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-La Marmotte 11

- Tuning by night 13

- Welzijn Salus 15
 

- Lars Dijkema 20

  Voor Rooienaren, 
            Door Rooienaren 

Kiest u ook 
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.

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

‘Plaankgas dur 
Olland’ 
Lees het hele verhaal 
op pagina 16

Spetterende opening 25e Zevensprongweek

Op zoek naar de sleutel van koning Kobus
Gisterenochtend, bij de start van 
de Zevensprong, was het met-
een één groot feest. Opgewon-
den zochten 303 kinderen (he-
laas was er één zieke) het juiste 
groepje waar ze de hele week mee 
samen mogen spelen. De Oran-
jes, de Queens, de Narren, de 
Majesteiten en de Limousinses. 
Zomaar een greep uit de vele lu-
dieke groepsnamen die het thema 
‘een Koninklijk feest’ extra on-
derstreepten. Tijdens de opening 
kwam koning Kobus even ver-
melden dat hij de sleutel van de 
feestzaal kwijt was geraakt. Oh 
nee, dat wordt zoeken geblazen!

Er moet op vrijdag natuurlijk wel 
gefeest kunnen worden en zon-
der sleutel is dat echt niet moge-
lijk! Voor dat de kinderen op zoek 
gingen werden ze getrakteerd op 
een spetterende opening. Het gilde 
kwam muziek maken, er werd met 
vlaggen gezwaaid, met confetti ge-
knald en natuurlijk gezongen. Het 
Zevensprong lied galmde over het 
terrein van de Rooise Ruiters en Po-
nyruiters. Dat beloofde veel goeds. 
Vooral voor de jarige Carlijn, die 
gisteren 9 werd, was de opening 
speciaal. Ze werd  op een reuzetaart 
gezet en massaal toegezongen door 
alle kinderen en hun begeleiders.

Eén van die begeleiders is Kim 
Verberk. Lerares van beroep en 
al vier jaar begeleidster van een 
groepje. Samen met Moniek van 
Zoggel ontfermde ze zich deze 
keer over het team Wilhelmus. “Ik 
heb eigenlijk maar één regeltje”, 
riep ze naar de kinderen. “Laten 
we het gezellig houden. Gaat dat 
lukken?” “Jaaaaa”, klonk het luid-
keels. “Dit is toch prachtig”, lacht 
Kim. “Het is ieder jaar weer een 
feest en ook nu heb ik weer heel 
veel zin in.”

Het ochtendprogramma bestond 
gisteren verder uit allerlei leuke, 
uitdagende spellen en knutsel-
opdrachten. Een paar uur later 
konden de kinderen zich pas echt 

uitleven. Ze kregen onder profes-
sionele begeleiding van een aan-
tal volwaardige circusartiesten les 
in allerlei trucs. Die konden ze ’s 
avonds laten zien aan de hele fa-
milie, want iedereen was uitgeno-
digd om naar de circusvoorstelling 
te komen kijken. Dat maakte de 
energieke eerste dag compleet. 
En nu echt op zoek naar de sleu-
tel! Kijk deze week voor foto’s op 
www.mooirooi.nl. 

Volg de Zevensprong ook op 
Twitter: @zevensprongROOI.

Uitbundig jubileumfeest Samba Rooi (lees het hele verhaal op pagina 7)
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COLOFON 

Oplage
10.000 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

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

Bezorgklachten
Laat het ons weten via:
www.demooirooikrant.nl,
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 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00u
Zaterdag  10:00u – 17:00u
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00u – 11:00u
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 
DeMooiRooiKrant 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 openbaar 
worden gemaakt.

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Fractie EBK door het stof
EBK, de eenmansfractie van 
Etiënne Baudun Kensdell, is don-
derdagavond tijdens de gemeen-
teraadsvergadering diep door het 
stof gegaan. Bij de behandeling 
van de Kadernota wees het lot 
Kensdell aan om als eerste zijn 
reactie te geven. Hij uitte daarbij 
forse kritiek op de andere frac-
ties plus het college, en diende 
acht moties en amendementen in, 
tweemaal zoveel als alle andere 
fracties bij elkaar. 

Met een daarvan, het voorstel om 
elke wethoudersportefeuille terug 
te brengen van 0,75 naar 0,5 for-
matieplaatsen, riep hij niet alleen 
de toorn van het college over zich 
af, maar viel ook de complete raad 
over hem heen.  “Een belediging” 
oordeelde wethouder René Dek-
kers. “Als u met een vinger naar 
een ander wijst, wijzen de andere 
vingers naar uzelf,” beet Janne-
ke van den Heuvel (HvR/ PvdA) 
Kensdell toe. “Weet u wel wat er 
wél is gerealiseerd? Bij u is het glas 
altijd half leeg.” 

Gezeik
Freek Glorius legde een verband 
tussen een van Kensdell’s moties, 

om openbare toiletten aan te leg-
gen, en de manier waarop Kensdell 
in de raadsvergadering acteerde. “Ik 
vermoed dat we daarom vanavond 
ook gezeik hebben”.  Verrassend 
genoeg stemde Kensdell uiteindelijk 
wél in met de gezamenlijke motie 
en amendement “Ombuigen rooien 
we samen” waar alleen zijn eigen 
handtekening aan ontbrak. Dat 
mocht Wiel Sporken (CDA) niet ver-
murwen. “U heeft uw motto waar-
gemaakt. Met minder mensen meer 
presteren. Wíj hebben het werk ge-
daan.” Wel stemde het CDA – naast 
EBK als enige - in met een van Kens-
dell’s andere moties “Kwetsbare 
groepen”. 

Instemming
Enkele moties en amendementen 
werden ingetrokken. Twee moties 
van de DGS, om de communicatie 
te verbeteren en om het afboeken 
van 1,7 miljoen euro van de reser-
ves door te schuiven naar de be-
grotingsbehandeling in november, 
werden overgenomen. 
Uiteindelijk stemde de gemeente-
raad in met de kadernota 2012, 
met het voorgestelde traject van 
ombuigingen en met de Nota Re-
serves en Voorzieningen.

Subsidie waarborgt werkzaam-
heden bedrijventerrein Nijnsel
De gemeente Sint-Oedenrode 
werkt, samen met de onderne-
mers, al enkele jaren aan de re-
vitalisering van bedrijventerrein 
Nijnsel. Onlangs werd de Indus-
trieweg heringericht. Nu heeft de 
gemeente Sint-Oedenrode van 
de provincie Noord-Brabant een 
subsidie van € 618.000 ontvan-
gen voor het verder opknappen 
van bedrijventerrein Nijnsel. De 
gemeente ontvangt de subsi-
die omdat hiermee de economi-
sche bedrijvigheid gestimuleerd 
wordt. Dat is een speerpunt in 
het provinciale beleid.
 

De subsidie betekent voor de on-
dernemers en de gemeente, dat zij 
het werk kunnen voortzetten. Het 
geld moet worden besteed aan rio-
lering, bestrating en groenvoorzie-
ningen. Sint-Oedenrode is één van 
de weinige gemeenten in Noord-
Brabant die voor dit doel een sub-
sidie ontvangt. De gemeente is heel 
blij met de subsidie omdat het op-
knappen van bedrijventerrein Nijn-
sel ook één van de ambities van het 
huidige College van burgemeester 
en wethouders is. De gemeente 
draagt zelf ook eenzelfde bedrag bij 
aan het project.

Chinezen met open armen ontvangen in Sint-Oedenrode

Een groep van ongeveer veertig 
Chinezen overspoelde vrijdag-
morgen het gemeentehuis. Het 
waren voornamelijk kinderen met 
hun begeleiders van de Sunjewel 
boatteam club uit Shanghai. Zij 
werden vergezeld door hun voor-
zitter Sun Je Wei en de president 
van de Shanghai Overseas Chi-
nese Foundation, Weijuan Shen. 
David Shen uit Eindhoven leidt de 
groep de gehele week rond. Na de 

ontvangst verkochten ze spullen 
op de markt en ’s middags was 
vijver ‘de Molenwiel’ het toneel 
van een modelbootdemonstratie.

Raadslid Jos Wijn onderhoudt con-
tacten met Shen, de General Ma-
nager van S&L Cultural Exchange 
Centre. Vandaar dat deze culturele 
uitwisseling tot stand is gekomen. 
Behalve een bezoek aan verschil-
lende steden en dorpen betekent 

het meteen de aftrap van de In-
ternational youth model boat 
wedstrijden. De Chinezen hebben 
er bewust voor gekozen om te 
bezoeken. Wijuan Shen was voor 
de dertigste keer hier en sprak vol 
lof over het Nederlandse volk. Ze 
verklaarde dat Nederlanders slim 
zijn en dat ze mede hier komen 
om te leren. “Ondanks dat het een 

klein land is doen de Nederlanders 
grootse dingen”, gaf ze aan. Voor-
al de regio Eindhoven is volgens 
Weijuan Shen op technologisch 
gebied een voorloper op de rest 
van de wereld.

Ze keken op het gemeentehuis 
hun ogen uit en filmden en foto-
grafeerden alsof het een lieve lust 
was. Werkelijk alles werd vastge-
legd. Vooral locoburgemeester 
Van den Berk was populair. Stuk 
voor stuk wilden de gasten uit het 
verre Oosten met haar op de foto. 
Van den Berk heette de groep wel-
kom en sprak daarbij zelfs een paar 
woorden Chinees. Verder wisselde 
ze cadeaus uit met haar gasten. 
Vanuit het gemeentehuis vertrok 
de groep richting het centrum. ’s 
Middags werden de bootjes los-
gelaten. Het enige minpunt van de 
dag was de matige opkomst van 
basisschoolleerlingen die uitgeno-
digd waren om te komen kijken.

Uw paard, onze zorg!

Paardenprakkjk
    Sweenslag

06 23 55 96 67

www.paardenpraktijksweenslag.nl

Sweenslag 20 
5469 KA Erp

Nu

20%
korting

LICHTGEWICHT FIETSEN

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS 
MERIDA  SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Giant Aero RS
De voordelen:

• Lichtgewicht en lichtlopend 

• Sportieve uitstraling en zithouding

• Shimano Deore versnellingen

• Slechts 12,2 kg

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS 
MERIDA  SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uurl

Lichtlopend de vakantie in!

g

nellingen

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104
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Aspergemenu A
6-gangen vlees-aspergemenu  €23,80 p.p.

Aspergemenu B
6-gangen vlees-vis-aspergemenu    €26,80 p.p.

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

Ahrend krijgt bezoek van ‘coole’ caravan
Een paar weken terug schrok Jasper van Impellen 
wakker met een idee. Hij haalde het in zijn hoofd 
om met een kleine caravan door het land te trek-
ken. Op zoek naar bedrijven die een pioniersrol 
vervullen in duurzaamheid. “Vroeger was een Por-
sche cool, nu niet meer. Nu is het cool om wat 
te doen voor de maatschappij”, legt Jasper uit. 
Afgelopen donderdag bracht hij een bezoek aan 
Ahrend.

Op zijn website www.storyofcool.nl houdt Jasper 
bij welke bedrijven hij bezocht heeft. Iedereen kan 
er zijn bevindingen nalezen. Via zijn site, via Twit-
ter of gewoon via mond-tot-mond wordt hij overal 
in het land uitgenodigd om te komen kijken. Via 
een mailtje van het hoofdkantoor kwam hij in Sint-
Oedenrode terecht. Hij werd ontvangen door Hans 
Heunks, ambassadeur maatschappelijk verantwoord 
ondernemen van Ahrend. Hij gaf Jasper een presen-
tatie over het bedrijf dat zich wereldwijd gezien in 
de Champions League van duurzaamheid bevindt. 
Ahrend is een voorloper op dat gebied en die ont-
wikkeling blijft zich voortzetten. 

Afscheid ‘harde kern’ team OBS de Springplank

Maar liefst vier leerkrachten, die 
een heel groot deel van hun on-
derwijscarrière op openbare basis-
school ‘de Springplank’ gewerkt 
hebben, namen dit schooljaar 
afscheid.  Meneer Frits werkte er 
van deze vier als eerste. De open-
bare school zat destijds nog in de 
Deken van Erpstraat. 

In 1980 was de school zodanig 
gegroeid dat er een nieuwe locatie 
gebouwd werd op de Kienehoef. 
Kort na meneer Frits kwam me-
neer Simon het team versterken. 
Hij nam halverwege dit schooljaar 
al afscheid van zijn vertrouwde 
werkplek. juffrouw Ineke en inval-
juf Marianne zijn ook leerkrachten 
die veel Rooienaren kennen. 

Het huidige team heeft er alles aan 
gedaan om er met alle kinderen 
een geweldig afscheid van te ma-
ken. ’s Ochtends werden ze door 
directeur Mari met een mooie old-
timer opgehaald en op het school-
plein werden ze warm onthaald 
door alle kinderen en teamleden 
van de Springplank. Daarna kon-
den ze genieten van een fantasie-
sprookje waarin elke klas een ei-

gen scène speelde. ’s Middags was 
er nog een uitgebreid afscheids-
programma met hun laatste eigen 
klas en ’s avonds werd er tijdens 
een teambarbecue stilgestaan bij 
het vertrek van deze zeer gewaar-
deerde teamleden. Afscheid met 
een lach en een traan. De Spring-
plank is een fijne plek.
”Ik laat deze werkplek met een 
goed gevoel achter”, aldus Ineke.

Nieuw! 
motorrijlessen

+ GRATIS
proe� es!

Auto- en Motorrijschool 
  Paul Feddon

www.lesbewust.nl

U kunt bij Rijschool Paul Feddon per juli 2011 
motorrijlessen volgen. U kunt kiezen voor een 
lespakket of voor het nemen van losse lessen. 

Voor meer informatie over al onze diensten 
verwijzen wij u naar onze website: 
www.lesbewust.nl of bel: 06 12 93 98 30

Ons Adres  
Graaf Arnulfstraat 15 • 5491 GK  Sint-Oedenrode 
(T) 06 12 93 98 30 • (E) info@lesbewust.nl

 In prijs verlaagd en 4% korting * !! 

Meer informatie over de woning vindt u op onze website: 
www.vandenbergmakelaardij.nl of www.funda.nl, of scan 
onderstaande code met uw smartphone of tablet  

Koninginnelaan 5 • 5491 HA Sint-Oedenrode • Tel: 0413 – 472983 • info@vandenbergmakelaardij.nl • www.vandenbergmakelaardij.nl • twitter: @vdberg_makelaar 

*) Profiteer nu optimaal van de verla-
ging van de overdrachtsbelasting van 
6% naar 2%.  
 
Wilt u de woning bezichtigen?  
Maak geheel vrijblijvend een afspraak 

Perceel:      390 m2 
Inhoud woning: ca. 430 m3 
Bouwjaar: 1975 
Vraagprijs: €  330.000,- k.k. 

Vrijstaande woning met 
garage en ruime oprit in 
Boskant, Sint-Oedenrode 
gelegen. 

Beukenstraat 32 
Sint-Oedenrode 

 Profiteer van 4% Korting!* 

Meer informatie over de woning vindt u op onze website: 
www.vandenbergmakelaardij.nl of www.funda.nl, of scan 
onderstaande code met uw smartphone of tablet  

Koninginnelaan 5 • 5491 HA Sint-Oedenrode • Tel: 0413 – 472983 • info@vandenbergmakelaardij.nl • www.vandenbergmakelaardij.nl • twitter: @vdberg_makelaar 

*) Profiteer nu van de verlaging 
van de overdrachtsbelasting van 
6% naar 2%. 
Wilt u deze goed onderhouden 
woning bezichtigen? Maak dan 
geheel vrijblijvend een afspraak. 

Perceel:  163 m2 
Inhoud woning: ca. 320 m3 
Bouwjaar: 1973 
Vraagprijs: €  215.000,- k.k. 

Tussenwoning met vrij 
uitzicht aan voorzijde. 

Tartwijk 73 
Sint-Oedenrode 

Afgestudeerden uit Sint-Oedenrode 
van Pabo Veghel:
Ilona Brugmans
Sanne Hulsen
Bart van de Riet

Vera van den Tillaart
Sanne van de Wijdeven

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.
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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
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
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. 474985
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
-Gezondheidscentrum Odendael
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.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/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
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)

Nieuws

Alfred Nobelstraat 20
St. Oedenrode

DE VOORDELEN VAN JOUW AVIA TANKSTATION:
▶ Altijd scherpe tankprijzen
▶ AVIA KeuzeSparen is sparen zoals u het wenst.
   Sparen voor contant geld, carwash of waardecheques van 
   bekende winkelketens bij u in de buurt. Bovendien is iedere
   2 euro die u spaart 3 euro waard!
▶ Uitgebreide AVIA shop
▶ Moderne Carwash

JOUW
TANKSTATION !!

De Kampen

Onlangs is de formule van tankstation 
De Kampen gewijzigd in AVIA. 

AVIA staat voor scherpe prijzen, uitstekende service 
en een hoge klantvriendelijkheid! 

Kom langs bij AVIA De Kampen en profi teer van de vele voordelen!!

Falconcrest Roofvogel- 
valkerijbeurs

Falconcrest is een roofvogelpark 
in Eindhoven. Dagelijks vinden 
er roofvogelshows plaats. Op 16 
en 17 juli vindt er voor de vierde 
keer een roofvogel- en valkerij-
beurs plaats. Het gezelligste roof-
vogel evenement van Nederland. 

Falconcrest is het grootste roof-
vogelpark en valkerij centrum van 
Nederland. Met een grote en di-
verse verscheidenheid aan roofvo-
gels. Dit roofvogelpark is ontwor-
pen en gebouwd specifiek voor de 
roofvogel, en biedt aan de meest 
diverse roofvogelsoorten zoals 
valken, arenden en buizerds, een 
goed onderdak. Beleef de wereld 
van de valkenier bij Falconcrest. 

Te Zien en Te Doen
Falconcrest is ideaal voor een dagje 
valkenieren bij de roofvogels, familie 
uitstapjes, educatieve schoolreisjes, 
bedrijfuitjes en niet te vergeten kin-
derfeestjes. Ook voor de (hobby-) 
fotografen, professionele en amateur 
valkeniers is er genoeg te zien en te 
doen. Falconcrest heeft een gevari-
eerde selectie roofvogels. U kunt hier 
ook zelf vliegen met roofvogels. U 
bent natuurlijk altijd vrij om te bellen 

voor een individuele afspraak.

Waar zijn wij
Gelegen in een cultureel en historisch 
rijk gebied in Eindhoven, is Falcon-
crest het beste bereikbaar per fiets 
of auto. Maar ook met het openbaar 
vervoer zijn ze goed bereikbaar, de 
bushalte (156 of 157 Tempellaan) 
bij het roofvogelpark is op enkele 
minuten loopafstand. Er is beperkte 
parkeer gelegenheid op het terrein, 
maar in de directe omgeving kunt u 
altijd uw auto of fiets kwijt. 
Falconcrest, Bokt 18, 5633 BG 
Eindhoven, www.falconcrest.eu

Pelgrims Wil en Rieky Verstappen 
gehuldigd

Wil en Rieky Verstappen kwamen 
vorige week terug in Sint-Oedenro-
de na een lange Pelgrimstocht per 
fiets naar Santiago de Compostela. 
Op donderdagmorgen werden ze 
op het Kerkplein gehuldigd door 
hun fietsvrienden van Fifty-fit, een 
groep fietsers die iedere donderdag 
gezamenlijk een route rijden.

