelijke plattegronden en 
een risico- en rampenwijzer in de gids op-
genomen. De gids is ook gratis af te halen 
op het gemeentehuis. 

Geen gids ontvangen?
Heeft u 24 juni nog geen gids ontvangen? 
Mail ons onder vermelding van de ge-
meentegids naam en uw adres op info@
aksemedia.nl of breng ons telefonisch op 
de hoogte: 0223 – 668877.

Wijzigingen
Wijzigingen of aanvullingen voor de ge-
meentegids kunt u rechtstreeks doorgeven 
aan de uitgever, via e-mailadres: 
redactie@aksemedia.nl  (onder vermel-
ding van gemeentegids Sint-Oedenrode), 
telefoonnummer 0223-673010 , de bon 
achterin de gemeentegids of via de digi-
tale gemeentegids www.sint-oedenrode.
SmartMap.nl . Beschikt u al over een door 
ons verstrekte controlecode dan kunt u 
eventuele wijzigingen zelf á la minute 
doorvoeren via www.controle.smartmap.nl  
en het resultaat direct bekijken op 
www.sint-oedenrode.SmartMap.nl .

De Gemeentegids App
Uw gemeentegids is ook als gratis applica-

tie in de App/GooglePlay Store te vinden. 
Onder de naam Gemeentegids App zijn 1,9 
miljoen actuele adressen in heel Neder-
land, met bijbehorende informatie, altijd 
en overal te raadplegen. Wat u ook zoekt, 
de Gemeentegids App leidt u vanaf de plek 
waar u zich bevindt naar de dichtstbijzijn-
de vestiging.
Met daarbij de mogelijkheid om direct van-
uit de vermelding de website te bezoeken, 
het bijbehorende telefoonnummer te bel-
len of de route ernaartoe weer te geven. 
Ook kunnen de gevonden gegevens worden 
doorgestuurd naar een e-mailadres, naar 
Social Media (Twitter, Facebook enz.) of on-
der Favorieten opgeslagen worden om ze 
de volgende keer nóg sneller te vinden. 

Met uw Smartphone of 
Tablet kunt u deze QR 
code scannen en direct de 
GemeentegidsApp down-
loaden.

Digitale gemeentegids SmartMap
Akse Media levert tevens een zeer ge-
bruiksvriendelijke en overzichtelijke digi-
tale gemeentegids, de SmartMap ( www.
sint-oedenrode.SmartMap.nl ) gekoppeld 
aan de gemeentelijke website, www.sint-
oedenrode.nl . Deze is voorzien van alle 
informatie uit de papieren versie, Google 
Maps, een routeplanner met satellietcarto-
grafie en duidelijke zoekfuncties, en biedt 
door de interactieve wijzigingsmogelijkhe-
den de meest actuele adresgegevens van 
alle instanties. 

Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
Op 26 april jl. hebben 6 inwoners van de 
gemeente Sint-Oedenrode een Konink-
lijke Onderscheiding gekregen bij gele-
genheid van Lintjesregen 2013.

Wie komt er in aanmerking voor een 
lintje?
Wanneer iemand bijzondere verdien-
sten heeft of buitengewone prestaties 
verricht voor de gemeenschap, dan kan 
deze persoon in aanmerking komen voor 
een Koninklijke Onderscheiding.

Hoe kan men iemand voordragen?
Wanneer u iemand wil voordragen voor 
een Koninklijke Onderscheiding, dan 
moet u zich wel aan een aantal spelre-
gels houden. Het is belangrijk heel dui-
delijk te omschreven wat de persoon, 
die u voordraagt, doet of heeft gedaan 

binnen de organisatie of vereniging. 
Hierbij dient u ook de exacte jaartallen 
te vermelden, waarin deze activiteiten 
plaatsvinden/hebben plaatsgevonden. 
De intensiteit en de tijdsduur van de 
activiteiten is namelijk een belangrijke 
graadmeter bij de beoordeling.

Voor het aanvragen van een Koninklijke 
Onderscheiding dient u een voorstelfor-
mulier te gebruiken. Dit formulier kunt u 
aanvragen bij mevrouw M. Van Schijndel, 
tel.nr. 0413 – 481207. Ook voor eventu-
ele vragen kunt u bij haar terecht.

De aanvragen voor Lintjesregen 2014 kunt 
u indienen tot uiterlijk maandag 1 juli 
2013 bij de gemeente Sint-Oedenrode, 
t.a.v. mevrouw M. van Schijndel, onder ver-
melding van “Kabinet”.

Willy van der Rijt

Schone riolering…
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

Schuur in brand aan Corridor

Afgelopen zaterdagmiddag is de 
brandweer bezig geweest met het 
blussen van een schuur aan de 
Corridor. 

Hoe de schuur vlam heeft gevat 
is nog niet duidelijk. De schade is 
aanzienlijk. Ook zijn er veel spul-
len verloren gegaan. Enkele oude 
brommers zijn door de brandweer 
gered. De brandweer heeft even-
eens kunnen voorkomen dat de 
vlammen oversloegen naar een 
aangrenzend woonhuis.

Traumahelikopter assisteert na 
ongeluk op Vresselseweg

De traumahelikopter werd ge-
vraagd om assistentie bij een 
ongeval aan de Vresselseweg. Er 
is iemand vermoedelijk van een 
paard gevallen en gewond ge-
raakt. 

De eerste melding van het on-
geluk kwam maandagavond kort 
voor 20 uur bij de meldkamer bin-
nen. Het slachtoffer is met spoed 
per ambulance naar een zieken-
huis gebracht. - Foto’s Christian vd 
Broek/tekst www.112brabantnieuws.nl

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 4 juni tot en met 10 juni 
2013 zijn de volgende aanvragen bij de ge-
meente ingekomen:
•  Van Café de Dorpsherberg voor het hou-

den van de kermis in Olland van 28 sep-
tember tot en met 1 oktober 2013 in de 
Past. Smitsstraat te Olland. De aanvraag 
geldt tevens voor de jaren 2014 tot en 
met 2017.

Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen 
•  Aan SV Fortuna ’67 voor het houden van 

de Vaderdaglopen op 16 juni 2013 vol-
gens een parcours in de gemeente Sint-
Oedenrode.

•  Aan de heer H. v.d. Zanden voor het hou-
den van een straatbarbecue op 15 juni 
2013 in de Stompersstraat te Sint-Oeden-
rode.

•  Aan de Nijnselse Ruiters & Ponyruiters 

voor het houden van de Outdoor Ruiterda-
gen op 27, 28 en 29 juni 2013, Villenbra-
ken 15 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van H. Odaparochie voor het houden van 

een ceremonie in verband met de inze-
gening van de Antoniuskapel op 13 juni 
2013, Lieshoutseweg te Nijnsel.

•  Van Bibliotheek Meierij voor het houden 
van een voorleesactiviteit op 10 augus-
tus 2013 in de kiosk op de Markt te Sint-
Oedenrode.

Verleende verklaringen van geen bezwaar

•  Aan Stichting de Leyetocht Helvoirt voor 
het houden van een fietstocht op 18 au-
gustus 2013 door de gemeente Sint-Oe-
denrode.

Melding meerjarenvergunning

•  Van MHC Sint-Oedenrode voor het hou-
den van een hockeykamp voor de jongste 
jeugd op 16 en 17 augustus 2013 in sport-

park Kienehoef / accommodatie MHC, 
Bremhorst te Sint-Oedenrode.

 Verkeersmaatregel
In verband met een straatbarbecue zal de 
Stompersstraat op 15 juni 2013 tussen 
18.00 uur en 01.00 uur de daaropvolgende 
dag afgesloten zijn voor het verkeer.

In verband met de Vaderdaglopen zullen op 
16 juni 2013 de volgende wegen afgeslo-
ten zijn voor het verkeer:
•  Zwembadweg tussen 09.00 uur en 15.00 

uur;
•  Schootsedijk (richting Olland) tussen 

11.00 uur en 12.00 uur (afgestemd met 
Golf & Country Course Sint-Oedenrode);

•  Schootsedijk (richting Schijndelseweg) 
tussen 11.30 en 14.30 uur (afgestemd met 
Golf & Country Course Sint-Oedenrode);

• Erica tussen 11.00 uur en 11.30 uur;
•  Bobbenagelseweg tussen 11.00 uur en 

12.00 uur;
•  Liempdseweg tussen 11.00 uur en 12.30 

uur.

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

Mededelingen

Het zal u niet ontgaan zijn dat er 
al enige tijd gesprekken gaande 
zijn tussen de gemeenten Schijn-
del en Sint-Oedenrode. Sinds 
een aantal jaren lopen er ook ge-
sprekken tussen de gemeenten 
Schijndel, Sint-Oedenrode en de 
4 andere Meierijgemeenten: Sint-
Michielsgestel, Vught, Haaren en 
Boxtel over vormen van samen-
werking. Met de gemeenten Haa-
ren en Sint-Michielsgestel vormt 
Sint-Oedenrode een samenwer-
kingsverband, PleIn geheten, op 
het gebied van Belastingen, ICT 
en Personeelszaken.

Enkele maanden geleden heeft 
de gemeenteraad van Veghel la-
ten weten dat ook de gemeente 
Veghel graag wil aanschuiven bij 
het samenwerkingsproces van 
de gemeenten Schijndel en Sint-
Oedenrode en te bekijken of daar 

een vruchtbare samenwerking in 
zat. Het uiteindelijke streven is een 
fusie van deze 3 gemeenten, maar 
dan wel over een aantal jaren.
Er is dan sprake van een fusie van 
gemeenten en gemeentebesturen. 
De schaal van deze gemeenten 
samen, met zo’n 75.000 inwo-
ners, is voorlopig groot genoeg 
om de huidige dienstverlening en 
de nieuwe ontwikkelingstaken, 
zoals de grote transities vanuit het 
rijk van AWBZ naar WMO, op te 
pakken. De 3 gemeenten hebben 
van oudsher veel gemeen. Er zijn 
veel familieverbanden tussen in-
woners. Op maatschappelijk en 
welzijnsgebied werken we al vele 
jaren met elkaar samen in o.a. de 
GGD, het UWV, het Openbaar 
onderwijs met Veghel, de Mu-
ziekschool en de WSD met Schijn-
del. Daarnaast bezoeken onze 
kinderen in grote aantallen het 
voortgezet onderwijs in Veghel en 
Schijndel. Nogal wat inwoners uit 
Sint-Oedenrode werken in Schijn-
del of Veghel.

Als gemeente hebben wij nu 3 
kleine kernen: Olland, Boskant en 
Nijnsel. Met de toekomstige fusie 
krijgen we er 7 kleine kernen bij: 

Wijbosch in Schijndel; Mariahei-
de, Erp, Boerdonk, Keldonk, Zij-
taart en Eerde vanuit Veghel. We 
hebben dan nog steeds heel veel 
platteland, waar het goed toeven 
is met veel recreatiemogelijkhe-
den. Daarom is het motto van de 
nieuwe gemeente: Goed Werken, 
Goed Leven ons als BVT ROOI uit 
het hart gegrepen. 

De komende maanden zult u als 
inwoner van onze gemeente meer 
over dit samenwerkingsproces ho-
ren en lezen. Ook is het de bedoe-
ling dat u op een of andere manier 
uw zienswijze over dit proces en 
doel kunt geven, waardoor de ge-
meenteraad ook weet hoe u hier-
over denkt. Als BVT ROOI werken 
wij graag mee aan een fusie van 
de 3 gemeenten,  omdat wij ervan 
overtuigd zijn dat wij met onze 
buren goede zaken kunnen doen 
voor de toekomst van onze inwo-
ners: een nog betere dienstverle-
ning bieden tegen een lagere prijs.

Fractie BVT ROOI
Tilly van den Tillaar
Frans van den Boomen

BVT ROOI en de Verkenning van de samen-
werking Schijndel – Veghel - Sint-Oedenrode

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
Vresselse-Akkers ong. ----- 29-05-2013 Kappen 8 knotwilgen
Schietbergweg 15 5492 TH 27-05-2013 Plaatsen poort + uitbreiden buitenopslag
Eimbert 17 5492 NH 27-05-2013 Bouwen woonhuis
Damianenweg 1 5491 TJ 28-05-2013 Veranderen bestemming

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
   verzonden 
Eimbert ong. ------ 05-06-2013 Kappen 7 iepen, met herplant
Populierenlaan 27 5492 EJ 05-06-2013 Plaatsen bouwwerk met zonnepanelen
Vresselse-Akkers ong. ------ 05-06-2013 Kappen 8 knotwilgen, met herplant
Broekdijk 20 5492 TV 06-06-2013 Bouwen bijgebouw en maken 2e inrit
Nieuwstraat 18 5491 VD 06-06-2013 Bouwen berging
Koninginnelaan 141 5491 HB 10-06-2013 Plaatsen opbouw op bestaande uitbouw

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Heikampenweg 11 5491 TP  Uitbreiden woonhuis

Hierop is procedure 3 van toepassing. 

Meldingen Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Sterrebos 13 5491 TL  Het veranderen van een 
    melkrundveehouderij
Rooise-Heide 3 5492 TG  Het veranderen van een varkens- en  
    rundveehouderij
Vernhout 15 5492 VN  Het plaatsen van een propaantank
Jekschotseweg 35 5491 RB  Het veranderen van een rundveehouderij

Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Ontwerpbesluit exploitatievergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP  Ontwerpbesluit explotatievergunning horeca

Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt gedurende twee weken ter inzage. Iedereen kan 
tegen dit ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. De ziens-
wijze kunt u richten aan: De Burgemeester, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. De 
stukken liggen met ingang van donderdag 13 juni 2013 ter inzage. 

Bekendmaking vaststelling Nadere Regels Leerlingenvervoer Sint-Oedenrode 2013
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Sint-Oeden-
rode maakt bekend dat het college op 
3 juni de “Nadere regels Leerlingenver-
voer 2013 gemeente Sint-Oedenrode ” 

heeft vastgesteld. 
De nadere regels treden per 1 juli 2013 
in werking en liggen met ingang van 10 
juni 2013 gedurende 6 weken ter inzage 
op het publieksplein in het gemeente-

huis. Het publieksplein is iedere werk-
dag geopend van 9.00 tot 12.30 uur.
Tegen betaling van leges kan een af-
schrift van de nadere regels worden ver-
kregen.

Meldingen
Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
• Blackberry Curve mobiele telefoon
• Canon Digitale camera IXUS  850 IS in een grijs hoesje
• Bruine bril
• Autosleutel Fiat Grande Punto
• Herenbril op sterkte zilverkleur
• Rode Samsung mobiel met klepje.
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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

12 juni 
Ouder/kind infoavond Vormsel, 
De Goede Herder, 19.00 - 21.30 uur

13 juni  
Ziekenbezoekgroep, Martinus 
Centrum, 13.30-15.00 uur
Opening expositie Heilige Oda, 
Martinuskerk-C 15.00 uur 
Inzegening Antoniuskapel,

Nijnsel 19.00 uur

16 juni 
Openluchtmis Processiepark Nijnsel 
t.e.v. H. Antonius van Padua, 11.00 uur

18 juni 
Mogelijkheid gesprek pastoraal 
team, Son 10.00-11.00 uur

20 juni 
Overleg pastoraal team                                                                
09.30-11.00 uur

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

Relieken van Oda (deel 2)
Vanuit diezelfde gedachte heeft 
bisschop Otbertus rond 1100 de 
resten van Oda opgegraven en 
overgebracht naar de nieuwe Sint-
Odakerk. Daar is ze heel waar-
schijnlijk onder het altaar voorin 
de kerk begraven, want dat was 
de gewoonte. Misschien wel in 
een crypte, een keldertje onder de 
vloer, zoals heel vaak gebeurde. 
Door dat te doen, heeft die Luikse 
bisschop Oda heilig verklaard. 

Op zich is het verbazingwekkend 
dat er nog resten zijn van iemand 
die al eeuwen lang begraven is. 
In het klimaat en de grondsoort 
die we in Nederland hebben, ver-
gaat een lichaam na verloop van 
tijd. Behalve als mensen worden 
begraven in een sarcofaag, een 
stenen kist. Zo zou Oda, volgens 
haar Vita (levensbeschrijving),  ook 
zijn teruggevonden: in een stenen 
graftombe waarin ook nog wat 
spulletjes van haar zouden hebben 
gelegen.
Overblijfselen  van een heilige 
worden relieken genoemd. Dat is 
het Latijnse woord voor ‘resten’. 
Oda’s relieken zijn eeuwen lang 
ongestoord in de Sint-Odakerk 
blijven liggen. Tot de zomer van 
1583. In dat jaar is Sint-Oeden-
rode weer eens door Staatse sol-

daten geplunderd en werd ook de 
Sint-Odakerk in brand gestoken. 
Haar relieken zijn toen in alle haast 
uit de kerk gehaald. Een deel er-
van is toen echter verbrand en is 
een ander deel door plunderaars 
meegenomen. In 1648, toen de 
Tachtigjarige Oorlog eindigde, wa-
ren de stoffelijke resten van Oda 
weer niet veilig in de kerk. Op last 
van de Staten Generaal is kort na 
het sluiten van de vrede, de Sint-
Odakerk in beslag genomen. De 
grootste kostbaarheden zijn er 
toen in allerijl uitgehaald en in vei-
ligheid gebracht, ook de relieken 
van Oda, die dan eens hier en dan 
weer daar werden opgeborgen. 
Eind 17de eeuw zullen haar relie-
ken vermoedelijk wel in de schuil-
kerk bij het slotje Emmaus zijn ge-
plaatst. Oda’s gebeente zal door 
alles wat er gebeurd is, zwaar zijn 
beschadigd en in stukken zijn ge-
broken. In de 19de en 20ste eeuw 
heeft men wat er nog over was 
van haar gebeente, uiteindelijk 
in versierde kistjes gezet die nog 
steeds in de Sint-Martinuskerk be-
waard worden. Die kistjes heten 
‘reliekhouders’. Die zullen tijdens 
de Oda-expositie die op 13 juni 
wordt geopend, vanzelfsprekend 
ook te zien zijn. 

