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Roois Kultuur Kontakt

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Boskantseweg 41a - 5492 BV - Sint-Oedenrode
W W W . LVA N D E W A R E N B U R G . N L

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl
Officiële gemeente mededelingen

in het hart van de krant

Molenwiel gaat op de schop
De Molenwiel krijgt niet alleen 
een complete facelift, maar ook 
een nieuwe outfit en een gezond-
heidskuur. Het beheer ervan wordt 
overgedragen aan Waterschap De 
Dommel. Bij deze overdracht speelt 
onder meer een rol dat het water-
schap beter toegerust is voor het 
bestrijden of voorkomen van de 
blauwalg, waar de Molenwiel bijna 
elke zomer wel mee besmet is. 

Steeds meer regenwater wordt af-
gekoppeld op de Molenwiel, die 
overstort op de Dommel. Vanwege 
de blauwalg is dat een ongewenste 
bijkomstigheid. “Omdat dit een be-
lasting van het oppervlaktewater is, 
wil Waterschap De Dommel graag 
het beheer en het onderhoud over-
nemen,” aldus portefeuillehouder 
René Dekkers. “Maar hoe draag je 
over?”
In eerste instantie zal het water-
schap De Molenwiel uitbaggeren 

om eventueel verontreinigd slib te 
verwijderen. Het water van de afwa-
teringssloot zal voortaan via een buis 
aan het oog worden onttrokken, 
wat weer scheelt in het onderhoud. 
De pompinstallatie bij de Dommel 
wordt vernieuwd en dat geldt ook 
voor de beschoeiing, die zijn beste 
tijd heeft gehad en meer wordt be-
last met schommelingen in het wa-
terpeil vanwege de afkoppeling.   
    
De bewoners van de Coeveringslaan 
komen mooier te wonen: het water 
voor hun huis krijgt een meer na-
tuurlijke uitstraling door onder meer 
de aanplant van riet. Voor de sport-
vissers zal er volgens Dekkers niks 
veranderen, al wist hij niet zeker of 
de vis tijdens de baggerwerkzaam-
heden tijdelijk elders wordt opge-
vangen. Van de twee ton kostende 
operatie neemt het waterschap 
85.000 euro voor haar rekening.

Tsjechen weten nu hoe Rooise Damianen werken

De Belg David Francis kwam op 
internet de website tegen van 
het Rooise Damiaancentrum. 
Hij tipte zijn goede vriend Evzen 
Adamek. Een Tsjech die voorzitter 
is van een Caritas-divisie in zijn 
land. Deze vrijwilligersorganisa-
tie  functioneert volgens hetzelf-

de principe als pater Damiaan. Ze 
komt op voor de zwakkeren in de 
samenleving. Het idee ontstond 
om met elkaar van gedachten te 
wisselen, in Nederland welte-
verstaan. Afgelopen donderdag 
arriveerde een delegatie in Sint-
Oedenrode.

Een mengelmoes van jong en 
oud zette voet in het Damiaan-
centrum. De Tsjechen werden 
welkom geheten door voorzitster 
Barbara Riesenbos. Francis nam 
de rol van tolk op zich. Riesenbos: 
“We vinden het heel erg leuk om 
met jullie kennis te maken en dat 

jullie ons gevonden hebben via 
internet. Graag vertellen we jul-
lie over ons werk en we zijn erg 
benieuwd naar jullie bezigheden. 
We hebben een druk programma 
vandaag, maar ik beloof dat ik op 
de klok zal letten.”
» lees verder op pag. 10

Camping Jeugdvakantieweek 
ontruimd

Lees verder op pag. 19

 Kapsalon en 
schoonheidssalon voor 

vrouwen, mannen 
en Kinderen

voor professioneel advies
mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388
www.savohs.nl
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COLOFON 

Oplage
12.800 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 11
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil
Ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2011
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 09:00 – 11:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Duurzaam ondernemen

Animo voor groenbeheer bij 
bewoners 

Nadat de storm van reacties op het 
besluit om de gemeenteplantsoe-
nen te rooien en te vervangen door 
gras is gaan liggen, zijn het vooral 
de positieve reacties die boven 
komen drijven. Portefeuillehouder 
René Dekkers is in gesprek met 
een aantal bewoners(-groepen) 
om te kijken of het beheer van de 
plantsoenen door hen duurzaam 
kan worden overgenomen.

In totaal hebben 45 Rooienaren de 
inloopgelegenheden bezocht die 
de gemeente hiervoor had geor-
ganiseerd. Een aantal particulieren 
maar ook hele straten (Mahler-
plein, Beukenstraat en Pastoor 
Teurlingstraat) toonden interesse 
om het onderhoud zelf op zich te 
nemen. Met hen is Dekkers nog 

in overleg. Hoewel hij slechte er-
varingen heeft met dit soort ini-
tiatieven, staat hij er sympathiek 
tegenover. Mochten die toch op 
niets uitlopen, zal de gemeente de 
plantsoenen alsnog leeghalen en 
inzaaien met gras of een bloemrijk 
mengsel. Enkele bezoekers maak-
ten ook van de gelegenheid ge-
bruik om te vragen of ze een stuk 
plantsoen konden kopen. 

Bij de Lindendijk worden de plant-
soenen niet alle gerooid om par-
keeroverlast tegen te gaan, met het 
IVN is Dekkers nog in gesprek. Op 
de plekken waarover nu nog ge-
sproken wordt, wacht de gemeente 
met ingrijpen maar op een aantal 
plekken is de operatie al in volle 
gang, zoals in het Park Kienehoef.  

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

Je moeder sterft altijd te vroeg
Al wordt zij nog zo oud

Je streelt haar wang, je ziet haar ogen
Flink was je, je hele leven

Sterk ben je tot het eind gebleven
Lieve mam, rust zacht,

We weten dat er iemand op je wacht…

Na een gelukkig leven vervult in liefde en zorg voor
haar gezin is zacht en kalm van ons heen gegaan

Anna Jansen – van Gerven
∗ 23 november 1916                           † 8 augustus 2012

echtgenote van

Theo Jansen †

Zij was voor ons een grandioze moeder, 
oma en overgrootmoeder.

Schijndel: Annie en Christ van der Heijden – Jansen
Susan en Eric, Marloes, Thomas, Sabine
Erik en Jonneke, Fenne
Koen en Desirée, Stan, Lex

Boxtel: Piet en Lia Jansen – Habraken
Bregit en Arwen
Krista en David
Cindy en Frank
Paul †
Erwin en Magda, Jaya, Binh

Vlijmen: Maria en Ton Goossens – Jansen
Christel en Maarten, Anouk, Mark
Patrick en Gabby, Emma, Sophie

Schijndel: Jan en Hanneke Jansen – Bissels
Maik
Kim en Rob

Sint-Oedenrode: Theo en Nelly Jansen – Swinkels
Rob en Esther, Julia, Nora
Roel en Marlou , Joep, Lola
Geert en Suze

Sint-Oedenrode: Gerrit en Betsy Jansen – van Rijssel
Eva en Erwin, Filou
Iris en Rob

Sint-Oedenrode: Trudy en Cor Smits – Jansen
Bart en Kim, Lynn
Dirk en Asya
Ruud en Hanneke 

Sint-Oedenrode: Ben en Annelies † Jansen – van Engeland
Anne
Theo en Anne
Pieter en Lara
Marieke en Jaap

Schijndel: Sjan Jansen en Frans van Kaathoven

OVERLĲDENSBERICHTEN

Behoefte toegenomen: 
subsidie voor voedselbank
De voedselbank in Boxtel, die on-
der meer ook het uitgiftepunt in 
Dommelrode bevoorraadt, krijgt 
vanaf volgend jaar 5000 euro 
subsidie van de gemeente Sint-
Oedenrode. Tot dusver werd bij 
gelegenheid 4000 euro subsidie 
verleend. Naast incidentele extra 
kosten zoals vervanging van het 
busje waarmee de voedselpakket-
ten worden vervoerd en mogelijke 
verhuizing van het huidige uitgif-
tepunt, speelt een rol dat het aan-
tal Rooise klanten van de bank in 
drie jaar tijd bijna is verdubbeld.  

Portefeuillehouder René Dekkers: 
“Het is te gek dat steeds meer 
mensen tegenwoordig hun toe-
vlucht moeten nemen tot de voed-
selbank, vaak gedwongen door 
schulden waardoor ze hun eten 
niet eens meer kunnen betalen. 
Van de andere kant is het goed dat 
er vrijwilligers zijn die de voedsel-
bank draaiend houden, en winkels 
en bedrijven die de inhoud van de 
pakketten leveren, ook in Rooi. 
Binnenkort worden er nog een 
paar winkels benaderd.” 

Nieuws van Alzheimer Café 
Regio ’t Groene Woud 
Op maandag 27 augustus 2012 
wordt in Restaurant Zaal De Nach-
tegaal, Boxtelseweg 15  in Schijn-
del weer een avond van Alzhei-
mer Café Regio ’t Groene Woud 
georganiseerd. Het thema van de 
avond is: Anders dan anders.

Een avond anders dan anders in 
Alzheimer Café Regio ’t Groene 
Woud. U bent van harte welkom 
in ons zomercafé voor een avond 

met een aangepast programma. Er 
zijn geen sprekers uitgenodigd en 
de ontmoeting staat centraal. We 
zorgen voor een aantal koffers die 
vol zitten met herinneringen. Sa-
men gaan we hierover in gesprek. 
Het belooft een mooie en ontspan-
nen avond te worden. Vanaf 19.00 
uur is iedereen van harte welkom. 
De avond wordt afgesloten om 
21.30 uur. Kom gerust luisteren. 
De toegang is gratis.

Odendael 333
5492 CT Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst in de Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie te Sint-Oedenrode en de begrafenis op het 
parochiekerkhof hebben op dinsdag 14 augustus 2012 
plaatsgevonden.

Tini Habraken

18 augustus 2011 – 18 augustus 2012

De leegte zonder jou
is met geen pen te beschrijven

De leegte zonder jou
zal altijd bij ons blijven

Maar voor fijne herinneringen 
verzacht onze smart

Voorgoed uit ons midden
maar voor altijd in ons hart

Christel, Thjeu en Noor Habraken ♥ ♥ ♥
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Politici over standpunten die mensen met een 
beperking raken 
Welke standpunten nemen de ze-
ven grootste politieke partijen in 
als het gaat om mensen met een 
beperking? Dat lichten ze zelf toe 
tijdens drie bijeenkomsten die 
MEE Noordoost Brabant en Zorg-
belang Brabant organiseren in 
Heesch, Boxmeer en Uden op 4, 
5 en 6 september 2012. Alle ge-
interesseerden en vooral mensen 
met een beperking zijn welkom. 
De toegang is gratis. Aanmelden 
kan tot 27 augustus. 