Met een groot spandoek werden 
Rieky en Wil welkom geheten. 
Rieky: “We hebben veel aan ze ge-
dacht. Iedere donderdag dachten 
we ‘waar zouden ze nu heen fiet-
sen?’. Dat is ook niet gek. Al negen 

jaar lang trekken we er met zijn allen 
iedere donderdag op uit. Het is dan 
ook geweldig om iedereen weer te 
zien. De rit naar Santiago is werkelijk 
grandioos verlopen. Het is de mooi-
ste fietsvakantie die we ooit gemaakt 
hebben. We hebben er precies vijf 
weken over gedaan. De contacten 
met de mensen langs de route was 
het mooist. Ze waren allemaal zo 
hartelijk! Ik raad het iedereen aan 
om deze rit te gaan rijden.” Rieky en 
Wil fietsten de route midden door 
Frankrijk. Die is heuvelachtig en dus 
best pittig. Iedere dag legden ze 80 
tot 90 kilometer af.”

B&D Sfeerbeheer
voor al uw beveiligingswerkzaamheden

www.b-d-sfeerbeheer.nl
06-11133485

Zijtaart spuugt 
vuur
Zaterdag 16 juli staat Zijtaart in 
vuur en vlam tijdens de Zijtaartse 
Zomeravond. In en rondom Café 
Kleijngeld zullen de vonken over-
slaan tijdens de eerste editie van 
dit buitenevenement.

Een 12-tal kramen zullen hun waar 
aanprijzen variërend van woondeco-
raties, sieraden, tassen, parfums en 
zomeraankleding. Ook de inwen-
dige mens kan zijn hartje ophalen en 
dit alles natuurlijk onder diverse su-
per optredens van een vuurspuwer , 
de Brasilando’s en zomerse klanken 
van een DJ- Show. Aanvang vanaf 
19:00 uur tot 23:00 uur en muziek 
gaat natuurlijk nog enkele uurtjes 
langer door. Toegang is gratis.
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Tot zo

Je hebt je jas aan in de deur,
even een boodschap doen,
tot zo, zeg je, je bent al weg,
van plaats en duur heb ik geen weet,
je komt natuurlijk terug

Wat vanzelfsprekend lijkt, hangt plotseling
als een tijdbom in de lucht,
een doemscenario komt op gang,
een onbekende aan de telefoon,
of ik meteen wil komen

De kamer door tot aan het raam kijk
ik de straat in waar je blijft, wantrouw
de klok die mij niet zegt hoe laat het 
was toen je vertrok, ik loop de keuken in
om wat te doen en vooral niet te denken

Als ik je na een eeuwigheid onverwacht
thuis hoor komen, wordt de ontsteking uit
de bom door jou zelf weggenomen, je zegt
is er soms wat, je ziet zo bleek,
o niks hoor, zeg ik, koffie?

          Kees Hermis

Nieuws

1

T

Annelies

Hieperdepiep Hoera
Yinthe 4 jaar

Opa Ad, Oma Mientje 
en

Ome Arno

Linda

Halve Sarah

HappieKids voor kinderen met (beginnend) overgewicht

‘Hij wilde wel een six-pack, dus ging hij ervoor’

Zo dacht Haike van Rooij tijdens 
de cursus ‘HappieKids’, een bege-
leidingsprogramma voor kinderen 
tussen de zes en dertien jaar met 
(beginnend) overgewicht. Samen 
met Merel van den Berk en zeven 
andere kinderen werd hij 15 we-
ken lang intensief begeleid door 
diëtiste Annette Broekman en 
fysio- en haptotherapeute Marie-
Louise van Heijst. 

Merel kwam bij toeval bij 
HappieKids. Zij ging voor iets anders 
naar de dokter en bleek te zwaar. 
Wat zij leerde? “Ik snij mijn boter-
ham in kleinere stukjes. Dan eet ik 
rustiger en minder.” Haike wilde 
afvallen en zijn conditie verbeteren. 
Daar heeft hij hard aan gewerkt. 

“Ik weet nu welke mayonaise het 
gezondst is”, zegt hij. Al draait het 
natuurlijk niet om mayonaise, toch 
is het een goed voorbeeld. “Het 
gaat om wat erin zit. In 30+ kaas 
zitten wel 279 kilocalorieën per 100 
gram, dat is veel. Beter is bijvoor-
beeld 20+ of zelfs 10+ kaas.” 
Maar HappieKids draait niet alleen 
om voeding. Ook beweging speelt 
een grote factor en, zeker niet on-
belangrijk, het gevoel van eigen-
waarde. “Als je lekker in je vel zit, 
gaat alles beter en je mag immers 
zijn wie je bent”, vinden zowel 
Marie-Louise als Annette. Onder 
begeleiding van Marie-Louise, 
hebben de kinderen intensief ge-
sport. Vooral de buikspieroefenin-
gen vond Haike zwaar. Hij wilde 

echter wel een six-pack, oftewel 
een platte gespierde buik, dus ging 
hij ervoor. 
Zowel Merel als Haike hebben heel 
wat bereikt. Haike ging van 47,3 
kg naar 39,8 kg en heeft nu een 
gezond gewicht. Merel ging van 
43,4 naar 42 kg maar groeide ook 
2 cm. Toch mag zij nog wat meer 
gewicht verliezen. Hoe ze dat gaat 
doen? “Ik zit al op hockey en ga 
ook nog op tennis. Verder ga ik 
met papa trimmen.” Voor de vol-
gende Happie Kids kun je infor-
matie vinden of je aanmelden op 
www.happiekids.nl 
of bel 0413 475673.

Afscheid Leo Geijer bij Ahrend

Ahrend heeft afscheid genomen van werknemer 
Leo Geijer (rechts op de foto). Op dinsdag 5 juli vond 
er een afscheidsreceptie plaats. Leo heeft ruim 23 jaar bij Ahrend gewerkt 
als Controller BU Production. Hij is nu met vroegpensioen. 

Specialist in: 
     tuinmeubelen
          Tuindecoratie

www.decogarden.nl
073-64 31829 / 0413-420284

Jane Addamstraat 3, 5491 DE, Sint-Oedenrode, Industrieterrein ‘de Kampen’, 
Geopend: maandagmiddag-woensdag-donderdag-vrijdag
vrijdagavond en zaterdag. 
Overige dag/avond na telefonische afspraak

Geboren 8 juli 2011

Daan 

Zoon van 
Pepijn en Chris Soons

Klaproosstraat 10
5492 KC  Nijnsel

Genieten van 
heerlijk zomerfruit 

 
van  Blauwebes, 

Framboos , en rodebes
 

open werkdagen 
van  12.00 tot 18.00 uur 

op zaterdag 
vanaf 9.00 uur 

Roest 2a, Olland 
Sint-Oedenrode

www.vanhoofzachtfruit.nl
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Ik zal wel ’s een vogeltje vur oe vangen.

(Iemand een loze belofte doen)
BRABANTSE SPREUKEN

 Verwarring bij de pool party van Samba Rooi

Hartstikke 
gezellig hoor die 

muziek, maar waar staat 
hier het poolbiljart?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku
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Breng de met de 
letters corrospon-
derende cijfers uit 
de opgeloste su-
doku over naar de 
antwoordcode. Bel 
het onderstaande 
inbelnummer en 
toets de zescijferige 
antwoordcode in. 
U kunt zo vaak 
meedoen als u wilt.

Met elke goede 
oplossing speelt 
u mee voor twee
1/5 staatsloten

U kunt inbellen tot
dinsdag 24.00 uur 
a.s. De winnaar 
wordt door de com-
puter aangewezen en 
telefonisch benaderd.

Inbelnummer:
0909-0400037
(0,60 per gesprek)

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Marktplein

Staatsloterij

Puzzelen voor prijzen

Maak twee keer kans op €1.500.000 !!!!
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten bij DeMooiRooiKrant.

Geluk

.
geluk is onderhevig
aan ruimte, licht en tijd
ook wel aan wat je toevalt
.
het is echter zelden overdadig,
wordt door broosheid geleid
.
ik denk nog 
aan mijn vroege jeugd
.
waarin toekomst 
stond voor morgen
blind op zoek 
naar onbekende vreugd; 
.
de eeuwige liefde zonder zorgen

Basisschool Sint Petrus gaat als 
eerste op vakantie

Van alle basisschoolkinderen uit 
Sint-Oedenrode, mochten de kin-
deren van basisschool Sint Petrus 
als eerste op vakantie, oftewel… .

Met de hele school vierden zij een 
dagje vakantie met elkaar. In een 

aantal groepen werden als voorbe-
reiding maquettes gemaakt in de 
klas. Afgelopen donderdag bouw-
den zij met de hele school hun ei-
gen camping op het voetbalveld 
achter de school. 

Overdrachtsbelasting fors verlaagd
Om de woningmarkt te stimu-
leren heeft het kabinet besloten 
om de overdrachtsbelasting voor 
woningen tijdelijk te verlagen van 
6% naar 2%. De verlaging geldt 
voor de periode van 15 juni 2011 
tot en met 30 juni 2012.

Beslissend is het moment van juridi-
sche overdracht. Indien u dus al een 
koopovereenkomst hebt gesloten 
maar nog niet bij de notaris bent ge-
weest kunt u profiteren van het lage-
re tarief. Ook in het geval dat u na 15 
juni 2011 een woning juridisch gele-
verd hebt gekregen zou het lage ta-
rief van toepassing moeten zijn. Het 
is mogelijk dat in uw geval nog gere-

kend is met 6% overdrachtsbelasting 
omdat de notaris op dat moment niet 
bekend was met het besluit. U zult 
dan uw notaris moeten inschakelen 
om een teruggaaf te krijgen.
De maatregel is bovendien alleen van 
toepassing op woningen. Als uw wo-
ning echter gedeeltelijk als bedrijfs-
ruimte wordt gebruikt dan moet mi-
nimaal 90% van de oppervlakte voor 
bewoning zijn bestemd om het lage 
tarief te mogen toepassen.
Wilt u er zeker van zijn dat ook voor 
u het lage tarief geldt? Neem dan 
contact op met Van de Ven 
Accountants | Adviseurs, 
te bereiken via 0413 – 49 11 11 of 
via e-mail: info@vdven.nl.

Advertorial

Groep 8 neemt afscheid

Vrijdag avond stond voor de kin-
deren van groep 8 van de ODA 
school een heus afscheidsfeest op 
het programma. Eerst gingen de 
35 kinderen disco zwemmen en 
daarna hadden ze een after party 

bij Dommelzicht. Het feestje ein-
digde om 23.00 uur, nadat alle 
kinderen van elkaar afscheid had-
den genomen en elkaar veel goeds 
voor in de toekomst toewensten.

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Volop 
uitverkoop!!

artikelen van 
5 euro 10 euro
20 %  40% en 
50% Korting

 op=op

Puzzelen voor 
Prijzen

Mevrouw Vereijken uit 
Mariahout heeft de Sudoku 

van week 27 gewonnen. 
Zij verdiende daarmee 
twee 1/5 staatsloten. 

Café d’n Toel 
bedankt alle vrijwilligers, 

de sponsors 
en de omwonenden 

voor het gezellige 
Midzomernachtweekend.

Zomersluiting politieloketten 
Alle politieloketten in regio Brabant-Noord zijn gedurende de zomerperi-
ode van maandag 11 juli t/m zondag 21 augustus gesloten (m.u.v. Vught 
en Schaijk). De loketten van Maasdonk en Bernheze zijn t/m 28 augus-
tus gesloten. Dus:  - Loketten Vlijmen, Heusden, Haaren, St.Michielsgestel, 
St. Oedenrode, Boekel, Mill, Grave en St. Anthonis zijn van 11 juli t/m 21 
augustus gesloten. - De loketten van Maasdonk en Bernheze zijn van 1 1juli 
t/m 28 augustus gesloten.
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* Kijk voor de actievoorwaarden op
rabobank.nl/eerstehuis

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu de eerste vier maanden geen
hypotheekrente.* 

Nu de overheid de overdrachtsbelasting verlaagt van 6% naar 2%, de huizenprijzen zijn gedaald en de

rente ook nog eens relatief laag is, is het kopen van een eerste huis wel héél aantrekkelijk. En de Rabobank

doet hier nog een schepje bovenop. Wanneer je nu als starter bij ons een hypotheek afsluit, betaal je de

eerste 4 maanden geen hypotheekrente. De adviseur van de Rabobank vertelt je er graag meer over.

Starters een nog betere start geven. Dat is het idee.

Starters een nog
betere start geven.

Uitbundig jubileumfeest Samba Rooi

Afgelopen zaterdag was het zover;  5- ja-
rig bestaan van Samba Rooi. Braziliaanse 
sferen in Cambiance de Kienehoef;  alle in-
grediënten voor een feestelijke dag waren 
aanwezig!  De zon, zomerse temperaturen, 
tropische aankleding, swingende muziek, 
zwemgelegenheid  en vele kleuren door de 
aanwezige Sambabands.

De middag is gestart met een receptie. Druk 
bezocht door verschillende kappellen, car-
navalsverenigingen, de Raad van Elf, oud-
Sambaleden, familie en vrienden. De recep-
tie liep over in het Sambafestival waar de 
verschillende Sambabands hun swingende 
repertoire ten gehore hebben gebracht. Het 
festival werd geopend door Samba Rooi, ge-
volgd door Sambanda uit Boekel, Banda No-
bra uit Eindhoven, de Brasilandos uit Eerde 
en Sambastica uit Den Bosch. In de tweede 
sessie heeft Sambanda uit Boekel gezamen-
lijk met Banda Nobra uit Eindhoven een ge-
weldig optreden weggegeven mede vanuit 
het zwembad,  waarbij de Braziliaanse ritmes 
eruit knalde en het publiek echt niet meer stil 
kon blijven staan!
Het festival is afgesloten met een optreden 
van Samba Rooi. Door het enthousiasme 
van de band in combinatie met de swin-
gende en opzwepende muziek begrijp je het 
succes van deze groep. De stralende danse-
ressen die inmiddels met Samba Rooi mee 
“door het land trekken”,  maakten het ge-
heel helemaal af!
Na dit spektakel kon de poolparty beginnen 
met DJ Antwan. De Sambaleden konden 
even op adem komen terwijl Twan van Bra-
bant een succesvol optreden verzorgde. De 
polonaise eindigde natuurlijk in de pool waar 
de party verder is gegaan…. 
Samba Rooi had alles tot in de puntjes ver-
zorgd. Ze hadden zelfs 2 nette toiletdames 
ingehuurd, Sharona(t) en Sjajenne om de 
hygiëne te waarborgen. De inwendige mens 
werd verzorgd door de heerlijke BBQ van 
Twins Cooking en mede dankzij Cambiance 
de Kienehoef, Fred van Rooij en de vele be-
zoekers is het een onvergetelijk jubileum ge-
worden.
Samba Rooi heeft voor de toekomst al vele 
leuke plannen;  voor volgend jaar staat het 
organiseren van een Sambafestival met ver-
schillende Sambabands uit de regio op de 
planning !! Tevens zijn er ook grensover-
schrijdende plannen, de geruchten gaan dat 
Samba Rooi de voetbalfans tijdens het EK 
van 2012 in Polen wil gaan toespelen. Sam-
ba Rooi staat dus ook de komende vijf jaar 
niet stil……………. Op naar het volgende 
jubileum!

't is weer mooi in Rooi
Vrijdagavond 15 juli a.s. muzikale wande-
ling door het centrum van Sint-Oedenrode 
door ,,Wa'n Klank" uit Son, aanvang 18.30 
uur tot 21.00 uur. Zaterdagmiddag 16 juli 
muzikaal optreden door ,,Senioren Orkest 
Uden" in het centrum van Sint-Oedenrode 
aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur. Deze 
optredens gaan door bij goed weer. Info: 
J.Klomp, 472241 of J.Wijn,06-44527575.
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GEMEENTENIEUWS

Gemeentenieuws

Huisvuil
Inzameling oud papier
  
Zaterdag 16 juli
- C.V. de Klôtjes, containers aan de Julianastraat tussen de sportzaal en winkels 
van 10.00 uur tot 14.00 uur
- Sint-Jorisgilde, container op het terrein achter de Boerenbond-winkel van 
09.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad Sint-Franciscusschool, container bij school aan het Ritaplein van 
10.00 tot 12.00 uur 
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speeltuin Bin-
neveld van 10.00 tot 12.00 uur
Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. 

Chemokar op zaterdag 16 juli 
De chemokar staat op de volgende plaatsen:
- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smitsstraat bij de kerk in Olland
- 11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de kerk in Boskant
- 12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel
- 13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein voor het gemeentehuis
- 14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein voor sporthal Kienehoef
- 15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij de kerk in Eerschot

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 5 juli 2011 tot en met 11 juli 2011 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen: 
- Van mevrouw Bindels voor het organiseren van een straatfeest met barbecue 
op 24 september 2011 van 18.00 uur tot 24.00 uur op het parkeerterrein naast 
de Kofferenbar, Kofferen 29 - 45 te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat 
nog geen bezwaar open.
  
Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen
- Aan Kerngroep Waterdag voor het organiseren van de Rooise Waterdag 2011 
op 11 september 2011 van 11.00 uur tot 17.00 uur op diverse locaties in Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verkeersmaatregel
- In verband met de jeugdvakantieweek van Stichting de Zevensprong zal er 
op woensdag 13 juli 2011 vanaf 19.00 uur tot en met 19.00 uur op donderdag 
14 juli 2011 een parkeerverbod gelden op het parkeerterrein van sportpark de 
Neul te Sint-Oedenrode.
- In verband met een voetvolleytoernooi op 17 juli 2011 van 10.00 uur tot 
18.00 uur zal de Pastoor Smitsstraat ter hoogte van de Dorpsherberg afgesloten 
zijn voor het verkeer.
- In verband met Tuning by Night zal op 16 juli 2011 het volgende parkeerverbod 
gelden: van 18.00 uur tot 24.00 uur het rechtgedeelte van het Marktplein en van 
20.00 uur tot 24.00 uur het linkergedeelte van het Marktplein te Sint-Oedenrode.

Inspraak Concept Beleidsplan Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2012-2015
Sinds 1 januari 2007 is de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) van 
kracht. De Wmo verplicht gemeenten 
om elke vier jaar een beleidsplan op te 
stellen met daarin de doelstellingen en 
plannen. 

Wat is de Wmo?
De Wmo vraagt gemeenten te zor-
gen voor hulp en ondersteuning aan 
kwetsbare mensen. Het belangrijkste 
doel van de wet is dat iedereen kan 
meedoen in de samenleving. 

De wet schrijft voor dat in het beleids-
plan moet worden ingegaan op:
- leefbaarheid
- preventieve ondersteuning van jeug-
digen en hun ouders
- het geven van informatie, advies en 
cliëntondersteuning
- ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers
- het zorgen dat mensen met een be-
perking mee kunnen doen in de sa-
menleving
- het verlenen van voorzieningen aan 
mensen met een beperking
- opvang voor mensen met proble-
men, openbare geestelijke gezond-
heidszorg, bestrijding van 
  huiselijk geweld en de zorg voor 
mensen met een verslaving

Ontwikkelingen
Om ervoor te zorgen dat mensen elkaar 
ook in de toekomst kunnen ondersteu-
nen om mee te doen in de samenleving, 
moeten we inspelen op ontwikkelingen. 
Bijvoorbeeld dat er steeds meer ouderen 
komen (vergrijzing). Terwijl het aantal 
jonge mensen dat beschikbaar is om 
hulp te verlenen minder wordt. Ook 
is het zo dat teveel en verkeerde hulp 
onbedoeld kan leiden tot een grotere 
afhankelijkheid en verlies van zelfred-
zaamheid en kracht.