Antoniusviering zondag 16 juni in processiepark Nijnsel 

Viering voor gezinnen!!

"Ik had het geluk op te groeien in 
een gezin, waarin het geloof een-
voudig en concreet beleefd werd. 
Maar het is vooral mijn groot-
moeder, de moeder van mijn va-
der, die mij de weg van het ge-
loof gewezen heeft. Een vrouw 
die ons Jezus verklaarde, met ons 
over Hem sprak, ons de catechis-
mus leerde. Dat is prachtig! De 
eerste verkondiging van het ge-
loof, thuis, in het gezin!" 
Paus Franciscus 1

....en zo is het inderdaad: God 
ontmoet de mens bij voorkeur in 
het gezin.
Voor zijn Zoon Jezus kiest God 
een gezinnetje in Nazareth.
Wij ouders ontvangen in het gezin 
Gods grootste gave aan ons: onze 
kinderen!

Daarom staat de openluchtviering 
van zondag 16 juni in het teken 
van het gezin.

In deze viering danken wij God 
voor onze gezinnen. Wij zullen 
bidden voor onze kinderen en ver-
trouwen hen toe aan God, opdat 
Hij hen beschermt en bewaart. 
Tevens is deze viering de afsluiting 
van de voorbereiding op de Eer-
ste Heilige Communie. De com-
municanten van dit jaar hebben, 
samen met hun vaders, moeders, 
broertjes en zusjes, een speciale 
plaats in deze viering!

Laten we ervaren dat ook onze 
parochie gezinnen kent zoals paus 
Franciscus 1 deze beschrijft. Wij 
verwachten u op ZONDAG 16 
JUNI om 11.00 uur in het proces-
siepark (buiten!) bij de Sint Anto-
niuskerk in Nijnsel om samen de 
eerste mis voor de gezinnen van 
onze parochie te vieren. Bij slecht 
weer vieren we in de kerk. Tip: 
kom op de fiets!

Zeker, een nieuwe Kerk wacht op 
ons. Een Kerk vol van vreugde, 
van blijdschap, van feestende kin-
deren; een Kerk vol van gezinnen!
Deze nieuwe Kerk kan echter niet 
bestaan zonder jullie! 
Graag tot ziens op zondag 16 
juni, na de viering drinken we nog 
een kop koffie.

Pastoor Vincent Blom
Manon van den Broek

Het leven vinden? Dat kan!
Over enkele weken beginnen we 
aan de vakantietijd. Vanuit het 
pastorale team zijn we  echter 
reeds bezig om na de vakantie 
weer een goede start te maken 
aan tal van activiteiten. Een daar-
van is dat we nu serieus bezig zijn 
om na de vakantie te kunnen gaan 
starten met de Alphacursus. Een 
kernteam is al weken bezig om al-
les op te zetten en te bezien hoe 
we bekendheid kunnen geven aan 
de start van de cursus.

Binnenkort zal een van onze di-
akens erover gaan preken in alle 
kerken van onze Oda-parochie. Er 
worden mededelingen gedaan en 
we gaan in de voorbeden bidden 
voor het welslagen van deze cur-
sus. 
De cursus bestaat uit een tiental 
bijeenkomsten, van elk twee-en-
een-half uur. Gekozen is voor de 
woensdagavond. We starten voor 
de eerste keer op woensdagavond 
25 september.  We eindigen op 
woensdagavond 4 december. 
De bijeenkomsten beginnen met 
een maaltijd, daarna wordt een 
korte inleiding gehouden over 
een thema en daarna hebben we 
gespreksgroepjes om te luisteren 
naar elkaar, wat bij ieder naar bo-

ven komt n.a.v. de inleiding. 
Er wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd voor gemaakte kosten.   

Waarom deze cursus?
Deze cursus is meer dan een vrij-
blijvende kennismaking met het 
christelijk geloof, op een laagdrem-
pelige wijze.  Je ontdekt niet alleen 
een heleboel over het christelijk 
geloof, maar je ontmoet ook heel 
veel verschillende mensen met hun 
eigen vragen en ideeën. Natuurlijk 
kun je ook zelf  al je vragen kwijt 
op de cursus. En je bent echt niet 
de enige! Meer dan 180.000 men-
sen in Nederland volgden de cur-
sus op 800 verschillende plaatsen. 
Wereldwijd hebben al ruim  veer-
tien miljoen mensen deelgenomen 
aan Alpha. Misschien zult u zich de 
vraag stellen: Is er MEER? Ontdek 
het zelf! De weg vinden in een we-
reld die verdwaald is, dat willen we 
toch allemaal!? We willen toch het 
licht vinden, als we ontdekken dat 
we soms leven in een donkere we-
reld! We zullen gaan ontdekken dat 
het niet over iets gaat maar over ie-
mand. Wij kunnen deelname aan 
deze cursus van harte aanbevelen.
U hoort nog van ons!

P.Rens pr. 

Opening oda-tentoonstelling
Komende donderdag, 13 juni, 
wordt in de Sint-Martinuskerk 
de tentoonstelling geopend naar 
aanleiding van het 13e eeuwfeest 
van de heilige Oda. Bijzondere, 
historische en kostbare zaken 
worden tentoongesteld waarbij 
de een bijzondere relikwie, de 
kam van Oda, een heel speciale 
plaats inneemt.

De openingshandeling door Mgr. 
Hurkmans vindt plaats op 13 juni 
2013 om 15.00 uur in de Sint-
Martinuskerk aan het Kerkplein 
47 te Sint-Oedenrode. 

Alle belangstellenden zijn van 
harte welkom om de opening 
mee te maken.

Woord van dank
Naar aanleiding van de TV-mis van 
afgelopen zondag is een woord 
van dank op zijn plaats aan allen 
die, op welke wijze ook, hun me-
dewerking aan de voorbereiding 
en de uitvoering van deze viering 
hebben gegeven. Het is iedere 

keer weer een uitdaging om alles 
goed te laten verlopen. Veel dank 
aan al die helpende handen.
    
Pastoor Vincent Blom

Inzegening 
Antoniuskapel
Op 13 juni, de feestdag van de 
heilige Antonius van Padua, wordt 
’s avonds om 19.00 uur de nieuwe 
St. Antoniuskapel aan de Lies-
houtseweg in Nijnsel ingezegend 
door Mgr. Antonius Hurkmans. 
Aan deze feestelijke plechtigheid 
verlenen onder andere Tiona, het 
kinderkoor, de kinderen van de 
Antoniusschool, gemengd koor, 
dameskoor en het St.Jorisgilde hun 
medewerking. Om 18.40 uur ver-
trekken gilde, genodigden en de 
bisschop vanaf de Hoeve Strobol 
richting de nieuwe kapel. Na af-
loop van de inzegening is er nog 
een samenzijn. 
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Bisschop Hurkmans opent bijzondere 
tentoonstelling Heilige Oda

Het is het jaar van de Heilige Oda. 
Een ideaal moment om het leven 
van Oda en haar band met Rode 
(Sint-Oedenrode) te belichten. 
Richard de Visser van Heemkun-
dige Kring ‘De Oude Vrijheid’ is 
de laatste maanden druk bezig 
geweest met de voorbereidingen. 
Het werd een zoektocht door ei-
gen dorp, maar ook door heel Bra-
bant. Op zoek naar alles wat met 
de Heilige Oda te maken heeft. 
Morgen opent Bisschop Hurk-
mans de tentoonstelling.

Dat zal om 15.00 uur plaatsvinden 
in de Heilige Martinuskerk. Daar 
staat de bijzondere tentoonstelling 
– die zal duren tot 1 december – 
opgesteld in enkele grote vitrines. 
De ruimte had De Visser hard no-
dig, want zijn collectie is zeer uit-
gebreid. Sommige stukken heeft 
hij te leen, anderen zijn in het bezit 
van de Parochie of van De Oude 

Vrijheid. De Visser is trots op wat 
de tentoonstelling te bieden heeft. 
“De expositie bestaat uit relieken 
van de Heilige Oda, documenten 
en uit voorwerpen. Die relieken 
zijn altijd in het bezit van de pa-
rochie gebleven, maar in de loop 
van al die eeuwen is er natuurlijk  
veel mee gebeurd. Vooral als je 
bedenkt dat Sint-Oedenrode tij-
dens de tachtigjarige oorlog veel 
te verduren heeft gehad. Het dorp 
is vaak geplunderd door 
staatse- of Spaanse troepen. On-
der andere toen in 1583 de toen-
malige kerk in brand gestoken. 
Daarbij is een deel van de relieken 
verbrand, beschadigd of meege-
nomen. Later is er nog veel terug-
gebracht, maar er is ook veel ver-
loren gegaan.”

Behalve relieken laat de tentoon-
stelling ook enkele bijzondere do-
cumenten zien. De oudste akte 

stamt uit 1241, uit de abdij van 
Berne. “Daarin wordt de kerk van 
Sint-Oda genoemd”, vertelt De 
Visser enthousiast. “Het is heel in-
teressant om deze en andere do-
cumenten te bekijken. Ze zijn van 
grote historische waarde.” Eén van 
de pronkstukken is 12e eeuwse 
ivoren kam die door priesters werd 
gebruikt. De kam is eigendom van 
de Parochie, maar ligt normaal 
gesproken in het museum Catha-
rijneconcent in Utrecht. Daarnaast 
is er een bijzonder waterkannetje 
te zien, een bamboestaf die vol-
gens het verhaal in het graf van 
Oda zou hebben gelegen, schilde-
rijen, grafzerken, vaandels van het 
Odafeest in 1926, een 
lavaboketel, een wierrookvat, een 
processiestaf en nog veel meer. 

“Laten we hopen dat er veel men-
sen komen kijken. Iedereen is van 
harte welkom”, zegt de inrichter 
tot slot.

De openingstijden van de expositie 
zijn:
juni: woensdag 14-16 uur en za-
terdag 14 - 16 uur
juli + augustus: woensdag 14- 16 
uur, zaterdag 14 - 16 uur en zon-
dag 14 - 16 uur
september, oktober en november: 
woensdag 14 - 16 uur en zaterdag 
14 - 16 uur.

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV
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T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Kerkdiensten

Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 15 juni 19.00u.: Eucha-
ristie met parochieel koor.
Intenties: Hans en Elly van den 
Nieuwenhuijzen-Verhagen en Si-
mone; Lia Wennekers-Paping. 

Zondag 16 juni 11.00u: doop Jas-
mijn van Boxmeer; 11.45u. doop 
Lizzy van Kuringen; 12.30u. doop 
Lin Ketelaars 

Zondag 16 juni 9.30u.: Eucharis-
tieviering met het Martinuskoor.
Intenties: Overl. ouders van de 
Ven-Moeskops, Wim van de Ven, 
Ton en Liesje van Helden-Simons, 
Noud Wellens, Lino en Bettie 
Zimmerman-van de Rijt, Will Fluit-
man-Swinkels, Bertha van Erp-van 
de Ven, Gerard van der Heijden, 
Jas en Cisca de Beer-van Roosma-
len, Broer van der Horst, Hendrik 
en Sjaan Heesakkers-Versant-
voort, Thijs en Dina Merks-van 
den Berg, Jan Kanters, Johanna 
en Harrie van Os-Vervoort, Bert 
Geeven, Albert Versantvoort, Jan 
Hazenberg, Hein de Poorter, Piet 
van Rooij, Agnes van de Velde-

Habraken, Janus van Roosmalen, 
Antoon en Nelly Adams-Seijkens 
en zoon Willy, Jo Lathouwers, 
Diny en Albert van den Brand.
Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Dinsdag 19.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00u. 
Eucharistieviering.
Donderdag 19.00u. 
Eucharistieviering. 
Vrijdag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 15 juni
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
intentie: Jan Sanders
Zondag 16 juni
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sonse Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
intenties: Gerard Brands, Annie 

Donkers-Sanders, Dora de Vis-
ser-Ritjes, Pim Prinsen, Annie in 
’t Zandt-van Kuijk, Toos van den 
Boogaard-van den Bruggen, Jan 
en Toos Jonker-Gras, Toon van 
Eerd, Jo Aarts-van deWetering.
Maandag 17 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 19 juni
19.30 uur: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 15 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Son (via de analoge UPC kabel 
FM 94,4 MHz)                                                            

Zondag 16 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: overleden ouders Ver-
bruggen-Brugmans en dochter 
Doortje, Marinus en Piet Bos, 
Doortje Verhagen-de Lepper, Ton 

Jacobs, Francien Schmidt-Opdam, 
Joop Dinkelberg, Piet Rommers, 
Miep Smulders Rouleaux, André 
van Mook, om zegen over onze 
parochie

Zaterdag 22 juni
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94,4 MHz)
intentie: Wlly Jaspers, Digna Ver-
santvoort-Merks,om zegen over 
onze parochie

H. Martinus Olland

Zaterdag 15 juni 17.30uur 
eucharistieviering met kerkkoor.
Intenties: overleden ouders De 
Haas van Oorschot

Francy v Kasteren v.d.
Meerendonk
Maria v Acht v Hout

Sint Antonius Nijnsel

Zaterdag 15 juni 9.00u. 
Eucharistieviering.
Zondag om 11.00u. 
Openluchtmis met  Harmonie, 
onze koren en de 1ste communie-
cantjes.
Intenties: 
Lien Vogels- Kerkhof, Jan en Anna 
v.d.Tillaart- v.d. Sande, en zoon 
Henk,Piet en Bertha van Gastel en 
zoon Harrie,  Jan van Lith, Jans v.d. 
Meerakker, Marian Smith- Nou-
wens, Grard v.d.Heijden,Judocus 
en Wim v.d.Heuvel, Adriaan de 

Rijk, Martinus en Josina v.d. Heu-
vel, Jan, Martina en Pieter Pepers,  
Nol Latijnhouwers, Bert Schoen-
makers, Jan en Betje  v.d.Sande- 
v.d. Broek, Jan Hulsen,  overl. 
fam. Hulsen- Mutsaers, Leo San-
ders nms kerkhofploeg, Theo en 
Tonnie van Kaathoven- van Erp, 
Harrie van Esch, Jan v.d .Boog-
aard, Riek v.d. Heuvel- van Dijk, 
Martinus en Mechelina Sanders- 
Verschuijten,  overl. fam. v.d.Ven 
v.d. Koevering, Noud en Maria 
v.d. Aa- Vogels.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 16 juni, 10.00 uur, Predikant Ds. B. Stigter.

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 15 Juni is er geen Eucharistieviering.

Transport Academie B.V.

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

www.transportacademie.nl, info@transportacademie.nl

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

Het grootste indoor code 95 praktijkcentrum van Nederland!!!

Wij verzorgen o.a. 
de volgende opleidingen:

•   Heftruck- en Reachtruck

•   Lichte Berging en Zware Berging

•   Autolaadkraan

•    VCA

•   BHV, EHBO, Reanimatie

•    Etc.

Het grootste indoor code 95 
praktijkcentrum van Nederland!!!

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

Tel. 0499-490077
www.transportacademie.nl, 
info@transportacademie.nl
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Als je bij de dokter komt met allerlei vage klachten en deze zegt dat 
het mogelijk een gevolg is van je gewicht en je eetpatroon, dan ga je 
daar over nadenken.

Nu is het wel zo dat ik meer kilo’s heb dan IQ , althans volgens mijn 
oudste broer. Hij dacht zelfs te weten dit dat al zo was vanaf mijn 7e 
jaar. Ik probeerde eerst nog de grappige jongen uit te hangen bij de 
dokter en vroeg haar of je zo’n dieet voor of na het eten moest pak-
ken.

Al snel werd  me duidelijk dat er meer bewogen moest worden en dat 
er meer op het eten gelet moest worden. Welnu, één van de gemak-
kelijkste manieren is de fiets pakken. Nou, daar gaan we dan: ”rondje 
Rooi.”
Je komt dan zoveel eetgelegenheden tegen dat je wel heel sterk in 
je schoenen moet staan om al die verleidingen te negeren: Brabants 
Ketierke Vlaaienhuis, Brownies en Downies,  Cést la Vie, Cambiance 
de Kienehoef, Happy Garden Chinees, d’n Dorpsherberg,  d’n Inloop 
(cafetaria Nijnsel), d’n Ossekop, d’n Toel, de Beleving, De Beurs, de 
Ketel cafetaria, de Klomp cafetaria, de Mert cafetaria, de Vriendschap,  
de Ijsmakerij,  de Zoete Hemel, Die 2 cafetaria,  Dommeltje,  Gouden 
Leeuw,  Kam Fa Chinees, Kienehoef cafetaria,  Osteria,  Oud Rooy, 
Pan & Cook,  Pastorie,  Pizzeria Borchmolendijk, Rooise Boerderij,  
Shoarma Amon,  Shoarma Sphynx,  Sien Pain, ’t Kofferen cafetaria,  
‘’t Leeuwke, en  Wollerich.
Jan van de Laar , m’nne maot, die ha de oplossing: “Es gè gère afvalt 
moete mi ’n IQ quizz meedoen”.