Op 12 september 2012 zijn de 
Tweede Kamerverkiezingen. In de 
aanloop daar naartoe zijn VVD, 
CDA, SP, PVV, D66, Groen Links 
en PVDA uitgenodigd hun stand-

punten toe te lichten aan mensen 
met een beperking en andere ge-
interesseerden. Ook is er ruimte 
voor debat. De thema’s die tijdens 
de bijeenkomsten centraal staan, 
hebben allemaal te maken met 
een inclusieve samenleving: Maak 
de samenleving toegankelijk voor 
iedereen; Organiseer écht passend 
onderwijs voor iedereen; Creëer 
gelijke kansen op het gebied van 
werk en inkomen voor iedereen; 
Garandeer betaalbare zorg voor 
iedereen. 

De bijeenkomsten zijn op dinsdag 
4 september in Heesch, woens-
dag 5 september in Boxmeer en 
donderdag 6 september in Uden. 

Het programma start om 19.30 en 
duurt tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.00 uur). Van 21.00 tot 22.00 
uur kunt u individueel informatie 
inwinnen bij de politieke partij(en) 
van uw keuze. Wilt u bij een van 
de bijeenkomsten aanwezig zijn, 
meldt u zich dan vóór 27 augustus 
aan via e-mail: secretariaat@mee-
nob.nl. Vermeld uw naam, tele-
foonnummer, e-mailadres,  welke 
avond u bezoekt en met hoeveel 
personen. Het adres waar de bij-
eenkomst plaatsvindt ontvangt u 
na aanmelding, kort voor de be-
treffende bijeenkomst. Meer infor-
matie? MEE Noordoost Brabant, 
www.mee-nob.nl, 
telefoon 0413 33 47 33.

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

Tel. 0413-476733
www.isb-techniek.nl

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

DeMooiRooiKrant breidt uit naar Liempde
Vanaf vandaag, woensdag 15 au-
gustus, komt DeMooiRooiKrant 
ook huis-aan-huis in ons aangren-
zend buurdorp Liempde. 

DeMooiRooiKrant heeft daar toe 
besloten omdat er veel vraag kwam 
van bewoners uit Liempde die de 
krant ook graag in de bus willen 
hebben. Direct vanaf het begin van 
de krant, volgende week twee jaar 

geleden, ligt DeMooiRooiKrant op 
twee vaste aflegpunten in Liempde. 
Daar vindt de krant gretig aftrek. 
Mede daarom heeft DeMooiRooi-
Krant besloten om haar vleugels uit 
te slaan. De oplage is daarom auto-
matisch verhoogd van 10.500 naar 
12.800 exemplaren. 

DeMooiRooiKrant wordt dus 
voortaan huis-aan-huis verspreid 

in Sint-Oedenrode, Nijnsel, Bos-
kant, Olland en Liempde. Daar-
naast liggen er exemplaren in de 
omliggende dorpen Schijndel, Wij-
bosch, Son en Breugel, Eerde, Zij-
taart, Mariahout en Lieshout. Ook 
is DeMooiRooiKrant 24 uur per 
dag na te lezen op internet: www.
demooirooikrant.nl. Het dagelijkse 
actuele Rooise nieuws kunt u vin-
den op www.mooirooi.nl.

Aanmelden kan nog steeds

Benefietdiner voor Stichting STOPhersentumoren

Rogier Renders, Jan van Vroenho-
ven, Paul van Nuland en Ralf Dirven 
gaan op 8 september drie maal de 
beruchte Mont Ventoux beklimmen. 
De fietsfanaten zien het als een 
flinke uitdaging. Niet alleen spor-
tief, maar ook omdat ze voor een 
goed doel drie keer de top proberen 
te bereiken.  Dat doel is Stichting 
STOPhersentumoren. Het kwartet 
haalde al veel geld op, maar volgen-
de week woensdag 22 augustus, 
volgt een benefietdiner in Brasserie 
de Beleving om dat bedrag flink op 
te schroeven.

Het diner vangt aan om 19.00 uur. 
Voor maar zestig euro kunnen men-
sen genieten van een heerlijk vijf-
gangenmenu met een bijpassend 
glas wijn, een Prosecco vooraf en 
een lekker kopje koffie tot slot. Het 
personeel stelt zich belangeloos be-
schikbaar en ook de leveranciers van 
het restaurant dragen hun steentje 
bij. Om nog meer geld in het be-

langrijke laatje te krijgen vindt tij-
dens de avond nog een bescheiden 
goederen- en dienstenveiling plaats. 
Een van de pronkstukken is een 
wielershirt van ex-wereldkampioen 
Fondriest. Gesigneerd en met regen-
boogmouwtjes stuurde hij het naar 
Paul van Nuland. De gehele op-
brengst van het diner gaat naar de 
Stichting STOPhersentumoren.

Paul heeft connecties met Fondriest, 
omdat de Rooienaar eigenaar is van 
WeCycling. Een bedrijf, gevestigd in 
Lieshout, dat racefietsen, sportvoe-
ding en fietsendragers importeert en 
distribueert. Dat is ook de reden dat 
Paul in contact kwam met Ventoux3 
en Stichting STOPtumoren. Via twit-
ter zag hij de mogelijkheid om aan 
de tocht mee te doen en aangezien 
Paul een verleden heeft met de ver-
schrikkelijke aandoening – bij zijn 
vrouw werd vijf jaar geleden een 
hersentumor gevonden en gedeel-
telijk verwijderd – was hij direct ge-

motiveerd om geld in te gaan zame-
len en extra te gaan trainen. Al snel 
sprongen Ralf, Rogier en Jan in zijn 
kielzog mee. Samen hopen ze dan 
ook dat veel mensen zich aan zul-
len melden voor het diner. Hoe meer 
geld om deze verschrikkelijke ziekte 
te stoppen, hoe beter.

Aanmelden kan bij 
Brasserie de Beleving: 0413-474392

v.l.n.r. Jan van Vroenhoven, Ralf Dirven, Paul van Nuland en Rogier Renders
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KEURSLAGERKOOPJE

Filetlapjes diverse soorten

4 stuks

5

50

SPECIAL

Beef Palermo

2 x 3 min bakken

100 gram

2

25

VLEESWARENKOOPJE

boterhamworst + snijworst

200 gram samen

2

30

WEEKAANBIEDING

VERY IMPORTANT BURGER

100% runds

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

KIPREEPJES +saus &

broodjes

SAMEN VOOR

6

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

NAZOMEREN
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CARAVANVERKOOPWEEKEND

Open zondag 19 aug - 9 sept!
van 11.00 tot 17.00 uur

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

Kort verhuurde caravans
tot €3500,- korting!

Bürstner, Hobby, Fendt etc

Eerste 
2013 

modellen 
binnen!

vanaf 720kg. 
Superlicht!!

Diverse merken 
movers

voor de 
scherpste prijzen

o.a. Truma, Enduro, 

Powermover en Al-Ko Mammut

Caravan- en camper 
schadeherstel

Van alle merken 
met originele 
onderdelen

Tot 4 jaar garantie 
en behoud van 

fabrieksgarantie
Jan Tinbergenstraat 6
Bedrijventerrein "De Kampen"
5491 DC Sint-Oedenrode

Nieuwe modellen Movers Schadeherstel

WWW.VANUDENCARAVANS.NL

Nieuw + 

Topoccasions
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Bestraling

het land in kaart gebracht
“mijn been is net een totempaal”
het is alsof de zuster lacht

in deze ruimte ben ik ongewapend
witte soldaten lopen wacht
ik word tot frontgebied verklaard

woede en tranen drukken mij
tegen het veld van de brancard
toch bang voor het uur U?

ik vloek verdomme, nee niet nu!
als met het codewoord ‘tot zo’
hun voetstap wegsterft op de gang

ben ik alleen, maar niet voor lang
ik hoor de stilte suizen van het
kobaltbombardement en

weerloos stel ik mij te weer
pijnloos doorzeefd, verbrand
blijf ik naar buiten groot, vooral

geen sentiment, “het viel wel mee
de eerste keer”, wat pijn doet is
de oorlog aan de binnenkant

    Kees Hermis

Uit: Het schot voorbij, 1987
      een queeste rond kanker

1

T

Desiree

Gerard en Anny
50 jaar getrouwd 

Gefeliciteerd!

Rien en Trees 
Gefeliciteerd met jullie 

40-jarig huwelijk
Ja, ja, het is echt waar

Janny is 30 jaar.

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

Rooise steak
Hamburger

Spare-ribs 
Rundersteak (naturel

of gemarineerd)

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood, uien-stokbrood
 en kruidenboter

huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€12,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

Wij verzorgen ook rouwdrukwerk
Sluisplein 60 5492 AM Sint-Oedenrode | Tel. 0413-479787

Info@printservice-sint-oedenrode.nl | www.printservice-sint-oedenrode.nl

Wij zijn een particuliere uitvaartonderneming.
Dit betekent dat u altijd een beroep op ons kunt doen 

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Claudia Klomp 
neemt 

‘afscheid’ 
van 

achternaam 

Claudia Klomp en Daan van 
der Heijden stapten afgelopen 
week in het huwelijksbootje. 

Symbolisch nam Claudia 
‘afscheid’ van haar achternaam. 

Samen met haar kersverse man 
duwde ze de grote MooiRooi 
klomp de Dommel in.

Geboren

Sanne
12-08-2012
dochter van 

Rob Heijmans en 
Anniek Huijberts

Sweelinckplein 28
5491 LH Sint-Oedenrode

Dit brave 'menneke' 
wordt 50 !

Proficiat !
Anouk, Eline, 

Jeroen en Gertru

Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Voor een ieder met MS, een collectant in de bres
Eén op de duizend mensen in Ne-
derland krijgt de diagnose Multi-
ple Sclerose, een niet te genezen 
ziekte van het centrale zenuw-
stelsel.

De diagnose wordt vaak gesteld 
bij mensen tussen de 20 en 40 
jaar, in een tijd dat je op het punt 
een studie te volgen of aan ge-
zinsuitbreiding denkt. Opeens is 
de toekomst niet meer zeker. Wat 

kun je wel blijven doen en wat 
niet meer? Niemand weet hoe 
MS zich ontwikkelt. Het Natio-
naal MS Fonds is in 2005 gestart 
met het organiseren van een lan-
delijke collecteweek.  

Er zijn nu ca. 10.000 collectanten, 
nog lang niet overal wordt gecol-
lecteerd. Het streven is om voor 
elke MS-patiënt, een collectant 
op straat te zien tijdens de col-

lecteweek. 17.000 mensen met 
Multiple Sclerose verdienen net 
zoveel collectanten. 

Het Nationaal MS Fonds zet zich 
in voor mensen met MS door het 
geven van duidelijke voorlichting 
en het financieren van toegepast 
wetenschappelijk onderzoek Het 
Fonds kan haar werk alleen doen 
dankzij giften. De huis aan huis 
collecte in november is de be-

langrijkste inkomstenbron.

De collecteweek is van 19 t/m 
24 november. Meld je aan bij het 
Nationaal MS Fonds, www.nati-
onaalmsfonds.nl of via 010-591 
98 39. Donaties klein of groot zijn 
welkom op giro 5057 in Maas-
sluis. Namens alle mensen met 
Multiple Sclerose, hartelijk dank!