De Wmo heeft sinds 2007 een stap ge-
maakt van verzorging naar ondersteu-
ning om inwoners te laten meedoen 
in de samenleving. Bij het oplossen 
van problemen van kwetsbare inwo-
ners staat de vraag centraal en niet 
meer het aanbod van voorzieningen. 
Deze ontwikkeling wordt aangeduid 
als De Kanteling van de Wmo. Meer 
dan eerst worden de eigen kracht en 
de medeverantwoordelijkheid van in-
woners benut. De gemeente verwacht 
dat iedereen zijn eigen mogelijkhe-
den inzet voor zichzelf, zijn familie en 
vrienden, de buurt en het dorp. Door 
in eerste instantie te kijken naar wat de 
inwoner wel kan en naar wat hij in zijn 
eigen directe omgeving aan onder-

steuning kan organiseren blijft hij be-
ter betrokken bij de samenleving. Ook 
wordt hij hierdoor gestimuleerd om 
naar vermogen actief te blijven en mo-
gelijk zelf ook een bijdrage te leveren 
aan de ondersteuning van anderen. 
Ook maatschappelijke organisaties en 
bedrijven zijn medeverantwoordelijk 
voor de sociale samenhang en leef-
baarheid. De gemeente heeft een re-
gierol en zorgt voor het vangnet. 

Uw reactie is welkom 
Deze ontwikkelingen staan centraal in 
het ‘Concept Beleidsplan Wet maat-
schappelijke ondersteuning 2012-
2015’. Het college van burgemeester 
en wethouders wil u graag betrekken 
bij het Wmo-beleid. Het concept-be-
leidsplan ligt vanaf 13 juli tot en met 
16 september 2011 voor inspraak 
ter inzage in het gemeentehuis. Het 
is ook te lezen op de website van de 
gemeente. U kunt uw schriftelijke in-
spraakreactie tot en met 18 septem-
ber 2011 sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 
44, 5490 AA te Sint-Oedenrode. 
Na afloop van de inspraakprocedure 
wordt het beleidsplan op 15 december 
2011 ter vaststelling aan de gemeen-
teraad aangeboden. 

Vooraankondiging terinzagelegging 
ontwerpbestemmingsplan buitengebied
In deze bekendmaking treft u informa-
tie aan over:
1. de inspraakprocedure op het vooront-
werpbestemmingsplan buitengebied;
2. het vervolg van de bestemmings-
planprocedure (aankondiging terinza-
gelegging). 

1. Inspraakprocedure voorontwerpbe-
stemmingsplan buitengebied
Vanaf 19 augustus tot en met 29 sep-
tember 2010 heeft het voorontwerp 
van het bestemmingsplan Buitengebied 
ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
was het mogelijk om een inspraakreac-
tie bij burgemeester en wethouders in 
te dienen. Van deze gelegenheid heb-
ben circa 300 belanghebbenden ge-
bruik gemaakt. Alle reacties zijn in een 
“nota inspraak en vooroverleg bestem-
mingsplan buitengebied” (hierna als: 
inspraaknota) samengevat en voorzien 
van een standpunt door burgemeester 
en wethouders.

Inspraaknota informeel raadpleegbaar
Vooruitlopend op de formele terinza-
gelegging van het ontwerpbestem-
mingsplan en de inspraaknota, is vanaf 
nu de inspraaknota informeel raad-
pleegbaar. Dit betekent dat u nog niet 
kunt reageren op de standpuntbepa-

ling van burgemeester en wethouders. 
U kunt reageren tijdens de periode van 
terinzagelegging van het ontwerpbe-
stemmingsplan, zoals hieronder be-
schreven.
Als u de inspraaknota wilt raadple-
gen is het volgende van belang. In de 
leeswijzer van de inspraaknota treft u 
informatie aan over de opzet van de 
inspraaknota. In de digitale versie van 
de inspraaknota zijn de reacties ge-
annonimiseerd (bij internetpublicatie 
wettelijk verplicht). Om deze reden 
zijn de reacties genummerd. De digi-
tale versie van de inspraaknota kunt u 
raadplegen op de gemeentelijke web-
site op het volgende adres: www.sint-
oedenrode.nl/buitengebied
Een volledige versie van de inspraak-
nota ligt vanaf nu ook terinzage in het 
gemeentehuis. Belanghebbenden die 
een inspraakreactie hebben ingediend 
krijgen een selectie van de inspraak-
nota per brief toegezonden.

2. Vervolg bestemmingsplanprocedure
Terinzagelegging ontwerpbestem-
mingsplan
Naar verwachting wordt het ontwerp-
bestemmingsplan buitengebied met 
ingang van 21 juli 2011 tot en met 31 
augustus 2011 terinzage gelegd. Voor 

de exacte datum van terinzageleg-
ging wordt u verwezen naar officiële 
bekendmakingen te zijner tijd in Mid-
den Brabant, de Staatscourant en op 
de gemeentelijke website. Tijdens bo-
vengenoemde periode is het mogelijk 
om een zienswijze in te dienen bij de 
gemeenteraad. De exacte procedure 
wordt in de officiële bekendmaking 
vermeld. In het bijzonder wordt u al-
vast geïnformeerd over het volgende.

Aanvulling zienswijze onder voor-
waarde mogelijk na terinzagelegging 
(2 weken)
In verband met de vakantieperiode 
worden belanghebbenden in de gele-
genheid gesteld om binnen 2 weken na 
afloop van de terinzagetermijn de inge-
diende zienswijze nader aan te vullen. 
Belangrijke voorwaarden hierbij zijn:
- de zienswijze is tijdig (binnen de ter-
mijn van terinzagelegging) aangebo-
den bij de gemeenteraad;
- in de zienswijze zijn al de hoofdpun-
ten van uw standpunt opgenomen.

Vragen?
Heeft u vragen over het bovenstaan-
de? Neemt u dan contact op met de 
heer M. Koopman, bereikbaar elke 
werkdag van 09.00 – 12.00 uur.

Oproep aan ouders van kinderen 
van 0-4 jaar in Boskant
SKOSO gaat na de zomervakantie 
starten met een onderzoek naar mo-
gelijkheden om de peuterspeelzaal in 
Boskant ook ná 1 januari 2012 te la-
ten voortbestaan. 
Het is daarbij van belang dat we we-
ten hoeveel peuters er daadwerkelijk 
gebruik willen gaan maken van deze 
voorziening. Daarvoor zijn concrete 
aanmeldingen nodig. Daarom vragen 

we alle ouders hun kinderen zo snel 
mogelijk aan te melden voor de peu-
terspeelzaal in Boskant. 
Aanmelden voor de peuterspeelzaal 
Stuur een email naar regiooostbra-
bant@kinderopvanghumanitas.nl en 
info@Sint-Oedenrode.nl  met naam, 
adres en geboortedatum van het kind 
en de vermelding dat het gaat om 
peuterspeelzaal Boskant.

Gewijzigde avondopenstelling in de vakantie
De maandagavondopenstellingen vanaf 18 juli t/m 8 augustus komen te vervallen. Tijdens de vakantieperiode kunt u terecht bij het Klant Contact Centrum van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-12.30 uur. 
De politiepost Sint-Oedenrode aan de Borchmolendijk is in de vakantieperiode gesloten van 9 juli t/m 20 augustus. Voor aangifte van vermissing rijbewijs of identiteitskaart/paspoort kunt u terecht bij het 
politiebureau te Schijndel aan de Kerkendijk 63. Vanaf 22 augustus is de politiepost weer geopend op maandag- en donderdagmiddag van 12.30-17.30 uur.



Woensdag 13 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9Gemeentenieuws

Meldingen

Gevonden en verloren voorwerpen

Voor gevonden/verloren sleutels 
kunt u binnen lopen gedurende 
onze openingstijden

Verloren voorwerpen
- blauwe Gaastra jas
- rode /oranje dames zonnebril
- mapje met pasjes
- bril in bruin/zwarte brillenkoker
- I-phone 3
- ketting met o.a. blauwgroene 
vierkante kralen
- Umberto bril

Geen gevonden voorwerpen

Procedures
Ter inzage en informatie

De op de procedure betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter inza-
ge op het gemeentehuis aan het Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oedenro-
de. Voor informatie kunt u zich wenden tot het publieksplein, tijdens werkdagen 
geopend van 9.00 uur tot 12.30 uur en telefonisch bereikbaar onder nummer 
(0413) 481911. 
Op verzoek kan, tegen betaling van leges, een kopie van de ter inzage gelegde 
stukken worden verkregen. 

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt be-
lang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij anders in de publicatie staat ver-
meld): College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het 
kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ont-
staat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet 
worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
indienen. De zienswijze kunt u richten aan:
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Wat doet de gemeente met uw zienswijze?
Na afloop van de ter inzage termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze 
en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als 
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het besluit. 

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt be-
lang. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieubeheer 
dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de datum 
van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het 
kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ont-
staat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet 
worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij:
- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd. 

Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Ingekomen  Omschrijving
Damianenweg 5 30-06-2011 Bouw varkensstal en aanbouw vleesvarkensstal
Dille ong. 01-07-2011 Kappen diverse bomen t.b.v. woningbouw
Mosbulten 16 04-07-2011 Sloop garage-carport
Meidoornstraat 1804-07-2011 Kappen 3 wilgen en 1 eik
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   verzonden Omschrijving
Laan van Henkenshage 5 06-07-2011 Slopen sporthal (Sporthal “De Streepen”)
Huijgensweg 5  06-07-2011 Slopen bijgebouw en verwijderen asbest
Componistenlaan 5 11-07-2011 Plaatsen dakkapel
Houtsestraat 18 a  07-07-2011 Bouwen vleesvarkensstal en milieu-neutraal wijzigen van de inrichting
Goeiendonk 20  11-07-2011 Uitbreiden stal
Eerschotsestraat 62 11-07-2011 Plaatsen dakopbouw op bestaand keukendak
Vogelliusstraat 15  11-07-2011 Bouwen hobbyruimte
Bobbenagelseweg 3 11-07-2011 Slopen stallen en renoveren pluimveestal/ werktuigenberging met carport
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Omschrijving
Markt 2  Kleuraanpassing gevels
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 14 juli 2011 
ter inzage. 

Ontwerpbesluit bouwvergunning met ontheffing
Karthuizerweg 1 Vergroten van een ligboxenstal met strostal
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 14 juli 2011 ter inzage.

Rectificatie milieuvergunningen
In Midden-Brabant van 29 juni zijn 
verschillende ontwerpbesluiten en de-
finitieve besluiten milieuvergunning 
gepubliceerd. Hierin is vermeld dat de 
stukken vanaf 2 juni 2011 ter inzage 
liggen. Dit is een foutieve datum. De 

stukken liggen ter inzage vanaf 30 juni 
2011. Voor de ontwerpbesluiten gaat 
het om de adressen Witte Bleek 4a, 6 
en 6a, Oudeweg 4 en Vresselseweg 13. 
Bij de verleende milieuvergunningen 
gaat het om de adressen Zwembad-

weg 35-37, Mosbulten 4 en Vogelen-
zang 16-18. Gedurende zes weken na 
terinzagelegging kunnen zienswijzen 
worden ingediend of kan beroep wor-
den ingediend. Hiervoor verwijzen wij u 
naar het procedurekader onder 2 en 3.

Openingstijden recreatief zwem-
men tijdens de schoolvakantie
9 juli t/m 22 augustus 2011

Het overdekt zwembad heeft een ligweide met trampoline en speel-
toestellen en een buitenterras voor de zomerse dagen. Een 5-baans 25 
meter bad en een instructie bad met speelelementen en een glijbaan. 
Moderne douches en toiletten. 

Gesloten
In de periode van zaterdag 23 juli tot en met zondag 7 augustus is het 
zwembad gesloten.

Zwembad de Neul
(0413) 477409

Beleid tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in 
burgerwoningen en gebouwen
Het college heeft op 1 februari 
2011 beleidsuitgangspunten vast-
gesteld voor de tijdelijke huis-
vesting van arbeidsmigranten in 
burgerwoningen en gebouwen 

in Sint-Oedenrode. Het beleid is 
op 17 februari 2011 in werking 
getreden. Naar aanleiding van de 
raadsvergadering van 30 juni jl. is 
het beleid aangepast. Het beleid 

ligt met ingang van 14 juli a.s. ge-
durende zes weken ter inzage. Het 
aangepaste beleid treedt de acht-
ste dag na publicatie in werking 
(21 juli a.s.).

   Jeugd en
  volwassenen   Volwassenen
 Maandag 13.30 - 16.00     20.15 - 21.30
 Dinsdag 08.00 -  10.15  lunchzwemmen
   13.30 - 16.00  12.00 - 13.15
       20.15 - 21.30
 Woensdag 13.30 - 16.00 
 Donderdag 08.00 - 10.15  20.15 - 21.30
   13.30 - 16.00    
 Vrijdag   13.30 - 16.00 
 Zaterdag   
 Zondag   10.30 - 13.00 

Tarieven 2011:
Kinderen tot 3 jaar  € 1,15
Kinderen van 3 t/m 17 jaar € 2,65
Volwassenen vanaf 18 jaar € 3,65

De gemeenteberichten 
kunt u nalezen in het 

archief op 
www.demooirooikrant.nl 

en 
www.mooirooi.nl
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Historische beelden
Wie herkent dit echtpaar?
U kunt uw reactie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl of henny@fotorooi.nl.
U bent ook welkom op ons kantoor, Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Oplossing week 27
Zuster met witte kap is Zuster Dimphena (boerin), Zuster Josepha Swinkels, Zuster Martina (kosteres en 
poortzuster), Zuster Lena (assistente van zuster Martina), Zuster Agatha. Deze zusters zijn van de Heilige 
Augustinus van Hildesheim. Zuster Gerarda van de Ven leeft nog en woont in Nuland.

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Cursussen

Verloren

Mobile telefoon, 
merk samsung star qwerty wit 
met roze. Kwijt geraakt afge-
lopen Donderdag nabij Dom-
melrode school, Vogelenzang. 
Contact opnemen met 
06-23586020.

Voor bedrijfs/familie/team of vrien-
denuitje en vrijgezellenfeesten. 
Percussie, mozaïek, glaskralen 
branden en schilderen.  
www.atelierdemuze.nl
06-47660050

Heeft U goede vlooienmarkt-
spullen voor  CV ’t Skrothupke? 
Wij komen ze graag bij U opha-
len.Geen grote meubelstukken, 
witgoed, tv’s of computers. 
Bel: 477537

GezochtMaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30.  zat 10.30 tot 13.00uur

Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537

GAJA voor kinderfeestjes, 
creatieve workshops en 
uitstapjes voor alleenstaanden. 
www.gajanederland.nl 
tel: 06-18459864

Diverse

WESPEN!!! 
Van Acht ongediertebestrijding. 
Tel: 06-22476999 of 0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl

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

Albert Heijn nog 
2 zondagen open!
17 juli en 24 juli

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van     8.00 tot 21.00 uur
Zondag van               15.00 tot 19.00 uur

Vanaf donderdag 14 juli 
t/m zondag 17 juli 

dubbele 
‘Superdierenkaartjes’ !!!

Stuur uw vakantiefoto en win 
een leuke prijs!!
Tijdens de vakantie zijn DeMooiRooiKrant & MooiRooi.nl zoals het 
weer: Onvoorspelbaar, maar steeds interessant genoeg om over te pra-
ten. U kunt uw mooiste, gezelligste en meest originele vakantie foto’s 
mailen. De kans is heel groot dat deze  geplaatst worden in de DeMooi-
RooiKrant, of op de Rooise website MooiRooi.nl 
Uw mooie foto’s zullen worden gepubliceerd en natuurlijk kunt u er ook 
uw verhaal of anekdote bij vertellen, zodat het een inspiratiebron zal 
worden voor de vakanties in 2011. De foto's worden bekeken door alle 
leeftijden en mogen geen negatieve reacties oproepen. 

Stuur de foto naar redactie@demooirooikrant.nl en win een hele leuke prijs!

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Maandag t/m zaterdag geopend 
vanaf 8.00 u. !!!
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59

Bent u niet zeker van de juiste 
houding op uw racefiets of MTB? 
Nu complete fietsmetingen bij 
Wecycling.nl. bel: 06-39857939

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - K

ACTIE  
"D'N EINDER" 

NU 
Alle schilderijen en 

 schilderijlijsten
voor de halve prijs!!

Ook 50% korting op alle 
boeken!

 
Voor studenten met 

een smalle beurs:
Kom kijken en 
verwonder je!

Voor een luttel bedrag richt 
je je hele kamer in!

Spullen die u afdankt 
en nog bruikbaar zijn,

halen wij gratis bij u op. 
telefoon: 0413 490950

NB:  wij zijn gesloten van 
 2 t/m 15 augustus

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - K opie & P rint

"d`n Einder"
Sluitappel 17a 

5491 TS Sint Oedenrode
0413-490950

www.deneinder.nl
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1 stuk   = 30% korting

2 stuks  = 40% korting

3 stuks  = 50% korting

2de jeans 10 euro Alleen geldig in juli

Deze vriendenkorting geldt op de gehele zomercollectie
muv basiscollectie accessoires en shorts

Nu vriendenkorting

Rooienaren fietsen befaamde fietsroute La Marmotte

La Marmotte is één van de inte-
ressantere toertochten voor spor-
tieve, maar recreatieve fietsers. 
La Marmotte is een klimkoers van 
174 km met passages over Col du 
Glandon, Col de la Telegraphe, Col 
du Calibier en heeft de finish op 
L’Alpe d’Huez. De renners over-
bruggen bij La Marmotte Mas-
ter een hoogteverschil van circa 
5.000m. Jan van Zoggel, Hans 
van Eijk en Harald Dogge uit Sint-
Oedenrode hebben de befaamde 
rit gefietst. Ze vertelden DeMooi-
RooiKrant over hun ervaringen.

Jan van Zoggel:
Is de tocht meegevallen?
“Ja en Nee. Je weet niet goed 
wat je moet verwachten van zo'n 
tocht. Je komt mensen tegen op 
de camping die dat seizoen inmid-
dels 10.000km gefietst hebben en 
je stelt je verwachtingen steeds bij.
Uiteindelijk was mijn doel om hem 
zo uit te rijden, wat automatisch 

resulteert in een bronzen medaille. 
We waren alle drie dan ook erg blij 
met een eindtijd onder de 10:35 
uur wat resulteerde in zilver.”

Wat gaat er door je heen op zo’n 
dag?
“Je probeert de hele tijd bereke-
nend te rijden en stelt jezelf vra-
gen als: Hoeveel tijd zitten we? 
Hoeveel km's nog tot de volgende 
drink of eetpost? Daarnaast pro-
beer je er toch ook van te genie-
ten. De geweldige omgeving met 
daarbij de aanblik van zoveel ren-
ners die voor en achter je als een 
lange stoet tegen de berg omhoog 
klimmen.”

Heb je daarna weken spierpijn?
“Nee gelukkig niet, we hebben 
de volgende dag wel rustig uitge-
traind om de spieren wat te laten 
herstellen.  Erg humoristisch (vond 
ik) was wel de kramp die een van 
ons de avond na de tocht bij het 

eten kreeg. Tijdens het avondmaal 
stuiptrekt een van ons bijna van 
zijn stoel!”