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Afvallen

Themawandeling over “heimwee”
Het Gesprek te Pas, dat op zon-
dag 16 juni in het Damiaancentrum 
wordt gehouden, heeft  als onder-
werp “heimwee”. Hoe ontstaat het, 
bij wie komt deze ‘pijn’ voor en wat 
is er tegen te doen? Zijn nostalgie en 
melancholie ook verschijnselen van 
heimwee? Ieder, jong of niet meer zo 
jong, die over deze en dergelijke vra-
gen mee wil denken en praten tijdens 
dit ‘gesprek met wandeling’, meldt 
zich op zondag 16 juni om 10.00 uur 
bij het Damiaancentrum, Schijndelse-
weg 46, 5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd, telkens met een nieuw onder-
werp. De wandeling zelf duurt een 
uur en kan dicht “bij huis” blijven of 
wat verder in de omgeving voeren. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en zal om ongeveer 12.00 uur wor-
den afgesloten. De opzet is steeds 
hetzelfde:

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over zich-
zelf en zaken, waarover we het in 
het algemeen niet zo vaak hebben. 
Al wandelend kunnen de deelnemers 
hun eigen verhaal kwijt en zo inspi-
ratie opdoen of gemotiveerd worden 
om te (blijven) werken aan het na-
streven van idealen. Het thema no-
digt uit tot nadenken over de maat-
schappelijke werkelijkheid en onze 
rol daarin.
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Kentra 24, 
het voormalige klooster van de Da-
mianen, aan de achterkant. (Volg de 
bordjes!) Onze kosten bedragen per 
deelnemer aan het ‘Gesprek te Pas’ 4 
euro, wij zijn tevreden met elke bij-
drage naar draagkracht. 
Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 of 
06-10223044.
Zie ook www.damiaancentrum.nl 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.:
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

VINCENT VAN GOGHSTRAAT 13, NUENEN  TEL.: 040-284 01 93   WWW.WENDYSJEANSSHOP.NL

WENDY
SALE

(*m.u.v. nieuwe collectie en basis)

30% & 40% korting 
op de zomercollectie* 

Nijnsel kermis: ouderwets gezellig

Het was weer ouderwets druk en gezellig, afgelopen weekend op Nijnsel Kermis. Vrijdagavond zag het er al 
naar uit dat het een geslaagde editie zou worden. Veel goede en leuke artiesten en natuurlijk weersvooruit-
zichten om de vingers bij af te likken. Dat was de dagen er na wel te merken. Zowel bij Oud Nijnsel als bij de 
Beckart was het ouderwets druk en gezellig. De kleinste genoten van de attracties, de jeugd van de DJ's en 
bands bij Oud Nijnsel en het iets oudere publiek trok naar de Beckart om gezellig bij te praten. 
Kijk voor meer foto's op www.mooirooi.nl
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Schuimparty op 14 juni bij 
Jeugddisco The Joy

Kom lekker schuimen op onze 
spectaculaire Schuimparty! Deze 
keer op vrijdag en wel op 14 juni, 
Jeugddisco The Joy. 

Laat je beste outfit maar in de kast 
hangen, gewoon je oude klof-
fie aan en een handdoek mee! En 
voor de veiligheid: Laat je mobiel 
ook maar thuis! Lekker swingen in 
schuim met DJ Lucas. The Joy is de 
uitgaansgelegenheid voor jeugd 
van 11 tot en met 15 jaar. Ook als 

je in groep 7 zit ben je deze keer 
van harte welkom! Van 19:30 uur 
tot 23:00 uur. Oude Lieshoutse-
weg 7 (naast de hoofdingang van 
De Beckart).

In juli en augustus is er geen par-
ty. Vanaf september hebben we 
voortaan iedere 2e vrijdag van de 
maand een party. Op vrijdag 13 
september beginnen we het sei-
zoen met een Tropical party en ho-
pen we jullie allemaal weer te zien! 

Sunrise presenteert ‘Blinded By Colours’
Ieder jaar blijkt de voorstelling 
weer een succes. In steeds groter 
getale weet het publiek de voor-
stelling te waarderen. Binnenkort 
is het weer zover. Voor de vierde 
keer op een rij trakteert dansver-
eniging Sunrise haar dorpsgeno-
ten op een spectaculaire show. Als 
afsluiting van het seizoen vindt 14 
en 15 juni de voorstelling plaats 
in Cultureel centrum Mariendael.

Voor het eerst heeft Sunrise een 
regisseur bij het hele proces be-
trokken. “Elk jaar wordt het moei-
lijker om een leuk idee te ver-
wezenlijken”, aldus vrijwilligster 
Ans Lathouwers. Toch hebben de 

trainsters ook nu weer een onver-
wachte invalshoek gevonden en 
daarop een nieuw thema bedacht: 
Sunrise is ‘Blinded by Colours’. 
Ans: “De trainsters hebben zelf 
de dansen in elkaar gezet en deze 
met hun groep ingestudeerd. Re-
gisseur Tom Willems breit alles aan 
elkaar, zodat er een mooi verhaal 
ontstaat.” 
Hoe het thema vorm krijgt? Door 
middel van dans, dat staat buiten 
kijf. Daarnaast wordt gebruik ge-
maakt van beeld en lichteffecten 
en komt op het podium komt iets 
te staan waarbij… de rest nog een 
verrassing blijft. Op diverse ma-
nieren zullen kleuren worden ver-

woord en gevisualiseerd. Aan de 
hand van bekende muziek, zullen 
de danseressen alles geven wat in 
hun vermogen ligt om iedereen te 
verblinden met kleuren.  

Wilt jij je laten verblinden? Kom 
dan naar één van de voorstellin-
gen. Sunrise ‘Blinded by Colours’ 
wordt drie keer opgevoerd: op 
vrijdag 14 juni om 19.00 uur en op 
zaterdag 15 juni om 14.00 uur en 
om 19.00 uur. Kaarten zijn inmid-
dels voor € 5,- verkrijgbaar bij Ma-
riendael. Wees er snel bij, want vol 
is vol. Kaarten aan de deur, mits 
nog voorradig, kosten € 7,50 per  
stuk.

Nachtegalen wandeling voor vroege vogels
Het IVN Sint-Oedenrode organi-
seert in de kortste nacht van 21 
juni op 22 juni een bijzondere 
wandeling. De hoop is uiteraard 
het daadwerkelijk horen zingen 
van de nachtegaal, maar de kans 
is klein.  Volgens de gidsen is 
in de gebieden waar deze vogel 
placht voor te komen dit jaar vrij 
veel verstoring geweest, moge-
lijk dat de nachtegaal zijn verblijf 
elders gekozen heeft. Er vallen in 
de vroege ochtend echter nog vol-
doende andere geluiden te horen. 
Er is in ieder geval toch een mooie 
wandeling te maken waarbij ge-

tracht zal worden de nachtelijke 
geluiden thuis te brengen. 

Horen we het roepen van de ui-
len, het blaffen van de reeën of 
zijn het louter merels die met hun 
gekwinkeleer de stilte verstoren? 
Beleef het krieken van de ochtend. 
Gevraagd wordt waterbesten-
dig schoeisel en veel stilte mee te 
brengen.

De wandeling start om 4.00 uur in 
de ochtend op het Ritaplein in de 
Boskant.

Heilige Odaparochie
De R.K. Heilige Odaparochie, bestaande uit  de 
voormalige parochies van Sint-Oedenrode en Son en 
Breugel is op zoek naar

Parttime secretaresse 
(evt. in duobaan)

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar:
Een enthousiaste secretaresse (eventueel in duobaan) die 5 dagen in de week in de ochtenduren het 
parochiesecretariaat beheren. Bent u een sterk en daadkrachtig persoon dan is dit een uitdagende baan 
voor u.

Dit gaat u doen:
U bent het visitekaartje van de parochie. U staat de mensen professioneel en persoonlijk te woord. U 
draagt zorg voor de telefoonbeantwoording en correspondentieverwerking. Daarnaast ondersteunt u het 
pastoraal team en het parochiebestuur met administratieve werkzaamheden en verslaglegging. 

De werkomgeving:
Het parochiecentrum in Sint-Oedenrode is de thuisbasis van de mensen van het pastoraal team. Er heerst 
een informele sfeer waar het prettig is om te werken.

Ons aanbod
Een prettige en informele werkomgeving.
Goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
Uw reactie Bent u enthousiast? Solliciteer dan door uw brief met CV voor 22 juni naar het 
parochiebestuur van de parochie Heilige Oda te sturen.

Uw reactie
Bent u enthousiast?
Solliciteer dan door uw brief met CV voor  22 juni naar het parochiebestuur van de parochie Heilige Oda 
te sturen. 

Adres:   Mgr. Bekkersplein 1
  5491 EB Sint-Oedenrode of mail naar: team@heiligeodaparochie.nl 

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met 
Alex van den Berk (na 18 uur), tel.nr. 0413-479495
Meer informatie betre� ende de parochie is ook te vinden op: www.heiligeodaparochie.nl

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)

PERSONEEL

Politieke bijeenkomsten

VVD
De Rooise lokale liberalen nodi-
gen u uit om het Politiek Café te 
bezoeken op donderdag 20 juni, 
aanvang 20:00 uur bij de Gouden 

Leeuw. Op de agenda staan inte-
ressante thema’s zoals de mogelij-
ke gemeentelijke herindeling met 
Schijndel en de Kadernota. 

Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd voor 
de achterbanbijeenkomst van 
Hart voor Rooi op maandagavond 
24 juni 2013 vanaf 20:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt 
het raamwerk voor de begroting 
(kadernota) besproken dat voor 
de gemeenteraadsvergadering 

van donderdag 27 juni is geagen-
deerd. Aanwezigen kunnen ook 
eigen onderwerpen inbrengen. 
De bijeenkomst vindt plaats in de 
commissiekamer van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 
1 te Sint-Oedenrode.  De ingang 
is aan de achterzijde van de witte 
vleugel, via de voormalige ingang 
van de politiepost. 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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We zullen om ongeveer 6.30 hier 
weer terugkeren. 

Voor nadere informatie kunt u 
mailen met ivnrooi@gmail.com
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

nieuwe partij laptops en computers 
vanaf €175 incl. garantie

Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Naaiatelier Ans Herstelwerkzaamhe-
den 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.
--------------------------------------
EARLY BIRD ACTIE: dagelijks tot 10.00 
uur officiële pasfoto’s met € 1,50 kor-
ting.  (foto) De Vakman – Kerkplein 1 
– 5492 AN Sint-Oedenrode – T: 0413-
473147
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE 
WANDELSCHOENEN
Uit faillissement partijen, verschillende 
maten en merken zoals: Lowa - Meindl 
- New Balance - Hi Tec - Regatta - Ab-
bey - Jack Wolfskin - Gri sport 
Tel. 06-13 49 28 66 in Nijnsel
--------------------------------------

Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------

www.sasentas.nl
PreSale Store 20%

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur 
Sint-Oedenrode. 
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Te koop: Jonge bruine legkippen, vol-
ledig ingeënt.
T: 0499-471755 M: 06-13894215
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
Recreatieweide met afrastering en 2 
paardenstallen. Info: 06-12540567
--------------------------------------
DIERBARE HERINNERINGEN – wij zet-
ten uw oude films over op DVD.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis.
Grote schoonmaak, opruiming en/of 
schilder werkzaamheden door profes-
sionele schilder.
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur. 
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: tel.
nr. 06 184 59 864
--------------------------------------
Druk? Last van stress? 
Of lekker relaxen?
Probeer een ontspanningsmassage.
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie  0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889 r.brand12@chello.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------

   

Deze week weer veel mensen op de foto. Wie herkent iemand? We ho-
ren het graag! Laat maar even weten via redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor op Heuvel 
17. Tot ziens! De koffie staat klaar!

Oplossing week 23:

De man linksonder is 
mijn oom Martinus 
Boeren welke in het 
verzet zat in de oorlog. 
Hij was enigste zoon 
van Driek Boeren en 
Meintje van de Velden, 
die klompenmaker 
was op de Liempdse-
weg. Hij was de broer 
van mijn moeder Han-
neke de Baaij en tante 
Marie Vos. Oom Mar-
tinus was enigste zoon 
en ook klompenmaker.  Hij is in de laatste dagen van de oorlog gefusil-
leerd samen met de heer Bouwman in de gevangenis te Vught. Ik ben 
naar hem genoemd, omdat ik vlak na zijn dood ben geboren. 

Tiny de Baaij 

De mannen op de foto zijn: Piet Barten,gesneuveld op 10 mei 1940, 
Theo van Schijndel, 9 aug. 1944, Martien Boeren, 16 sept. 1944, 
Gerard Bouwman, 16 sept. 1944 en Jacob Welle, 19 sept. 1944.

Jos Wijn

De mannen op de foto zijn: Petrus Barten, Gerard Bouwman, Martien 
Boeren, Theo van Schijndel en Jacob Welle

Hans Vervoort

Ik heb de foto, die toentertijd fl. 1,00 kostte om een monument op te 
richten, gekregen.
rechtsboven: Theo van Schijndel
linksboven: Gerard Bouwman
rechtsonder: Jacob Welle
linksonder: Martien Boeren
onder: Petrus Barten

Martien van Lieshout.

Linksboven is Gerard Bouwman / rechtsboven is Theo van Schijndel / 
in het midden is Petrus Barten / linksonder is Martien Boeren en rechts-
onder is Jacob van der Welle.
 
Annette van den Brand-van de Ven

Historische beelden
Interieur

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

Hulpverlening

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

Verloren

Verloren, huissleutels aan een olifan-
tensleutelhanger.
Graag afgeven bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------
Wie heeft er een zilveren halsketting 
gevonden? Graag contact opnemen 
met 0413-473374
--------------------------------------

Diversen

Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------
Waarom betaalt u liever weinig voor 
met gif bespoten en bewerkt voedsel 
en méér voor de ziektekostenverzeke-
ring dan andersom, méér betalen voor 
natuurlijk en gezond voedsel en min-
der voor de ziektekostenverzekering? 
N.A. Denker
--------------------------------------

TE KOOP

aardbeien

peulen

nieuwe aardappelen

tuinbonen

WIM VAN ERP
Morgensop 4 

Sint-Oedenrode
0413-473379

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Ad van Kessel BBQ- en vleesspecialist  |  Kapsalon Anet Ista  |  Avedo Tegelwerken VOF  |  Bekkers Motoren  |  Van Berlo bedrijfsvloeren BV  |  Zuivelhandel Th. Bosch  |  Dorpskaffee  
Bosch Installatiebedrijf  |  Bouwbedrijf van Boxmeer  |  Hoveniersbedrijf G. van Boxmeer  |  Broks Bloemen BV  |  BSJ Bouw Service Jos  |  Studio Mooi  |  Installatiebedrijf Coppens
De digitale drukker  |  Tijn van Deurzen Elektro-Service  |  Dortmans Music Centre  |  De fietsenwinkel Zijtaart  |  Cafe - Zaal Kleijngeld  |  Autocentrum M. van der Heijden
Hetty’s dorpswinkel  |  Oomen Infra  |  Graafmachineverhuur C v Kessel  |  Transportbedrijf R. Kuijpers  |  Machinaal Timmerbedrijf v.d. Linden  |  Mark van de Ven schilderwerken 
NLG productions  |  Automobielbedrijf van den Oever  |  Raadhage Makelaardij  |  Raaijmakers Drukwerk  |  Johan van Nunen Timmerwerken  |  Eethuis De Reiger  |  Chris van Sleeuwen 
Marcel v Zutphen Lasbedrijf  |  Rabobank Uden - Veghel  |  Bouwbedrijf Verbruggen VOF  |  Ralph Vissers Elektro  |  Bouwadvies Frens van der Zanden  |  Zijtaartse Bouwonderneming BV

Voorverkoop Roemrijk Rooi Revue
Na het boek en de dubbel-cd van 
Roemrijk Rooi, nu het laatste ge-
deelte van deze trilogie; de Roem-
rijk Rooi Revue. Een aanrader voor 
oudere en jongere Rooienaren. 
Een geëmigreerd Roois echtpaar 
komt na een 50 tal jaren terug in 
hun geliefde Rooi en denken daar 
nog het Rooi van hun tijd aan te 
treffen. Rooi is echter veranderd, 
daar komen ze wel achter.

De Roemrijk Rooi Revue wordt ge-
maakt door allemaal Rooise men-
sen, zowel de tekstschrijvers als 
wel de muzikanten en de spelers. 
Het betreft een aantal dolkomische 

en hilarische  sketches, afgewisseld 
met mooie liedjes over Rooi. 
“Roiser kan ’t nie…”
De uitvoeringen vinden plaats in 
Mariendael en wel op 1, 2 en 3 
november.
De voorverkoop start vanaf 10 juni. 
Kaartjes á € 10,- zijn te verkrijgen 
bij de VVV en bij Mariendael zelf. 

Volgepakte Beurs geniet van ‘Out of the Box’

Wat was het druk afgelopen zon-
dagmiddag in de Beurs. Vrienden 
en familie van jeugdige dansers 
kwamen kijken naar de show ‘Out 
of the Box’. Ze genoten met volle 
teugen van de goed voorbereide 
voorstelling.

Neeltje van Kasteren en Claudia 
van Gorkum zijn de grote initia-
tors van het dansfestijn, waar alle 
dansers van Sportcentrum van den 
Oever aan deel hebben genomen. 
Samen met Anne van de Sande 
hebben Neeltje en Claudia de leer-
lingen tot in detail klaargestoomd. 

Dat was te merken aan de goede 
choreografie, de prachtige – ruim 
300 – kostuums en 23 dansmixen. 
De energie spatte van het podium. 
Neeltje, Anne en Claudia zullen 
trots hebben toegekeken, net als 
de vaders, moeders, opa’s, oma’s 
en andere toeschouwers.

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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Het nieuws

staat niet stil!