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Ikebana: de weg van de bloemen

Ikebana, wat letterlijk ‘levende 
bloemen’ betekent, is de Japanse 
kunst van bloemstukken maken. 
Het wordt ook wel ‘kadō’ genoemd 
— de weg van de bloemen. Daar 
kan Annemiek van Scheijndel uit 
Sint-Oedenrode alles over vertel-
len. Dat deed ze afgelopen don-
derdagmiddag in Odendael ook. 
Daarnaast liet ze ook zien hoe het 
moest door middel van een cursus 
in het kader van de KBO zomer-
activiteiten. Een vijftiental dames 
luisterde aandachtig en ze gingen 
aan de slag. Iets heel moois kwam 
uit hun vingers. 

In tegenstelling tot de kunst van 
het bloemschikken in de Westerse 
wereld, waar vooral de kwaliteit 
van de bloemen voorop staat, is 

de Japanse bloemschikkunst ge-
richt op het scheppen van een 
fraaie compositie. Men geeft aan-
dacht aan het lijnenspel, ritme en 
kleur. Met Ikebana brengt men de 
omgeving binnen, in relatie met 
buiten, de natuur. Daarom worden 
in een Ikebana-bloemstuk niet de 
bloemen van één soort gebruikt. 
Door gebruik van meerdere delen 
van de plant, of verschillende plan-
ten, staat het bloemstuk symbool 
voor de gehele natuur.

Een moderne vorm van Ikebana, 
de Sogetsu school, dateert uit 
1929 en is expressiever dan de 
klassieke stijl. Aan deze stijl waag-
den de dames zich afgelopen don-
derdag. Dit wordt aangeduid met 
zen'ei ikebana' of zen'eibana. Te-

genwoordig wordt bloemschikken 
beschouwd als een van de traditi-
onele Japanse kunsten. Er bestaan 
meer dan 2000 scholen waar Ike-
bana geleerd kan worden, en die 
ingeschreven zijn bij het Japanse 
ministerie van Onderwijs. Belang-
rijke scholen zijn naast de genoem-
de Ikenobo, Ohara en Sogetsu

De komende weken staat er nog 
van alles op het programma van 
de KBO zomeractiviteiten. Hieron-
der ziet u een klein overzicht:
Dinsdag 14 augustus van 14.30 
– 16.15 uur: Familiefilm Pinokkio 
(Odendael)
Donderdag 16 augustus van 11.30 
tot 14.00 uur: Brunch (kasteelpark)

Team OBS de Springplank neemt gebouw onder handen

Het nieuwe schooljaar was nog 
niet begonnen, maar de teamleden 
van OBS de Springplank staken af-
gelopen week alweer flink de han-
den uit de mouwen. Aan het begin 
van de zomervakantie werden de 
binnenwanden van de kleutergroe-
pen geheel vervangen. De witte 
wanden en deuren maakten plaats 
voor vrolijk gekleurde wanden 
waarin de kapstokjes netjes weg-
gewerkt konden worden en met 
veel dichte kastruimte. Ook wer-
den de wanden en plafonds van 
de kleutergroepen fris wit gemaakt 
met hulp van betrokken ouders. 

OBS de Springplank staat voor ‘het 
beste halen uit alle leerlingen, met 
oog voor hun kwaliteiten en onder-
linge verschillen’. “Daarbij is naast 
een rijke leeromgeving ook rust en 

structuur erg belangrijk”, aldus in-
tern begeleider Marieke van Boxtel. 
Het gebouw straalde dit laatste nog 
onvoldoende uit en daar moest dus 
verandering in komen. Inhoudelijk 
zijn er de afgelopen jaren veel ver-
nieuwingen geweest. Lesmetho-
des werden vervangen en de zorg 
werd nog uitgebreider, voor zowel 
leerlingen die onderpresteerden als 
voor de leerlingen die gemiddeld 
of bovengemiddeld presteerden. 
Voor deze laatste groep wordt ook 
komend schooljaar verder gewerkt 
met MIND en het DHH-model, 
dat zorgt voor leerarrangementen 
en aanpassingen voor de kinderen 
die meer kunnen, zodat ook zij zich 
blijven ontwikkelen en uitgedaagd 
worden. 

Als je een schoolgebouw binnen-

loopt, moet je voelen waar een 
school voor staat. De Springplank 
geeft de prioriteit aan goed on-
derwijs en investeert dus vooral in-
houdelijk. Met beperkte financiële 
middelen, maar dankzij de fantas-
tische inzet van ouders, vrijwilligers 
en teamleden, hebben we de afge-
lopen tijd toch ook aan het uiter-
lijk van de school kunnen werken 
en de komende tijd gaan we daar 
stapsgewijs mee verder. Wie nu de 
school binnenloopt, ziet geen strak, 
splinternieuw gebouw, maar wel 
een gebouw dat fris oogt, rust en 
bovenal betrokkenheid uitstraalt 
van leerlingen, ouders en teamle-
den. Want dat laatste is waar het in 
het onderwijs om draait. Openbaar 
onderwijs staat tevens voor open-
heid, dus loop gerust eens binnen 
om een kijkje te nemen!

Dubbel jubileum D.I.O. De Vlinder

Tien jaar geleden opende Drogiste-
rij Parfumerie De Vlinder in Schijn-
del haar deuren. In 2002 kreeg Wil 
van Asseldonk, met toen reeds 30 
jaar ervaring in de drogisterij, de 
mogelijkheid om de zaak waar ze 
werkte over te nemen. Na een ver-
bouwing werd de nieuwe zaak op 
21 augustus 2002 geopend onder 
een nieuwe naam: “De Vlinder”. 

Doordat steeds meer klanten De 
Vlinder wisten te vinden en het as-
sortiment inmiddels behoorlijk was 
uitgebreid kwam er behoefte aan 
meer ruimte. Toen bekend werd 
dat het pand van Schlecker in de 
Molenstraat vrijkwam is er snel ge-
handeld.  Na een rigoureuze ver-
bouwing werd op 28 oktober 2010 
het nieuwe pand geopend en werd 
meteen overgestapt van “Uw Eigen 
Drogist” naar de “D.I.O.”-formule. 
De Vlinder is al vaak genomineerd 
in verschillende categorieën en in 
2012 was D.I.O. de “Beste Service-
drogist”.  In 2012 is de zaak nu weer 
genomineerd in de categorie “Local 

Hero” van 180 D.I.O. drogisten! 
Daar is men ontzettend trots op.
 
Deze waardering komt niet aange-
waaid. Er wordt veel voor gedaan; 
continue bijscholen, veel service ver-
lenen en een uitgebreid assortiment, 
waaronder Solgar, Orthica, Collistar, 
Louis Widmer, Pupa, diverse siera-
den en een mooie collectie Bulaggi 
tassen.  Daarom is er van 19 tot en 
met 26 augustus een feestweek en 
bent u van harte welkom. Zie de ad-
vertentie voor het programma.
Een speciale vermelding hierbij is de 
komst van twee verpleegkundigen 
van “Care for Women” op zaterdag 
25 augustus waarbij gratis bloedsui-
ker geprikt en bloeddruk gemeten 
kan worden.

Er is nog een 2e jubileum: bij de start 
van deze feestweek op 20 augustus 
is Wendy 10 jaar in dienst. Zij is al 
jaren een van de vaste gezichten 
van de winkel in het begin van de 
week en we zullen haar dan ook in 
de bloemetjes zetten. Doet u mee?

advertorial

Actiekalender van onze feestweek. 
Actie alleen geldig op aangegeven dag!

Maandag: Speciale adviseur van Arkopharma voor Fytotherapie 
  Actie: alle verpakkingen van Arkocaps 3+1 gratis met  
  daarbij ook nog Fytotherapie gids t.w.v. € 4,95 gratis.
Dinsdag: Bij aankoop van een Collistar product betalen wij de  
  BTW voor u. U heeft daardoor 19% korting.  
Woensdag: Gratis huidanalyse door Plantesystem. Bij aankoop van  
  een product van Plantesystem betalen wij de BTW   
  voor u. U heeft dus 19% korting.
Donderdag: Demonstratice Juvena verzorgingsproducten en alle  
  Juvenaproducten 1 + 1 gratis (goedkoopste = gratis), 
  Visagiste van Pupa Make-Up. Bij aankoop van een   
  product van Pupa betalen wij de BTW voor u. U heeft  
  dus 19% korting.
Vrijdag:  Sans Soucis Make-Up dag van 10:00 tot 17:00 uur. Bij  
  aankoop van een Sans Soucis product betalen wij de  
  BTW voor u. U heeft dus 19% korting.
Zaterdag: Bij aankoop van een Louis Widmer product betalen wij  
  de BTW voor u. U heeft daardoor 19% korting. 
Zondag: Hartemèrt! Speciale acties ter afsluiting van de feestweek!
  Op onze kraam: Kneipp met flinke kortingen, geuren  
  voor speciale ronde prijzen en uitverkoop van diverse  
  artikelen. Op=Op!!
  In de winkel diverse acties, maar welke blijft nog even  
  een verrassing. Voor elke klant is er in elk geval een   
  leuke attentie.
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Als U gaat klussen op Uw vakantiedag,
Forum helpt U graag

met goed advies en ’n vriendelijke lach!

Tijdens de vakantie 
bezorgen wij al uw (bouw) materialen 

gewoon bij u thuis

Wij zijn van maandag t/m donderdag dag open 
van 08.00 tot 18.00 uur 

op vrijdag van 08.00 tot 20.00 uur
en op zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl

Denk aan uw Gratis Kluswijs Spaarpas, 

Deze pas geeft recht 5% korting op al uw aankopen

m.u.v. de bouwmaterialen en andere aanbiedingen

Volop classic cars achter de Rabobank
Zesde editie van de Elvis memorial day bij café Van Ouds 

Elvis Presley, wel bekend bij iedere 
generatie wordt aankomend week-
end, op 19 augustus, wederom op 
een bijzondere wijze herdacht op 
het Kerkplein bij café Van Ouds. 

Wie kent er nu niet een nummer 
van deze held? Zondag is het op 
één dag na 35 jaar geleden dat El-
vis gestorven is.  Voor de real fans 
is Elvis nog steeds springlevend. 16 
Augustus 1977, op 42-jarige leef-
tijd, werd de King of Rock & Roll 
van ons weggenomen. Dit willen 
we zeker niet ongemerkt voorbij 
laten gaan.

Vorig jaar hebben we de 5de editie 
van de Elvis Memorial Day kunnen 

vieren en wederom met succes. Er 
is weer de nodige inspanning gele-
verd om deze held op zondag 19 
augustus te herdenken.

Iedereen, ook de USA reizigers die 
niet naar Memphis gaan en men-
sen die in het bezit zijn van een 
klassieke Cadillac, Chevrolet of een 
ander voertuig uit de Rock’n’Roll 
tijd, zijn van harte welkom rond de 
klok van 12:00 uur op het Kerk-
plein. Dit jaar is er achter de Rabo-
bank óók de gelegenheid om uw 
classic car te presenteren.  