Hans van Eijk:
Wat is het mooiste aan zo’n tocht?
“Het mooiste van zo’n tocht is al-
lereerst de prachtige omgeving 
waarin je fietst. Wij als Nederlan-
ders zijn geen bergen gewend, dus 
is het zeer indrukwekkend om in 
het hooggebergte te fietsen. Ver-
der is het leuk om met zoveel na-
tionaliteiten te fietsen. Heel veel 
Engelsen, Scandinaviërs, Italianen, 
Spanjaarden, Fransen, volgens mij 
veruit de meeste Nederlanders 
en Belgen, maar ook zelfs enige 
Amerikanen opgemerkt. Ook het 
materiaal waar al deze wielren-
ners mee rijden is interessant om 
te zien.”

Leer je je fietsmaten nog beter 
kennen?
“Ik kende ze natuurlijk al goed, 
maar het is vooral leuk om te zien 
hoe ze naar zo’n tocht toeleven. 
Dagen van tevoren wordt al beke-
ken hoeveel en wat voor eten er 
meegenomen wordt, wel of geen 
windstopper mee, krijg ik alles wel 
mee op de fiets, zal ik niet instor-
ten tijdens de tocht. Het zullen de 
zenuwen wel zijn, maar dat is vol-
komen normaal voor zo’n tocht.

Zijn er moment geweest waarop 
je wilde stoppen?
“Heb ik zelf niet gehad. De tocht 
is me eigenlijk wel meegevallen, 
alleen de beklimming naar Alpe 
d’Huez was zwaar afzien, maar die 
gaat niemand fluitend naar boven 

na 160 km toeren. Ik heb 2 jaar ge-
leden de tocht ook gefietst, maar 
toen ging het erg slecht. Ben toen 
ziek geworden, waarschijnlijk door 
de hitte en inspanning. Toen heb 
ik wel meerdere malen aan stop-
pen gedacht, maar gelukkig was 
ik na een lange afdaling voor Alpe 
d”Huez redelijk hersteld en heb ik 
de tocht kunnen volbrengen. De 
temperatuur was deze keer veel 
lager en dat maakt vooral beklim-
mingen een stuk minder zwaar.”

Harald Dogge:
Voor de hoeveelste keer rijdt je 
deze route?
“Het was voor mij de eerste keer 
dat ik deze tocht ging rijden. Ik 
heb vorig jaar zomer in hetzelfde 
gebied voor het eerst mogen be-
leven wat is om te fietsen in het 
hooggebergte en heb toen alle 
beklimmingen al een keer gedaan. 
Maar dat was maximaal twee be-
klimmingen op een dag en zeker 
geen vier. Ik weet nog dat ik toen 
gezegd heb dat La Marmotte te 
hoog gegrepen zou zijn voor mij. 
Zo zie je maar hoe het kan gaan!”

Wat zijn eerdere grote tochten die 
je ondernomen hebt?
“In voorbereiding op La Marmotte 
hebben we in het voorjaar diverse 
lange tochten gereden, zoals de 
'hel van het Mergelland' , de 'Am-
stel Goldrace' en 'Tilf-Bastogne-
Tilf' , waarbij de afstanden vari-
eerden van 150 tot 250 km. Eind 
augustus gaan we nog een tocht 
van 175 km rijden in de Ardennen. 
De 'claude-criquelion'. Hiermee is 
het seizoen wel mooi afgesloten.”
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BSO Springclub en Dommeldalclub

Fancy Fair voor stichting ‘Doe een wens’

Bij basisschool de Springplank 
was het een drukte van belang 
afgelopen zaterdag. Niet erg, 
vonden de kinderen van BSO de 
Springclub en de Dommeldalclub. 
Samen hadden ze een Fancy Fair 
op touw gezet met als doel iets te 
betekenen voor de stichting ‘Doe 
een wens’. 

Pedagogisch medewerkster 

Yvonne Vos: “De kinderen wilden 
iets doen voor een goed doel voor 
kinderen, liefst uit Nederland. Uit-
eindelijk is gestemd voor de stich-
ting ‘Doe een wens’. Deze stich-
ting laat wensen in vervulling gaan 
voor kinderen met een levensbe-
dreigende ziekte.”
Om steun te geven, moest er geld 
in het laatje komen, dus gingen de 
kinderen aan de slag. Zelf maak-

ten ze mooie schilderijen, spiegels, 
versierde bloempotjes, kaarten, 
fotolijsten enzovoorts. Ze bakten 
lekkernijen en toen kon de ver-
koop beginnen. Julia (9 jr): “Ik had 
eigenlijk voor de oorlogskinderen 
gestemd, maar ‘Doe een wens’ is 
ook goed. Zij doen iets voor kin-
deren en het is niet leuk om dood 
te gaan.” Haar inkomsten waren 
al €14,75 en de tijd was nog lang 
niet om. “Samen wordt het… mis-
schien € 100,- ??”, aldus Julia.
Verder kon je voor minimaal 
€ 0,10 bij Kylan het aantal legoblok-
jes in de pot raden en bij Haike je ge-
luk met muntjes beproeven. In een 
bak met water stond een glaasje. 
Gooi daar maar eens een muntje in.
Met € 395,95 bleek de opbrengst 
de stoutste verwachtingen van Ju-
lia te overtreffen. De leiding vulde 
het aan tot €400,- Met dank aan 
sponsors Arlas Lastechniek, Res-
taurant de Pelgrim, Compagne 
Advies, Latijnhouwers Tegelwer-
ken en Cafetaria de Mert. Dankzij 
hen konden de benodigde materi-
alen worden aangeschaft.

Familie van den Boomen onderweg naar Noordkaap

Samen met vier andere barrels, 
is Familie van den Boomen (be-
staande uit vader en moeder met 
vier kinderen) afgelopen zaterdag 
begonnen aan een 8500 km lan-
ge tocht. Hun opgeknapte en tot 
reisbus ingerichte Ford moet hen 
via Nederland, Duitsland, Polen, 
Litouwen, Letland, Estland, Rus-
land, Finland, Noorwegen, Zwe-
den en Denemarken weer naar 
Nederland brengen. Het ultieme 
doel van de trip is de Noordkaap.

De trip is ook bedoeld om geld in 
te zamelen voor een goed doel. 
Al weken zet het gezin zich in om 
de uitlaatgassen die ze gaan pro-
duceren te compenseren. Mensen 
konden en kunnen bij hen bomen 
kopen ter waarde van achttien 
euro die later op de Filippijnen 
worden geplant. De oudste doch-
ter Floor stond te popelen om te 
vertrekken.”Ik kijk er nu echt naar 
uit”, verklaard ze. “Het is wel span-
nend allemaal en ik ben benieuwd 
wat we allemaal gaan zien. Vooral 

Sint-Petersburg lijkt me heel erg 
mooi.” Op 16 juli komt het gezin 
waarschijnlijk in de Russische stad 
aan om van een rustdag te genie-
ten. Pas bij het vertrek kregen ze 
het routeboek in handen, zodat 
niemand van tevoren een alter-
natieve route zou plannen. Vader 
Michiel: “Er staan weinig tot geen 
verrassingen in. Zo meteen rijden 
we eerst naar Berlijn en daarna 
richting Litouwen. Vanmorgen heb 
ik alles nog even gecheckt. We zijn 
klaar voor de start!”

Motorclub d’n Dommel schenkt bedrag aan KiKa
Van woensdag 6 t/m zaterdag 9 
juli namen veel motorrijders deel 
aan de Motoravond4daagse van 
Motorclub d’n Dommel. Net als 
altijd was de start en finish iedere 
avond bij het thuishonk van de 
club: café d’n Dommel. Voor de 
allereerste keer schonk de vereni-
ging de opbrengst aan het goede 
doel. Er was gekozen voor KiKa. 

Rooienaar Frank van den Brand 
kwam het bedrag van 650 euro op 
zaterdagavond, tijdens de jaarlijkse 
barbecue, in ontvangst nemen. Hij 
was zeer verguld met de gift. Van 
den Brand haalt al maanden geld 
op voor het goede doel. In novem-
ber levert hij een tegenprestatie door mee te doen aan de marathon in New-York. 

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

Jan Eerhart geeft advies

Traditionele vijverdag bij 
Tuincentrum Krans
Aanstaande zaterdag houdt Tuin-
centrum Krans haar traditionele 
vijverdag. Jan Eerhart, een des-
kundige op het gebied van vissen 
en vijverkwaliteit, zal aanwezig 
zijn om de gasten voor te lichten. 
Hij is bereid om allerlei vragen te 
beantwoorden.

Het seizoen is enigszins turbulent. 
Na een hele warme start is er een 
terugval geweest in de tempera-
tuur. Dat heeft zo zijn gevolgen, 
volgens Jan. “Er zijn op dit mo-
ment heel veel schimmelgevallen 
door de temperatuurswisselingen. 

Een aantal voorbeelden zijn de 
stip, de schimmel en de bacterie-
druk. Die komen op de vis te zit-
ten. Dat kun je vaak goed zien. Ik 
geef uitleg over de bestrijding en 
over hoe je het kunt voorkomen. 
Wat je ook vaak ziet is dat vissen 
besmet zijn met parasieten. Dat 
komt vaak doordat mensen er-
gens een vis kopen die niet goed is 
schoongemaakt.” Jan is ook kun-
dig in het tam maken van vissen. 
Zelfs een steur krijgt hij tam. Ook 
over dat onderdeel zal hij vertellen. 
Evenals over biologisch of mecha-
nisch filteren van de vijver.  

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting

ou!
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“De één geeft geld uit aan een keuken, de ander 
aan een auto”

Een auto wordt ook wel de ‘Heili-
ge koe’ genoemd. Voor veel men-
sen is dat ook echt zo. Dat was 
vorige week wel te zien bij Rondje 
Rooi. Bijna tweehonderd liefheb-
bers reden mee met hun traditio-
nele auto. Op 16 juli staat er weer 
een auto-evenement gepland, 
maar dan in een modern jasje. Het 
Kerkplein en de Markt zullen dan 
het toneel vormen voor Tuning by 
Night second edition. Een auto-
show voor opgepimpte (sport)wa-
gens. Rooienaar Maarten Leerma-
kers zal ook van de partij zijn. Hij 
showt er zijn trots, een getunede 
Volkswagen Golf 4.

Tuning by Night werd vorig jaar 
voor het eerst gehouden en bleek 
meten succesvol. Uit de hele re-
gio kwamen autofreaks hun ver-
bouwde auto’s showen. De ‘Tuning 
Fanatics’ uit Veghel regelden het 

evenement en zullen dat deze keer 
weer doen. Maarten is het enige lid 
uit Sint-Oedenrode. “Dat we dit in 
Rooi kunnen houden is natuurlijk 
super. Het is een geweldige locatie. 
De meeste meetings vinden plaats 
op industrieterreinen. Dat heeft 
geen sfeer, dit wel.” Uiteindelijk 
namen vorig jaar bijna honderd 
mensen deel aan het evenement. 
Dit jaar gaat het zo goed met de 
inschrijvingen dat de organisatie 
verwacht er ruim overheen te gaan.
Het tunen van een auto is tijd, maar 
vooral ook geldrovend. Maarten 
stopte al veel poen in zijn bolide. 
“Negen jaar geleden ben ik met 
een standaard auto begonnen. Ik 
had niet de intentie om er veel aan 
te doen, maar ik kreeg het virus te 
pakken toen ik op beurzen ging kij-
ken. Het begon met een setje wie-
len, maar langzaamaan veranderde 
ik er steeds meer aan. Zo heb ik er 

onlangs nog een luchtveringsys-
teem ingebouwd. Dat rijdt echt heel 
relaxt en nu gaat er ook niets meer 
onder de auto kapot. Dat kwam 
eerst nog wel eens voor met al die 
drempels.” Samen met zijn hobby-
genoten, waaronder zijn vriendin, 
gaat hij regelmatig naar meetings 
in binnen- en buitenland. Maar-
ten: “Bijna iedere week is er wel 
ergens wat te doen. In Zaltbom-
mel, Den Bosch, Beesd, Zandvoort 
of plaatsen in België. We maken er 
dan echt een dagje uit van. Samen 
met een hoop vrienden naar auto’s 
kijken en gezellig uit eten. Het is al-
tijd heel gezellig en iedere keer kom 
je weer nieuwe mensen tegen met 
andere interessante auto’s.” 
Veel mensen relateren het wereldje 
van de snelle auto’s met illegale 
races en criminaliteit. En vaak zijn 
het dezelfde mensen die niet snap-
pen dat iemand zo veel geld uit 
kan geven aan een auto. Van het 
eerste wil Maarten niets weten en 
over het tweede neemt hij ook een 
standpunt in. “We proberen van 
die stereotypering af te komen, 
maar dat lukt niet altijd. Door films 
en slechte publiciteit linken mensen 
ons vaak aan illegaal racen, maar 
daar zijn we fel op tegen. Sterker 
nog, als iemand gaat racen dan 
wordt hij uit de club verwijdert. En 
wat betreft het geld; wat we er in 
stoppen….Ach, de één geeft het 
uit aan een nieuwe keuken, wij aan 
onze auto.”
Tuning by Night, 16 juli vanaf 
19.00 uur, Centrum Sint-Oedenrode. 
www.tuningfanatics.nl

Tuincentrum Krans houdt zaterdag haar 
traditionele vijverdag.

Kleurkarpers zijn echte huisdieren. Een nishiki koi ga je niet 
zomaar even kopen. Nee, deze aankoop doe je weloverwogen.
Een koi wordt uitgezocht als koop je een pronkjuweel, dat past 

in een uitgebalanceerde kleur skala.

Onze kleurkarpers 
zoeken een thuisvijver.

Speciaal voor de thuisblijvers heb-
ben wij uit onze quarantaine bak-
ken weer een mooie collectie koi’s 
gehaald. Ook zonder zon spatten 

de  kleuren de vijver uit!

Japanse koi vanaf € 5,-

onze speciale vijverdag 

akties op div. koi bakken.

Bij tuincentrum Krans is het gelukkig niet alleen koi’s wat de klok slaat.
Er is een groot assortiment aan vijver vissen, waterplanten, voer en 

randapparatuur om het “vijveren”  tot een aangename en 
rustgevende bezigheid te maken.

 10% 
korting op alle Vivaria

UVC apparaten , vijver-
pompen en verlichting.

Vivaria zijn eenvoudig te reinigen 

ingebouwde uvc lamp zijn deze 

uw vijver glashelder te krijgen en 
te houden.

Wij hebben als motto ,,No Nonsens koihouden“
Problemen worden aangepakt bij de basis: 

Als hoofdthema’s op onze vijverdag:
- Zin en onzin in de vijverhobby.

- De behandeling van zieke vissen alsmede het parasietvrij maken.

- hoe krijgt u de vissen tam.
- hoe belangrijk goede voedering is.

- vijveraanleg is meer dan een kuil in de grond gevuld met water.

Tuincentrum Krans, 
Schijndelseweg 65, 5491 TA St. Oedenrode, 0413 - 472529, 

www.tuincentrumkrans.nl

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Vakantie is hard werken aan een welverdiende rust
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Zomerconcert op 
het Smitsorgel 
Sint-Oedenrode
Op zaterdagmiddag 16 juli aan-
staande is er opnieuw een orgel-
concert, in de reeks van zomer-
concerten, georganiseerd door de 
Stichting Smitsorgel H. Martinus 
(Centrum) Sint-Oedenrode. Het 
monumentale orgel (1839) wordt 
deze zaterdag  bespeeld door Ton 
Harterink uit Veghel.

De heer Ton Harterink is organist 
in de Bongerd/Cunera en de Abdij 
in Heeswijk-Dinther, tevens in de 
parochiekerk van Eerde. Hij is ook 
vaste begeleider van het mannen-
koor NCB en heeft meerdere malen 
meegewerkt aan radio-uitzendingen 
vanuit de Abdijkerk te Heeswijk. Het 
concert is in de H. Martinuskerk aan 
het Kerkplein in Sint-Oedenrode en 
begint om 15.30 uur. Het is gratis 
toegankelijk. Uitgebreidere informa-
tie over het programma van dit con-
cert vindt u ook op de website:
www.sintmartinusparochie.nl

Oproep oud klasgenoten

Dat je nooit te oud bent om iets te organiseren, bewijzen Stiena Dort-
mans-van der Maat en Trinette van den Heuvel-van der Kallen. Meer 
dan 70 jaar geleden zaten zij samen op de Oda / Vincentius basisschool. 
Nu hebben beide het plan opgepakt een reünie te organiseren voor oud-
klasgenoten met het geboortejaar van rond 1928 tot begin 1930. 

Op 15 oktober gaat dit gebeuren. Zeker 23 oud klasgenoten komen 
dan van 14.00 uur tot 17.00 uur samen bij elkaar in de activiteiten-
ruimte van verzorgingstehuis Odendael. 

Mocht u bij Trinette of Stiena in de klas hebben gezeten en u bent nog 
niet benaderd, neemt u dan vóór 1 september contact op met Stiena 
(0413-474503) of Trinette (073-5493275).
Kosten voor de middag bedragen € 15,= per persoon. 

Bovenstaande klassenfoto is van rond 1940/1941. 

MET VOLLE MOND....
Kombinatiki

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Ik moet u wat bekennen: ik ben 
nog nooit in Griekenland ge-
weest. Ook niet in Bulgarije, 
Macedonië, Oezbekistan, Tadzi-
kistan, Mali of Centraal-Afrika. 
Hopelijk is dat  geen schande, 
u bent zelf hoogstwaarschijnlijk 
ook nooit in de meeste van die 
landen geweest. Toch is Grieken-
land van het bovenste rijtje veruit het meest populaire land, maar voor 
mij was er nooit aanleiding om er naar toe te gaan. Zeker niet op culi-
nair gebied – een enkel gerecht daargelaten – en ook hun wijnen kon-
den mij tot op heden niet bekoren. Dat veel mensen daar anders over 
denken bewijst het grote aantal Griekse restaurants in ons land, in elk 
redelijk dorp of stadje wel één. Je mag gerust vraagtekens stellen bij 
het rendement van deze en andere buitenlandse eetgelegenheden, 
wellicht omdat veel mensen het “onderhand wel hebben gezien”. Je 
hoeft geen expert te zijn als je constateert dat de hausse er bij De Chi-
nees wel af is, na jaren van ongekende bloei overigens. Dat had weer 
te maken met de vernieuwing in de sector, verschuiving van Chinees-
Indisch naar Peking-Kantonees. Even een hoopgevende innovatie. 
Maar ook daar is de sjeu een heel eind van af. In de Volkskrant las ik 
het succesverhaal over (zoveelste-generatie) jonge Chinezen, die nu 
op een meer authentieke wijze, maar met hedendaagse inzichten hun 
kookkunsten aan de man brengen. Daardoor onderscheid je jezelf van 
de massa en dat zou eigenlijk ook voor al die andere buitenlandse res-
taurants moeten gelden. Renaissance in de wereldkeuken! Edoch…..
Men neme: 2 vleesspiezen, 2 porties gegrilde vleesreepjes, 2 gehakt-
balletjes, 2 porties lever.