Jeugdvakantieweek dringend op  
zoek naar leiding

Van 5 t/m 8 augustus staat voor de kinderen 
van groep 5 t/m 8 de gezelligste, gaafste en 
coolste week van het jaar te wachten. Dan is 
het namelijk tijd voor de Jeugdvakantieweek! 
Dit is niet alleen erg leuk voor de deelnemers, 
maar ook voor de leiding. Ieder jaar weer maakt 
zij het feest compleet en genieten ook deze da-
mes en heren van onvergetelijke momenten. 

De organisatie komt nog veel leiding tekort, 
dus meld je snel aan, want het zou jammer zijn 
als de week voor de eerste keer sinds 1960 niet 
door zou kunnen gaan!

Dat is al een hele tijd, maar het geeft weer dat 
het altijd weer een succes is. Het thema van 
de 53e vakantieweek is Expeditie Robinson. Je 
raadt het al; zoeken naar schatten, een exotisch 
tintje en andere geheimzinnige opdrachten. Dat 
zijn zomaar drie ingrediënten van de komende 
Jeugdvakantieweek. Maar het belangrijkste in-
grediënt om het recept te doen smaken is en-
thousiaste leiding. Wil jij mee helpen en er voor 
zorgen dat de week toch door kan gaan? Stuur 
dan een mail naar: info@jeugdvakantieweek.nl 
of ga naar www.jeugdvakantieweek.nl (onder 
het kopje vrijwilligers) om aan te melden.

De O van ondernemen

Leerlingen van het Fioretti College ston-
den vorige week woensdag voor de laatste 
opdracht van het project O-factor. Zeven 
groepen presenteerden in Campus Fioretti 
hun fictieve onderneming voor een driekop-

pige jury bestaande uit; - Ro-
bert Ellenbroek, Rabobank Sint-
Oedenrode - Arthur Frieser, 
Voorzitter Starterscollectief en 
eigenaar van Andersom en Sas-
kia van den Eshof - Eigenaar van 
SasSupport. 

Enkele weken geleden hadden 
de leerlingen de kans om vragen 
te stellen aan enkele onderne-
mers. Die informatie gebruikten 
ze later voor de eigen onder-
neming. Uiteindelijk kwamen 
vier meiden als winnaar uit de 
bus. Ze hadden plannen voor 
een fictieve kledingwinkel. De 
O-factor is ontstaan nadat het 

Fioretti College en enkele Rooise onderne-
mers elkaar gevonden hadden. Ze willen de 
leerlingen laten zien wat er bij een eigen on-
derneming komt kijken. Wellicht wordt het 
project verder in de regio uitgezet.
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Mooi in de regio

Karin Bloemen
zaterdag 22 juni 20:30 uur

Beleef meer in 
openluchttheater 

Mariahout!

Volg ons:

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

Opening Bloemrijke akkerrand
Na een jaar hard werken aan ons 
project willen wij u graag uitno-
digen voor de opening van ons 
bloemrijke akkerrand om 10.00 
uur op zondag 16 juni a.s. 

Wij vertrekken samen met de kin-
deren en andere genodigden om 
10.00 uur vanaf ons clubhuis ‘t 
Wachterspunt aan de Oude Post-
baan 4 naar de akkerrand.  

De opening zal plaats vinden door 
Ger van de Oetelaar en een spe-
ciale gast, mevrouw Annemarie 
Bon. Zij is de schrijfster van het 
Groene Woud Doeboek. Dit boek 
staat boordevol natuurweetjes, 
eropuit-tips, spelletjes, recepten 
en leuke doedingen. Het boek 
is in opdracht van de Streekraad 
Het Groene Woud in 2012 ge-
maakt voor kinderen van 8 tot 12 
jaar. De opbrengst van het boek 
wordt besteed aan kinderprojec-

ten die natuur en landschap in 
Het Groene Woud versterken. 
Wij,  JNW Liempde, zijn door de 
kinderjury uitgekozen om in aan-
merking te komen voor een finan-
ciële bijdrage voor het maken van 
dit bloemrijke akkerrand, de insec-
tenhotels, picknicktafels, ommetje 
bloemrijke akkerland en informa-
tiebord. Kijk ook eens op www.
hetgroenewoud.com.  Samen met 
de Liempdse imkers is een mooie 
bijenhal met kasten geplaatst.

Na de officiële opening door Ger 
van de Oetelaar en Annemarie Bon 
is er koffie of thee met wat lekkers. 
Na de pauze is er uitleg voor ieder-
een over de akkerrand, insecten-
hotels en bijenkasten. Vanaf circa 
11.30 uur sluiten we de officiële 
opening af en gaan we met de kin-
deren een natuurspeurtocht doen. 
Tot slot gaan we met de jeugdna-
tuurwachters BBQ op ons akkertje!

Medewerkers Coop supermarkt in het nieuws

Coop Tax is inmiddels al weer ruim 
twee jaar gevestigd in Liempde en 
staat midden in de samenleving 
van het dorp. Daarmee is het een 

herkenbaar punt in het dorp. Door 
het nieuwe outfit van het perso-
neel is het nu nog herkenbaarder. 
Alle veertig medewerkers zijn af-

gelopen week in het nieuwe ge-
stoken. Het personeel staat zeven 
dagen per week klaar voor de vele 
klanten.

Beleef meer met Karin Bloemen in 
Openluchttheater Mariahout
Eindelijk in Mariahout… Zo luidt 
de voorstelling van Karin bloe-
men, speciaal voor ons theater. 
Op zaterdag 22 juni om 20:30 uur 
kunt u Karin, samen met haar or-
kestband, komen bewonderen in 
Openluchttheater Mariahout. 

Karin Bloemen is een zangeres en 
cabaretière die met haar opvallende 
verschijning, haar prachtige liedjes 
en bruisende optredens alle aan-
dacht op zich weet te vestigen. Iede-

re voorstelling van Karin Bloemen is 
gegarandeerd een unieke ervaring. 

Op het podium van Openluchtthe-
ater Mariahout zal Karin speciaal 
voor ons een voorstelling spelen. 
‘Eindelijk in Mariahout…’ is een 
unieke conference, met een aantal 
mooie liedjes die ze tussendoor ten 
gehore zal brengen. Soms uitbundig 
en extrovert, dan weer ingetogen 
en gevoelig. Met haar prachtige 
stem en expressieve mimiek weet 

zij iedereen te 
raken. 

Zorg dat je deze 
unieke ervaring 
niet mist! Kaart-
jes zijn €19,- in 
de voorverkoop 
en €22,50- op 
de dag zelf, 
verkrijgbaar via www.oltm.nl of 
aan de theaterkassa. Openlucht-
theater Mariahout, beleef meer!

Verkoop van (H)eerlijk Biologisch Varkensvlees

- barbecuepakketen
- worstenbroodjes
- diverse soorten vlees

20% OPENINGSKORTING IN DE MAAND JUNI

Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend 
8.45-11.45uur
(ook mogelijk buiten deze tijden, graag vooraf 
even bellen).

Fam. Van Moorsel, 
Erpsesteeg 6, 
Zijtaart

Tel. 0413- 34 40 78      
       06-123 58 7 58
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Nederland of Irak?
Professor Dr. Abbas S. Al-Badri 
en zijn vrouw Layla zijn zo’n vier 
jaar geleden neergestreken in Sint-
Oedenrode. Ze zijn Irak ontvlucht, 
omdat ze daar als hoogopgeleiden 
niet meer veilig waren. Dat geldt 
ook voor hun kinderen. De fami-
lie is nu verspreid over de hele 
wereld; Nederland, Australië en 
Canada. Verder uit elkaar kunnen 
ze niet wonen. Hier in Rooi wen-
nen ze steeds meer aan de cultuur, 
aan de mensen en aan het klimaat. 
Toch leven ze in een soort van 
isolement. Wat spookt er door de 
hoofden van Abbas en Layla? Hoe 
erg missen ze hun kinderen en hun 
land? DeMooiRooiKrant liet de 
professor aan het woord.

“Mijn vrouw en ik zijn gepensio-
neerde Iraakse universiteitshoog-
leraren. Wij verblijven nu vier jaar 
in Sint-Oedenrode. Onze kinderen 
zijn ook allen uit Irak vertrokken 
naar verschillende delen van de 
wereld, wegens de moeilijke, on-
zekere tijd in Irak. In oktober 2012 
zijn onze vier kinderen bij ons op 
bezoek geweest. We kwamen toen 
met de trein van vliegveld Düssel-
dorf naar Nederland. Aan de grens 
bij Venlo vroeg een inspecteur om 
mijn paspoort. Ik gaf hem mijn Ne-
derlands reisdocument.

Hij zag daarin dat ik in Irak geboren 
was. Hij vroeg me hoe de toestand 
daar nu was. Ik vertelde hem dat 
het in Irak nog steeds onrustig is en 
dat ik hoop dat dit snel zal veran-
deren.”

“Toen hij me vroeg hoe lang ik al in 
Nederland woonde, zei ik ‘Vier jaar.’ 
Op een andere vraag van hem ant-
woordde ik ‘dat het 5 jaar geleden 
was, dat ik voor het laatst in Irak 
ben geweest.’ Glimlachend zei hij 
vervolgens ‘Ik stel u nu een vreem-
de vraag. Van welk land houdt u het 
meest? Van Irak of Nederland?’ Ik 
keek hem zwijgend aan en vertelde 
hem ‘Het verschil tussen Irak en 
Nederland is als het verschil tussen 
moeder en vrouw. Wij kiezen onze 
vrouw om haar schoonheid en wil-
len op een vreedzame en rustige 
manier met haar leven. Wij hopen 
op een beter leven en houden heel 
veel van haar. Zij is mijn levens-
partner, mijn droom om een gezin 
in stabiliteit op te bouwen. Zij is in 

mijn hart: Pure liefde.  Maar geloof 
me. Ook al trouw je met de mooiste 
vrouw van de wereld, je zult je ei-
gen moeder nooit vergeten. Dus zal 
ik mijn leven lang Irak niet verge-
ten. Maar we kiezen niet voor onze 
moeder, maar voor onze vrouw. 
Onze moeder heeft een andere 
soort van liefde. Ik houd van mijn 
vrouw, maar die liefde vind ik er 
niet. Wel in de omhelzing van mijn 
moeder. Zij is de enige die van mij 
houdt, zoals ik ben met al mijn ups 
en downs.’ De politieman deed mijn 
reisdocument dicht en keek me met 
verbazing aan en zei: ‘We hebben 
veel gehoord over Irak, zijn oude 
geschiedenis en haar beschavingen 
van Sumeriërs, Babiloniërs en As-
syriërs en anderen. We hebben ook 
veel gehoord over de oorlogen met 
jullie buren tijdens het bewind van 
Saddam, van de verschrikkingen in 
de zomer, van de economische iso-
lering en van de dood van kinderen. 
Wat nu?’

“Ik vertelde hem wat ik bedoelde. 
Waarom ik van mijn moeder houd. 
Eigenlijk houd ik van mijn jeugd, van 
al mijn herinneringen. Ik houd van 
haar toen ze me sloeg. Ik houd van 
haar warme borst als ik ziek was, 
van haar diepe hart, dat me ge-
neest zonder medicijnen.”De agent 
vroeg verbaasd: ‘5 jaar weg en nog 
steeds herinneringen in je hart?’ 
“Ja”, vertelde ik. “Ondanks deze 
nieuwe en mooie verhoudingen in 
dit prachtige land. Alle dingen hier, 
zoals straten, winkels,  herinneren 
mij aan Irak. Ik vergelijk ze. Als ik ie-

mand hier help, herinner ik me hoe 
wij als jongeren de ouderen hielpen 
in Irak. Als ik een restaurant of win-
kel binnenga, roept dat oude herin-
neringen op. Elke boom hier laat mij 
de 20 miljoen dadelpalmen zien en 
vertelt me hoeveel uren wij als fa-
milie gelukkig doorbrachten in hun 
schaduw. Geloof me. Zelfs de Maas 
en de Rijn doen me denken aan de 
wateren van de Eufraat en de Tigris, 
waar ik en mijn kinderen urenlang 
zaten te vissen. Iedere golf vertelt 

me het verhaal over mijn familie, 
de vreugde van het gezin, de vol-
doening van het werk als professor 
en de relatie met vrienden. En hoe 
snel dit veranderde naar een situ-
atie waarin mijn vrouw en ik zijn ver 
weg zijn van gezin, familie en vrien-
den en afhankelijk zijn geworden 
van sociale zekerheid. Ik wil graag 

mijn eigen land bezoeken, maar dat 
kan niet vanwege de regels en de 
veiligheidssituatie. Ik zal Irak nooit 
vergeten na de 40 jaar die ik haar 
diende.” 

“Daarna vroeg hij me om Irak te 
beschrijven. Ik vertelde hem dat 
Nederland mooi is, maar niet zo 
prachtig als ‘mijn moeder’. Maar 
de bestuurders van de laatste gene-
ratie hebben haar genadeloos ver-
anderd. Ze deelden haar op in vele 

gebieden op basis van 
sektarische grondslag. 
Ze beroofden haar van 
haar geschiedenis en 
cultuur, op klaarlichte dag voor het 
oog van iedereen. Slechte bestuur-
ders regeerden haar en onweten-
den gehoorzaamden hen, terwijl de 
wetenschappers en wijze mensen 
bang werden en verward raakten. 
Zij zagen geen toekomst meer en 
vluchtten.”
“De douanier was verbaasd. Hij had 
20 jaar geleden een heel ander Irak 
bezocht. Ja, zei ik, dat is het Irak dat 
zich bevindt ten westen van Iran en 
ten oosten van de Jordaan. Nee, ik 
heb het over Irak, dat in mijn hart 
woont. Over het Irak dat mijn emo-
ties controleert. Het Irak van mijn 
dromen.

Dat Irak is er niet meer. Ik wil u 

graag vertellen dat mijn liefde en 
wensen voor Irak hetzelfde zijn voor 
Nederland. Dit land heeft ons met 
open armen ontvangen en dit land 
gaf ons die geruststellende vrede 
en barmhartigheid, want wij waren 
bang. Nederland heeft ons meer 
gegeven dan we verwacht hadden. 
Hij boog zich naar mij toe en zei: 
‘Professor hier is uw paspoort en 
reis veilig met uw familie.’

“Ik ben blij hier te wonen met mijn 
geliefde vrouw, Nederland met mijn 
lieve vrouw Layla, ver van mijn 
moeder Irak, ver van mijn kinderen 
in dit mooie veilige land met zijn 
aardige mensen, nieuwe vrienden 
en buren.”

“ALLE DINGEN HIER, ZOALS STRATEN, 
WINKELS, HERINNEREN MIJ AAN IRAK. 

IK VERGELIJK ZE.”

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig 10 tm 16  juni 2013

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

EXAMEN STUNT !

Bavaria bier
krat 24 stuks + krat 12 stuks
van 16.44

10.99

Bossche bollen
4 stuks
van 5.98

4.99

maximaal 6 kratten per klant

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
Ollandseweg 134

5491 XC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 472169

www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk

Drie dagen kunst
Annie Veldkamp en Ingrid Vissers houden momenteel een 
expositie in de bibliotheek van Sint-Oedenrode. In het ver-
lengde daarvan besloot Annie om buiten het Martinushuis 
een lantaarnpaal in te pakken onder het motto ‘wild vilt’. 

De kleurrijke paal versierde echter maar drie dagen het 
straatbeeld. Daarna werd het verwijderd door de gemeen-
te. “Het beleid van de gemeente en het Centrummanage-
ment is om bepaalde beeldkwaliteit op straat te leveren”, 
legt een woordvoerster van de gemeente uit. “Alles wat 
daar niet in past, wordt verwijderd. Bovendien is onze cen-
trumsteward bij de bibliotheek binnengelopen om navraag 
te doen. Daar kon niemand uitleg geven. Toen uit navraag 
bleek dat er geen vergunning voor was afgegeven, heeft de 
centrumsteward het opgeruimd.” Annie: “Ik vind het jam-
mer dat ze geen contact met me hebben opgenomen. Ik 
wist niets van een vergunning. Op 8 september heb ik weer 
een expositie. Dan bij Mariëndael. Ik heb nu een vergun-
ning aangevraagd en hoop dat het daar wel mag.”

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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MooiRooikrantDe
kwaliteit kent 
geen recessie
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Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

25

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.

14

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

Bijna Vaderdag!
- Voor een complete poetsbeurt

- Reinigen bekleding

- Ozonbehandeling

- Waxoyl 

- Cadeaubonnen

www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode
0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05
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Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 50% KORTING 
op alle dekbedovertrekken.
Ook op de nieuwe collectie.
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Handelsweg 23 - 5492 NL Sint-Oedenrode - 0413-476660
www.interieurenstijl.nl

Wist u dat…. 
Vennotex Matrassen-Bedden-Linnengoed bijna 28 jaar 
bestaat, dus vanaf de vorige eeuw, 1986?
Vennotex op dit moment in handen is van de 2e genera-
tie, Anouk en Kim van de Ven?
Vennotex zich gespecialiseerd heeft op het gebied van 
lekker slapen en gezond weer opstaan?
Vennotex uitsluitend werkt met bekende merken matras-
sen en bedbodems, zoals Norma-Tempur-Recor Bedding?
Vennotex deskundig advies geeft, en uitgebreid de tijd 
voor U neemt en geeft, als U bijv. wilt proef-liggen?
Vennotex U niets opdringt maar U uitsluitend helpt om de 
juiste persoonlijke keuze te maken?