Het beloofd weer een geweldi-
ge dag te worden en wel met de 
volgende artiesten, giftshops e.d. 

Live optredens van: The Wieners 
en Mark Elbers, een Kenworth 
showtruck (ware grootte), Peterbilt 
showtruck (schaal 1:4,afstand be-
stuurd) en Classic Usa cars. Diverse 
kraampjes met o.a. nummerborden 
oud en naar wens gedrukt. Ook 
zullen er mini jukeboxen te koop 
aangeboden worden en zijn er di-
verse schilderijen en attributen van 
Elvis te verkrijgen. Niet te vergeten 
de dansers en danseressen. Voor de 
kinderen is er Popcorn/suikerspin/
snoepkraam en een luchtkussen.

Natuurlijk dit jaar ook weer aanwe-
zig de Elvis Fanclub:
It's Elvis Time!
 

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Roijakkers
  Grondwerken

Infra
Grond / sloopwerken in beperkte ruimte

Riolering / (sier)straatwerk
Graafmachineverhuur

Ollandseweg 89 5491 GR Sint-Oedenrode 
Tel. 0413 - 478265 Mob. 06 - 51775952
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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
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@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)

Politiek dichterbij
De redactie wil het plaatselijke 
en regionale nieuws op een open, 
uitnodigende en vriendelijke wij-
ze onder uw aandacht brengen. 
De plaatselijke politici mogen 
daarbij niet ontbreken. Ons valt 
op dat de Rooise burger weinig 
of niets van het Rooise raads- of 
commissielid weet. DeMooiRooi-
Krant geeft in de maandelijkse ru-
briek “De politiek dichterbij” het 
woord aan de persoon achter het 
raads- en commissielid. De inter-
views worden afgenomen op het 
voor hem of haar mooiste plekje 
in Sint-Oedenrode. Wij streven 
naar een open en aangenaam 
gesprek waarbij op de persoon 
wordt ingezoomd en niet op poli-
tieke standpunten. 

Aangezien we alle raadsleden aan 
de tand hebben gevoeld laten we 
deze week voor het eerst een com-
missielid aan het woord. Het leek 
ons leuk om met de jongste te be-
ginnen: 

Rik Compagne (24) van Hart voor 
Rooi / PvdA

We staan hier op het pleintje aan 
de Borchgrave. Waarom is dit je 
favoriete plek?
“Een groot gedeelte van mijn so-
ciale leven speelt zich hier af. Café 
’t Straotje is namelijk mijn stam-
kroeg en ik kom hier graag met 
mijn vriendin en vrienden. Daar-
naast heb ik bij Pan en Cook ge-
werkt. Dat is hier vlakbij. Een an-
dere reden waarom ik deze plek 
heb gekozen is dat het een nieuw 
stukje Rooi is wat extra aandacht 
verdient. Het mag meer betrokken 
worden bij de rest van het centrum 
en ik wil graag dat het een keer 
positief in het nieuws komt.”

Ben je een echte Rooienaar?
“Ik ben geboren in Stadskanaal 
(Groningen), maar al op jonge 
leeftijd naar Sint-Oedenrode ver-
huisd. Ik heb hier mijn vrienden, 
mijn vriendin (die ook uit Rooi 
komt), mijn sport en mijn hobby’s. 
Daarom voel ik me een echte Rooi-
enaar.”

Wat doet een commissielid eigen-
lijk?
“Een commissielid is een plaatsver-
vangend raadslid. Ik bereid techni-
sche stukken voor door vragen te 
stellen en informatie in te winnen. 
Mij bevindingen draag ik daarna 
weer over aan de raadsleden, zo-
dat zij minder werk hebben.”

Hoe ben je commissielid gewor-
den?
“Toen ik twee jaar geleden mijn 
opleiding HBO bestuurskunde/
overheidsmanagement succesvol 
afrondde, was ik al twee jaar lid 
van de landelijke PvdA. Mari Thij-
sen zag bij toeval dat ik op die lijst 
stond en nodigde me uit voor een 
gesprek. Daarna bracht hij me in 
contact met Janneke van den Heu-
vel. Ik woonde wat achterbanver-
gaderingen bij en besloot me aan 
te sluiten bij Hart voor Rooi/PvdA. 
Daarna werd ik gevraag om op de 
lijst te staan. Ik stond als vijfde ge-
noteerd en viel daarom net buiten 
de boot om in de raad te komen. 
Ik hoop dat de volgende verkiezin-
gen dusdanig positief uitpakken 
dat ik alsnog in de gemeenteraad 
plaats mag nemen. Het ligt er na-
tuurlijk ook aan wat de andere 
partijleden doen.”

Ben je altijd al geïnteresseerd ge-
weest in politiek?
“Veel mensen zullen mijn va-
der wel kennen. Hij is een oud-
gemeentesecretaris. Dat heeft hij 
jaren gedaan en drie jaar geleden 
is hij daar mee gestopt. Thuis heb-
ben we altijd veel over politiek ge-

praat. Ik vind het erg interessant 
om het te volgen. Zowel landelijk 
als lokaal.”

Denk je een bijdrage te kunnen 
leveren?
“Er wordt echt naar mij geluisterd 
en ik sta middenin de samenle-
ving, dus ik denk zeker dat ik van 
waarde kan zijn. Alles wat speelt in 
de samenleving vang ik op tijdens 
het uitgaan, op straat en langs het 
voetbalveld of in de kantine.”

Kun je voorbeelden noemen waar 
jij je sterk voor zou maken?
“Ik zou graag willen dat de WMO 
(Wet Maatschappelijke Onder-
steuning) beter bekend wordt 
onder het Rooise publiek. De ge-
meente is nu bezig met kantelen 
en heeft een duidelijk doel van 
waar het naar toe wil. Daarom zou 
ik er niet alleen met berichten in 
de krant aandacht aan schenken, 
maar ook mondeling. Mond-tot-
mond reclame helpt misschien wel 
het beste. Een ander voorbeeld is 
ZZP’ers. Veel vrienden van mij zijn 
ZZP’er. Het zijn metselaars, hove-
niers enz. De gemeenschap zou ze 
extra hulp kunnen bieden zodat ze 

niet in een zwart gat vallen wan-
neer ze even geen werk hebben. 
ZZP’ers zijn namelijk een belang-
rijke factor in onze economie.”

Wat voor werk doe je eigenlijk?
“Sinds kort ben ik beleidsmede-
werker bij de gemeente Boekel. Ik 
ben erg blij dat ik daar een kans 
heb gekregen want door de bezui-
nigingen is het moeilijk om ergens 
binnen te komen. Eerder ben ik 
vanuit de detachering ondersteu-
nend begonnen in Grave. Daarna 
werkte ik in Zaltbommel. Ik hield 
me bezig met jongeren, ouderen, 
sport enz. Zeg maar de ‘zachte 
kant’ van de gemeente. Daar 
kreeg ik zeer positieve kritieken. 
Na een periode Maastricht ben ik 
nu dus in Boekel beland. Ik hoop 
me er te specialiseren.”

Heb je hobby’s?
“Natuurlijk. Ik breng veel tijd door 
met mijn vriendin en vrienden, ik 
ga graag naar de kroeg en ik speel 
in Rhode 6. Vijf of zes jaar geleden 
zijn we samen gaan voetballen in 
een vriendenteam. Met ongeveer 
hetzelfde groepje speel ik ook in 
de zaal.”

-  Eten bij strekenproeverij van den elsen in de vernieuwde serre en het 
terras van de Gertruda Hoeve

- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

Strekenproeverij van den elsen - 
Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND Son en Breugel

info@gertrudahoeve.nl - 0499 - 471 037 - 
www. gertrudahoeve.nl

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Janske van der Meijden na 60 jaar terug in Olland

In Rooi zijn we trots op de vele 
bewoners die ons dorp gemaakt 
hebben tot wat het nu is; een 
druk, gezellig en typisch Brabants 
dorp midden in de Meijerij. Maar 
er zijn ook veel mensen, geboren 
en getogen in Rooi, die het dorp 
om verschillende redenen verla-
ten hebben en elders zijn gaan 
wonen. Meestal in de omringende 
dorpen, maar soms ook ver weg, 
in Canada of Nieuw-Zeeland bij-
voorbeeld.  

Een voorbeeld daarvan willen we 
voorstellen aan onze lezers. In Ol-
land, om precies te zijn op Stok 12, 
stond het stamhuis van de familie 
van der Meijden. Het huis werd 
gebouwd door Adrianus (Janus) 
van der Meijden en zijn boer Mar-
tinus (Thies). Dit moet omstreeks 
1927 zijn geweest, dus 85 jaar 
geleden. Janus was boer met en-
kele ‘bunders’ grond. Met 3 of 4 
koeien, enkele varkens en kippen 
kon hij zijn gezin onderhouden. 
Naast het boerenwerk beheerste 
Janus, evenals zijn broer Thies, het 
vak van klompenmaker. Hij was 
gespecialiseerd in het uithollen 
van klompen: ‘heulen’ genaamd. 
Hij verdiende daarmee 7 cent per 
paar, op voorwaarde dat hij min-
stens 100 paar per week kon le-
veren. Janus trouwde in mei 1913 
met Elisabeth (Beth) van Aarle, af-
komstig uit Schijndel. In het gezin 
werden 7 kinderen geboren waar-

van er één stierf op de leeftijd van 
3 maanden. Zes kinderen , drie 
jongens en drie ‘durskes’, groeiden 
op (zie foto).

Iedereen uit het gezin is overle-
den met uitzondering van één: 
Janske, geboren in 1923 en dus 89 
jaar oud, gezond van lijf en leden 
en alert. Niks Alzheimer, ze weet 
nog……alles! In 1952 trouwde 
Janske met Theo van Boxtel, af-
komstig uit Gemonde, waar zijn 
vader een bakkerij had. Het echt-
paar van Boxtel-van der Meijden 
ging in Vught wonen waar ze vele 
jaren lang een goed lopende krui-
denierswinkel hadden. Theo van 
Boxtel overleed 3 jaar geleden, 
nadat ze 57 jaar getrouwd waren. 
Voor Janske was het jarenlang een 
gekoesterde wens om nog eens 
terug te keren naar het ‘stam-
huis’, Stok 12. Op 2 augustus was 
het dan zo ver. Met haar dochter 
Marjolein en zoon (Ad) van haar 
oudste broer Piet, werd na meer 
dan een halve eeuw de grond be-
treden waar ze één derde van haar 
leven doorbracht. Ad bewaart ook 
fantastische herinneringen aan het 
oude huis waar hij enkele jaren ‘s 
nachts bleef slapen om op oma 
(opoe Beth) te passen, die vroeg 
weduwe was geworden. Het huis 
wordt al sinds 21 jaar bewoond 
door Mieke en Gerard van den Til-
laart, beiden geboren en getogen 
in Olland. Zoals te verwachten is 

het huis van binnen en van buiten 
totaal veranderd  in een nieuwe 
woonboerderij. Dus herkenning 
naar de periode 1950 was er ei-

genlijk nauwelijks. Veel minder 
veranderd is de omgeving. Overal 
staan ruisende populieren, net als 
toen. De Rooienaren noemen die 
‘Cannedassen’ naar de oorspron-
kelijke naam Canada populieren. 
Zij leveren het hout voor de klom-
pen. Nergens vindt men zoveel 
Cannedassen als in Rooi, Liempde, 
Schijndel, Boxtel en Best.