Maak nu combinaties als bijvoorbeeld: 1 vleesspies, 2 vleesreepjes, 
1 bal, 1 lever. Of:  2 vleesspies, 1 vleesreepjes, 1 bal, 2 lever. Enzo-
voorts, enzovoorts. Hoeveel mogelijkheden, dacht u? Heel eenvou-
dig, 2 tot de macht 4 oftewel 16 combinaties. En dan heb ik het nog 
niet over het eventueel weglaten van één van de ingrediënten, want 
dan komen daar nog eens 2 tot de macht 3 combinaties bij, oftewel 
8. In totaal al 24 gerechten, eigenlijk een complete menukaart. Strooi 
vervolgens overal dezelfde kruiden over, serveer alles met dezelfde 
bijlagen, geef aan elke combinatie de naam van een oude godheid of 
een mythische plaats, hang aan elke combinatie een ander prijskaartje 
en begin, bijvoorbeeld, een Grieks restaurant. Even was ik hoopvol, 
maar helaas, niks nieuws onder de zon, althans niet voor mij!

Gegrilde garnalen (voorgerecht 4 pers.)
Met ouzo, tomaten en feta.

500 gr gepelde gamba’s (liefst zoutwater)
1 ui, 4 tenen knoflook, alles fijngesnipperd
600 gr tomaten uit blik, fijngesneden
4 eetlepels ouzo, 1 venkelknol met wat groen
100 gram feta, 1 mespunt gedroogde chilipeper

Hak de venkelknol zeer fijn, bewaar het groen. Stoof de venkel in wat 
olijfolie, voeg de ui en knoflook toe, maar laat niet kleuren. Dan de 
tomaat, chilipeper en 2 lepels ouzo en laat pruttelen tot de saus wat 
dikker wordt. Proef af met peper en zout. Marineer de garnalen met 
peper, zout, olijfolie en de resterende ouzo ca. ’n half uur. Gril ze, liefst 
boven hete houtskool, anderhalve minuut aan beide zijden. Verdeel 
over 4 borden, bedek met de saus en garneer met brokjes feta en wat 
plukjes venkelgroen. Hier kan (bij hoge uitzondering) wel een glas 
koele Retsina bij. Kali orexi!

(recept ontleend aan het boek “Mediterrane Odyssee” van BBC-
grootheid Rick Stein)

Collecte Rode Kruis
De collecte van het Rode Kruis is 
dit jaar goed verlopen en heeft het 
mooie bedrag van ruim  € 5.600,- 
opgeleverd. Dit maakt het mogelijk 
om onze activiteiten in onze eigen 
gemeenschap voort te zetten. Dank 
aan alle coördinatoren, blokhoofden 
en collectanten voor hun inzet en 
aan iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan dit mooie resultaat.

Topdrukte bij openingsfeest ‘de Vriendschap’
Maar liefst 700 mensen kwamen 
afgelopen zaterdag af op het 
knallende openingsfeest van ‘de 
Vriendschap’ in Boskant. Vrienden, 
familie, kennissen, maar vooral 
ook veel nieuwsgierige mensen uit 
zowel Boskant, Rooi en zelfs Nijn-
sel waren op het feest afgekomen. 

Het dak ging er af in de voorma-
lige Riethof toen de band You & 
Me een optreden verzorgde. Het 
was druk en gezellig. Een prach-
tige opening voor de twee nieuwe 
uitbaters.

Leveren en plaatsen van 
alle soorten enkel glas en 
isolatieglas, tijdelijk met 
6% btw op arbeidsloon.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Dagbesteding ‘de Stek’ officieel geopend
Op dinsdagmorgen is dagbeste-
ding ‘de Stek’ in Zorgcentrum 
Odendael officieel en feestelijk 
geopend door directrice Wil van 
de Laar. ‘De Stek’ is een voorzie-
ning voor zelfstandig wonende 
ouderen of mensen met een be-
perking. Het is vooral in het leven 
geroepen om mantelzorgers zo nu 
en dan te kunnen ontlasten. 

Dagbesteding ‘de Stek’ biedt de 
mogelijkheid om een dag per week 
samen (met leeftijdgenoten) aan 
een gevarieerd dagprogramma 
deel te nemen dat zo veel moge-
lijk op ieders wensen wordt afge-
stemd. Dagbesteding is ook vaak 
voor partners of familie een goe-
de oplossing. Zij hebben dan wat 
meer tijd voor zichzelf, in de ge-
ruststellende wetenschap dat hun 
partner of familielid goed verzorgd 
wordt. De dagbesteding draait he-
lemaal op vrijwilligers. 

Meld uw sportnieuws aan op:
www.mooirooi.nl
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Scherpe zomerkortingen bij Decogarden
Exclusieve tuinmeubelen en 
lounge sets van graniet, roest-
vrijstaal, teakhout, aluminium 
en riet look. Allemaal in de 
hoogste kwaliteit en in verschil-
lende afmetingen leverbaar. 
Maar ook parasols met verwar-
ming en verlichting, schilde-
rijen, tafels, stoelen, barren en 
accessoires. Dit alles vindt u bij 
Decogarden aan de Jane Ad-
damsstraat op bedrijventerrein 
‘de Kampen’ in Sint-Oedenrode. 
Een breed assortiment, nu ver-
krijgbaar tegen scherpe zomer-
kortingen. 

Exclusief is bij Decogarden écht 
exclusief, want ze voeren een ei-
gen merk. Alles wat in de show-

room staat is door eigenaar Ryan 
Rooijackers zelf ontworpen. Hij 
heeft al jaren ervaring in de meu-
belwereld en weet dan ook precies 
wat hij zijn klanten moet bieden. 
Rooijackers: “Behalve voor het 
design staan we als Decogarden 
ook voor de allerhoogste kwaliteit 
voor een betaalbare prijs. We ge-
bruiken veel RVS en Wicker, een 
vervanger van riet wat je de hele 
zomer en winter buiten kunt laten 
staan. Het is namelijk 
UV- en vorstbestendig. Daar-
naast zijn de frames geëpoxeerd 
en daarna gepoedercoat. Dat zijn 
voor ons vereisten. Alleen zo kun-
nen we de hoogste kwaliteit daad-
werkelijk bieden.” De meubels 
zijn in trek bij zowel particulieren 

als bedrijven uit het hele land. Zo 
levert Decogarden veel aan hore-
cabedrijven en ziekenhuizen. Zij 
komen vaak op afspraak, wat ook 
voor particulieren tot de mogelijk-
heden behoort. In de winterperi-
ode neemt Rooijackers de tijd om 
de meubels bij dergelijke bedrijven 
in te richten. Twee wagens rijden 
fulltime door Nederland om tuin-
meubels te bezorgen. Bij aankoop 
worden de meubels overal thuis-
bezorgt en geplaatst. Daarnaast 
zijn ook de garantiebepalingen 
zeer interessant. Wederom een 
reden om eens bij Decogarden 
binnen te stappen. Service, exclu-
siviteit en topkwaliteit. Drie pijlers 
van Decogarden. De specialist in 
tuinmeubelen.

Vanaf 24 juli is Decogarden drie weken lang alleen in de weekenden 
op vrijdag en zaterdag open. U bent van harte welkom in de ruime 
showroom. Het team is op dit moment weer hard bezig met de voor-
bereidingen op het nieuwe seizoen. Dat zal bol staan van nieuwe en 
frisse ontwerpen. 

Esther de Poorter: directeur Welzijn Salus

“Iedere euro welzijn bespaart vijf euro zorg”

Toen Esther de Poorter op 1 april 
begon met haar functie als direc-
teur van Welzijn Salus, wist ze van 
de bezuinigingsplannen van de ge-
meente. Dat die nu rigoureuzer uit 
lijken te pakken dan verwacht, is 
een onaangename verrassing. Hoe-
wel ze beseft dat het een moeilijke 
strijd zal worden om te overleven, 
blijft ze positief en denk ze in mo-
gelijkheden. 

Vorige week werd bekend dat de 
budgetsubsidie voor Welzijn Salus 
niet met 5% wordt gekort, maar 
met 10%. Hierdoor gaat de instan-
tie er in ieder geval flink op achter-
uit. En dat doet pijn, zeker omdat dit 
ook gevolgen heeft voor de kwets-
bare groepen die de ondersteuning 
van Salus juist zo hard nodig heb-
ben. “De verzorgingstaat heeft 
teveel gegeven en is niet meer vol 
te houden”, aldus Esther. “Burgers 
moeten eraan wennen dat ze op een 
andere manier benaderd worden 
dan ze gewend waren. Het is niet 
meer vanzelfsprekend dat alles voor 
hen geregeld wordt. Ze moeten zelf 
meedenken over wat ze willen en 
ook eigen mogelijkheden zijn be-
langrijk. We moeten niet meer uit-
gaan van wat mensen niet kunnen, 
maar van wat ze wel kunnen. Het 
doel van de Wmo is dat iedereen 
mee moet kunnen doen aan onze 
samenleving. Hier is een belangrijke 
rol weggelegd voor onze organisa-
tie waarbij we een omslag moeten 
maken van aanbod- naar vraagge-
richt werken. Maar kunnen we deze 
kanteling ook maken in deze tijden 
van bezuinigingen? We zullen in ie-
der geval keuzes moeten maken. De 
komende periode zullen we samen 
met de gemeente de mogelijkheden 
verder uitwerken zodat duidelijk is 
wat het oplevert en wat de gevolgen 

zijn. Het vergt in ieder geval tijd én 
samenwerking met andere partijen 
om de bezuinigingen verantwoord 
door te kunnen voeren.” 
Eén van de doelgroepen waar Sa-
lus zich voor inzet zijn de ouderen 
in Sint-Oedenrode. Voor hen levert 
de instelling veel diensten, zoals op-
passervice, maaltijden, sociale alar-
mering, bewegen voor ouderen en-
zovoorts. Allemaal diensten met als 
doelstelling ouderen zo lang moge-
lijk zelfstandig te kunnen laten func-
tioneren en wonen. Ook springen ze 
in de bres voor jongeren. Dankzij Sa-
lus worden er ieder jaar veel jonge-
ren geholpen die dat nodig hebben. 
In meerdere of mindere mate.  Door 
de bezuinigingen komt dit allemaal 
in gevaar. Esther: “De kaasschaaf-
methode hebben we al gehanteerd, 
die zet geen zoden meer aan de dijk. 
We zullen naar alle waarschijnlijk-
heid diensten af moet stoten, omdat 
we van mening zijn dat evenredige 
vermindering van alle diensten tot 
inefficiëntie, uitsluiting en kwaliteits-
verlies leidt. Heel jammer, zeker als 
je naar de gevolgen op lange termijn 
kijkt. Eén euro investeren in welzijn 
is immers vijf euro besparen op ge-
zondheid.”
Esther de Poorter heeft al een voor-
zichtige blik geworpen op de toe-
komst. Ze ziet uitwegen die moeten 
voorkomen dat de kwetsbare groe-
pen in de Rooise samenleving de 
dupe worden van de ombuigingen. 
“Ik zie mogelijkheden in het vesti-
gen op één locatie. Daarnaast zullen 
we intensiever samen gaan werken 
met organisaties op het gebied van 
welzijn, zorg en wonen. Huisartsen, 
praktijkondersteuners, welzijnsorga-
nisaties, ouderenwerkers en 
beleidsmakers kunnen bijvoorbeeld 
veel meer met elkaar optrekken. En 
we hebben onlangs, met acht an-

dere Brabantse welzijnsinstellingen 
en Zet, het samenwerkingsverband 
WIL opgericht. Door samen in te ko-
pen kunnen we financieel voordelen 
behalen. Bovendien krijgt innovatie 
een extra stimulans. Bij het vernieu-
wen van het werk en het ontwikke-
len van nieuwe initiatieven kunnen 
we gebruik maken van elkaars des-
kundigheid. Tegelijkertijd blijft het 
welzijnswerk lokaal ingebed waar-
door we dicht bij onze klanten blij-
ven staan.”
De kersverse directeur zegt creatief 
te moeten handelen om te overle-
ven. De ideeën zijn er in ieder geval. 
Ondertussen blijven medewerkers 
en honderden vrijwilligers zich be-
vlogen inzetten voor het welzijn in 
Rooi. Gelukkig maar, want hoe cli-
ché het ook klinkt, zonder hen zou 
het woord welzijn niet eens bestaan.

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

20%  
KORTING

HELE MAAND JULI
VLIEGENGORDIJN

www.bij-jet.com     info@bij-jet.com

verf behang
& woondecoratie
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Deze week in Vak Apart: 
Ludo Gerits

Welke studie volg je?
“Ik heb momenteel de vierja-
rige studie Technisch specialist 
personenauto’s gevolgd en ben 
hiervoor geslaagd. Komend 
schooljaar ga ik verder stude-
ren aan de IVA in Driebergen. Ik 
moest bij veel verschillende ga-
rages stage lopen en de laatste 
afstudeerstage heb ik fulltime 
gewerkt bij Autobedrijf 
L vd Warenburg, waar ik ook 
‘s avonds, in de weekenden en 
in de vakanties werk.”

Kun je uitleggen wat de studie 
precies inhoudt?
“Technisch specialist wil zeggen 
dat je diagnose stelt aan een 
auto als er iets defect is. Ook 
heb ik tijdens de studie bijvak-
ken gedaan en stage gelopen 
bij een schadebedrijf in Erp waar 
ik veel bijgeleerd heb. De vol-
gende studie is ook gericht op 
de autobranche Deze opleiding 
is meer gericht tot leiding ge-
ven op een bedrijf. Hierbij is er 
een breed pakket met vakken 
als verkoper, techniek, manage-
ment, transport enz.”

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
“Leuk aan de school voor TSP 
vond ik de stage in het buiten-

land. Ik ben met drie klasgeno-
ten op aanraden van de leraar 
naar Finland/Lapland geweest 
waar het lekker koud was(-30)! 
Ik heb er veel geleerd en er met 
mijn andere klasgenoten veel 
plezier gehad. Het mindere was 
dat ik een aantal slechte stage 
adressen gehad heb waar ik 
niets heb geleerd heb.”

Wat wil je na de studie gaan 
doen?
“Na de volgende studie wil 
ik mijn eigen bedrijf starten. 
Waarin weet ik nog niet maar 
daar heb ik nog vier jaar de tijd 
voor om over na te denken.”

DeMooiRooiKrant bedankt 
Ludo voor zijn tijd en wens hem 
veel succes!

Wil je ook deelnemen aan deze 
rubriek? Of wil je iemand op-
geven? Dat kan, meld je aan via 
redactie@demooirooikrant.nl

MiK muziek diploma voor Doremi 
De Doremi-leerlingen van MiK krij-
gen deze week tijdens een geza-
menlijke presentatie hun muziek-
certificaat. De leerlingen hebben 
tijdens de éénjarige muziekcursus 
kennis gemaakt met beweging, 
klokkenspel, ritme en ook met veel 
verschillende muziekinstrumenten. 

Tijdens de feestelijke presentatie 
komen de Doremi groepen bijeen 
en natuurlijk zijn alle ouders en fa-
milieleden aanwezig om getuige te 
zijn van dit feest. MiK wenst alle 
leerlingen van harte proficiat en 
veel plezier met hun verdere mu-
zikale carrière. Leerlingen die na 
de zomervakantie in groep 4 of 5 
zitten kunnen zich nog aanmelden 
voor de Doremi-cursus, de jaarcur-
sus waarin kinderen met het brede 

spectrum van muziek kennismaken én het grote plezier ervaren, wat je 
aan muziek kunt beleven. Kijk op www.mikweb.nl  

Cultuur uitwisseling Sint-Oedenrode – China
Op dinsdagavond 19 juli om 
19.00 uur vindt in de Ontmoeting 
van Odendael een culturele uit-
wisseling plaats tussen Sint-Oe-
denrode en China. Dit in de vorm 
van een muzikale avond  

Tijdens deze avond treden op: 
Nanjing Dongshan Foreign Langu-
age Schoolband of China, Senio-
ren Orkest Dommelvolk, Chinese 
Dansgroep Lee Li en het Smartlap-
pen Koor Rooise Dommelklanken. 

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om hierbij aanwezig te zijn op deze 
unieke   muzikale avond. De toe-
gang is gratis. Hopelijk tot dins-
dagavond 19 juli a.s.

Zomeravondconcert in Nijnsel
Dinsdagavond 5 juli begon om 
19.00 uur het inmiddels traditio-
nele Zomeravondconcert van de 
Harmonie Nijnsel op het 
Anjerplein. Op het foldertje van 
de Harmonie stond: ‘wegens suc-
ces herhaald’. 

Het werd weer een succes. Het 
weer was prachtig en tal van men-
sen waren samen gekomen op 
het plein aan de Anjerlaan. Het 
Samenspelorkest, Opleidingsor-
kest, Percussiegroep en het Har-
monieorkest, onder leiding van de 
dirigenten Hans van der Velden, 
Heino Ploegmakers en Dorien 

Willems, zorgden voor een mooie 
muzikale zomeravond. De avond 
werd afgesloten door ‘Die Heide-

felder Musikanten’ en het werd 
een gezellig Nijnsels treffen.

‘Plaankgas dur Olland’ voor herhaling vatbaar

Afgelopen weekend vierde Café 
D’n Toel haar 4-jarig bestaan. Het 
hele weekend stond daarom in 
het teken van de Midzomernacht-
feesten. De klapper op de vuurpijl 
vormde de 8 uurs Solexrace ‘Plaan-
kgas dur Olland’. Twaalf teams 
gingen, met een zogeheten ‘Le 
Mans’ van start. Eerst rennen naar 
de eigen Solex en vervolgens zo 
hard mogelijk trappen om vaart te 
krijgen. Team ‘Café Libre’ lag direct 

aan kop, maar 
er moesten heel 
wat ronden ver-
reden worden…

Presentator Bas 
was tevreden: 
“De deelna-
me is nog niet 
spec t a cu l a i r, 
maar het is pas 
de eerste keer. 
We gaan kijken 
hoe het loopt 
en dan kunnen 
we het volgend 
jaar nog beter 
doen.” Uit Ol-
land zelf reden 
twee teams 
mee. Team ‘van 
Homar’ be-
staande uit fa-
milie van Hoof 

en familie Markus en team ‘Olland’. 
Laatstgenoemde vormde, naar ei-
gen zeggen, het beste team. David 
van Dooren: “Gisteren hebben we 
nog tot 21.15 uur gesleuteld. Vorig 
jaar deden we in Heeswijk Dinther 
mee, maar toen waren we het pech 
team en hebben we alles kapot ge-
reden”. Met Geery van der Steen, 
Patrick Bresser en monteur Corjan 
van Hoof waagde hij het er in eigen 
dorp nog eens op. Een schaduw 

vormde het ongeluk van Jurgen 
Kuijpers van team ‘’t Vlug rolleke’. 
“De trapper ging in de grond en 
toen maakte ik een koprol. Geluk-
kig was de EHBO er direct en heb-
ben ze alles netjes verzorgd”, ver-
telde de ongelukkige later. “Maar 
ook complimenten aan mijn com-
pagnon. Voordat ik in de gaten had 
wat er gebeurde zat hij alweer op 
de Solex.”  Al met al kwam hij er 
met een flink gekneusde knie en 
wat schaafwonden vanaf. Team-
chef Toon Verstappen: “Alles is hier 
goed georganiseerd. Super! Hope-
lijk volgt er een herhaling, dan zijn 
wij er weer.” 
Met 206 ronden won team ‘Slijterij 
Putmans’ de rit, gevolgd door ‘First 
racing’ met 191 en ‘Green machi-
ne’ met 187 ronden. 
Kijk voor de gehele uitslag op www.
mooirooi.nl

WWW.PANENCOOK.NL

Hertog Hendrikstraat 1b

 

Haal de zomer in huis 

met een bezoek 

aan onze winkel
 

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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“Het leven is goed in het Brabantse land”

 

 

 

 

 

 

 

 

Momenteel zijn wij opzoek naar versterkingen voor, 
ons verkoopklaar team.  Als caissière ben je het 
visitekaartje van de winkel. Samen met het team zorg je
de klant de winkel tevreden verlaat. 
Wat kun je van ons verwachten:
- Leuke afwisselende baan in een gezellig team.
- Werktijden in overleg. 
- Goede arbeidsvoorwaarden volgens supermarkt CAO .
Wat verwachten wij van je:
- Je bent voor 24-28 uur per week inzetbaar.
- Voorkeur BBL leerling.
- Je bent service- en kwaliteitsgericht.
- Je weet wat aanpakken is.