Vennotex kwaliteit en goede service hoog in het vaandel heeft staan?
Vennotex ook bijzondere maten textiel en matrassen (bijv. schuine hoeken) kan leve-
ren voor boot/caravan/camper?
Vennotex daarom op de graadmeter van www.beddenspeciaalzaak.org  een ruime 8,8 
scoort?
Vennotex DE dealer is van de merken Essenza, Beddinghouse, Kardol-Verstraten, Cin-
derella, Pip en Lief! 
Vennotex U graag in hun showroom ontvangt op het Bedrijventerrein te Nijnsel?
Vennotex van dinsdag t/m vrijdag geopend is van 9.30 uur tot 17.30 uur en zaterdag 
tot 16.00 uur?
Vennotex op dit moment een grote promotie heeft en daarom 50% KORTING geeft op 
alle dekbed-overtrekken?
Vennotex deze korting zelfs geeft op de allernieuwste collectie 2013?
Vennotex veel klanten verwacht, dus U niet te lang moet wachten, de aktie is zolang 
de voorraad strekt!
Vennotex U heel graag ontmoet als nieuwe klant en als U moeilijk kunt komen, graag 
bij U thuis aflevert of U komt ophalen?

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaalUw Totaal installateur

6% BTW regeling

11

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4

Schoenmakersv. Lieshout
www.tegelhandelonline.nl
www.tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wij hebben de grootste en goedkoopste 
collectie tegelparket van Nederland.

Kijk voor meer dan 200 aanbiedingen op onze site

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

8

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

31
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Op vrijdagavond later thuis dan gepland. Nog wat klanten en wat “things-to-
do-today” op de zaak en dan is het zó half acht. Ik ben net herstellend van een 
fikse en niet herleidbare verkoudheid (het voelde of mijn neusslijmvlies was 
geïmpregneerd met zoutzuur en mijn verhemelte met carbolineum) en heb 
mijn zinnen gezet op een goede film en dito glas cognac. Maar eerst even de 
ouwe hondjes uitlaten, die blijkbaar nog jong genoeg zijn om helemaal onhan-
delbaar te worden van de geur van een loopse teef uit de buurt. Hoe zat dat 
nou ook weer, gaat een hond op z’n baas lijken of andersom? Ik kloot nog ’n 
beetje aan in de tuin, mijn vrouw komt pas om half tien thuis, en besef dat ik 
nog niets heb gegeten. Dus brouw ik maar een flinke tosti in mekaar en zet de 
dvd van Borgen vast klaar. Ongelooflijk hoe goed die Deense series in elkaar 
zitten en hoe goed er wordt geacteerd, zo natuurlijk en realistisch. Ik houd het 
bij één cognac want morgen moet ik….
Wedstrijdgolfen. Op tijd op, ontspannend bad, groene thee en  ruim ’n uur 
van tevoren aanwezig om nog wat te oefenen en in te slaan. Ik speel veel te 
weinig de laatste tijd, desinteresse  gekoppeld aan drukke besognes met an-
dere dingen, en dat is niet goed. Mijn vrouw en ik nemen ons voor om weer 
zoveel mogelijk op zondag te gaan golfen, dan houd je je ritme en haal je de 
contributie eruit.
Het is in ieder geval zalig weer, ik loop in aangenaam gezelschap en het is best 
een voorrecht om op zo’n fraai aangelegde en onderhouden baan te kunnen 
spelen. Ik neem na afloop fris in plaats van een biertje, want ik wil nog wat 
aan de rest van de dag hebben. Eenmaal thuis vertelt mijn vrouw dat er twee 
colporteurs aan de deur waren om goedkopere stroom te verkopen, maar ja, 
dan moet wel een groot deel van de buurt meedoen. Ik luister maar half, want 
ik zit al met m’n neus in de zaterdagkranten. Zij heeft in de tuin geploeterd en 
gaat onder de douche. Dan gaat de bel.
“Dag mijnheer, hoe gaat ’t met u? Fijn aan het genieten van het zonnetje?” 
vraagt de mid-veertiger met lang, achterover gekamd haar aan mij. Onder 
zijn arm heeft hij een schrijfmap en wat formulieren. Da’s nou al de tweede 
huis-aan-huis verkoper, denk ik en antwoord: “Dat gaat u toch helemaal niets 
aan.” Hij is een klein beetje uit het veld geslagen en dan zegt de dommerik let-
terlijk: “Ik ben op zoek naar degene die in dit huis de beslissingen neemt….” 
En dát had ie nou net niet moeten zeggen en ik merk dat hij dat zelf, te laat, 
ook beseft. Ik heb hem nog net niet met een riek en honkbalknuppel de wijk 
uitgejaagd maar ik hoorde hem nog zoiets prevelen als: “dan ga ik nu snel naar 
een volgend adres.”
Zondag lees ik de weekendkranten met hun culinaire rubrieken en twee jacht-
tijdschriften, waarvan één het prachtige Duitse “Wild und Hund” is, met zulke 
schitterende foto’s en reportages, daar kunnen wij hier nog iets van leren. Mijn 
aandacht wordt getrokken door een artikel over de patrijs, over de noodzaak 
van het aanbod van insecten voor de eerste levensweken van de kuikens, en 
in welke agrarische of wilde gewassen dit voedsel het meeste voorkomt. Niet 
alleen hier, maar ook in Duitsland en andere Europese landen gaat het slecht 
met deze autochtone vogel. Grootste oorzaken van de achteruitgang van de 
stand zijn het gebruik van insecticiden, herbiciden en de grootschalige land-
bouw. De patrijs is een cultuurvolger en gedijt het beste in een biotoop met 
veel afwisselende gewasranden. Het wakkere, monogame en taaie hoentje 
zou verheven moeten worden tot onze nationale vogel, als symbool van over-
levingsdrang, moed en waakzaamheid. Jagers en boeren zullen de handen 
onbaatzuchtig ineen moeten slaan om de patrijs (en de rest van de kwijnende 
flora en fauna) van de ondergang te redden. Zij moeten, meer dan ooit, hun 
verantwoordelijk nemen voor natuur en landschap en daarmee draagvlak voor 
hun activiteiten creëren. Van de Stichting Faunabescherming en van Marianne 
Thieme en haar vrienden hoeft de patrijs niets te verwachten. Die besteden 
hun centen liever aan advertenties van tienduizenden euro’s om de jagers en 
boeren zwart te maken. Ik schenk een glas wijn in en concludeer dat het een 
enerverend weekend was. Proost!
Volgende week krijg ik gasten en bereid ik een voorgerecht van Jeroen Meus 
met ’n beetje van mezelf:
Lauwwarme salade van asperges en oesterzwammen met coquilles (4 pers.)
8-10 mooie asperges, 16 jonge tuinboonpeulen, bakje oesterzwammen
1 sjalot, zakje rucolasla, 2 eetlepels granaatappel siroop (de Turk)
3 eetlepels notenolie, 5 eetlepels arachideolie, ½ eetlepel grove mosterd
8 verse, mooie coquilles, liefst in de schelp, wat geschaafde parmezan-snippers
Maak een vinaigrette van de siroop, mosterd, noten- en arachideolie. Breng op 
smaak met peper en zout.
Bereid de asperges, leg ze in kokende kippenbouillon (op smaak) en laat ze 1 
minuut koken. Draai het vuur uit en laat ze in de vloeistof garen. Dop de tuin-
bonen en blancheer ze 5 minuten. Laat ze iets afkoelen en knijp ze daarna uit 
hun vliesjes. Snipper de sjalot, scheur de oesterzwammen in stukken en bak op 
heet vuur, voeg op het laatst de fijngesnipperde sjalot toe. Bak de coquilles aan 
beide zijden 1 minuut op hoog vuur. Dresseer de borden met stukken beetgare 
asperges, de dubbelgedopte tuinbonen, oesterzwammen, sjalot en rucola. Leg 
de coquilles erop met wat parmezan en sprenkel er de dressing over. Lekker 
met een Italiaanse Pinot Grigio.

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

Weekend en patrijzen

Harmonie Nijnsel komt naar je toe

Niet de mensen naar een concert 
laten komen, maar met een con-
cert naar de mensen gaan. Dat is 
de opzet van Harmonie Nijnsel. 
Afgelopen zondag was het zo-
ver, de percussiegroep gaf op het 
Kerkplein een concert voor de toe-
vallige passanten. Maar, of die er 
allemaal toevallig waren? De ter-
rasjes op en rond het Kerkplein za-
ten bomvol. Voor een deel lag dat 
zeker aan het mooie weer, maar 
de muzikale noten die de percus-
siegroep van Harmonie Nijnsel 
samen met de slagwerkgroep van 
Sint Hubertus uit Herpen ten ge-
hore brachten, hadden daar zeker 
een net zo'n grote rol in. 

Hugo Ploegmakers de dirigent en 
instructeur van de percussiegroep 
van Harmonie Nijnsel legt uit dat 
slagwerk tegenwoordig veel meer 
is dan alleen drummen. “We laten 
het publiek hier zien dat er naast 
het traditionele slagwerk ook veel 
moderne instrumenten zijn”. Dat 
hij niet te veel belooft blijkt al snel 
als de slagwerkers uit oliedrums, 
blikken en pvc buizen bekende 
melodieën laten klinken. 

Braziliaanse sambaklanken
Ploegmakers, die ook instructeur is 
bij muziekvereniging Sint-
Hubertus uit Herpen, heeft de bei-
de orkesten samengebracht op het 

Rooise Kerkplein. Aan het begin 
van het optreden dat bijna een uur 
duurt, laat hij beide orkesten als 
ware Braziliaanse sambaorkesten 
het Kerkplein op marcheren. Daar-
na volgt een demonstratie die uit-
groeit van 'simpel' op een trommel 
slaan, naar een waar kunststuk.

Herkansing dinsdag 25 juni
Wie dit alles heeft gemist krijgt 
dinsdag 25 juni aanstaande een 
herkansing. Dan treedt Harmonie 
Nijnsel op in de Anjerlaan in Nijn-
sel. Ter afsluiting van het muziek-
seizoen geeft de harmonie dan een 
optreden weg. Ook de percussie-
groep is dan zeker van de partij.

Opleidingsorkesten spelen de sterren van de hemel

In cultureel centrum Mariëndael 
speelden afgelopen zondag het 
opleidingsorkest van Nos Jungit 
Apollo en het opstaporkest van 
Harmonie Frisselstein uit Veghel 
speelden voor en met elkaar. Dat 
deden de orkesten in het kader van 
een uitwisselingsconcert.

De gasten uit Veghel hadden de eer 
om het spits af te bijten. Zij speelden 
voor het publiek onder andere Mi-
chael Flatley's 'Lord of the Dance', 
Skyfall van Adele en 'Candy' van 
Robbie Williams. Het opstaporkest 
van Harmonie Frisselstein stond 
onder leiding van Michiel van Vliet.

Na de korte pauze was het de beurt 

aan het opleidingsorkest van Nos 
Jungit Apollo.  Ondanks dat dit or-
kest in aantal muzikanten veel klei-
ner was dan het Veghelse orkest, 
deed het in muzikale kwaliteiten 
niet onder voor de gasten. Onder 
leiding van de vaste dirigent Carlo 
Balemans speelde het orkest onder 
andere 'Angels van Robbie 
Williams en You'll be in mij heart 
van Phil Collins.

Ter afsluiting speelden beide orkes-
ten samen het nummer 'Uptown 
girl' van Billie Joel. Voor de Rooise 
muzikanten was dat een vrij nieuw 
nummer. Pas vier weken geleden 
kregen zij de muziek. Ondanks 
dat beide orkesten het nummer 

nog niet eerder samen hadden ge-
speeld, was de uitvoering onder lei-
ding van Carlo Balemans een gran-
dioze afsluiting van het concert.

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

VOORJAARS
OPRUIMING

& SFEERWONEN 

KORTING 60%TOT

TAFELS - ACCESSOIRES
 BANKEN - STOELEN - KASTEN 

SPIEGELS - SCHILDERIJEN
BA

PROFITEER NU!

LAATSTE
DAGEN
TOT 16 JUNI
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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

Deze maand o.a. verschillende aspergespecialiteiten  
met asperges van Annie van Hoof

Onze keukenbrigade werkt voornamelijk 
met (h)eerlijke lokale en regionale producten.

Na het eten gezellig naborrelen, 'n potje biljarten 
't kan allemaal in de Ossekop.

Zaterdag  15 juni 

als de keuken sluit om 21.00 uur:

Live on stage: Floor Hansen

“Ouderwets Gastvrij”

Zangeres Floor Hansen in de Ossekop
Het is inmiddels een 
goede gewoonte, in het 
nog korte bestaan van 
Eet-& Muziekcafé de 
Ossekop, dat er op za-
terdag  live entertain-
ment staat op het podi-
um van het Eetcafé.

Zaterdag 15 juni a.s.  is de beurt aan zange-
res Floor Hansen. Deze veelzijdige zangeres 

heeft reeds op vele nationale podia gestaan 
en weet met haar prachtige ballads de luiste-
raars te beroeren. Maar ook voor een stevig 
up-tempo nummer draait zij haar hand niet 
om. Met haar brede repertoire maakt zij van 
ieder optreden een waar muzikaal feest.   Het 
optreden start na het sluiten van de keuken 
zo rond 21.00 uur en duurt tot circa 23.45 
uur. Als u vooraf een hapje wil eten, kunt u 
het beste even reserveren (zie ook de adver-
tentie hiernaast)

Beroemde Jordaanse hengst wordt getoond 

Arabian Horse Weekend viert tienjarig bestaan

Op zaterdag 15 en zondag 16 juni wordt alweer het 
tiende Arabian Horse Weekend gehouden in Sint-
Oedenrode bij Manege de Pijnhorst. Dit lustrum gaat 
gevierd worden! Door het grote enthousiasme in 
voorgaande jaren heeft de organisatie besloten om de 
gasten ook dit jaar weer te trakteren op een compleet 
weekend, waarin de veelzijdigheid en schoonheid van 
dit buitengewoon mooie ras uitgebreid aan bod komt. 
Natuurlijk met de nodige Brabantse gezelligheid.

Op zaterdag 15 juni wordt de regionale keuring Zuid 
gehouden. Samen met het Arabisch Volbloed Stam-
boek. Aanvang 09.30 uur. Er worden zestig paarden 
aan de internationale jury ter keuring aangeboden. Er 
zal (evenals op zondag) gestreden worden om de titels 
Veulenkampioen Merries, Veulenkampioen Hengsten, 
Kampioen Ruinen, Jeugdkampioen Merries (merries 1 
t/m 3 jaar), Jeugdkampioen Hengsten (hengsten 1 t/m 
3 jaar), Seniorkampioen Merries (merries 4 jaar en ou-
der) en Seniorkampioen Hengsten (hengsten 4 jaar en 
ouder). Aan het eind van de dag wordt het beste paard 
van de show geëerd als Best of Show 2013. Deze wordt 
gekozen uit alle kampioenen.

Tussen de keuringsrubrieken door zijn er de zadelru-
brieken. Dit jaar hoopt men ook weer op voldoende 
deelname van ruiters, zodat de winnaars van de za-
delrubrieken kunnen strijden om de titel Bestgaand 
Rijpaard  2013.  

Op zondag 16 juni begint om 09.00 uur de Inter-
nationale C-show met meer dan 100 deelnemende 
paarden van over de hele wereld. In de manege wor-
den 110 boxen geplaatst om hier een veilig onderdak 
aan te geven. Vanuit Amman (Jordanië) wordt een 
zeer beroemde dekhengst overgevlogen die aan de 
deelnemers en het publiek wordt getoond in de mid-
dagpauze. Het gaat om de hengst Hadaw. Deze is 
in eigendom van NK Arabians. Het is een prachtige 
schimmel die de Kampioenstitel van het Midden-Oos-
ten 2012 heeft behaald. Zijn eigenaars, dhr. en mevr. 
Nofal Kahook, komen over om te komen kijken. Ver-
der zijn er inschrijvingen vanuit de meeste Europese 
landen en van de Staatsstoeterij van de Koning van 

Saoedi Arabië. Al Khalediah Farm is gevestigd door 
Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Khaled Bin Sultan 
Bin Abdul Aziz en is gevestigd in een oase midden in 
de woestijn van Saoedi Arabië. 

Al Khalediah Stables organiseert shows op diverse 
plaatsen in het land om de fokkers te ondersteunen 
om de zuivere Volbloed te fokken. Verder ondersteunt 
Zijne Hoogheid op genereuze wijze endurance wed-
strijden in de woestijn, Internationale 
shows en renactiviteiten waar ook 
buitenlandse deelnemers voor wor-
den uitgenodigd. Deze activiteiten 
zorgen ervoor dat inmiddels de mooi-
ste Volbloeds te vinden zijn in de Al 
Khalediah Stables van Zijne Hoog-
heid. Enkele van deze paarden zijn 
een maand geleden met het vliegtuig 
naar België gevlogen, waar ze in trai-
ning staan voor de show in Sint-
Oedenrode. Deze paarden worden 
voorgebracht door Philippe Hosay, die 
exclusief voor de Koning de paarden 
uitbrengt op alle shows ter wereld.  

Er komt ook weer een demonstra-
tie van Amerikaanse minipaardjes, 
verzorgd door Stal Hazelberg. Deze 
sierlijke mini-Arabiertjes hebben een 
schofthoogte tussen de 80 en 90cm 
en zijn enorm geliefd. Er zal tevens 
weer een uitgebreid strodorp zijn waar 
van alles te zien en te koop is. Kortom, 
er is één en al bruisend spektakel en 
entertainment voor zowel jong en oud 
met als middelpunt het Arabisch Vol-
bloedpaard. Voor meer informatie zie: 
www.arabianhorseweekend.nl.

Het evenement vindt plaats bij Mane-
ge de Pijnhorst, Bremhorst 6 te Sint-
Oedenrode. Tot ziens op 15 en 16 
juni in Sint-Oedenrode bij Manege de 
Pijnhorst, in het hart van de Meierij!