En dan de stroom van herinnerin-
gen die loskomt en maar niet op-
houdt. Al vertellend komt Janske 
op de periode van de Tweede 
Wereldoorlog. Ollandse mensen, 
waaronder de familie van der 
Meijden moesten van de Duitsers 
hun huis verlaten omdat het pre-
cies in de frontlinie lag. Ze kregen 
enkele uren de tijd om hun boel-
tje te pakken. Alle dieren moesten 
noodgedwongen achterblijven, 
behalve het paard. Dat trok de 
platte wagen, waarop de schamele 
bezittingen werden meegevoerd 
naar Gemonde, waar het veiliger 
was. Toen ze terugkwamen wa-
ren alle koeien, varkens en kippen 
weg. Uiteindelijk vonden ze twee 
kippen terug en één koe, die in 
Boxtel bleek te staan. Door gra-
naatvuur waren bomen die voor 
het huis stonden kapotgeschoten 
en door het dak gevallen. Het 
woord slachtofferhulp was nog 

niet uitgevonden en ze moesten 
van nul af weer beginnen. En dat 
deden ze.

Na de oorlog kwam de periode 
van wederopbouw in Nederland. 
Duidelijk werd dat de kinderen 
van de keuterboertjes niet van het 
agrarisch bedrijf konden bestaan. 
Ze zochten werk in de opkomende 
industrie: ODA in Rooi, PHILIPS en 
DAF in Eindhoven. Meerdere Ol-
landse boerderijtjes raakten op den 
duur ontvolkt nadat éérst de kinde-
ren vertrokken waren en daarna de 
ouders stierven. Deze boerderijen 
kwamen te koop. In de zeventiger 
jaren van de vorige eeuw werd het 
mode voor stadse mensen om zo’n 
boerderij te kopen en op te knap-
pen  voor comfortabele bewoning 
op het platteland. Dat is gelukkig 
ook gebeurd met het huis op Stok 
12. Het is nu een perfecte woning, 
tot de laatste steen gerestaureerd. 

Wij bedanken de huidige bewo-
ners, Mieke en Gerard van den Til-
laart, voor een unieke en bijzonder 
gezellige Brabantse reünie. Zij heb-
ben niet alleen het stamhuis gered 
maar waren ook bereid om ons te 
ontvangen en te verwennen met 
koffie en Bossche bollen.

Ad van der Meijden.

Het complete gezin Van der Meijden.   

Janske met haar dochter Marjolein en Ad van der Meijden voor het huis aan de Stok in Olland.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

6 dagen per week open
Elke zondag open 12-17 uur
Maandag gesloten

Openingstijden
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I.V.M. VERHUIZING NAAR EEN APPARTEMENT MOET ALLES WEG! 

SCHILDERIJEN  -  MEUBILAIR  - KLEDING – TUINGEREEDSCHAP – MAAIMACHINE – 

KETTINGZAAG – HOGEDRUK REINIGER – GOLFSETS –ANTIEKE HAARDOMBOUW   

*** EN NOG VEEL MEER, ALLES MOET WEG T.E.A.B. *** 

ZONDAG 19 AUGUSTUS VAN 10:00 TOT 16:00 

FAM. HENDRIKS - SCHOOLSTRAAT 7 

TEL: 0413 – 479534 - OLLAND 

Neem gerust een kijkje!! 
 

I.V.M. VERHUIZING 
NAAR EEN APPARTEMENT 

MOET ALLES WEG!

schilderijen  -  meubilair - kleding 
tuingereedschap - maaimachine  
kettingzaag - hogedrukreiniger 

golfsets - antieke haardombouw  

*** EN NOG VEEL MEER, 
ALLES MOET WEG T.E.A.B. ***

ZONDAG 19 AUGUSTUS VAN 
10:00 TOT 16:00
Fam. Hendriks 
Schoolstraat 7

Tel: 0413 – 479534 - Olland
Neem gerust een kijkje!!

 

                               Rugzakken met naam of tekst. 

                                  Voor meer informatie of bestellen 

                                              neem contact op met: 

                                   Jeanette van Hintum  06-12122919 

                                   www.borduurkadoshop.nl 

 

 

 

 

(o.a. Hobby, Fendt, Bürstner, 
Detleffs, KIP, Chateau, etc.)

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

Jan Tinbergenstraat 6, Sint-Oedenrode
Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel. 0413 - 477 022
www.vanudencaravans.nl

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

C A R A V A N T E C H N I E K
S I N T - O E D E N R O D E  B V

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

Wij herstellen elke schade aan alle merken caravans 
en campers tot 4 jaar garantie.

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!
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Komend weekend eindelijk weer optredens in centrum

Na een lange, maar fijne zomer-
stop, is het weer tijd voor muzi-
kale optredens in het centrum, 
georganiseerd door Zomerevene-
menten Sint-Oedenrode. Vrijdag 
en zaterdag is er een gevarieerd 
aanbod van muziek.

Op vrijdagavond 17 augustus 
speelt blaaskapel Tiona van 19.00 

tot 21.00 uur in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Ze staan in Rooi 
en de verre regio bekend als een 
toporkest. De leden van de groep 
zijn stuk voor stuk sterke muzikan-
ten en dat uit zich in hun optreden.
Na een gezellige vrijdagavond 
staat er op de zaterdagmiddaga-
genda nog meer moois. Het Rooi-
se smartlappenkoor ‘de Dommel-

klanken’ loopt van 14.00 tot 16.30 
uur rond in het centrum. De man-
nen zingen prachtige Nederlands-
talige liederen die zorgen voor een 
gemoedelijke sfeer. Op dezelfde 
tijd speelt de blaaskapel Octopus 
op de kiosk. De band heeft een 
sterk repertoire en is al vaker in 
Rooi geweest om zich te laten ho-
ren. Voor meer info: 0413-472241

Koninginnepage gespot in Boskant

In de tuin van Henny van Berkel 
in de Wilgenstraat (Boskant) is de 
Koninginnepage gespot. De Ko-
ninginnenpage (Papilio machaon) 
is een vlinder uit de familie pages. 

De Koninginnenpage is een wat 
bekendere soort in vergelijking 
met andere pages, vanwege de 
relatief grote spanwijdte tot 75 
millimeter en de overwegend gele 
kleuren. De vleugels hebben daar-
naast een opvallende zwart-gele 
tekening met blauwe accenten, 

een rode vlek aan de achtervleugel 
en een langwerpig, zwart gekleurd 
vleugelaanhangsel dat de vleugel-
staart of -slip wordt genoemd. De 
Koninginnenpage heeft een zeer 
groot verspreidingsgebied in ver-
gelijking met andere vlinders, wat 
de bekendheid ten goede komt. 
Het is de grootste onder onze in-
heemse dagvlinders en voor velen 
ook de mooiste. De grondkleur 
van boven- en onderkant van de 
vleugel is geel, maar ook andere 
kleuren komen voor.

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

 

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

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Vervolg voorpagina

Tsjechen weten nu hoe Rooise Damianen werken

Na het ontvangst en de voorstel-
ronde in het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg vertrok het 
gezelschap naar lunchcafé Brow-
nies & Downies. Om een speciale 
reden uiteraard. Bij Brownies  & 
Downies werken mensen met een 
verstandelijke beperking. Dat con-
cept kennen ze in Tsjechië niet. 
De bezoekers waren blij verrast en 
prezen het initiatief van eigenaar 
Teun Horck, die zijn manier van 
werken bekwaam overbracht op 
zijn gasten. Tot 1989 verzorgde de 

Tsjechische staat zogenaamd voor 
mensen met een beperking door 
ze op te bergen in instellingen ver 
weg van de samenleving. Na de 
“Fluwelen revolutie” in 1989 zette 
Adamek zich in voor deze mensen 
door het opzetten van een Caritas-
organisatie. Het bleef niet alleen 
bij het zorgen van de beperkte 
mensen, maar ook zette hij zich 
in voor andere groepen kwetsbare 
mensen en ontplooide hij activi-
teiten zoals het opzetten van een 
tehuis voor ongehuwde moeders, 

slachtoffers van huiselijk geweld 
en mensen die thuiszorg.

Toen de magen waren gevuld 
ging de groep weer terug naar het 
thuishonk. Op naar het volgende 
thema: ouder worden in Neder-
land, maar ook in Tsjechië. Hoe is 
dat daar? Iedere maand is er een 
‘onderonsje’ in het Damiaancen-
trum. Senioren uit Sint-Oedenro-
de praten dan over verschillende 
thema’s. Dit keer schoven ze dus 

aan bij de Tsjechen. Ze leerden 
van elkaar op bijzondere wijze. 
Het was sowieso een bijzondere 
dag, en buitengewoon geslaagd. 

Of de Rooise Damianen een keer 
naar Tsjechië gaan om hun nieuwe 
vrienden op te zoeken is nog niet 
zeker. 

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

19,50 EURO pp
65+ € 18,50 keuze uit 50 gerechten

Zaterdag en zondag  

€ 16,80 pp 65+ € 15,80
geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102
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Lia van Ham
Enige jaren geleden stapte ik vol goede moed 
naar Health City. Ik had al enige tijd rugklach-
ten en zou nu gaan sporten. Ik werd vriende-
lijk ontvangen en we zouden een schemaatje 
opstellen. Maar eerst even checken of alles 
wel verantwoord zou zijn. Dus even bloed-
druk meten…nou mevrouw we gaan even 
helemaal niet sporten. We raden U dringend 
aan langs Uw huisarts te gaan  Om een lang 
verhaal kort te maken; ik kwam met een licht 
hartinfarct in het ziekenhuis terecht.

Na enige maanden heb ik samen met de men-
sen van Health City hard gewerkt  om een voor 
mijn leeftijd acceptabele conditie te behalen.

Nu is het zaak deze conditie te behouden en 
heb ik het gevoel zelf iets aan mijn lichame-
lijke en automatisch aan mijn geestelijke  ge-
zondheid  bijdraag, alsof ik het een beetje in 
eigen hand heb.

Als bonus, na al die inspanningen, even relaxen 
in de sauna. Ik kan het iedereen aanraden.

Lia van Ham

Willem van der Heijden
Mijn naam is Willem van der Heijden, inmiddels 3 
jaar lid bij Health City Sint-Oedenrode. Toen ik hier 
begon was ik nog student in Nijmegen en hoofd-
zakelijk op het hockeyveld actief met sport bezig. 
Ondanks de trainingen en wedstrijden groeide de 
behoefte om wat meer te gaan sporten. 