Heb je interesse vraag dan naar Ger Koopman of Rob Heijmans. 
Of mail naar rob.heijmans@ahold.com

Momenteel zijn wij opzoek naar versterkingen voor, 
onze afdeling verkoopklaar (houdbaar). 
Ben jij een echte aanpakker dan is dit echt iets voor jou!
Wat kun je van ons verwachten:
- Leuke afwisselende baan in een gezellig team.
- Werktijden in overleg. 
- Goede arbeidsvoorwaarden volgens supermarkt CAO .
- Mogelijkheden tot doorleren.
Wat verwachten we van je:
- Je bent voor 32 uur per week inzetbaar. (liefst BBL leerling)
- Je bent service- en kwaliteitsgericht.
- Je weet wat aanpakken is. 

Heb je interesse vraag dan bij de servicebalie naar Ger Koopman of 
Rob Heijmans. Of mail naar rob.heijmans@ahold.com

Personeel gezocht
 

 

 

 

 

 

 

 

Personeel gezocht

28, 29 en 30 juli

Groots feestweekend bij Café ’t Pumpke  

Vanaf donderdag 28 juli gaat een weekend 
lang het dak er af bij Café ’t Pumpke. Rob de 
Vries viert dan samen met zijn personeel en 
zijn klanten dat hij alweer vijf jaar eigenaar 
is van de populaire kroeg. Donderdags, vrij-
dags én zaterdags is er van alles te beleven. 
Het zal er enorm gezellig zijn, maar dat is ie-
dereen van ’t Pumpke gewend. 

Rob is een echte kroegtijger. Hij werkt al vanaf 
zijn veertiende in verschillende kroegen. Aan-
gezien hij nu 31 jaar is heeft hij een enorme 
staat van dienst opgebouwd. Vooral in de 
laatste vijf jaar als eigenaar van een eigen 
café. “Ik heb in diverse kroegen gewerkt”, 
denkt Rob terug. “Toen Edwin Gordijn hier ‘de 
Meulewiel’ overnam ben ik bij hem gaan wer-
ken om het na een aantal jaar over te nemen. 
Dat is altijd al een droom van me geweest. 
Ik vond het geweldig en nog steeds vind ik 
dat het een goede stap is geweest.” In au-
gustus 2006 opende Rob zijn kroeg officieel. 
Vanaf dat moment zette hij zijn trots steeds 
meer naar eigen hand. ’t Pumpke kreeg echt 
een eigen gezicht. Het ging alle dagen open 
en trok veel vaste gasten, zoals de ARGO, de 

hockeyclub en de Klôtjes, maar 
ook iedere week nieuwe. Er wordt 
gedart en gebiljart door verschil-
lende teams. Vooral de vrijdag 
was en is het altijd volle bak.

“Voor mijn gevoel zit ik er echt 
nog geen vijf jaar in. Het is erg snel 
gegaan. Ik heb samen met het 
personeel en gasten veel hoogte-
punten meegemaakt. Ik vind het 
wel moeilijk om er zo eentje uit te 
pikken. Het valt sowieso niet altijd 
uit te leggen wat er hier gebeurt. 
Daar moet je bij zijn geweest, 
haha.” Regelmatig was en is er 
iets te doen in ’t Pumpke. Aan de 

bar ontstonden de ideeën om bijvoorbeeld 
het Tourspel te gaan doen, verschillende fees-
ten en ‘Kroeg voor één dag’. Door deze ac-
tieve houding is heel Rooi er wel een keertje 
binnen geweest. “Ik kan je zeggen dat ik er 
nog steeds net zoveel plezier in heb als vijf jaar 
geleden. Ik ben hier voorlopig nog niet weg!”

Programma
Het feestweekend begint op donderdag-
avond met een spetterend optreden van 
Mark Elbers. Een Elvis imitator die al menig 
kroeg op zijn kop heeft gezet. Een dag later 
is de warming-up voor de grote dag: zater-
dag. Die avond komt een team van Slam FM 
muziek draaien. Dat wordt groots aangekon-
digd. Zelfs op radio Slam FM zal ’t Pumpke 
voorbij komen. Vanaf 20.00 uur is iedereen 
welkom. Er worden allerlei Slam-FM goodys 
uitgedeeld. Op de laatste dag is het Holland-
se middag. Er komt een Nederlandse artiest 
die weet hoe hij een feestje moet bouwen. 
Het hele weekend is alles 1 of 2 euro. Speci-
ale feestprijzen dus! Rob de Vries nodigt ie-
dereen van harte uit om het vijfjarig bestaan 
mee te vieren!

Personeel
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Handboogvereniging Ontspanning
Op dinsdagmiddag heeft de vete-
ranen afdeling “De Roselaer” een 
onderlinge wedstrijd geschoten.  
Dagwinnaar was Antoon Vervoort 
met een score van 221. Verdere 
uitslag: Jan van Erp 215, Wim 
Boonstoppel 214, Albert van Of-
wegen 212, Jan Gordijn 196, Leo 
van Breugel 194, Jan Lathouwers 
183, Ad Hastenberg 178, Paul 
Reichert 178 en Ron Spijker 151.

Op vrijdag hebben de senioren 
een vriendschappelijke wedstrijd 
geschoten tegen de Bosjagers uit 
Best. Het was de thuiswedstrijd, 
de uitwedstrijd volgt in het najaar. 
De bedoeling is om als team zo 
dicht mogelijk bij het gemiddelde 
te schieten. De scores waren: Jos 
van den Berg 114 (-10), Annette 
Boonstoppel 222 (+8), Wim Boon-
stoppel 183 (+7), Jan van Erp 

167 (-10), René v.d. Heijden 207 
(+10), Albert van Ofwegen 192 
(-8), Martie Verhoven 209 (+1), 
Antoon Vervoort 218 (+7), John 
van Mulukom 224 (+10), Marje-
lein v.d. Staak 190 (-5) en Jan Gor-
dijn 151 (-10). In totaal dus precies 
op het gemiddelde. De Bosjagers 
eindigden op +2 in totaal.

Op zondag heeft de jeugd van 
Ontspanning de laatste wedstrijd 
voor de jeugdfita geschoten. Zij 
schoten twee voorrondes van 3 
pijlen op 30 meter. De scores wa-
ren: Piet van den Berg 316 en 322, 
totaal 638, Luke Klootwijk 279 en 
291, totaal 570, Floris Mesu 288 
en 293, totaal 581, Dione Mesu 
279 en 286, totaal 565 en Ray Ma-
tuszewski 170 en 172, totaal 342. 
Hiermee werd Ray 19e bij de jon-
gens aspiranten, Luke 13e, Floris 

12e en Piet 3e. Dione werd 1e bij 
de meisjes aspiranten. Sjef van den 
Berg schoot op 50 meter. Zijn sco-
res waren: 347 en 332, totaal 679. 
Hiermee werd hij 1e bij de cadet-
ten. Na de voorrondes werden er in 
teamverband finalerondes gescho-
ten. Sjef was de teamcaptain bij 
het team van Piet en Luke. Sandra 
van der Looy, net als Sjef schutter 
bij Jong Oranje was teamcaptain bij 
Floris, Dione en Ray. Het team van 
Sandra werd uiteindelijk 10e en het 
team van Sjef werd eerste en won 
zo de Junior Nations Cup. Piet werd 
ook nog 2e in de competitie voor 
de jeugdfitacup. 
Jos van den Berg schoot op zondag 
in Boskant het rayonkampioen-
schap veld. Jos schiet bij de heren 
longbow. Met een score van 106 
punten werd hij rayonkampioen.

Jan Roelofs pakt in Oschersleben weer punten

Slecht één week na het optreden 
tijdens de TT, stonden in het eer-
ste weekend van juli maar liefst 
twee wedstrijden voor het ONK 
op het programma. Ditmaal mocht 
Jan in Duitsland aantreden op het 
circuit van Oschersleben. Na een 
zeer nat en winderig weekeinde, 
kon Jan weer twee punten bij-
schrijven, door twee maal een 15e 
plaats te hebben behaald. 
 
Voorafgaand aan het raceweekend 
kon er op donderdag en vrijdag 
al getraind worden. Omwille van 
drukte op het werk, kon Jan hier 

helaas geen gebruik van maken en 
begon aan de eerste kwalificatie 
training met een kleine achterstand 
op de concurrentie. Al met al ging 
het voor een eerste training niet 
verkeerd, en stond Jan voorlopig op 
een 15e plaats.
Net voor de tweede training begon 
het helaas te regenen, en dit be-
tekende dat de tijden uit de eerste 
training niet meer verbeterd konden 
worden. Deze training werd daarom 
gebruikt om de regensetting van de 
motor te verbeteren, aangezien de 
vooruitzichten voor de zondag al-
leen maar regen voorspelden.

Na een goede nachtrust, bleek het 
zondag ochtend ook nat te zijn, en 
het zou ook de hele dag niet meer 
droog worden. Na het prepareren 
van de motor door monteurs Theo 
en Roy op zaterdagavond stond op 
de zondagochtend al de eerste wed-
strijd op het programma. 
Tijdens beide wedstrijden die inge-
kort waren vanwege valpartijen, 
kon Jan op de natte baan geen stap 
naar voren maken, en werd uit-
eindelijk twee maal 15e. Wel weer 
twee punten erbij voor het kampi-
oenschap, maar er had bij een droge 
baan duidelijk meer ingezeten.
Jan na de wedstrijd: “Het is jammer 
dat we dit weekeinde slecht weer 
hebben getroffen. Voorgaande ja-
ren was het met temperaturen van 
boven de dertig graden, geweldig 
racen op deze baan. Deze stuurbaan 
ligt mij goed, echter wil het onder 
natte omstandigheden nog niet echt 
lukken”.
Na dit weekend gaan we een rust 
periode in van 5 weken, een mooie 
gelegenheid om even op adem te 
komen, en alles op scherp te zetten. 
De volgende race is op 7 augustus  
tijdens de Gamma Racing Day op 
het TT circuit van Assen.

Samenwerkende Tandartsen St. Oedenrode
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T: 0413 472569
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 W: www.samenwerkendetandartsen.nl
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Daarnaast is er speciale aandacht voor mondhygiëne 
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te komen maken. U kunt dan ervaren, dat bij 
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wielrennen

Het lange seizoen zit er op voor 
Stef en Jur

Stef en Jur stonden afgelopen za-
terdag aan de start in Maren-Kes-
sel. Voor hen was het de laatste 
wedstrijd voor de vakantie.

Jur ging als eerste van start. De 
groep bleef lang bij elkaar. Hij wist 
bijna te ontsnappen met nog twee 
anderen, maar er waren nog 3 
renners(sters) die bij de groep wis-
ten te komen. Het kwam dus op 
een sprint aan. Jur lag samen met 2 
renners 10 m. voor op de rest.  Hij 

zat perfect, maar hij had een ander 
plannetje. Jur wilde aan de andere 
kant van de vluchtheuvel de twee 
verrassen. Maar hij verraste zich-
zelf! Dat stukje was namelijk lan-
ger en daar had hij geen rekening 
mee gehouden. Jur moest nu dus 
vol voor de 3e plek gaan sprinten. 
Hij werd op de streep geklopt en 
daarmee keurig vierde.
Stef stond een half uur later aan de 
start. Bij hem slaagde er niemand 
in om weg te rijden in het peloton. 
Het kwam aan op een massasprint. 
Stef kwam als 11e over de streep 
en greep zo net langs een beker! 
(de eerste 10e kregen wel een be-
ker) Hij mag terug kijken op een 
hele mooie wedstrijd.
Na de vakantie fietsen ze nog een 
paar wedstrijden in Limburg en 
dan kan het cross seizoen weer 
beginnen! Iedereen bedankt voor 
alle mooie reacties en een prettige 
vakantie!

Argo

Open water zwemmen

Zondag 3 juli hebben Bart van 
Eindhoven en Anne, Bas, Ellen 
en Fleur Gibbels deelgenomen 
aan een Open Water Wedstrijd 
in het centrum van Bodegraven. 
Zij hebben daarbij de volgende 
resultaten behaald: Bart: 1000m 
vrije slag in 16.23.83; Anne: 
2000m vrije slag in 29.40.80 
(Clubrecord); Bas: 2000m vrije 
slag in 35.20.64 (Clubrecord); El-
len: 500m vrije slag in 09.50.99; 
Fleur: 500m vrije slag in 10.14.17;

Het clubrecord op de 2000m vrije 
slag is een bijzonder record voor 
Anne, het clubrecord stond op 
naam van haar moeder. Afgelopen 
weekend is er door 9 zwemmers 
deelgenomen aan twee Open 
Water Wedstrijden. Anne, Bas, El-
len en Fleur Gibbels, Roel en Dana 
Janssen en Femke, Loes en Rinus 
van Eck hebben zaterdag deelge-
nomen aan de Open Water Wed-

strijd in de Afgedamde Maas bij 
Wijk en Aalburg. Hierbij wist Anne 
een tweede plaats te behalen op 
de 1000m vrije slag in 14.29.39 
en Roel een 3e plaats op de 250m 
vrije slag in 5.54.37 (Clubrecord). 
Beiden kregen een fraaie beker als 
prijs.
Ook de rest heeft goede prestaties 
neergezet: Femke: 500m school-
slag in 11.47.64, 500m vrije slag 
in 08.54.12; Loes: 500m vrije slag 
in 10.57.20; Rinus: 1000m school-
slag in 19.40.46, 1000m vrije slag 
in 18.11.70 (Clubrecord); Anne:  
1000m vrije slag in 14.21.89; 
Bas: 500m schoolslag in 09.37.26 
(Clubrecord), 1000m vrije slag in 
17.28.03; Ellen: 500m vrije slag in 
09.23.75; Fleur: 1000m vrije slag 
in 19.55.64; Dana: 500m vrije 
slag in 10.52.91;
Zondag hebben Anne en Bas 2km 
vrije slag gezwommen in de Lek 
tussen Beusichem en Culemborg. 
Anne had daar 30.17.60 voor no-
dig en Bas 35.35.75.

Anne Gibbels

Roel Janssen
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“Ze maken het je hier verdomd lastig”

Boomkwekerij van den Berk uit 
Boskant heeft, zoals bekend, een 
enorm terrein tot haar beschik-
king. Handboogvereniging Con-
cordia is zeer verguld met het feit 
dat ze er ieder jaar een veldwed-
strijd mogen houden. Afgelopen 
weekend werd er door bijna twee-
honderd deelnemers met scherp 
geschoten. Het werd ze echter 
niet makkelijk gemaakt. Er zaten 
een aantal pittige doelen tussen.

In totaal waren er in de velden van 
Van den Berk 48 doelen opgesteld. 
46,5 Daarvan waren constant in 
gebruik. Logisch natuurlijk met 
zo’n groot deelnemersveld. Zowel 
zaterdag als zondag was het een 
wedstrijddag. Op zondag werd 
geschoten voor de regionale kam-
pioenschappen. Medeorganisator 
Jan van Boxtel bracht ’s morgens de 
schutters naar hun locatie. “Anders 
is het een aardig stukje lopen en ze 
weten dan de weg niet. Ik zet sa-

men met een aantal andere leden 
de doelen neer. We proberen het 
altijd lastig te maken. En aange-
zien ik hier werk weet ik een aantal 
mooie plekken. Zo is het moeilijk 
als je vanuit het licht in het donker 
moet schieten en andersom. Daar-
om proberen we een aantal doelen 
op die manier op te stellen.”
Eén van de bekendste schutters 
die in Boskant aanwezig was, was 
de Middelbeerse Sjan van Dijk. Zij 
werd onlangs nog wereldkampi-
oen in Australië op het onderdeel 
3D. Een ervaren schutster die voor 
hete vuren heeft gestaan. “Het is 
mooi om hier te schieten”, zegt 
ze. “Toch vind ik ze maar gemeen. 
Ze hebben de doelen moeilijk neer 
gezet, dus ze maken het je ver-
domd lastig.”
Een eindje verderop concentreerde 
Rooienaar Twan Gevers zich op zijn 
volgende schot. Afstand inschat-
ten, goed neerleggen, aantrekken, 
concentreren, nogmaals goed kij-

ken en…..Pats! De pijl vliegt rich-
ting het bord. Snel kijkt hij met zijn 
verrekijker wat het geworden is. 
“Het gaat vandaag redelijk goed”, 
glimlacht Twan. “Hoewel ik hem 
net ergens in de bomen heb ge-
schoten. Het liep smal toe richting 
het doel, dus het was moeilijk om 
de pijl er tussendoor te krijgen.” 
De Rooienaar gaat regelmatig een 
weekend op pad om wedstrijden 
te schieten. Iedere week is het wel 
ergens raak. “Er zijn jaren geweest 
dat ik 26 weekenden weg was. 
Dan gingen we vrijdags en kwa-
men we ’s maandags weer thuis. 
Dat doe ik niet meer. Het kost veel 
tijd en heel veel geld. Het mooie 
aan deze sport is het buiten zijn. 
Vooral in Duitsland en Frankrijk zijn 
er prachtige gebieden om te schie-
ten. Daar kijk je je ogen uit!” Twan 
beleefde zondag een topdag. Hij 
werd eerste in de categorie recurve 
veteranen met een persoonlijk re-
cord, namelijk 313 punten.

Grootse viering 25 jaar Duikvereniging Aqua Libre

Afgelopen zaterdag  vierde Duik-
vereniging Aqua Libre haar zilve-
ren jubileum met  een groots feest 
voor leden en oud-leden. Het 
werd een actieve dag, zoals bij 
een actieve vereniging past. 

Het begon met een kanotocht  
over de Dommel. Alle 60 huidige 
leden deden mee.  De klapper 
kwam ’s avonds met een barbecue 
en een feest  waarvoor iedereen 
was uitgenodigd die op enig mo-
ment in de afgelopen 25 jaar lid 
was van de club. Veel oud-leden 
namen de uitnodiging aan. Zo’n  
60 grepen de kans om elkaar weer 
eens te ontmoeten en herinnerin-

gen op te halen. De verhalen en 
anekdotes over hoe het allemaal 
begon en wat de duikers had-
den meegemaakt bij Aqua Libre 
werden afgewisseld met verhalen 
over nu. Iedereen was  natuurlijk 
nieuwsgierig naar hoe de oude 
duikmaten, die vaak al een tijd uit 
beeld waren, gevaren zijn in hun 
verdere leven. Bij een fotowand 
met portretfoto’s van toen en 
een groot videoscherm met oude 
foto’s hoorde je veelvuldig:  ’weet 
je nog’ en ‘wat hebben we toen 
gelachen.’ Eén oud-lid was zelfs 
overgekomen uit Spanje om dit 
feest  mee te kunnen maken. 