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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2 STUKS

4-DELIG

VADERDAGTIP!

VADERDAGTIP!

AXE

AFTER
SHAVE
diverse geuren
100 ml

GEBRUIKSKLAAR

ONKRUID
BESTRIJDER
750 ml

3.19

HEREN

POLS
HORLOGE
grote keuze modellen
topkwaliteit uurwerk

UNIVERSELE

AUTOMATTEN
SET
met securbevestiging 
om de bestuurdersmat 
vast te zetten

0.79

MOUWLOOS

HEREN
SHIRT
diverse kleuren 
en prints
100% katoen
maten M-XXL

2.29

10.95 2.89

POWERPLUS

SCHUUR
MACHINE
180 watt
2 jaar garantie
incl. handzame koffer 
en toebehoren
TÜV-gekeurd

SOLAR

TUIN
LAMP
RVS
hoogte 
36 cm

HEREN

LEDEREN
PORTEMONNEE
diverse modellen
en kleuren

WERCKMANN

DOPPEN
SET
16-delig
topkwaliteit
chrome vanadium
in opbergkoffer

HEREN

BOXER
SHORTS
Popeye, Lucky Luke 
of The Muppetshow
maten XS-XL

POWERPLUS

SCHROEVEN
DRAAIER
3,6 volt li-ion accu
16+1 koppelstanden
2 jaar garantie
incl. toebehoren
TÜV-gekeurd

10.95

3.98

12.95

KUNSTSTOF

SKATE
BOARD
diverse kleuren 
contrasterende wielen
ABEC 5 lagers 
aluminium truck
ca. 68 cm

5.95

13.95

2.494.99
Werckmann
BIT
SET
64-delig

4.99

gebruiksklaar
INSECTEN
BESTRIJDER
binnen en 
buiten
750 ml

2.09

solar
TUIN
LAMP
RVS
70 cm

1.59

Werckmann
SCHUUR
VELLEN
10 vellen

1.19

katoen
HEREN
POLO
diverse kleuren
maten M-XXL

2.99

trendy
HEREN
SJAAL
diverse dessins

1.79

Playboy
SHOWER
GEL
250 ml

1.49

Grand Prix
COCKPIT
SPRAY
400 ml

0.99

VADERDAG

Elders
7.95
9.49

Elders
8.99
9.95

Elders
19.95
24.95

Elders
29.95
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Kijk voor de 100 nieuwste artikelen op ACTION.NLBEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

EINDHOVEN  •  Petrus Canisiuslaan 64 
GELDROP  •  Nuenenseweg 75-77
GEMERT  •  Nieuwstraat 48-50
HEEZE  •  Kapelstraat 118

HELMOND  •  Sobrietasplein 1
HELVOIRT  •  Vincent van Goghplein 3  
NUENEN • Hoge Brake 62
OIRSCHOT • Standaardplein 2

SCHIJNDEL  •  Boschweg 62a
SOMEREN  •  Postelstraat 35b
ST. OEDENRODE  •  Hertog Hendrikstraat 16
UDEN  •  Mgr. Bosstraat 49

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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BUURTVERENIGING ‘BROEKZICHT’

• Van de Ven Accountants  
• De  Vriendschap
• Wormenkwekerij Bekkers  
• V. Acht Autoschade
• Schildersbedrijf Jan Konings 
• Hendriks Automotive
• Wijdeven Isolatie  
• Van der Velden Bandentechniek 
• Woonwinkel Schijndel 
• Vd Biggelaar Installatiebedrijf 
•  Van Doren Loon- en  

Grondverzetbedrijf 
•  M. van Liempd Loodgieter en  

verwarming

• Van de Vleuten Electro Techniek 
• Van den Berk Assurantiën
• V. Aarle houtbedrijf  
• Mooi Rooi
• Autobedrijf van den Berk  
• Hoefsmederij Bart Kluijtmans
• Kluijtmans Automotive  
• Autoschade Lambert
• Nummer1auto   
• Aben Reclame
• Bouwmarkt Forum

Buurtvereniging Broekzicht bedankt 
haar sponsors van de ELE rally

Bedankt!Bedankt!

Een oude rat loopt niet zo 
makkelijk in de val
Het is een traditie geworden dat in 
de zomerstop het driebandenteam 
van Café van Ouds het in twee 
vriendschappelijk ontmoetingen 
opneemt tegen Seniorenbiljarten 
Odendael. Woensdag 5 juni was 
café van Ouds te gast in de Ont-
moeting van Odendael. 

De oudjes kwamen wat langzaam  
op gang, maar wisten toch drie van 
de vijf partijen te winnen. Een partij 
eindige in remise en alleen De Koef 
wist van Jan Pepers te winnen. Uit-

slag: 43–42. De jongeren van café 
van Ouds spelen volgende week 
thuis en kunnen de zaak dan uiter-
aard nog rechtzetten. Ze zijn er op 
gebrand de Seniorenbiljarters het 
onderspit te laten delven. Het is al 
enkele jaren een dubbeltje op zijn 
kant. In 2011 werd thuis gewon-
nen met 35-31 en uit verloren met 
32-37, zodat de totaalstand 67-68 
werd. In 2012 werd thuis verloren 
met 37-45 en uit met 43-45. De 
wedstrijden beginnen woensdag 
om 19.00 uur.  

Rooienaren darten voor bekerfinale

darten

Afgelopen zaterdag waren twee 
teams gekwalificeerd voor de be-
kerfinale.

Van Ouds met Jarno Kapiteins, 
Mark van den Akker, Arno van 
Rosmalen en Fred der Kinderen en 
café ’t Kofferen met Hein Jansen, 
Nick Hoefnagels, Harry Boomen 
en Mikael Daniels. Deze teams 
komen uit Rooi. Ook De Zwaan 
en Nogus waren gekwalificeerd 
uit deze regio. Van ouds had een 
zware loting. Toch kwamen ze de 
poule door. Echter werden ze uit 
de wedstrijd gehaald doordat een 
van de teams zich terugtrok en het 
onderling resultaat telde. Kofferen 
ging uiteindelijk als tweede door  
en verloor in de 8ste finale.   
Zondag werden er weer enkele 
single wedstrijden gespeeld
Harrie Bomen - Jeffrey van Liempde 
7 -3
Hein Jansen - Jorrit Foolen 6-4
Freddie der Kinderen - Peter 

Opheij  7-3
Arno van Rosmalen - Jeroen van 
Rijckevoorsel  9-1

Ook is Bullshooter Sint-Oedenro-
de / Nederland nog steeds op zoek 
naar vrouwen, dames en meisjes 
boven de 16 om een competitie op 
te zetten. Heb je hier interesse in? 
Bel dan met Mark van den Akker: 
06477660053

Kampioenentoernooi KNHB 
jongens C en D bij MHC

hockey

Op zaterdag 8 juni was het druk op 
de velden van MHC Sint-Oeden-
rode. 16 kampioenenteams van de 

jongens C 2e klassen en jongens 
D 3e klasse uit geheel Zuid Neder-
land waren hier om te strijden voor 

de titel kampioen van Zuid-Neder-
land in hun eigen klasse.

Bij de D jongens ( 11/12 jaar ) ging 
de sportiviteitsprijs naar Mierlo. De 
2e prijs was voor Vlijmen en op 
de 1e plaats eindigden de jongens 
van Liberty uit Dongen.
Bij de C jongens ( 13/14 jaar) was 
het andere team van Liberty de 
sportiefste. Na een spannende fi-
nale die na een eindstand van 1-1 
moest worden beslist met shoot 
outs wonnen de jongens van 
HOCO uit Oisterwijk van de jon-
gens van Drunen. De C jongens 
van MHC Sint-Oedenrode vielen 
helaas buiten de prijzen.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Spectaculaire kuipbocht door feesttent

Solexrace: altijd een garantie voor topvermaak

De jaarlijkse solexrace in Olland 
is iedere keer weer een garantie 
voor topvermaak. Dat is niet al-
leen te zien aan de voorbij stui-
vende solexen, maar ook aan al 
het vermaak en vertier eromheen.

Dat zal in het weekend van 6 en 7 
juli niet anders zijn. De organisatie 
heeft er namelijk weer voor gezorgd 
dat het publiek zich op allerlei ma-
nieren kan vermaken, van jong tot 
oud. Voor de kinderen staat er een 

groot spingkussen en voor hen en 
de ouders staat er een Dakar truck 
van De Rooij en de Black Widow 
trekker uit Nijnsel. Twee prima ob-
jecten om je aan te vergapen als je 
de solexen even beu bent.

Ook muzikaal gebeurd er genoeg 
rondom d’n Toel. Zo hebben de rij-
ders en de supporters ideale aflei-
ding. De hilariteitsrit zal ook voor 
de nodige afleiding zorgen. De 
meest maffe outfits zullen aan de 
start verschijnen. Degene met het 
meest originele outfit pakt maar 
liefst 100 euro mee. Het leukste 
nieuwtje gaat over het parcours. 
De komende editie is er een spec-
taculaire kuipbocht gemaakt in de 
aanwezige feesttent. Kijk op 
www.solexrace.info voor meer 
info. Link daar naar Facebook en 
Like! 
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tennis Invitatietoernooi TV Boskant

De tijd van de toernooien is weer 
aangebroken bij TV Boskant. Op 
zondag 2 juni was het invitatie-
toernooi. Een gezellig toernooi 
waar leden van TV Boskant ie-
mand uitnodigen om mee te doen 
aan dit toernooi. Of je nu tenniser-
varing had of niet, het ging om de 
gezelligheid. En mede door de zon 
werd het een stralende dag.

Met als winnaars: 
Heren Dubbel: 
Piet van Hastenberg met Rene 
Donkers

Dames Dubbel: 
Dianne v.d. Bosch met Jacqueline 
van Leeuwen

Mix Dubbel: 
Jeanne v.d. Wijdeven met Jeroen 
v.d. Wijdeven De spelers op de foto: Jeroen vd Wijdeven, Jeanne vd Wijdeven, Jacqueline 

van Leeuwen, Piet van Hastenberg, Dianne vd Bosch en Rene Donkers.

Zondag 23 juni: Mgr. Bekkers 
Jeu de Boules toernooi

jeu de boules

Cloeck & Moedigh houdt op zon-
dag 23 juni een Jeu de Boules 
toernooi op haar eigen banen na-
bij Kasteel Henkenshage. 

Dit toernooi is vernoemd naar Mgr. 
Bekkers en de wisselbeker is dan 
ook geschonken door de familie 
Bekkers. Dit toernooi staat open 

voor alle Rooienaren van 16 jaar 
en ouder, alsmede voor alle niet-
Rooienaren lid van een Rooise Jeu 
de Boules vereniging. Iedereen 
speelt 4 partijen en de vier hoogst 
scorenden spelen daarna nog een 
finale partij om de wisselbeker. Ie-
dereen kan meespelen, geoefend 
of niet, daar de deelnemers via een 

loting aan elkaar worden gekop-
peld. Zo worden alle 4 de partijen 
steeds met een wisselende part-
ner gespeeld en staat de sportieve 
gezelligheid hoog in het vaandel. 
Voor deelnemers die geen eigen 
boules hebben, worden deze door 
de vereniging ter beschikking ge-
steld. Ook kan men nadere uitleg 
over het spel krijgen. De vereniging 
zorgt voor enkele mooi prijzen. 
Het inschrijfgeld bedraagt  € 2,00. 
Men moet zich om 10.00 uur in-
schrijven en het toernooi vangt aan 
om 10.30 uur. Afhankelijk van de 
tijdsduur van  de te spelen partijen, 
moet men er op rekenen dat het 
einde van het toernooi rond 17.00 
uur kan liggen. Voorinschrijving is 
verplicht en kan tot donderdag 20 
juni tijdens openingstijden van het 
clubgebouw, telefonisch bij Ad 
Ketelaars op 0413-475824 of per 
e-mail: ad.ketelaars@kpnmail.nl.

Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag schoten bij de 
Rozelaer de veteranen vanaf 55 
jaar hun wedstrijd. Dagwinnaar 
waren Jan Gordijn en Antoon 
Vervoort met een score van 212. 
Verdere uitslag: Jan van Erp 207, 
Leo van Breugel 202, Ron Spijker 
191, Albert Ofwegen 189, Antoon 
Hermes 182 en Jan Lathouwers 
140.
 
Vrijdagavond is op de clubavond 
de koppelwedstrijd geschoten. 
Hierbij schieten een senior en een 
jeugdlid samen in een koppel. De 
wedstrijd gaat over 30 pijlen op 
18 meter. Na het schieten worden 
15 pijlen “omgeloot”. 10 werd 7, 
9 werd 1, etc. De winnaars waren 
Sjef van den Berg en Daan 
Martens. Zij schoten in totaal 540 
punten, na omloten 445. De ove-
rige uitslagen: Ron Spijker en 
Martijn de Kok 516/429, Antoon 
Vervoort en Dani Hobbelen 
477/417, William Huijberts en 
Dione Mesu 543/416, Jan van Erp 

en Piet van den Berg 521/390, 
Arno Vervest en Bram Kuys 
409/377, Toon Hermes en 
Floris Mesu 441/370, Frans van de 
Braak en Teun Martens 492/368, 
Wil Kivits en Tim Hulsen 395/343, 
Agnes Vissers en Susan van der 
Heijden 318/314 en Mark Kuys en 
Ray Matuszewski 355/282.

De jeugd heeft op woensdag ge-
schoten voor de Jan Versantvoort 
beker. Een wedstrijd over 30 pij-
len op 18 meter. De winnares was 
Dione Mesu met 257 punten. De 
overige scores waren: Martijn de 
Kok 247, Floris Mesu 233, Lotte 
Steijaert 229, Daan Martens 212, 
Teun Martens 206, Dani Hobbelen 
184, Bram Kuys 181, Remco 
Boleij 179, Tim Hulsen 143, 
Thomas Mesu 134, Luc van de Klok 
131, Bas van de Laak 125, Simon 
Roumen 92 en Ray Matuszewski 62.
Zondag is Sjef van den Berg ver-
trokken naaar Antalya (Turkije) 
voor de tweede wereldbekerwed-

strijd van dit jaar. Hij schiet daar 
samen met Rick van den Oever 
(Concordia) en Rick van der Ven 
(Oss). Meer informatie is te vinden 
op: http://dnn.archery.org/en-us/
worldcup/antalya/results.aspx 
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. 
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.
 

Alpe d’Huez op met twee gekneusde 
ribben en gebroken duim

Dorpsgenoot, René Verbree, was 
één van de ongeveer achtduizend 
deelnemers  aan de Alpe d'HuZes. 
René, 38 jaar, reed de sponsor-

tocht op donderdag samen met 
drie collega’s. Ze reden onder 
meer voor hun overleden collega 
die een aantal jaren aan kanker 
overleed. Hij had drie ijzerster-
ke teamgenoten. Twee van hen 
maakten de zes keer vol en eentje 
kwam vijf keer boven. 

René zelf verging het minder goed. 
Na de eerste klim wilde hij zijn 
vrouw in de armen sluiten maar hij 
kwam te vallen op de trottoirband. 
De doktoren van de EHBO-post 
hebben hem zo goed mogelijk ge-
holpen en zijn duim verbonden. 
Op dat moment wist hij nog niet 
dat hij bij zijn val ook twee ribben 
had gekneusd. Daarna heeft hij de 
klim dus nog drie keer voltooid. 
Vooral tijdens de afdalingen had 
hij veel last en natuurlijk ook bij de 
autorit naar huis.

wielersport

Rooise renners in actie

Op het regiokampioenschap voor 
masters 50+ behaalde Johan de 
Beer een keurige 9e plaats en dat  
deed hij 10 dagen later nog eens 
over op het DK tijdrijden daar be-
haalde Johan weer een 9e plaats.

Mol Rauw (B)
Sander Schuurmans reed in het 
Belgische Mol rauw op dinsdag 28 
mei naar een 24e plaats gevolgd 
door de kersverse vader Roy van 
Heeswijk die als 39e over de streep 
kwam.

Omloop Hoeksche Waard
Na zijn uitstekende prestatie in de 
Ronde van Lieshout stond voor 
Wouter van Roosmalen de klas-
sieker De Omloop van de Hoek-
sche Waard op zaterdag 25 mei 
zijn programma. Deze wedstrijd 

meetellend voor de clubcompetitie 
heeft Wouter keurig uitgereden en 
werd na 161 km 45e

Wageningse Wielermuur
Op zaterdag 1 juni reed Sander 
naar een 56e plaats op de Wage-
ningse Muur.

Ronde van Veldhoven
Op zondag 2 juni werd de jaarlijk-
se wielerwedstrijd in het centrum 
van Veldhoven verreden. In het 
peloton finishte Wouter van Roos-
malen als 29e, Frank Lathouwers 
werd 32e en Roy van Heeswijk 39e

Parel van de Veluwe
Op woensdag 5 juni heeft Roy 
meegestreden in de Parel van de 
Veluwe. Na 181 km mocht Roy 
een 68e plaats bijschrijven.
Afgelopen weekend reden de 
Rooise Renners verspreid over het 
land. Erik Lathouwers reed in het 
Gelderse ’s Heerenberg in de tijdrit 
meetellend voor de clubcompetitie 
naar een 50e plaats. Roy van Hees-
wijk behaalde dichter bij huis in 
Haghorst bij Hilvarenbeek een 28e 
plaats. Frank Lathouwers startte in 
de Ster van Moerdijk, een wedstrijd 
voor de belofte competitie. Frank 
finishte in het 2e deel van het pelo-
ton na 170 km op een 55e plaats.