Daarom ben ik lid geworden bij Health City en dat 
was prima bevallen. De vrijheid om te gaan spor-
ten wanneer het mij uit komt is ideaal in een druk 
weekprogramma. Daarnaast was de afwisseling 
tussen fitness en cardio training ook een mooie 
uitdaging. Zodoende ben ik in drie jaar tijd sterker 
en fitter geworden. Dankzij mogelijkheden voor 
loop- en fietstrainingen heb ik mezelf ook nog 
mooi op tijd klaar kunnen 
stomen voor een fiets-
tocht over Alpe d’Huez!

De stap om lid te wor-
den was klein en ik ben 
er nog steeds tevreden 
mee. Ik ben zelfs steeds 
vaker komen sporten 
omdat het een vol-
daan gevoel geeft. Er 
zijn sporters van alle 
niveaus dus je voelt 
je op je gemak en er 
hangt een ontspannen sfeer.

Jan Bekkers
Twee jaar geleden moest ik revalideren bij een 
fysiotherapeut na een zware knieoperatie en 
zo kwam ik terecht  bij Totalfysio, gevestigd in 
Health City Sint-Oedenrode.  Dit is perfect ver-
lopen en nadat ik mijn knieën weer mocht be-
lasten wilde ik doorgaan met sporten om mijn 
beenspieren sterk te houden, af te vallen en fit 
te blijven. In de tijd van revalidatie heb ik Health 
City beter leren kennen en de accommodatie be-
viel me erg goed. Ik heb toen besloten om hier 
twee keer per week te blijven sporten. 

Dit sporten deed ik meestal op mijn eigen manier totdat ik regelmatig een 
PERSONAL COACH  met mensen bezig zag. Ik ben toen gaan informeren en 
kwam terecht bij Danielle. Zij heeft mij het een  en ander duidelijk uiteen-
gezet  en mijn keuze was al snel gemaakt.

Danielle geeft mij nu twee keer per week een uur persoonlij-
ke begeleiding. Zij zorgt ervoor dat ik de juiste training krijg 
aan de hand van mijn blessures en mijn doelstellingen. Ook 
heeft ze mij geholpen met inzicht in mijn voedingspatroon 
waardoor mijn gewicht aanzienlijk is afgenomen en ik  me een 
stuk fitter voel.  Deze resultaten zijn voor mij een extra motiva-
tie om na mijn vakantie weer aan de slag te gaan!

HealthCity Sint Oedenrode - Bremhorst 4 5491 LR Sint Oedenrode - Tel. 0413 - 477250

Dure vakantie gehad 
maar wil je toch al 

beginnen met sporten?

 Begin nu en kriJg tot 
1 oktoBer gratis!

 Kom langs en 
informeer naar de voorwaarden.

HealthCity Bremhorst 4 
5491LR Sint-Oedenrode 

of check onze website www.HealthCity.nl

Willem staat rechtsonder op de 
groepsfoto

Jan Bekkers

Dorpsherberg 15 jaar met Ton als kastelein

Wie aan de Dorpsherberg in Ol-
land denkt, denk daarbij automa-
tisch aan Ton van Alphen. Dat is 
geen wonder, want hij zwaait er al 
jaren de scepter. Binnenkort viert 
de Dorpsherberg zijn 15-jarig be-
staan met Ton als kastelein. Om 
dit heugelijk feit een extra feeste-
lijk tintje te geven, hebben Ton en 
Marion een compleet feestweek-
end op touw gezet. Vanaf vrijdag 
7 september tot en met zondag 9 
september zal een grote feesttent 
het dorpsplein sieren. Er is plaats 
genoeg voor iedereen.

15 jaar dorpsherberg
Het café heeft al jaren een aan-
grenzende feestzaal. Menig koffie-
tafel, jubileum of ander feest wordt 
daar gevierd. Ook het cafetaria 
wordt veelvuldig bezocht. Door-
deweeks biedt het café met name 
een ontmoetingsplek voor allerlei 
verenigingen en vriendenclubs en 
ook in het weekend vinden veel 
dorpsgenoten elkaar in het café. 
Dat was vroeger al zo en dat is nu 
nog steeds. Toch is er wel degelijk 

iets veranderd. “Vroeger werd er 
anders gefeest”, aldus Ton: “Met 
carnaval bijvoorbeeld, stond het 
café vol met lange tafels. Iedereen 
schoof gezellig aan. Hele gezinnen 
vierden toen samen carnaval. Dat 
gaat nu heel anders. Maar verder 
is het eigenlijk hetzelfde. Hier kun-
nen ze een goeie pot bier vatten 
en met mekaar buurten.”

Het feestweekend
De Dorpsherberg verzorgt regel-
matig speciale evenementen. Ko-
mende zondag  staat er ook iets op 
het programma. Van 10.00-16.00 
uur kunt u een kijkje nemen bij de 
kofferbakverkoop; met live muziek 
op het terras. Van 7 tot 9 septem-
ber pakt de Dorpsherberg groots 
uit tijdens het jubileum feestweek-
end. Vrijdagavond verzorgt het 
café, in samenwerking met de Ol-
landse Dorpskapel, een mega rik 
& jokeravond. Iedereen die een 
kaartje wil komen leggen, is van-
af 20.00 uur van harte welkom. 
Welke prijzen er te verdienen zijn, 
blijft voorlopig nog een verrassing. 

Zaterdag geeft de Dorpsherberg 
vanaf 20.30 uur een feestavond 
met de drive-in show van El Mieno 
en optredens van The Great Guys 
en zondagmiddag volgt de Hol-
landse middag met diverse optre-
dens. “Het is direct een soort reü-
nie voor alle mensen die hier in de 
afgelopen jaren met enige regel-
maat binnen zijn gelopen”, aldus 
Ton: “We willen er voor iedereen 
een mooi feest van maken.” 

De toekomst
Met het feestweekend herdenkt 
de Dorpsherberg een mooie tijd. 
15 jaar Dorpsherberg met Ton als 
kastelein. Bij 15 jaar wil Ton het 
echter niet bij laten. Ook in de 
toekomst blijft iedereen welkom 
voor een feest, een lekkere snack, 
of gewoon om bij te buurten. Mo-
menteel wordt er verbouwd. De 
zaal wordt uitgebreid en er komt 
extra ruimte voor het buffet. Zo 
blijft de Dorpsherberg ook de ko-
mende 15 jaar dé ontmoetingsplek 
voor iedereen.

Ook met de auto op vakantie geweest?
Laat dan nu uw auto compleet reinigen.
• Wassen
• Polijsten + poetsen
•   Interieur reinigen + bekleding 
  diepstomen (leder behandeling)
• Motor reinigen (in overleg)

SpeciaLe vakantieaanbieding   

Tevens kunnen wij alle vervelende luchtjes uit uw auto verwijderen, 
dit d.m.v. een ozon behandeling.

€ 125,-

SHOWROOM OPRUIMING

o.a. MAAIERS MET KORTING OP=OP.

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

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

Maaiers opruiming Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 8/13/2012   9:57:45 AM
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Es ge bè d’n hond ligt, dan kreg-de vloie, 
Wanneer je veel met iemand omgaat, ga je je hetzelfde gedragen.

bron: Brabantse Spreukenkalender BRABANTSE SPREUKEN

 19 augustus 2012, Kofferbakverkoop 

Eindelijk!
Ben de mijne nu 
al weer weken 

kwijt!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 De dichter in mij
 

 

 

 ik zet mezelf in de etalage
 neen, zonder rosse kleuren
 maar wel zeer bezield
 zo mag ik best zeggen
 
 en naakt maar dan 
 met kleding aan
 ik wil gehoord ,
 gezien worden
 en mijn hartenkreten
 aan u uitleggen

 ooit, ja ooit
 komt het wel eens voor
 dat ik me belangrijk voel
 zonder achting van derden

“doe ik het dichten dan 
 toch niet voor niets:
 in een nat hemd
 tot diep in de nacht”
 
 ja, ik ben toch goed 
 bezig in de aanloop
 naar mijn memoires:
 er wordt op gewacht 
 
 een dik boek vol 
 met genummerde
 blanco pagina’s

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact 
en maak kans op 10 x 1/5 staatsloten (straatje)

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Esther de Poorter

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Emily van der Sanden
Pastoor Smitsstraat 23

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:
Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

Ziektes en aandoeningen 
Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
donor, drogehuid, gezichtshuid, haarverzorging, hart, hoofdpijn, huidverzorging, 
kanker, maagzuur, massage, nierstenen, ontspanning, osteoporose, overgang,

overgewicht, reuma, roken, hygiene, soa, spataderen, spierpijn, stress, 
verslaving, voetverzorging, 
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Café ‘t Straotje geeft Rooise 
uitgaansleven een frisse impuls

Na het heropeningsweekend van 
café ’t Straotje is duidelijk dat 
uitbater Marco Quivooi een gat 
in de Rooise horecamarkt heeft 
weten te vullen. Sint-Oedenrode 
heeft meerdere bruine cafés die 
geschikt zijn voor Jan en alleman. 
Natuurlijk is ook bij ’t Straotje 
iedereen welkom, maar de hippe 
uitstraling en bijpassende dj’s en 
activiteiten verraden dat de kroeg 
zich vooral op de jongere inwo-
ners van Sint-Oedenrode richt.

A f g e - lopen vrijdagavond was 

de officiële openingsreceptie. Bij 
binnenkomst werd al meteen dui-
delijk dat het concept over een an-
dere boeg is gegooid. Het ‘bruin-
ste café van Rooi’ is niet meer. 
Het interieur heeft een prachtige 
facelift ondergaan, getuige het 
plafond en enkele wanden die wit 
zijn gemaakt. De voorkant van het 
café is voorzien van een prachtige 
nieuwe pui en na goed rondkijken 
is ook aan de details gedacht. De 
stenen muren komen mooi naar 
voren en een prachtige kroonluch-
ter siert de bar. Prominent aanwe-

zig zijn twee grote beeldschermen 
die veel voetbalwedstrijden en an-
dere sportevenementen gaan laten 
zien. 

Dat is een onderdeel waar bedrijfs-
leiders Nicky Ickelaar en Kevin 
van Erp zich op richten. Speciaal 
daarom hadden ze eredivisie voet-
baller Ruud van der Rijt uitgeno-
digd om afgelopen zaterdag de 
officiële opening te verrichten in 
de rust van RKC-PSV. Helaas liet 
de Nijnselnaar het afweten omdat 
hij ’s avonds nog een training had 
bij Willem II. Een kleine domper, 
maar het feest barste na de voet-
balwedstrijden los. Voornamelijk 
housebeats, maar ook hedendaag-
se tophits schalden uit de boxen. 
Kortom, het afgelopen weekend 
heeft duidelijk gemaakt dat ’t 
Straotje het Rooise uitgaansleven 
een frisse impuls geeft. 

Waarom is het doorgaans voor 
mensen niet erg om aangeschoten 

te zijn, maar voor dieren wel?  