Het feest was niet alleen geweldig 
vanwege de vrolijke ontmoetin-
gen en het ongedwongen plezier 
dat er vanaf spatte, het was ook 
een bevestiging dat Aqua Libre 
een levendige, gezellige club was, 
is en blijft. We gaan voor de vol-
gende 25 jaar als een vereniging 
die, naast de hoge kwaliteit van de 
opleidingen die ze biedt, ook door-
heeft hoe ze het voor de leden ge-
zellig kan maken.  
Meer weten over duiken en wat 
daar zoals bijhoort aan activiteiten 
en reizen? 
kijk eens op de website: 
www.aqualibre.nl.

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Op zondag 11 september 2011 organiseren 
wij voor het 9e opeenvolgende jaar het 
Sonnerie Open golftoernooi op de prachtige 
18 holes baan van ‘Het Golfpark Almkreek’. 
Geheel verzorgde dag incl. ontvangst met 
kof e, vervoer van en naar de golfbaan, 
lunch, greenfee, 3 consumpties na de 
wedstrijd, feestavond met buffet, 
drankjes en mooie prijzen. Inschrijving 
via de receptie.

Zondag 11 september
Open Golftoernooi

Tijdens onze high tea wordt de tafel 
gevuld met heerlijke lekkernijen zoals 
sandwiches, quiche, scones, muf ns, 
toast en wordt afgesloten met een heerlijk 
dessert. Natuurlijk onbeperkt diverse 
soorten thee, puur natuur, los geserveerd. 
Ook door-de-weeks mogelijk voor 
groepen vanaf 8 personen.

Iedere zaterdag & zondag
High Tea

Standaard High Tea  21,50 p.p.

(uitbreidingen mogelijk)

110,00 p.p.

  
   Uw rechterhand voor 
             de geschreven tekst

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

Sint-Oedenrode

BS Nijnsel / TVE Sport onderuit
Afgelopen weekend leek een cru-
ciaal weekend te worden voor 
BS Nijnsel / TVE Sport. In Zwolle 
werd er op het terrein van Peli-
kaan Zwolle om 3uur afgetrapt 
tegen directe concurrent BSWW 
uit Wieringerwerf. De Noord-
Hollanders kwamen met een 
gehavende selectie naar Zwolle. 
Sterspeler Patrick Ax was gebles-
seerd. Tevens mistte het team een 
tweetal spelers door interland-
verplichtingen.  

BS Nijnsel / TVE Sport leek in de 
eerste periode in slaap gesust. Al 
snel werd het 1-0 voor BSWW. 
Ruud Verstegen herstelde echter de 
stand met een diagonale knal, 1-1. 
BS Nijnsel / TVE ging met een 3-1 
achterstand de eerste break in. In 
periode 2 werden de Nijnselnaren 
sterker. Paul vd Rijt was 2x trefzeker 
en bracht de 3-3 stand op het sco-
rebord. Een voorsprong zat er deze 
middag echter niet in. BSWW kreeg 
een dubieuze vrije trap, waarop 
doelman Jeroen van Gastel mach-
teloos moest toekijken. Wederom 
was het Paul vd Rijt di e gelijk wist 
te maken. Net voor het einde van 
de periode werd het 5-4. 

Nog 12 minuten om de stand recht 
te trekken. Debutant Gerben Ren-
dering wist voor 5-5 te zorgen. 
Even later was het de beurt aan 
Ruud Verstegen om een tegen-
treffer te compenseren, 6-6. Hier-
na liepen de Noord-Hollanders uit 
naar 8-6. De wedstrijd was goed 

en wel beslist toen Paul vd Rijt na 
enige commotie uit een vrije trap 
nog voor 8-7 wist te zorgen. He-
laas kwam deze treffer te laat. BS 
Nijnsel / TVE Sport is nu gedaald 
naar de 6e plaats in de competi-
tie. De Nijnselnaren staan echter 
slechts 2 verliespunten achter op 
de 4e plaats die recht geeft op het 
spelen van play-offs. 

Komend weekend speelt BS Nijn-
sel / TVE Sport op zaterdagmid-
dag in het Beach Stadion van 
Scheveningen om 12.00u tegen 
Beach Soccer Rotterdam dat ook 
vecht voor hun laatste kans op de 
play-offs. Om drie uur staat de 
confrontatie met Bergschenhoek 
op het programma.  

KNVB-beker
 A.s. zondag speelt BS Nijnsel / TVE 
Sport het toernooi om de KNVB 
Beker. Zondagochtend moet er 
al om 09.00u afgetrapt worden 
voor de openingswedstrijd van 
het toernooi tegen Katwijk. Om 
12.00u staat de 2e poulewedstrijd 
op het programma tegen BSVZ 
uit Zevenbergen. Vanaf 14.00 uur 
start de knock-out fase. De finale 
wordt gespeeld om 17.00uur. De 
wedstrijden worden allemaal ge-
speeld in het Beach Stadion van 
Scheveningen. Zou het de Nijnsel-
naren lukken om de felbegeerde 
KNVB Beker en bijbehorende bad-
jassen mee naar Nijnsel te nemen? 
Afgelopen seizoen was de halve 
finale het eindstation. 

CATERING ?
WWW.PANENCOOK.NL
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Kanoën

Lars Dijkema maakt zich op voor EK in Bosnië

Op dit moment is de achttienjarige 
Rooienaar Lars Dijkema in Banja-
luka (Bosnië) om zich voor te be-
reiden op het EK kanoën. Morgen 
gaan de wedstrijden van start en 
heel de week heeft het grote talent 
kunnen acclimatiseren in het Bos-
nische water. Een ideale voorberei-
ding op een wedstrijd waar hij al 
een tijdje naar toe leeft. Lars barst 
van het talent en gaat dan ook 
voor het allerbeste resultaat. Deel-
name aan de Olympische Spelen 
is zijn ultieme doel, maar dat lijkt 
door verschillende redenen een 
vrijwel onhaalbare missie.

Kanoën is niet echt een voor de 
hand liggende sport. Hoe kwam je 
erbij om het te gaan doen?
“Zo’n negen jaar geleden liep ik 
richting het centrum en kwam ik 
over de Dommel bij de kanobaan. 
Daar zag ik een paar man bezig en 
ik wist meteen dat ik dat ook wil-
de! Ik meldde me aan en vond het 
fantastisch om te doen. De trai-
ners zeiden ook dat ik talent had 
en binnen twee á drie jaar trainde 
ik met de grote jongens mee. Daar 
heb ik nu nog steeds profijt van. 
Ik heb van hen namelijk super veel 
geleerd.”

Je behoort nu bij de top van 
Nederland bij de junioren. Hoe 
heb je dat geflikt?
“Op een gegeven moment werd 
ik gescout door de bond. Vier jaar 
geleden kreeg ik een trainer die 
met me aan de slag ging. Aan-
gezien de Nederlandse bond veel 
samen doet met de Duitse bond 
moest ik veel naar Duitsland. Ze 
hebben in Leipzig een baan waar 

de Nederlanders en 
de Duitsers samen 
trainen. Dat is goed 
voor ons, want het 
niveau ligt daar een 
stuk hoger. Duits-
land is één van de 
vooraanstaande ka-
nolanden en in Ne-
derland moeten ze 
eigenlijk alles nog op 
poten zetten. Finan-
cieel kan daar ook 
veel meer. Tijdens 
het EK in Leipzig van 

vorig jaar werd alles voor ons ge-
regeld.”

Dit wordt dus niet je eerste EK?
“Nee, vorig jaar heb ik in Leipzig 
meegedaan. Dat was erg span-
nend! Het ging allemaal heel of-
ficieel met zelfs een openingsce-
remonie. Helaas had ik pech in de 
wedstrijden. Mijn schouder ging 
uit de kom. Toen hij was terug-
gezet werd ik helemaal ingetapet. 
Dat bemoeilijkte mijn rit natuurlijk! 
Na intensieve fysio (zes keer in 24 
uur) ging het een stuk beter. Uit-
eindelijk werd ik 34e van de 60. 
Dat vond ik nog best knap. Mijn 
doel was namelijk top 30 en daar 
zat ik kort tegenaan.”

Haal je de Olympische Spelen in 
Londen?
“Dat haal ik sowieso niet, maar vier 
jaar later wil ik er wel in Rio bij zijn. 
Dat lijkt me helemaal fantastisch. 

Toch wordt het erg lastig om me te 
kwalificeren, want er zijn betrek-
kelijk weinig plaatsen, er spelen 
keuzes mee. Daarbij wil de bond 
graag dat ik overstap naar een 
andere discipline. Nu doe ik K1: 
kajakken met twee peddels aan el-
kaar vast. Ze willen graag dat ik C1 
ga doen. Dat is op je knieën in de 
kano met één peddel. Ze zeggen 
dan dat ik meer kans maak, maar 
dat wil ik eigenlijk niet. Plezier vind 
ik het allerbelangrijkste en dat haal 
ik het meeste uit de K1.”

Wordt ook Rio dan niet heel moei-
lijk haalbaar?
“Zeg nooit nooit. De tijd zal het 
leren. Maar ik heb nog meer keu-
zes te maken. Ik zit namelijk ook 
nog met mijn studie. Onlangs heb 
ik mijn VWO diploma gehaald. Wil 
ik gaan studeren of wil ik verder 
gaan in het kanoën waar relatief 
weinig toekomst in zit? Dat wordt 
best lastig, maar eerst het EK. Daar 
ga ik alles geven voor een goed re-
sultaat.”

Doordat kanoën een kleine sport is 
in Nederland zijn de beoefenaars 
er de dupe van. Er gaat weinig tot 
geen geld naar ze toe om de carri-
ère glans te kunnen geven. Behal-
ve Lars Dijkema doet er nog een 
andere kanoër mee van de Hooy-
donkse Kano Club. De in Son en 
Breugel woonachtige Daniel Bac-
ker zal uitkomen in de klasse C1. 
Het EK duurt vier wedstrijddagen.

Argo

Argobokalen uitgereikt
Tijdens de laatste training zijn de 
Argo bokalen uitgereikt aan Niels 
Rooyakkers, Ilse Verhagen, en Alex 
Schouten. Bij zowel de Recreatie-
ven als bij de Wedstrijdgroep en de 
Waterpolo werd een wisselbokaal 
uitgereikt. Daarnaast kregen de 
gelukkigen een aandenken dat ze 
mogen behouden.

Recreatieven
Bij de Recreatieven is gekozen voor 
Niels Rooyakkers die bijna iedere 
training aanwezig is, goed naar 
de trainers luistert en een goede 
inzet heeft. Daarnaast heeft hij 
veel progressie geboekt en aan alle 
wedstrijden deelgenomen waarbij 
hij goede prestaties heeft behaald. 
Tijdens de Clubkampioenschappen 
heeft hij een eerste plaats behaald 
en met een team van zijn school 
heeft hij deelgenomen aan de 
Brabantse en Nederlandse School 
Zwem Kampioenschappen waarbij 

hij respectievelijk een tweede en 
derde plaats heeft behaald. 

Wedstrijdgroep
Bij de wedstrijdgroep wordt de bo-
kaal aan die zwemmer(ster) uitge-
reikt welke in een seizoen de beste 
tijdsverbetering heeft gemaakt 
vermenigvuldigd met een trai-
ningsopkomst cijfer. Om iedereen 
een gelijke kans te geven worden 
alle tijdsverbeteringen herleid naar 
100 meters. Een verbetering op 
50 meter wordt dus verdubbeld 
en een verbetering op 200 meter 
wordt gehalveerd. Hieruit wordt 
een score behaald. Het trainings-
opkomst cijfer wordt berekend 
door het aantal trainingen die de 
zwemmers(sters) er is geweest + 
het aantal afmeldingen t.o.v. het 
aantal trainingen wat ze hadden 
kunnen volgen. De bokaal bij de 
Wedstrijdgroep werd uitgereikt 
aan Ilse Verhagen die de hoogste 

score heeft behaald.

Waterpolo
De Argobokaal bij het waterpolo 
wordt elk jaar uitgereikt aan de 
waterpolo speler(ster) die in het 
afgelopen seizoen zichzelf het 
meest heeft verbeterd. Dit wordt 
gemeten door 2x per jaar (1x in 
november en 1x in juni) een “pres-
tatie training” te organiseren. Tij-
dens deze training wordt op 6 
specifieke waterpolo vaardigheden 
getest. Daarnaast geven alle trai-
ners een naam door, van de wa-
terpoloër waarvan zij vinden dat 
die het meest is verbetert en het 
best meedoet met de trainingen. 
Dit jaar is de meest verbeterde en 
dus waterpoloster van het seizoen: 
Alex Schouten. Alex heeft op alle 
onderdelen een flinke verbetering 
laten zien en is ook bijna 100% op 
training geweest.

V.l.n.r.: Niels Rooyakkers, Ilse Verhagen en Alex Schouten.

- WARME EN KOUDE BUFFETTEN

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

De Scharrelslager
Nieuwstraat 34
5691 AD
Son en Breugel
0499-471225
www.slagerijroyackers.nl 

U leeft bewust, u eet bewust, kies dan voor:
Een (h)eerlijk stukje scharrelvlees of scharrelkip.

Wij verkopen uitsluitend een verantwoord, kwalitatief 
goed, gezond en ook nog eens een diervriendelijk stuk-

je vlees. Zonder antibiotica en groei bevorderaars!!!
Wij onderscheiden ons met Zuiver Nederlands scharrelvlees 

en onze kip is afkomstig van poulet Yvonne uit Frankrijk.

Slagerij Royackers is een gecertificeerde verkoper van zuiver 
Nederlands scharrelvlees en waarborgt hiermee dierenwelzijn en 

gezondheid. En dat wordt streng gecontroleerd door Producert. Deze 
instantie controleert; de boeren, leveranciers en verkopen van schar-
relvlees. Samengevat zijn er vier basiseisen waar scharrelvlees aan 
moet voldoen. Het welzijn van de dieren staat altijd voorop, ze 
hebben ruim voldoende ruimte om binnen en buiten te kun-
nen leven, jonge dieren worden niet bij hun moeder wegge-

haald en alle ingrepen gebeuren onder verdoving.
De veiligheid van het vlees wordt gegarandeerd. Zo zijn er geen 

antibiotica en groeibevorderaars toegevoegd aan het voer van onze 
dieren. Hierdoor kunnen wij u verzekeren dat u dat ook niet binnen 
krijgt door het eten van ons scharrelvlees. Ondanks de vele eisen 
is het vlees betaalbaar gebleven, steeds meer mensen ervaren de 
smaak en kwaliteit van scharrelvlees. Ervaar en proef het zelf!!

Bezoek onze winkel eens in het centrum van Son en Breugel, 
schuin tegenover de kerk.

De Scharrelslager,  Nieuwstraat 34,  Son en Breugel, 

Telefoon: 0499-471225, www.slagerijroyackers.nl, 
openingstijden: di t/m vrij van 8.30 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur



Woensdag 13 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 21Rooi sportief

Roois Tourspel

“Twee keer achter elkaar zoveel geluk zou raar zijn.” 
Zelf zegt hij totaal geen verstand 
van wielrennen te hebben, maar 
toch won hij vorig jaar het Roois 
Tourspel. Paul van der Rijt vroeg 
wat advies bij vrienden, bij zijn 
broers en zocht wat informatie op 
internet en door daar een eigen 
draai aan te geven eindigde hij 
pardoes op het hoogste schavot. 
“Het mooiste vind ik dat ik andere 
mensen aftroefde die er allemaal 
verstand van hebben.”

Ook dit jaar doet de titelhouder 
weer mee, want volgens Paul 
werkt het net als bij pokeren. Als 
je gewonnen hebt, moet je de keer 
er op weer mee doen. Nu  doet hij 
niet met één, maar met drie lijsten 
mee. Paul: “Ik heb één lijst inge-
vuld waarbij Schleck wint, één lijst 
met Contador als winnaar en een 
lijst met Gesink als nummer 1. Dat 
doe ik ook een beetje omdat ik dat 
hoop. Wat ik hoop vul ik dan in. 
Dat is natuurlijk niet altijd goed, 

maar dan is het wel leuker om naar 
de tour te kijken. Dit jaar zal ik niet 
heel hoog eindigen verwacht ik. Ik 
sta er nu al niet al te best voor. Het 
zou ook raar zijn als ik twee keer 
achter elkaar zoveel geluk heb. 
Daarbij heb ik er helemaal geen 
verstand van. Ik weet niet eens in 
welke ploeg een bepaalde renner 
rijdt. Als ik maar boven mijn maat 
Leon Peeters eindig, dat vind ik 
veel belangrijker.”

“Ik baal er wel van dat Gilbert ver-
geten ben. Dat is een grote fout. Ik 
dacht dat ik hem op mijn lijstje had 
staan, maar op één of andere ma-
nier heb ik hem er uiteindelijk toch 
niet op gezet. Na de eerste dag 
dacht ik ergens bovenaan te staan, 
maar toen ik mijn lijst zag en geen 
Gilbert kon vinden, baalde ik! We 
zien wel waar het schip strand. Ik 
heb in ieder geval zin in het eind-
feest. Dat is altijd gezellig!”

Fietsen
TRIA

BH-bikes Zaphire 6.8 met Tiagra vanaf € 849,-

BH-bikes Zaphire 6.9 met 105 vanaf € 998,-

www.triafietsen.nl

‘Importeur’ Wecycling
Tel: 0499-425268

www.wecycling.nl

TRIA fietsen 
Papenhoef 21 

Lieshout 
0499-425360

www.triafietsen.nl

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

Bart van den Heuvel en Maartje Verhoeven clubkampioen 2011

Clubkampioenschappen 2011 Tennisvereniging Nijnsel
Het is Maartje Verhoeven gelukt 
haar titel uit 2010 te prolongeren 
door in de finale Marjon Hoppen-
brouwers te verslaan. Bij de heren 
is Bart van den Heuvel de op-
volger geworden van Wim Dort-
mans. Bart bereikte de finale door 
een rechtstreeks duel in de halve 
finale zijn dubbelpartner Paul van 
der Rijt in drie sets te verslaan. In 
de andere halve finale was Ant-
wan van Summeren te sterk voor 
Willy Verberk. Jammer genoeg 
raakte Antwan zodanig gebles-
seerd dat hij de finale aan zich 
voorbij moest laten gaan. Dit be-
tekende dat Bart van de Heuvel de 
nieuwe clubkampioen 2011 werd.

Bij de herendubbel moest het duo 
Wim Dortmans en Antwan van 
Summeren ook verstek laten gaan 
zodat Willy Kremers en Arent van 
Dijk de clubkampioenen werden in 
de herendubbel 5.
In de categorie gemengd dubbel 
5 won de ervaring het nog van 
de jeugd. Arie Verbakel en Mieke 
Vervoort wonnen in de finale van 
Stef Taks en Kelly Vervoort. Bij de 
damesdubbel 5 was het omge-
keerde het geval. In deze finale 
wisten Marlie van Gastel en Kelly 
Vervoort de titel voor zich op te ei-
sen ten koste van Mieke Vervoort 
en Anja Taks.

Bart van den Heuvel en Paul van der 
Rijt waren de winnaars van de he-
rendubbel 7. Zij wonnen in de finale 
van Jos Latijnhouwers en nieuwko-
mer Bram Schepens. Monique 

Witlox en Erik Hoppenbrouwers 
wisten ook hun titel te prolonge-
ren in de gemengd dubbel 7. Zij 
versloegen in de finale Wilgart en 
Ryan van Langen. In de dames-
dubbel 7 wist Monique Witlox 
samen met Petra van Oorschot de 
clubtitel te veroveren ten kosten 
van Elien en Maartje Verhoeven.