8 Dagen vakantie in Oostenrijk Tirol
Van 03 aug. t/m  10 aug. &  van 31 aug. t/m 7 sept. 2013

PER LUXE TOURINGCAR  VOOR MAAR

€469.00
Muziek-/dansavond en nog veel meer!!

in de prijs zit ontbijt/diner en alle entree’s  

VOOR MEER INFORMATIE, BEL NAAR DE HEER WIL MAAS 
TE SINT OEDENRODE TEL

NOG ENKELE PLAATSEN VRI VOL = VOL

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

www.facebook.com/demooirooikrant
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Het ei is gelegd
voetbal

De commissie heeft een groep vrij-
willigers binnen de vereniging be-
reid gevonden om te helpen met 
de bouw. “Daarnaast hebben we 

ervaren dat veel Rooise bedrijven 
zeer bereid zijn om met ons mee te 
denken. Financieel, maar ook op het 
gebied van materiaal en diensten. 

Daar zijn we ze erg dankbaar voor 
natuurlijk”, besluit Van Gerwen. 

Lambert van Esch (linksboven), één van de Rooise ondernemers die zijn bijdrage levert, poseert met de bouwcommissie. 
V.l.n.r.: Frans Valks, Albert van Stiphout, Bart van Gerwen en Robert Verhoeven.

duivensport

Duif Johan van Boxmeer snelste 
van Oost-Brabant
Op zaterdag 08-06 stonden twee 
vluchten op het programma; één 
vanuit laon (260 km) en de een-
daagse fondvlucht vanuit Montlu-
con  (616 km.)

Met werkelijk prachtig weer - vol-
op zon en een noord oosten wind 
- werd het een pittige maar heer-
lijke vluchtdag. De vlucht uit Laon 
met 17 deelnemers en 298 duiven 
uit Rooi (gelost om 8.00 uur) De 
eerst geklokte was van Johan v. 
Boxmeer om 11.42 uur met een 
snelheid van 1169 m.pm.

De eerste 15 in Sint-Oeden-
rode waren: Johan van Box-
meer: 1,2,4,11. W. V. Houtum: 
.3,7,10,14. Rinny vd Brand: 5,9. 
Harrie van Boxmeer: 6,8. A.V/D 
Heijden: 12,15. H. Janssen: 13.

Dan de vlucht vanuit Montlucon 
(616 km met 13 deelnemers en 
255 duiven uit Rooi) Dit werd de 
vlucht van Johan van Boxmeer. 
Gelost om 6.30 klokte hij om 
15.23 zijn eerste duif (snelheid 
1155 m.p.m) Maar liefst 22 mi-
nuten los op nummer 2 in de ver-
eniging, maar deze duif werd ook 
eerste in de afdeling Oost-Brabant 
tegen 6495 duiven en dat is een 
prestatie die een felicitatie waard 
is, dus Johan, van harte met dit re-
sultaat. Maar ook de nummers 2 
en 3 waren goed voor de eerste 50 
in de afdeling Oost-Brabant.

De eerste 15 in Rooi waren: Johan 
van Boxmeer: 1,5,6,7,10,11,12. 
Harrie van Boxmeer: 2,8,13,14,15. 
W. V. Houtum: 3,4,9.
 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Ploeg met lege handen na topseizoen

Ollandia vergeet te promoveren
Ollandia speelt ook volgend sei-
zoen weer in de vijfde klasse. De 
ploeg van Gerard van Zutphen 
verloor de laatste laatstekanswed-
strijd tegen de Milheezer Boys 
met 1-0. Het enige doelpunt viel 
aan het begin van de verlenging. 
Na de zomer kan Ollandia met 
ongeveer dezelfde equipe alsnog 
promotie naar de vierde klasse 
proberen af te dwingen.

Milheezer Boys – Ollandia 1-0 
(0-0, 0-0)
Arm Ollandia. Zeven overwinnin-
gen op rij aan het begin van de 
competitie, een straatlengte voor-
sprong op de concurrentie begin 
maart, en half juni blijft de ploeg 
met niets over. De Milheezer Boys 
velden het vonnis van nog een 
jaartje in de vijfde klasse over de 

ploeg van Gerard van Zutphen, die 
maandagnacht de slaap maar niet 
kon vatten – zo hevig was de desil-
lusie. Zelfs na de reguliere compe-
titie kreeg Ollandia kans op kans 
op kans – een beslissingswedstrijd 
en twee nacompetities – om pro-
motie af te dwingen.

Beide ploegen waren met een uit-
gebreide supportersschare naar 
Lieshout afgereisd, en het was Ol-
landia dat de Milheezer fans stil 
kreeg met dwingend spel en een 
handvol kansen. Maar paal, lat en 
doelman Tom Verschuijten waren 
op hun post en stonden een Ol-
lands doelpunt negentig minuten 
lang in de weg. Een momentje van 
onoplettendheid bij William Bek-
kers, na vijf minuten in de verlen-
ging, leidde de fatale groen-witte 

aanval in – de derde van de wed-
strijd en de enige succesvolle. In de 
25 minuten die nog restten kon-
den de Ollanders het tij niet keren.
Een wrang seizoenseinde, weet 
ook coach Van Zutphen: ‘We wa-
ren beter, maar het dubbeltje viel 
onze kant niet op. Dat is ons in de 
tweede seizoenshelft iets te vaak 
overkomen, net op de momen-
ten waarop het ergens om ging.’ 
Van Zutphen werd na afloop van 
de wedstrijd nog wel gefêteerd, 
met een grote rol voor de hem zo 
kenmerkende platte grijze pet. De 
ploeg mag nu een zomer lang uit-
huilen, en in de nieuwe competi-
tie een derde gooi naar promotie 
doen. Vooralsnog gebeurt dat met 
een nagenoeg ongewijzigd eerste 
elftal.

Jaarlijkse scholenspel als afsluiting 
schoolzwemseizoen

De afgelopen twee weken stond 
zwembad de Neul in het teken van 
de afsluiting van het schoolzwem-
seizoen. De groepen vier van de 
basisscholen hebben dit jaar weer 
kennisgemaakt met verschillende 
variaties in het water, waaronder; 

waterpolo, estafettezwemmen en 
natuurlijk ook zwemslagverbete-
ring. Één van de onderdelen was ook 
het leren redden van drenkelingen.

Als afsluiting werd het jaarlijkse 
scholenspel ingezet. Zeven leuke 

spelen door het hele zwembad, 
gebaseerd op de zeven wereld-
delen. Zwemmend, klimmend en 
glijdend konden de kinderen zich 
uitleven en strijden om de eer. Ie-
dereen was fanatiek bezig, het was 
weer een geslaagde middag.

zwemmen

Dewy Lo-A-Njoe wint op grootse 
wijze in Venray

Net voor het einde van het judos-
eizoen vindt ieder jaar weer het 
Internationale Toernooi van JC 
Venray plaats. Dit toernooi kent 
ieder jaar weer een zeer sterk 
deelnemersveld. De deelnemers 
komen uit geheel Europa. Er doen 
aan dit toernooi meer buitenlan-
ders dan Nederlanders mee. 

Met een kleine delegatie Dai-
Ippo-judoka’s reisden we af naar 
Venray. Dewy beet het spits af en 
deed dit weer voortreffelijk. In de 
finale stond ze tegen een oude be-
kende waar ze nog nooit van had 
verloren. Dewy won de finale met 
overmacht. Daar waar ze eerder in 
de week nog wat spanning voelde 
over dit grote toernooi kon ze al-
leen maar tevreden zijn over het 
gemak waarmee ze won.

De zusjes Kim en Noa Hooi waren 
ook van de partij en beide judoka’s 
zijn vooral de laatste tijd steeds 
beter aan het presteren. Voordat 
Noa naar de strijd om de 3e plaats 
moest wist zij 3 keer winst te be-
halen en 1 keer verlies. Jammer 

van dit monstertoernooi is dat Noa 
ruim twee en een half uur moest 
wachten. Voor Noa betekende dat 
ze niet scherp meer was en moest 
ze genoegen nemen met een 5e 
plek.
Haar zus Kim kwam wat later de 
mat op. Kim wist 2 partijen met 
goed judo te winnen. Maar ook 
voor haar was na 2 keer verlies 
het toernooi over en uit. Vooral 
de laatste partij mag zij zich zelf 
het verwijt maken dat ze niet ge-
concentreerd aan de strijd begon. 
Jammer, maar wel een wijze les.

Als laatste kwam Ryan Lo-A-Njoe 
de mat op. Ryan begon zeer voort-
varend door 2 keer snel met ippon 
te winnen. In zijn 3e partij maakte 
hij een verwurging, maar moest 
loslaten van de scheidsrechter. Zijn 
tegenstander lag nog wat te stuip-
trekken maar stond toch weer op. 
Normaal wordt zo’n tegenstander 
uitgesloten van verdere deelname. 
Dit keer niet. Tactisch was het niet 
Ryan’s beste partij. Hij liet zich her-
haaldelijk buiten de mat duwen, 
kreeg straf en verloor daarom. Hij 
kreeg nog wat tips en ging gedre-
ven verder. Wederom wist hij 2 
keer met ippon te winnen. Ryan 
had veel kruit verschoten en door 
het verlies van zijn 6e partij was 
hij klaar. Acties waar we de laatste 
weken op getraind hebben zitten 
nog niet vast in zijn repertoire. 

Op zondag kwam Martijn van Da-
len nog de mat op. Martijn liet zich 
in zijn 1e partij verrassen. Daarna 
won hij 3 partijen achter elkaar. In 
de strijd om de 3e plek kwam hij al 
snel met wazari achter. Vervolgens 
trok hij de partij meer en meer naar 
zich toe maar hij kwam niet meer 
op gelijke hoogte en moest helaas 
ook afscheid nemen.       

judo

Dewy is erg trots op haar grote medaille
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Familie/vrienden korfbaltoernooi 
KV Nijnsel succesvol verlopen

Onder prachtige weersomstandighe-
den vond afgelopen zondag als af-
sluiting van het seizoen het jaarlijkse 
Familie/Vriendentoernooi plaats van 
Korfbalvereniging Nijnsel.  

Op de velden van korfbalvereni-
ging Nijnsel  was alles in gereed 
gebracht om er ook dit jaar weer 

een mooi toernooi van te maken. 
Aan alles was gedacht. Jong en 
oud kon zich uitstekend vermaken.  
Lang de velden was het de gehele 
dag goed toeven. 
Met maar liefst twaalf teams werd 
om 10 uur gestart met de poule-
wedstrijden. Met veel inzet, strijd 
en vooral sportiviteit werd gestre-

den om de punten. 
Uiteindelijk waren het 
de teams “Doe mar 
wa Boskant “ en “de 
echte meisjes “ die als 
poulewinnaar zich op 
mochten maken voor 
het spelen van de fi-
nale.

In de reguliere speel-
tijd viel er geen beslis-
sing en moesten straf-
worpen gaan uitmaken 
wie zich winnaar mocht 
noemen van editie 
2013. Uiteindelijk waren 
het “de echte meisjes “ 
die de meeste strafwor-
pen scoorde en dus met 
de eer gingen strijken. 
Jan en Jeanne van Heesch 
mochten de felbegeerde 
wisselbeker uitreiken aan 
de trotse winnaars. 
Dankzij de goede organi-
satie in handen van Hanny, 
Anja en Nicole, het goede 

weer, de voortreffelijke scheids-
rechters en vooral de sportieve 
deelnemers kan men weer terug-
kijken op een geweldig toaernooi. 
Volgend jaar, 2014, het jaar waar 
in korfbalvereniging haar vijftig 
jaar bestaan viert, zal dit toernooi 
zeker weer op de kalender staan.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

BMX’ers crossen in Ammerzoden
In de Open Klasse Boys 8/9 jari-
gen is Jelt de Bie in de manches 
5e, 6e en 6e geworden. Bas 
Verhagen werd in de manches drie 
x 3e kwart, in de kwartfinale 3e en 
in de halve finale 5e. Daarom ging 
hij net niet door naar de finale. 
Lex Veldt werd in de manches 3 
x 2e, in de kwartfinale 1e, in de 
halve finale netjes 3e en in de fi-
nale 4e. Bij de boys 10/11 jarigen 
werd Wessel van Dijk zowel in de 
manches als in de kwart- en halve 
finale 1e. In de finale behaalde hij 
een 5e plek. Bij de Boys 14/15 ja-
rigen werd Koen van der Wijst zo-
wel in de manches, de kwartfinale, 
de halve finale en de finale 1e.
 
In de Eigen Klasse boys 8 jarigen 
werd Jelt de Bie in de manches 3 x 
5e. Bij de Boys 10 jarigen werd Lex 
Veldt in de manches 3e, 3e en 2e,  
in de kwartfinale 4e, in de halve fi-
nale 7e en in de B-finale 7e.

Bas Verhagen werd in de manches 
4e, 3e en 4e, in de kwartfinale 4e, 
in de halve 4e en in de A finale 3e.
Bij de Boys 11 jarigen werd Wessel 
in de manches 3 x 1e,  in de kwart-
finale en de halve finale 1e en in 
de  A finale 2e. Koen werd bij de 
Boys 15/16 jarigen in de manches, 
de kwartfinale en de halve finale 
1e en in de A finale 2e. Alex Veldt 
reed bij de cruissers all in de man-
ches 7e, 5e en 8e.

Zaterdag 8 en zondag 9 juni heeft 
Kyro van Schijndel EK voorrondes 
in Riga {Letland} gereden. Op za-
terdag reed hij bij de Boys 9/10 
jarigen en daar werd Kyro in de 
manches 3e, 2e en 2e. In de halve 
finale kwam hij als vierde over de 
streep en in de finale als 6e. Op 
zondag werd hij in de manches 3e, 
2e en 2e, in de halve finale 3e en 
in de finale haalde hij een podium-
plaats: 3e.

bmx

Opbrengst Roois Tourspel dit jaar 
naar Voedselbank Sint-Oedenrode

De Stichting 
R o o i s t o u r s p e l 
heeft Voedselbank 
Sint-Oedenrode 
gekozen als goed 
doel voor de 29e 
editie van het 

Roois Tourspel.  Ieder jaar kiest de 
Stichting één of twee goede doelen 
in Sint-Oedenrode. Dit jaar is geko-
zen voor de Rooise afdeling van de 
voedselbank Boxtel en omstreken.

Ieder jaar is het weer een mooie uit-
daging om een lokaal doel te selec-
teren. Als organisatie wil het Roois 
Tourspel een breed gedragen doel 
uitkiezen die een financieel steuntje 
in de rug goed kan gebruiken. Wat 
dat betreft zijn er in Rooi voldoende 
initiatieven die hiervoor in aanmer-
king komen. De voedselbank is een 
compleet nieuw goed doel en de 
organisatie van het Roois Tourspel is 
dan ook zeer verheugd met de keuze 
van dit jaar.
“Wij zijn als organisatie ervan over-
tuigd dat dit goede doel prima past 
in tijden waar het economisch even 

wat minder gaat. Ook Rooienaren 
maken gebruik van de voedselbank 
en daarom is het goed dat het Roois 
Tourspel via haar deelnemers en 
sponsoren op deze manier wat kan 
betekenen voor dorpsgenoten, die 
dit meer dan prima kunnen gebrui-
ken. Wij hopen dan ook dat we net 
als voorgaande jaren weer een groot 
aantal deelnemers kunnen verwelko-
men”, vertel Pim Hagen.

Zoals waarschijnlijk bij iedereen be-
kend kunnen per persoon meerdere 
deelnemerslijsten worden ingevuld. 
Twijfel je nog over deelname? Niet 
doen! Het Roois Tourspel is het leuk-
ste en spannendste jaarlijks terugke-
rende sportspel van Rooi en omstre-
ken waar je prachtige prijzen kunt 
winnen, met een mooie hoofdprijs 
van € 454,-  Daarnaast ondersteun 
je ook nog eens het prachtige goede 
doel; de voedselbank. Kijk voor meer 
informatie op onze website 
www.rooistourspel.nl, volg ons via 
Facebook www.facebook.com/
rooistourspel of op twitter 
@rooistourspel.

Veghel op gympies

Rooise studenten stimuleren jeugd om te bewegen
Zowel Ben Heijmans als Maud 
van der Rijt volgen een opleiding 
op de Pabo in Veghel. In hun der-
de jaar volgen ze een minor be-
wegingsonderwijs. Samen hebben 
ze een doel: jeugd stimuleren om 
meer te bewegen. Die gedachte 
hebben ze – samen met enkele 
medestudenten - kracht bijgezet 
door de organisatie van Veghel op 
Gympies. 

Op 23 juni aanstaande staat het 
park nabij het centrum bol van 
sport en spel. Evenals het winkel-
centrum, waar een stratenloop 
wordt gehouden. “Alles gaat in sa-
menwerking met Veghelse sport-
clubs en de winkeliers”, vertelt Ben 
Heijmans uit Sint-Oedenrode. “In 

het park wordt straks een demon-
stratie basketbal gegeven, er zijn 
veldjes om te tennissen, er staat 

een bassin waarin gedoken wordt 
en nog veel meer. Zo willen we 
kinderen in contact laten komen 
met allerlei sporten. Het is voor 
jong en oud.”

Ben en Maud zijn op de dag zelf 
aanwezig om de kinderen te bege-
leiden. Er staan veel kraampjes in 
het park waar kinderen informatie 
kunnen krijgen over sporten en 
misschien willen ze wel deelnemen 
aan de Stratenloop. Maud: “aan-
melden voor de stratenloop kan 
via www.Veghelopgympies.nl. Bo-
vendien hebben we op Facebook 
deel en like acties waar leuke prij-
zen mee te winnen zijn, zoals gra-
tis sportabonnementen.”