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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Tentoonstelling van portretten, voorwerpen, documenten en schilderijen van 
de families Van Coehoorn en De Girard de Mielet van Coehoorn in museum 

kasteel “Henkenshage”
   

 “FAIR QUE DEVRA AVIENNE QUE VOUDRA”
“Doe wat moet……….er kome wat wil”

In 1850 koopt Pieter Jacob de 
Girard de Mielet van Coehoorn 
(1824-1871), zoon van Jean Phi-
lip het kasteel Henkenshage. Op 
jeugdige leeftijd (12 jaar) neemt 
hij dienst bij de marine en volgt 
daar zijn militaire loopbaan. On-
derbroken door een paar maanden 
als page te fungeren bij de prin-
ses van Oranje, de latere koningin 
Sophie. Dat ligt hem niet zo goed. 
Ze krijgen een stevige ruzie en hij 
moet terugkeren naar de marine. 
Na zijn militaire loopbaan gaat 
hij op ‘Henkenshage’ wonen en 
hij geeft het kasteel de huidige 
middeleeuwse vorm. Ook houdt 
hij zich bezig met godsdienstige 
zaken en er ontstaat een conflict 
met de dominee en Pieter Jacob 
begint een eigen sekte. Later trek-
ken zijn ouders bij hem in. Hij 
sterft op 13 december 1871 in 
zijn kasteel en laat zijn nazaten in 
armoede achter (wegens verkeer-
de beleggingen in de Russische 
Spoorwegen). Zijn zonen vertrek-
ken naar Indië en zijn dochter 
Jonkvrouw  Aigline (1853-1925) 
verkoopt kasteel Henkenshage in 
1905 aan de Bossche textielfa-
brikant Theodoor van Gulick en 
trouwt in 1907 met de schatrijke 
dominee Samuel Manger Cats. 

Ze gaan wonen in een herenhuis 
aan de Rooise Markt. Zij heeft 
een uitbundige levensstijl maar 
schenkt ook geld om de armoede 
in het dorp te bestrijden en gezien 
haar extravagante levensstijl mag 
de freule niet op het familiekerk-
hof in Oirschot begraven worden. 
Haar laatste rustplaats is het pro-
testante kerkhof bij de Knoptoren 
geworden.

Theodoor van Gulick gaf het kas-
teel een flinke opknapbeurt en liet 
fraaie tuinen aanleggen. De erfge-
namen van hem verkochten het 
kasteel in 1940 aan de gemeente.  
In 1956 werd begonnen met de 
restauratie, welke werd voltooid 
mede door een gift van mevrouw 
Nehm-Jkvr. de Girard de Mielet 
van Coehoorn. 

In 1958, tijdens een reis langs 
oude familiebezittingen, schrikt 
Jonkvrouw Maria Elisabeth De Gi-
rard de Mielet van Coehoorn (haar 
oom is Pieter Jacob) van de verval-
len staat van kasteel Henkenshage 
en na overleg met haar schatrijke 
Portugese echtgenoot Nehm be-
sluit zij de gemeente financieel te 
helpen (fl. 50.000) met de res-
tauratie onder een aantal voor-

waarden. De restauratie wordt in 
1962 afgerond en ze schonk ook 
een deel van haar inboedel. Op 30 
april 1974 is de jonkvrouw overle-
den. De voorwaarden waren: geen 
particulieren meer als bewoners, 
een culturele bestemming, geen 
veranderingen aan de kasteeltuin 
en ook moest er een museum ko-
men voor de portretten van haar 
roemruchtige familieleden en hun 
daden.

In 1982 is een stichting opgericht 
om te komen tot een museum, 
dat in mei 1986 is geopend. Het 
museum herbergt een verzameling 
schilderijen, stambomen, docu-
menten, ordetekens, wapenschil-
den e.d. Vooral de grote stam-
boom van De Girard’s, waarop niet 
minder dan 38 generaties worden 
weergegeven, is heraldisch gezien 
een zeldzaam stuk, evenals een 
adels diploma dat destijds aan de 
familie is verleend. De burgemees-
ter is voorzitter van de stichting en 
namens de familie twee leden.  

In 1999 is het kasteel grondig ge-
restaureerd en zijn de stallen weer 
in gebruik genomen, maar nu als 
feestzaal. Het kasteel wordt geëx-
ploiteerd door het partycatering 
bedrijf La Casserole en wordt voor-
namelijk gebruikt voor bruiloften 
en partijen. Het plaatselijke vereni-
gingsleven kan zich regelmatig in 
het kasteel manifesteren. In 2000 
is het park, dat is aangelegd op 
basis van een oorspronkelijk ont-
werp van de bekende tuinarchitect 
Springer, opnieuw in gebruik ge-
nomen.

Info deel 1 en 2: uit Heemschild, 
jaargang 42 nummer 3, VVV Sint-
Oedenrode en uit boekjes van Jan 
van den Eshof.

Jonkvrouw Maria Elisabeth De 
Girard de Mielet van Coehoorn.

Louis Jaques van Coehoorn (1772-
1813). Hij was de brigade generaal 
onder Napoleon.

 

Zorggroep Dorus 
Koploper in de zorg 
 
Werken bij Zorggroep Dorus betekent 
werken bij een organisatie die groot 
geworden is door klein te blijven. Werken 
vanuit betrokkenheid en met zorg voor 
oudere mensen. Werken met plezier en 
aandacht. Voldoening uit je dag halen. 

Zorggroep Dorus biedt zorg- en 
dienstverlening aan cliënten uit 

Schijndel en omstreken. 
We behoren tot de top 8 van 
zorginstellingen in Nederland  

qua cliënt-/medewerkers- 
tevredenheid en bedrijfsvoering. 

 
Sinds juni 2011 heeft Zorggroep 

Dorus haar naam verbonden  
aan de Schijndelse schilder  

Dorus van Oorschot.  
 

Zorggroep Dorus bestaat uit: 
Verpleeghuis St. Barbara, 

Zorgcentrum Mgr. Bekkershuis,  
Zorg aan Huis en  
dagbehandeling. 

Zorgcentrum Mgr. Bekkerhuis is op 
zoek naar   
 

Verzorgende niveau 3 
24 uur per week 
(afdeling 2) 
__________________________________ 
 

Verzorgende niveau 3 
10 - 15 uur per week 
(begane grond: afdeling somatiek) 
 
Meer informatie? 
Bekijk onze website of neem contact op met 
mevr. R. Hellings of mevr. E. Nieuwkamp, 
zorgcoördinator, telefoon 073 - 5442700. 
 
Belangstelling? 
Stuur een e-mail of schrijf een brief met CV 
naar mevr. J. de Koning, hoofd P&O 
(vacature@zorggroepdorus.nl). Reageer 
vóór 31 augustus a.s. 

Gevraagd,
Voor de regio Uden/Veghel

Vrijwilligers voor de Palliatieve 
Terminale Zorg

Wie?
•	 Ieder	die	zich	wil	inzetten	om	het	thuis	sterven	mogelijk	te	
	 maken.
•	 Er	is	geen	speciale	vooropleiding	noodzakelijk.
•	 Het	is	niet	aan	leeftijd	gebonden.
•	 Zowel	dames	als	heren	zijn	van	harte	welkom.
•	 Mensen	die	een	uitkering	ontvangen	kunnen	dit	zonder	
	 gevolgen	doen.

Wat kunnen wij u bieden?
•	 De	basis	training	VPTZ:	
	 cursus	“Palliatieve	Terminale	Zorg”	(start	in	week36)
•	 Intensieve	persoonlijke	begeleiding.
•	 Groepsbegeleiding.
•	 Een	onkosten	vergoeding.
•	 Een	zinvolle	invulling	van	een	gedeelte	van	uw	vrije	tijd.
•	 Sociale	contacten.
•	 Door	professionele	aansturing	en	begeleiding	is	
	 persoonlijke	groei	mogelijk.
•	 2	keer	per	jaar	themadagen.
•	 2	keer	per	jaar	een	ontspanningsdag.
•	 Na	een	jaar	praktijkervaring	zijn	vervolgcursussen	van	de	
	 VPTZ	mogelijk.

Voor meer informatie kunt u bellen of mailen naar: 
Telefoonnummer: 0413-820305 of naar  06-12 11 46 06
Emailadres: info@svptz.nl

De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg is werkzaam in de 
volgende plaatsen:
Boekel,	Venhorst,	Erp,	Heeswijk,	Dinther,	Loosbroek,	
Vorstenbosch,	St	Oedenrode,	Zeeland,	Uden,	Volkel,	Odiliapeel,	
Veghel,	Eerde,	Zijtaart,	Mariaheide,	Keldonk	en	Schijndel		

Personeel

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

BODY RESULT BIEDT U EEN SPECIAAL

 

VAKANTIEKILO’S KWIJT?

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

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

Normale prijs € 275,00, 
nu € 225,00* 

inclusief Vacustep, dieet 
en begeleiding.
*geldig in augustus

Bel of maak een 
vrijblijvende afspraak 
voor meer informatie. 

AFSLANK PROGRAMMA VAN 5 WEKEN
   Wat houdt het in:
• Verlies van 6/10 kilo
• 2x per week Vacustep
• Eiwitdieet met 2x per dag een
   shake en ‘s avonds warm eten
• Weeg- en meet consulten
• Inclusief alle vitamines en
   mineralen (zitten al in de 
   shake, dus u hoeft geen
   aparte vitamines te slikken)

Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden bij Odendael,  graag contact opnemen met de receptie van Odendael 
(tel: 0413-474911) vragen naar Willeke van Weert.

Odendael is op zoek naar vrijwilligers die het leuk 
vinden om een of meerdere dagdelen per week te 

komen helpen bij de volgende activiteiten:

• Helpen in de huiswinkel van Odendael op zaterdagochtend
• Ondersteunen in de fitnessruimte op donderdagochtend
• Helpen bij het tuinonderhoud 
• Serveren in “de Ontmoeting” op dinsdag- en zondagmiddag
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Meldingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
 5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1911
F (0413) 478 060
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 - 12.30 uur. Voor pas-
poorten, rijbewijzen en overige 
burger¬zaken is het publieksplein 
ook geopend op maandagmiddag 
van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders 
is op afspraak. Wanneer u een wet-
houder graag persoonlijk wilt spre-
ken over een bepaalde zaak kunt 
u via het bestuurssecretariaat, tel. 
(0413) 481 911, een afspraak ma-
ken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

Milieuklachten:
Provincie (24 uur): (073) 681 2821

Meldingen en servicelijn:
Openbare ruimte en riolering
(0413) 481 376

Milieu:
Huisvuilinformatielijn 
(0413) 481 911, maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Milieustraat: Eversestraat 11, Tel. 
(0413) 474 927, geopend van 
maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur

Storingsnummers:
Elektriciteit (niet in uw eigen 
installatie) 0800 - 9009
Gas (niet in uw eigen installatie) 
(0492) 594 794
Telekabel, UPC, klantenservice, 
storingen 0900 - 1580
Water, dag en nacht, ook in het 
weekend (073) 683 8000
Drukriolering buiten kantooruren 
06 - 22 57 97 58
Calamiteiten 06 - 51 60 29 17
IBA 0900 - 7337337

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of he-
terdaad
0900 - 8844 voor aangifte, vragen, 
meldingen voor politie (lokaal 
tarief)
(0412) 631 515 ambulance      
(073) 612 3123 brandweer     
0800 - 7000 voor Meld Misdaad 
Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)

Rooise kermis op de Markt en het Kerkplein 
van zaterdag 25 augustus tot en met woensdag 29 augustus 2012

Vanaf woensdag 22 augustus wordt 
begonnen met de opbouw van de at-
tracties. Op donderdag 30 augustus 
wordt de kermis weer afgebroken.
De openingstijden van de kermis zijn 
op zaterdag van 16.00 uur tot 24.00 
uur, op zondag, maandag en woens-
dag van 13.00 uur tot 24.00 uur en op 
dinsdag van 15.00 uur tot 24.00 uur.
De horeca-inrichtingen mogen tij-
dens de kermis van zaterdag- op 
zondagnacht tot en met de dinsdag- 
op woensdagnacht geopend zijn tot 
02.00 uur, met een uitlooptijd tot 
02.30 uur. In de nacht van woensdag 
op donderdag is het sluitingsuur be-
paald op 01.00 uur met een uitloop-
tijd tot 01.30 uur. 