Ad Leenders en Ben van de Bigge-
laar waren de trotse winnaars van 
de clubtitel bij herendubbel 8.
Zij versloegen in de finale na een 
geweldige inhaalrace Henk Ver-
straten en Jan van Walbeek. 
Nu maar hopen dat Ben op z’n 
besluit terugkomt en dat hij ook 
het komende jaar gewoon te be-
wonderen zal zijn op de Nijnselse 
tennisbanen. Bij heren enkel 8 was 
Bram Schepens veruit de sterkste. 
Hij versloeg in de finale Paul van 
Gastel die ook een sterk debuut 
maakte op de clubkampioen-
schappen. Corine van de Vleuten 
en Danielle Marinus behaalde de 
titel in de categorie damesdubbel 
8. Zij wonnen in een spannende 
finale van de nieuwkomers Angela 
van de Koevering en Marleen Ke-
telaars. 

Jeugd
Bij de jongens was Rody van 
Langen duidelijk een maat je te 
groot voor de concurrenten. Hij 
won de finale in twee sets van 
Wouter van de Elsen in de fina-
le. Bij de meisjes won Eline Boets 
overtuigend in twee sets van 
Imke Hoppenbrouwers.

Sportiviteitprijs
De door Paul van der Rijt inge-
voerde sportiviteitprijs kwam in 
handen van Jos Latijnhouwers.

Marlie van Gastel, Petra van Oorschot, Kelly Vervoort, Monique Witlox, Maartje 
Verhoeven, Paul van de Rijt, Mieke Vervoort, Erik Hoppenbrouwers, Bram Schepens, 
Arie Verbakel, Bart van de Heuvel, Eline Boets, Corine van der Vleuten, Rody van 
Langen, Danielle Marinus en Ben van de Biggelaar.
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Overige sporten

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 6/7:
1 Echtpr. v.Gerwen 68,33 % 2 Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 66,25 
% 3 Echtpr. Seegers 53,33 % 4 Mevr. 
A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen 51,25 %.

BC Rooi 750 

Uitslag inloopbridge Mariendael 6/7: 
A-lijn 1. Betsy van Kaathoven & Tiny 
v.d. Pasch 60,00 2. Bep Machielsen 
& Jan Machielsen 58,33 3. Irmgard 
Etman & Willem de Roo 55,42 (4)  
A6  Anneke Majoor & Toon Majoor 
53,33 (4) Willem Pieters & Rien Voets    
53,33 B-lijn 1. Nelleke Kappen & 
Marcel Janse    57,83 2. Nettie Hulsen 
& Jeanne Verberk 56,80 3. Josje Bol-
werk & Margot Fassbender 56,50 4. 
Heleen Voets & Ineke Wijtzes 56,20 
Elke woensdagavond  vrije bridge-
inloop in Mariendaal ook voor niet 
leden zaal open  19.30hr.

JBC Boskants Boeleke 
– De Klutsers

Op 7 juli was er op de Boskantse Jeu 
de Boelesbanen een drukte van belang. 
Met een deelname van 52 personen 
werd er op 6 banen intensief gespeeld.
De uitslag is als volgt:
1 Betsie v. Heesch +33  
De Klutsers
2 Gerard v.d. Berk +32  
JBC Boskants Boeleke
3 Martien de Koning +22  
De Klutsers 
4 Theo v.d. Koevering +22 
De Klutsers 
5 Rien v.d. Loo +20  
De Klutsers 
6 Jan v.d. Elzen +19 
JBC Boskants Boeleke 
7 Jo v.d. Heijden +19 
JBC Boskants Boeleke 
8 Ad Verhagen +18 
JBC Boskants Boeleke 
9 Ria Vos +11                   
De Klutsers 

Beleren en trainen van paarden en pony’s, 
gaat dat vanzelf?

Vorige week heb ik op deze plaats 
een stuk geschreven over wed-
strijdsport met paarden. Voordat 
je zover bent moet er heel veel ge-
beuren! Naast de ruiter of amazo-
ne die moet leren op een paard te 
blijven zitten en daarmee te kun-
nen sturen, moet een paard ook 
leren om te communiceren met en 
te vertrouwen op zijn ruiter! Daar 
gaat veel tijd inzitten!

Een paard of pony wordt meestal 
beleerd als hij 2,3 of 5 jaar oud is. 
Sommigen zijn bij mensen thuis 
opgegroeid, iedere dag “in de 
hand geweest” wat zoveel bete-
kent als aan het halster naar de 
wei gebracht, misschien een keer 
geborsteld of een voetje opgetilt, 
kortom, ze weten wat mensen 
zijn en dat die niet zoveel kwaad 
doen. Anderen zijn misschien in 
een kudde opgegroeid, in een wei-
land zonder veel mensen of auto’s, 
vrachtverkeer enzovoort te zien,  
dus daar zit heel wat meer werk in! 
Een paard is namelijk een vlucht-
dier, dus zodra ze iets zien wat ze 
eng vinden, rennen ze hard weg. 

En 600 kilo hou je niet even tegen! 
Deze paarden moeten nog leren 
dat mensen niet eng zijn, auto’s 
niet, wandelaars niet en fietsers 
ook niet! 
Als ze een beetje aan alles gewend 
zijn, kan je ze “zadelmak” maken, 
en leren dat er een ruiter op gaat 
zitten. Die moet dan zo’n paard 
gaan leren dat hij met een bit in z’n 
mond ook naar links en rechts moet 
kunnen draaien, en vooral belang-
rijk stoppen! Met dit simpele feit 
ben je al gauw een paar maanden 
bezig! Dan kan het eens tijd wor-
den om  naar de club te gaan; een 
mooie gelegenheid om tussen de 
andere paarden te rijden (en kijken 
of je dan nog steeds kan sturen) en 
wat op te pikken van de les. 
In Nijnsel is het zo dat de pony’s 
iedere woensdag springles heb-
ben en op vrijdag dressuurles. 
De paarden hebben op woens-
dag dressuur- en op donderdag 
springles. Een mooie gelegenheid 
om je jonge paard van huis mee 
te nemen! Een extra moeilijkheid 
is dat het oefenterrein gelegen is 
naast een drukke weg, maar daar 

worden ze (uiteindelijk) wel braaf 
van! Ze leren ook veel van de an-
dere paarden die in de les lopen en 
niet bang zijn voor vrachtauto’s of 
wielrenners! Na een aantal maan-
den oefenen kan het dan eens tijd 
worden voor de eerste wedstrijd!
Wat voor ons als ruiters heel be-
langrijk is, dat paarden goed ver-
keersmak worden. Dat kan eigen-
lijk maar op één manier…. De weg 
op! De meeste mensen houden 
wel rekening met ons, ook in het 
belang van hun eigen veiligheid; 
een paard springt in een fractie van 
een seconde zomaar 2 meter opzij! 
En 600 kilo op je motorkap is niet 
echt fijn. Voor de mensen die het 
nog niet weten… wij willen graag 
dat ze braaf zijn en goed luisteren, 
maar soms hebben we jullie hulp 
daarbij nodig. Zie je een paard wat 
onrustig lijkt; geef het de ruimte of 
de gelegenheid even langs de kant 
te gaan staan en passeer lang-
zaam. Voor Uw en onze veiligheid! 

Nijnselse ruiters en ponyruiters. 

Eveline van de Ven

Van Gastel en Smits kringkampioen 
De kringkampioenen zijn bekend 
van de grote ruiters. Van de spring-
ruiters wist Suzan van Gastel twee 
kampioenslinten te bemachtigen: 
in de klasse L met Run DMC en in 
de klasse Z met Watskeburt. Van 
de dressuurruiters mag Henriëtte 
Smits zich kringkampioen noemen 
met Aragorn in de klasse M1.

De Nijnselse Ruiters en Ponyrui-
ters heeft een grote afvaardiging 
voor de Brabantse Kampioen-
schappen 2011 die in augustus 
in de Mortel wordt verreden. Van 
de ponyruiters zullen 5 ruiters de 
vlag van Nijnsel verdedigen. Van 
de springruiters zijn dat: Ashley 
Peters, Nina van Enckevort, Anne 

Markgraaff, Pleun van de Pasch 
en 1 dressuurruiter, Kim van Esch.
Van de grote springruiters zijn 
maar liefst 13 ruiters afgevaardigd 
met in totaal 18 paarden. Van de 
dressuurruiters zijn afgevaadigd: 
Martijn van Stiphout, Eveline van 
de Ven, Henriette Smits, Eefje 
Huijbers en Marieke Siertsema.

Afgelopen weekend zijn de grote 
springruiters naar Eindhoven ge-
weest. In de klasse L wist Noortje 
Gevers met Agropoint Levendula 
beslag te leggen op de 4e plaats. 
Thom van Dijck startte met Archer 
in de klasse Z en deze combinatie 
was goed voor een 7e plaats.

1e plaats Erwin Delisse Kwart Triathlon Hooge Mierde
Afgelopen zaterdag heeft Erwin 
Delisse de 1e plaats behaald bij 
de Kwart Triathlon van Hooge 
Mierde. Vorige week in Nuenen 
werd een 5e plaats behaald, dus 
moest het hier gaan gebeuren. 
Het zwemmen werd in een tijd 
van 14:53 min afgelegd en 
Erwin kwam als 4e uit het water, 
na ongeveer 5km fietsen lag hij 
al 2e en was de koploper in zicht. 
Zo’n 3km voor de finish werd 
Erwin toch nog ingehaald door een 
achtervolger, maar de verschillen 
werden in de laatste ronde niet 
groot. De 42 km fietsen werden in 
een tijd van 1:04:30 afgelegd.

Door een snelle wissel na het lopen, 
begon Erwin als 2e aan het loop-
onderdeel, zo’n 100mtr achter de 
koploper. Na ongeveer 3km werd 
deze ingehaald en lag Erwin op 
een 1e plaats. Nu was het zaak dit 
vast te houden. Er kwam nog een 
snelle loper opzetten, maar Erwin 
kon in de laatste kilometers goed 
stand houden en na 10,4 km hard-
lopen, welke in 39:04 min werden 
afgelegd, kwam hij in een tijd van 
1:59:57 over de finish. De nummer 
twee deed er 24sec langer over.
Ook Lex Habraken was weer van 
de partij. Lex was nog niet helemaal 
hersteld van de Triathlon van Nue-
nen, maar ging met het zwemmen 
er weer als een speer vandoor. Ook 

hier werd bij het zwemmen door 
hem beslag gelegd op de 1e plaats, 
in een tijd van 13:42 min. De 42 km 
fietsen werden door Lex afgelegd 
in een tijd van 1:13:09, waarna het 
looponderdeel kon beginnen. Hier 
begon de Triathlon van Nuenen 

toch op te spelen en werden de 
10,4 km hardlopen afgelegd in een 
tijd van 49:13 min. Uiteindelijk ein-
digde Lex op een 21e plaats.
21 augustus zullen Erwin en Lex 
aan de start staan van de Kwart 
Triathlon van Veenendaal.

Erwin Delisse nam de eerste prijs in ontvangst

Romy Berteling Kringkampioen 
dressuur klasse A-L1
Op de laatste selectiewedstrijden 
van kring Eindhoven zijn de afge-
lopen weken de kringkampioenen 
en afvaardiging naar de Brabantse 
Kampioenschappen in De Mortel 
bekend geworden. Op de dres-
suurwedstrijd in Nuenen behaal-
den Romy Bertelink een 1e en 
2e plaats in de klasse A-L1. Met 
dit resultaat zijn Romy en Wendy  
kringkampioen geworden. 

In Nuenen was er verder een 1e 
en 2e plaats voor Jessie Bertelink 
en Bochelli in de klasse D-B. Anne 
de Beer en Zimba behaalden twee 
keer een 2e plaats in de klasse E-L2 
dressuur. Tijdens Sonnius Hippique 
behaalden Dianne Merks en Capri-
ce-PS Z een 2e plaats in de klasse 
B dressuur. In Volkel was er een 
5e plaats voor Pleun vd Vleuten 
en Bianca in de klasse D-B sprin-
gen. Marion Merks en Wait & See 
werden 4e in de klasse B springen 

in Eindhoven. Op een dressuur-
wedstrijd in Duizel zijn Christel 
Hendrikx en Amigo D 1e en 4e 
geworden in de klasse L2. Onder-
staande ruiters en amazones ko-
men in actie tijdens de Brabantse 
Kampioenschappen outdoor: 

Dressuur pony’s:
Romy Bertelink – Wendy – AL1
Evi de Beer – Lolly – BB
Suus van Dijk – The Champ – CB
Jessie Bertelink – Bochelli – DB
Anne de Beer – Zimba – EL2
Springen pony’s:
Pleun vd Vleuten – Bianca – DB
Dressuur paarden:
Laura Petersen – Cupido – B
Laura Petersen – Boston – B
Dianne Merks – Caprice PS Z – B
Myrthe Evers – D day – L1
Annelieke Stoop – Ysabella F – L1
Springen paarden:
Marion Merks – Wait & See – B
Anne van Liempd – Zadaminka - Z
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Biljarten

Ervaring wint het van jeugdig enthousiasme

Op 22 juni leed het team van Se-
niorenbiljarten Odendael in de 
vriendschappelijke uitwedstrijd 
tegen het driebandenteam van 
café Van Ouds een gevoelige ne-
derlaag met 35-31. De returnwed-
strijd was op woensdag 6 juli in 
Odendael. 

De biljarters van Van Ouds waren 
nog maar net bekomen van hun 
verbazing over de moderne uit-
rusting en met name de elektro-
nische scoreborden, aangestuurd 
via laptops,  toen de eerste par-

tijen van acquit gingen. Cor van 
Alphen maakte meteen korte met-
ten met Mario van Roosmalen door 
met  10-3 te winnen met een moy-
enne van 1,185 tegen 0,333. Ook 
Marijn Korsten won overtuigend 
van Marc Hermes met 10-4 met een 
moyenne van 0,914 tegen 0,400. 
Daarmee was de basis gelegd voor 
de overwinning, want de achter-
stand van 4 punten was omgezet in 
een voorsprong van 9 punten. Maar 
het werd toch nog spannend nadat 
Antoon Kluijtmans (moyenne 0,450) 
met 7-10 verloor van Bernie de Brou-

wer (moyenne 0,500) en Jan Foolen 
(moyenne 0,220) met 5-6 verloor 
van Gerard van de Koevering (moy-
enne eveneens 0,220, maar Gerard 
hoefde maar 17 caramboles te ma-
ken en Jan 20). 
Hoewel de voorsprong slonk tot 5 
punten, was overwinning in zicht. 
In de slotpartij was Martien van de 
Vorstenbosch (moyenne 0,320) al-
lerminst in goede doen en hij ver-
loor kansloos met 5-9 van Berrie 
de Haan (moyenne 0,400).  Dat 
betekende dat de senioren van 
Odendael  nipt met 1 punt ver-
schil, 68-67, de jongeren van Van 
Ouds verslagen hadden. De spor-
tieve verliezers feliciteerden de ou-
deren en stelden voor om tijdens 
de winterstop deze gezellige ont-
moeting te herhalen. 

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

We zijn Makita en Festool gespecialiseerd!
Wilhelminastraat 20c, tel:0499-422126, www.huurbijharold.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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



Woensdag 13 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe24 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

 
 
 

30 juli
Buitenpodium

“Belle en het Beest” 
familievoorstelling 

uitgevoerd door toneelvereniging 
Mariahout

Aanvang 15.00 uur
entree € 5,50

 incl. pauzedrankje
Reserveren 0413-474031

Zomervakantie
16 juli t/m 14 augustus gesloten 

(muv 30 juli)
Al onze medewerkers wensen u een 

prettige vakantie!

Tot 31 dec
Iedere zondag

Tentoonstelling
Klooster tot Kliniek
Damiaancentrum

3 juli - 24 september 
Expositie FotoclubRooi 

  Zorgcentrum Odendael

12 t/m 15 juli
25e keer Zevensprong 

Centrum Sint-Oedenrode

15 juli
‘tis weer Mooi in Rooi

Live muziek
Centrum Sint-Oedenrode

 

16 juli
Vrije dansavond  

danscentrum Cultura
De Vriendschap

(voorheen Riethof)

16 juli
Orgelconcert
Martinuskerk

16 juli 
Tuning by Night 
second edition

  Centrum Sint-Oedenrode 

16 juli
‘tis weer Mooi in Rooi

Live muziek
Centrum Sint-Oedenrode

17 juli  
voetvolleytoernooi   
dorpsplein in Olland

 

19 juli 
Filmclub - Natuurfilm

  Odendael 

19 juli 
Chinees concert

  Odendael 

22 juli 
Bouwvakfeest
  Café d’n Toel 

22 juli 
Oud Nijnsel Zomerdagen

Café Oud Nijnsel

23 juli
Vrije dansavond  

danscentrum Cultura
De Vriendschap 

(voorheen Riethof)

23 juli 
Oud Nijnsel Zomerdagen

Café Oud Nijnsel

30 juli 
Live muziek: 

Chris van Grinsven
  Oud Rooij 

30 juli 
2e keer Meadowpop
  Feesttent  Sonseweg

 

30 juli
Vrije dansavond  

danscentrum Cultura
 De Vriendschap

(voorheen het Riethof)
 

 6 augustus 
Dansen in Odendael

  Odendael

 6 augustus
Vrije dansavond  

danscentrum Cultura
De Vriendschap 

(voorheen het Riethof)

 
 9 - 27 augustus  

Rooise driebanden Kermistoernooi    
 Wapen van Eerschot  

7 augustus
Oogstfeest Zandhoef

Strobolse Heidesteeg 10
Nijnsel

13 augustus
Vrije dansavond 

danscentrum Cultura
De Vriendschap 

(voorheen Riethof)

 14 augustus 
Britse Automobiel Dagen 

  Burgemeester Wernerplein  

  14 augustus  
 Elvis Presley day

 in Sint-Oedenrode
 Café van Ouds

15 t/m 19 augustus
Jeugdvakantieweek 2011 
 Centrum Sint-Oedenrode 

16 augustus 
Filmclub - Oorlogswinter

  Odendael 

21 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsplein Olland

 21 augustus 
Pannenkoeken bakken! 

  Kinderboerderij Kienehoeve

 27 - 31 augustus 
Rooi Kermis  

Centrum Sint-Oedenrode 

 27 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 augustus 
Koningsschieten
Sint Jorisgilde 
  Gildeterrein 

Sint-Oedenrode 

 29 augustus 
22e editie Ollandse 

biljartkampioenschappen 
 Olland

 3 september  
Dansen in Odendael

  Odendael 

4 september
Wandelsportvereniging EJOS 

jaarlijkse wandeltocht
  Startbureau Nijnsel  

 4 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
 Parkeerterrein Kofferen

4 september 
Live muziek: band

Oud Rooij

  11 september
2e Rooise Waterdag   

Centrum Sint-Oedenrode 

18 september 
Mooi-Rooi & Fokpaardendag 

  Manege De Pijnhorst én centrum 
Sint-Oedenrode 

18 september 
T.W.C. Dommeldal 

mountainbiketoertocht
 de Vresselse Hut  

17 september
Michiel Enders en DJ

  Café Oud Rooij
 

18 September 
Broodbakken 

  Kinderboerderij Kienehoeve 

DeMooiRooiKrant wenst iedereen 
een geweldige vakantie toe!!