Ben Heijmans en Maud van der Rijt

KV Nijnsel succesvol verlopen

een mooi toernooi van te maken. 

wa Boskant “ en “de 
echte meisjes “ die als 
poulewinnaar zich op 
mochten maken voor 
het spelen van de fi-
nale.

In de reguliere speel-
tijd viel er geen beslis-
sing en moesten straf-
worpen gaan uitmaken 
wie zich winnaar mocht 
noemen van editie 
2013. Uiteindelijk waren 
het “de echte meisjes “ 
die de meeste strafwor-
pen scoorde en dus met 
de eer gingen strijken. 
Jan en Jeanne van Heesch 
mochten de felbegeerde 
wisselbeker uitreiken aan 
de trotse winnaars. 
Dankzij de goede organi-
satie in handen van Hanny, 
Anja en Nicole, het goede 

Uitslagen
Bridgeclub De Neul

Uitslag 10 /6:
A-lijn: 1. Mia Poels & Heleen Wiers 
60.00; 2. Hennie v.d. Linden & Ria 
Theunis 55.42; 3. Mia d. Leyer & Jan 
Engberts 55.00; 4. Maria Broeke & 
Francien d. Koning 52.92.
B-lin: 1. Mies Stroeken & Jos Jansen 
59.92; 2. Guus Plevier & Fried v.d. 
Laar 57.88; 3. Gerda & Bert Schel-
lekens 57.36; 4. Wilmien & Albert v. 
Gastel 56.67.
C-lijn: 1. Annie Lathouwers & Gonnie 
d. Poorter 62.50; 2. jo Evers & Jo Kre-
mers 60.83; 3. Fien Raaijmakers & An 
v.d. Vleuten 58.33 4. Ans v. Bakel & 
Diny v. Erp 57.08.
Uitslag 7e cyclus 
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 56.13; 2. Mien v Schijn-
del & Ad v Hommel 53.83; 3. Netty & 
Jan v. Heeswijk 52.17; 4. Mia Poels & 
Peter Wagenaar 51.64.
B-lijn: 1. Nettie Passier & Ans Wage-
naar 56.86; 2. Truus v. Heesch & Nel-
leke Kappen 54.97; 3. Mies Stroeken 
& Jos Jansen 53.57; 4. Gerda & Bert 
Schellekens 53.25.
C-lijn: 1. Jo & Frans Bouwdewijns 
56.44; 2. Hannie d. Laat & Zus v.d. Rijt 
54.09; 3. Annie Lathouwers & Gonnie 

d. Poorter 53.87; 4. Jo Evers & Jo Kre-
mers 53.82.
Vanaf maandag 17 juni open zo-
merdrives. Iedereen is welkom. Bel 
472824.
Zie voor informatie en uitslagen: 
www.bcdeneul.nl

Bridgeclub Rooi 750

De winnaars van de verrassingsprijs 
voor de zomerdrive (5 juni) zijn de da-
mes Sjan van Acht en Thea v/d Aker

Uitslag zomerinloop 5/6:
A-lijn : 1. Will Schilder & Theo van Ge-
ffen 69,17 2. Riet v.d. Laar & Mia de 
Leijer 66,67 3. Willem Pieters & Rien 
Voets 57,64 4 Harrie Hol & Ad van 
Kaathoven 56,25. Komende woens-
dagen in juni, juli en augustus. Bridge 

inloop. Ook niet leden van harte wel-
kom.

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 5/6:
1: Riek en Jan v.d. Vleuten met 
57,92%. 2: Betsie en Jan v.Gerwen 
57,50% .3/4: gedeelde plaats An 
v.d. Velden - Leo v.Uffelen en Bertha 
v.d.Laar- Mia Verhagen 57,08%.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 6/6:
A-lijn: 1. Harrie & Jan v. Erp 63.02; 2. 
Bertha v.d. Laar & Marietje v. Aarle 
61.57; 3. Riet & Cees v. Hout 60.41; 4. 
Mieke & Frans v.d. Ven 55.72.
B-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d Boo-
men 67.18; 2. Betsie & Jan v. Gerwen 
63.28; 3. Nelly & Jan Seegers 62.50; 4. 
Annie Kastelijn & Addy Rijkers 52.34.
 
ZBC’01 Zijtaart

Competitie 4/6
A-lijn: 1.Piet v.Schaijk & Henk 
v.d.Linden 69,27 % 2.Toon & Marie-
tje v.Schaijk 57,29 % 3.Mien v.Berkel 
& Mien Verhoeven 52,08 % 4.Chris 
& Christien v.Helvoirt 51,56 % B-lijn: 

1.Hein & Jo de Wit 57,00 % 2.Cor & 
Marietje Mollen 56,50 % 3. Albert & 
Petra v.d.Hurk 54,00 % 4.Mien Ver-
meulen & Adriaan v.d.Tillart 53,33 %  

KBO  Zijtaart 

Vrij bridgen 7/6
A-lijn:1.Pieter v.Geffen & Tonnie Ki-
vits 68,75 % 2.Wim & Tiny v.Lieshout 
56,25 % 3.Cees & Riet v.Hout 54,69 
% 4.Toon v.Creij & Wim v.Os 53,65 % 
B-lijn: 1.Harrie & Marietje v.d.Wijgert 
65,83 % 2.Toos v.Berlo & Willemien 
Verhoeven 54,17 % 3.Cor v.d.Berg & 
Jan Rijkers 52,50 % 4.Jo Verhoeven & 
Jan Langenhuijsen 51,67 % Iedereen 
is welkom op de vrijdagmiddag in Het 
Klooster. Aanmelden 0413-363312. 
  
Bridgeclub Liempde

Wekelijks op donderdagavond, vanaf 
13 juni, is er een vrije inloopavond bij 
Bridgeclub Liempde.
Aanvang om 20.00 uur. Locatie: De 
Serenade, Oude Dijk 117 te Liempde.
 
Deelnamekosten zijn € 2,- per per-
soon. Graag vooraf telefonisch aan-
melden bij dhr. G. Bekkers, tel.nr. 
0411-632684.

Op deze avonden worden ook mees-
terpunten uitgedeeld.

Fortuna ‘67

4 juni Valkenswaard Circuit 
MeisjesJB 100 m
Sanne van Lieshout 14,24 (3e)
MeisjesJB 200 m
Sanne van Lieshout 30,07
MeisjesJB 400 m
Sanne van Lieshout 1.08,82 (2e) (PR) 
(Clubrecord)
Jente Bijnen 1.17,70
Simone van Wieringen 1.22,36
MeisjesJA 100 m
Irene van der Velden 14,66 (2e)
MeisjesJA 200 m
Irene van der Velden 30,63 (2e)
MeisjesJA 400 m
Irene van der Velden 1.09,21 (1e) (PR) 
(Clubrecord)
Mannen35 1 Engelse mijl
Jos van Uden 7.01,89 (1e) (PR) (Club-
record)

9 juni La Roche en Ardenne Marathon 
Nature De Coeur de l’Ardenne Belge 
Mannen60 Halve marathon
Ge de Louw 2.59.53
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Afgebeelde set 
van 935,- voor 699,-
Afgebeelde set 
van 935,- voor 699,-
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RUGZAKDAMES

21,95

VANAF

21,

169,99

Compressor koelboxen
• Diverse merken en modellen

• Enorm koelbereik en ideaal voor op vakantie!

HEREN

71,99
79,95

KIN
DEREN

15,95

Slippers en sandalen
• Enorm aanbod voor dames, heren en kinderen

H
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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

65 JAAR DE WIT: NU EXTRA VEEL JUBILEUMAANBIEDINGEN!

DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT

199,-
SETS VANAF249,-

Tuinmeubelshow
• Enorm assortiment tuin-, lounge- en serremeubelen

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

• Uit voorraad leverbaar

• Bezorgservice

Cadac 
Entertainer 2
• Compacte buitenkeuken 

met aan beide zijden een 
inklapbaar werkblad

• Werkt op gas

199,-

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!

Nijnselse dressuuramazones actief 
op dressuurselectie Geldrop

paardensport

De Nijnselse dressuurruiters kwa-
men afgelopen weekend aan de 
start op de dressuur selectiewed-
strijd in Geldrop. Zoals we van 
onze ruiters gewend zijn kwa-
men zij ook deze week niet met 
lege handen thuis. Eefje en Elske 
Huijbers wisten de jury weer te 
overtuigen van de kwaliteiten van 
hun zelfgefokte Diva H. Eefje nam 
de 2e prijs in de B dressuur mee 
naar huis en Elske een 2e prijs in 
de klasse L1. Ook zette Elske met 
C Vip HZ weer een overtuigende 
proef neer in de klasse Z2. Ze 
mocht de 4e prijs ophalen.

Inge Heesakkers is na een verve-
lende en langdurige blessure ook 
weer op de wedstrijden te vinden. 
Ze maakt direct een goede start, 
want met Cora won zij een 4e prijs 
in de klasse B. 
De springruiters waren dit week-
end op verschillende concoursen 
vertegenwoordigd. In Rosmalen 
was het Eline Peters die zichzelf 
weer in de kijker reed. Ze wist 
overtuigend de M rubriek te win-
nen met Balinda FS. Ook Suzan 
van Gastel was succesvol in 
Rosmalen. In de klasse L won zij de 
6e prijs met Hiolita. In de klasse M 
wist zij na twee goede rondes 3e 

te worden met David Guetta en ze 
werd in deze klasse ook nog eens 
4e met Barca, helaas hield een balk 
in de barrage haar van de eerste 
plek af. 
Linda van Gastel was op vrijdag-
avond te gast in De Mortel waar 
zij met Vanitha Z aan de start ver-
scheen. Na een hele nette ronde 
boekte zij de overwinning in de 
klasse B.

Ten slotte was Teun Kluijtmans af-
gelopen zondag succesvol in 
Eindhoven. Met zijn schimmel 
Cornelis wist hij in de klasse L een 
7e prijs te pakken.

Weer succes voor Anne Markgraaff
Het duurde even voordat Anne 
Markgraaff weer op het podium te 
vinden was maar ze is hierin toch 
geslaagd. Op zondag 9 juni was 
het springconcours in Moergestel 
aanleiding voor de Vresselse Rui-
ters om zich te meten met amazo-
nes en ruiters uit andere regio’s. 

In de klasse DB reed Anne haar 
‘Way of Life’ naar een verdiende 
8ste plaats en heeft zeker de weg 
naar boven gevonden met nette en 

verzorgde parkoersen. De rubriek 
werd overigens gewonnen, met een 
hoge score, door Nina van 
Enckevort die deze zomer bijna niet 
te verslaan is met haar Mystery. 
Hiermee waren de successen nog 
niet voorbij. Veerle van de Pasch 
reed haar Orchid’s Higlands Surprice 
naar een derde plaats in het DL en 
wist de DM rubriek op haar naam te 
schrijven. Sallie B reed zowel in het 
basisparcours als de snelle barrage 
foutloos en won hiermee de rubriek. 

Niels Rooyakkers behaalt drie 
keer goud bij Speedo Finales

zwemmen

Afgelopen weekend stond voor 
Argo de een na laatste maar zeker 
niet de minste wedstrijd van het 
seizoen op het programma. Op 8 
en 9 juni werden in het wed-
strijdzwembad van 
Arethusa in Oss de 
Kring Speedo Finales 
gezwommen. Je kunt 
ook wel zeggen dat 
dit de Brabantse kam-
pioenschappen zijn 
voor de jongste wed-
strijdzwemmers.

Argo was tijdens 
deze wedstrijd met 
12 zwemmers en 39 
persoonlijke starts zeer goed ver-
tegenwoordigd. Van de 26 deel-
nemende Brabantse verenigingen 
stond Argo vooraf op plaats 5 in 
dit klassement en moest alleen 
de ploegen uit Eindhoven, Breda, 
Roosendaal en Oss voor laten 
gaan. Het grote aantal geplaatste 
Argo zwemmers voor deze finale 
wedstrijd geeft aan dat Argo over 
een goede groep jonge gemoti-
veerde zwemmers beschikt.

Er is tijdens deze 2-daagse wed-
strijd door de jongste Argo wed-
strijdzwemmers bijzonder goed 
gepresteerd waarbij er 37 per-

soonlijke records zijn 
gesneuveld. Er waren 
4 podiumplaatsen voor 
Niels Rooyakkers, hij 

mocht 3 x een gouden (100 meter 
schoolslag,100 meter wisselslag 
en 100 meter rugslag) en 1 x een 
zilveren medaille (100 meter vrije 
slag) in ontvangst nemen. De ge-
zwommen tijden vindt u op www.
mooirooi.nl

De deelnemers van Argo. Janne Santegoeds ontbreekt op de foto.

Niels Rooyakkers met 

zijn 4 medailles.

Papenhoef 21, Lieshout  0499-425360

Juni Gratis fietsverzekering 
aktie!

Gratis 3 jaar ENRA diefstal verzekering
bij aankoop van een nieuwe fiets! 

Gazelle                 Goldline                 Giant

hockey

Edo Swinkels terug bij MHC 
Sint-Oedenrode

Edo Swinkels komt volgens seizoen 
weer terug bij MHC Sint-Oedenro-
de, waar hij de eerste 10 jaar van 
zijn hockeycarrière heeft gespeeld. 
Het grootste gedeelte daarvan 
speelde hij in de jeugd en een half 
jaar in de selectie van Heren 1. Op 
zijn 17de is Edo samen met Willem 
van der Heijden naar MEP gegaan.

Edo heeft nu 11 jaar bij MEP ge-
speeld, waarvan één jaar in de A1, 
één jaar bij Heren 2 en negen jaar 
bij Heren 1 waarvan hij de laatste 
jaren tevens aanvoerder is geweest. 
Samen met Heren 1 van MEP heeft 
Edo vier jaar overgangsklasse en vijf 
jaar eerste klasse gespeeld. Ze zijn 
één keer kampioen geworden in eer-
ste klasse (met Maarten van Bakel 
als coach). Edo speelde zeven jaar 
centraal middenveld en twee jaar 

centraal achterin.
Al met al heeft Edo bij MEP hele leu-
ke jaren gehad zowel op als buiten 
het veld. Hij heeft veel geleerd van 
o.a. de toptrainers uit Boxtel: Roger 
van Gent en Eric Verboom. Van hen 
heeft Edo nog enkele jaren training 
heeft gehad wat hij altijd als bijzon-
der en heel gaaf heeft ervaren.

Edo heeft de beslissing genomen 
weer terug te komen naar Rooi om 
nog een paar jaar met zijn vrienden 
te spelen en hopelijk een zetje te 
kunnen geven om Heren 1 naar de 
eerste klasse te krijgen. M.H.C.Sint-
Oedenrode is uiteraard blij met zijn 
beslissing en wensen hem veel suc-
ces in het herenteam.
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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

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling

Anjo Brohm en 
Judith Dubois

Mariendael

26 mei - 20 juli 
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

5 juni - 28 augustus 
Iedere woensdagavond:

 Bridgedrive BC Rooi 750
Mariëndael

11 juni 
DJ Geert Verschuren

café Oud Nijnsel

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

12 juni 
Straatspeeldag Olland

Dorpsplein

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

13 juni 
Inwijden Antoniuskapel

Nijnsel

14 - 15 juni 
Dansvoorstelling 

Blinded by Colours
Mariëndael

14 juni 
Schuimparty

The Joy

14 juni 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura / 
De Vriendschap

15 - 16 juni 
Arabian Horse weekend

Manege de Pijnhorst

16 juni 
SV Fortuna`67 Vaderdaglopen 2013

Clubgebouw Zwembadweg 

16 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

16 juni 
Live: Dirk Drost
café van Ouds

18 juni 
Lezing Bert Augustus

Mariendael

18 juni 
Triple P lezing 1: 

“De kracht van positief opvoeden”
Bibliotheek

19 juni 
Roois Biergilde
café Van Ouds

20 juni
Film: A better world

Mariëndael

21 juni 
Midzomernachtduik
Zwembad De Neul

22 juni 
Nachtegalenwandeling 

voor vroege vogels
start vanaf Ritaplein

22 juni 
Vocaal Ensemble 

Tessitura 
Knoptoren

22 juni 
Een zomeravond met NJA

Mariëndael buiten

23 juni 
Jaarmarkt

Sint-Oedenrode

23 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

23 juni 
Orgelconcert met 

Polman en Derksen
Martinuskerk

24 juni 
5de terrasconcert LepKpeL

de Vriendschap

28 juni
Feestavond Brabants gezelschap 

‘’t Kumt Vaneiges’
Odendael

29 juni
Orgelconcert 

Ludmila Mackova
Martinuskerk

29 juni 
80’s party

café Van Ouds

30 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

30 juni 
De kind –schilder- wand!

Kinderboerderij

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

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 
Solexrace Olland

Olland

6 juli 
Kunstwandelroutes in Rooi
Centrum Sint-Oedenrode

6 juli 
Orgelconcert met Leo Spoor

Martinuskerk

6 juli 
Zaterdagavond dansen 

Odendael

7 juli 
Rondje Rooi 

De Vresselse Hut

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

7 juli 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

9 juli 
KBO fi lm: Minoes

Odendael

9 juli 
Filmclub met 

familiefi lm “Minoes”. 
Odendael

11 juli 
Jeu de Boules voor senioren

De Loop’r

11 juli 
Onderonsje: Picknick

Damiaancentrum

13 juli 
Orgelconcert met 
Christine Moraal

Martinuskerk

14 juli
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

15 juli 
Workshop Intuïtief tekenen 

Zwembadweg 41

16 - 19 juli
2e Rooise Fietsvierdaagse 

Camping de Kienehoef

18 - 20 juli 
Zomer3daagse beeldhouwen

Miss Hyacinth

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

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