Verkeer/parkeren
Zie publicatie Evenementen - 
Verkeersmaatregel.

Ontheffing
De bewoners en gebruikers (dus niet 
de bezoekers) van de panden aan de 
Heuvel, Markt, Neulstraat, Kapittelhof, 
Leerlooierspad, Borchmolendijk en 
Stompersstraat hebben een onthef-
fing voor het tijdens de kermis in de 
Borchmolendijk geplaatste C01 bord. 
Een C01 bord betekent: gesloten in 
beide richtingen voor bestuurders. 

Van de ontheffinghouders wordt 
wel een aangepast (rustig) rijgedrag 
verlangd als zij gebruik maken van 
deze ontheffing. Bewoners van de 
wooncomplexen Nieuw Rhode, Ker-
kenborch, Martinushof en Borchgrave 
kunnen het centrumgebied verlaten 
via de parkeergarage met in- en uit-
gang bij de EM-TÉ.

Taxistandplaatsen
Taxistandplaatsen worden gereali-
seerd aan de Borchmolendijk en aan 
de Hertog Hendrikstraat. 

Openbare straatverlichting
Tijdens de openingstijden van de ker-
mis zal alle openbare straatverlich-
ting branden op de Borchmolendijk, 
Markt, Kerkplein, Kerkstraat, Heuvel 
en Hertog Hendrikstraat. De overige 
openbare verlichting in het centrum 
blijft op de gebruikelijke wijze ge-
schakeld.

Weekmarkt
In verband met de opbouw van de 
kermisattracties zal de weekmarkt 
van vrijdag 24 augustus worden ver-
plaatst naar de Stompersstraat.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Inzameling oud papier
Zaterdag 18 augustus
-  Ouderraad van basisschool Sint-Pe-

trus; container tegenover speeltuin 
van 10.00 tot 12.00 uur;

-  Sint-Joris; container op het terrein 
achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

-  Ouderraad van de Odaschool; con-
tainer bij de hoofdingang van de 
Odaschool, Laan ten Bogaerde van 
10.00 – 12.00 uur;

-  Ouderraad basisschool Sint Francis-
cusschool; container bij school van 
10.00 tot 12.00 uur;

-  Buurtvereniging Heikant, container 
aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur

-  C.V. De Klotjes; container aan de 
Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 
14.00 uur;

Maandag 20 augustus
-  W.s.v. EJOS; oud papier wordt opge-

haald in de wijken Armenhoef, Dom-
melrode, Eerschot, Haverland en 
Centrum vanaf 18.30 uur

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover            Ollandse-
weg 98 van maandag t/m zaterdag.
Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur. 

Chemokar op zaterdag 18 augustus 
Aanstaande zaterdag kunt u gratis 
uw chemisch afval en kleine elektri-
sche apparaten (föhns, broodroos-
ters, koffiezetapparaten, e.d.) inle-
veren bij de chemokar. 

De chemokar staat op de volgende 
plaatsen:
- 10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smits-
straat 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

Regelmatig vragen burgers de ge-
meente om een onderzoek naar het 
chipnummer van een huisvuilcon-
tainer. Burgers willen weten of de 
container ook echt bij hun woning 
hoort.  
Zo’n onderzoek kost € 30,- per con-
tainer. 

Wat is de oorzaak?
1.  Na verloop van tijd verdwijnt, 

door slijtage, de barcode (streep-
jescode) en of het huisnummer. 
Burgers herkennen hun container 
niet (meer);

2.  De containers worden de avond 
vóór de dag dat Van Kaathoven 
bij u in de straat komt al buiten 
gezet;

3.  De containers staan na lediging te 
lang aan de straat.

Hoe kunt u dit probleem voorko-
men?
1.  Geef uw containers een duidelijk 

herkenningsteken, bijvoorbeeld 
een sticker of wat ducktape met 
tekst;

2.  Zet de huisvuilcontainer, op de 
dag dat bij u in de straat huisvuil 
wordt opgehaald, ’s ochtends om 
7.30 uur aan de straat;

3.  Zet uw containers zo snel moge-
lijk na de lediging weer achter uw 
woning.

Team Economie Vrije tijd en Onderwijs

Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Trouwring met inscriptie
- Etui met sleutel en afstandsbediening
- Halsketting schakel

Meldingen incidentele festiviteit
Door mevrouw M.A.C.M. Kemps is 
op 23 juli 2012 een kennisgeving 
ingediend voor het melden van een 
tweetal incidentele festiviteiten. De 
kennisgeving omvat het organiseren 
van het 50-jarig jubileum van de hoc-
keyclub vrijdag 31 augustus en zater-
dag 1 september 2012. De festiviteit 
zal plaatsvinden bij de hockeyclub op 
Sportpark “De Kienehoef”, Bremhorst 
2 te Sint-Oedenrode.

Een recreatie-inrichting mag maxi-

maal 4 keer per jaar gebruik maken 
van een regeling welke de ruimte 
geeft om af te wijken van de ge-
luidsnormen die voor de normale 
bedrijfsvoering gelden (geregeld in 
het Activiteitenbesluit). In het eve-
nementenbeleid zijn de exacte ge-
luidsnormen omschreven, waaraan 
moet worden voldaan tijdens een in-
cidentele festiviteit. Het evenemen-
tenbeleid kunt u vinden op onze in-
ternetsite (www.sint-oedenrode.nl).

Bekendmaking ingekomen aanvra-
gen (evenementen)vergunningen 
en verleende vergunningen, onthef-
fingen en te treffen verkeersmaat-
regelen op grond van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) voor 
de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 7 augustus tot en 
met 13 augustus 2012 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingekomen:
-  Van café Oud Rooij voor de uitbrei-

ding van het terras aan Markt 13 
tijdens de kermis van 25 augustus 
tot en met 29 augustus 2012.

-  Van tapperij en eeterij d’n Dommel 
voor de uitbreiding van het terras aan 
Markt 15 tijdens de kermis van 25 au-
gustus tot en met 29 augustus 2012.

Tegen voornoemde binnengekomen 
aanvraag (evenementen)vergunning 
en ontheffing staat nog geen be-
zwaar open.

Intrekken aanvraag evenementen-
vergunning
-  Van de Kunststichting Sint-Oeden-

rode voor het houden van het Fes-
tival Openbare Ruimte Manifesta-
tie in de maanden juni tot en met 
september 2012 op de gemeente-
strook langs de Dommel naast de 
A50 te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergun-
ningen en ontheffingen 
 -  Aan café ‘t Straotje voor de uitbrei-

ding van het terras aan Kerkstraat 18 
tijdens de kermis van 25 augustus 
2012 tot en met 29 augustus 2012.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
-  Aan TWC Dommeldal voor het hou-

den van de ATB toertocht op 16 
september 2012 in de Gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
-  Gedurende de openingstijden van 

de kermis worden de Heuvel, Markt, 
een gedeelte van de Stompers-
straat (vanaf de Markt tot aan de 
Coeveringslaan) en een gedeelte 
van de Borchmolendijk (vanaf de 
Markt tot aan de Philippusstraat) 
afgesloten voor verkeer. Hierbij  
moet wel 3,50 meter vrije doorgang 
voor de hulpdiensten gewaarborgd 
blijven. Deze verkeersmaatregelen 
gelden van zaterdag 25 augustus 
18.00 uur tot en met de nacht van 
woensdag 29 augustus op donder-
dag 30 augustus tot ca. 02.00 uur 
’s nachts. Tijdens de op- en afbouw 
van de kermis is éénrichtingsver-
keer mogelijk tussen de Heuvel en 
de Borchmolendijk. Dit geldt ook 
tijdens de uren dat de kermis voor 
publiek is gesloten.

-  In verband met het verplaatsen van 
de weekmarkt tijdens de opbouw 
van de kermis zullen op vrijdag 24 
augustus 2012 de volgende wegen 
afgesloten zijn voor het verkeer: 
Stompersstraat (tussen de Coeve-
ringslaan en De Jongsingel) en De 
Jongsingel (tussen Stompersstraat 
en Rijckevorsel van Kessellaan).

-  Van woensdag 22 augustus 06.00 
uur tot vrijdag 31 augustus 04.00 
uur (weekmarkt) geldt op de Markt 
een parkeerverbod.

-  Op vrijdag 24 augustus geldt tus-
sen 04.00 uur en 14.00 uur in de 
Stompersstraat een parkeerverbod 
in verband met verplaatsing van de 
weekmarkt naar de Stompersstraat.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Hoort de huisvuilcontainer echt bij mijn woning?
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zoekt de zaak verder en maakt 
proces-verbaal op tegen de twee 
verdachten.

Man uit Rooi in Veghel opgepakt

In Veghel, op het Heilige Hart-
plein, zijn vrijdagavond een 
38-jarige man uit Waspik en een 
33-jarige man uit Sint-Oedenrode 
aangehouden. Ze worden er van 
verdacht een 43-jarige Veghelaar 
te hebben mishandeld.

Eerder op de avond kwam er 
een melding binnen dat er een 

gewonde man was aangetrof-
fen op de Dommelrodelaan in 
Sint-Oedenrode. Hij bleek te zijn 
mishandeld en de daders waren 
er vandoor. Met hulp van getuige 
konden de twee verdachten even 
later worden aangehouden in 
Veghel. De twee zijn de cel inge-
gaan voor verder onderzoek. Het 
slachtoffer werd overgebracht 
naar het ziekenhuis.

112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Auto in de sloot op Liempdse-
weg

Op de Liempdseweg in het bui-
tengebied van Sint-Oedenrode 
belandde donderdagnacht een 
automobilist met zijn auto in de 
sloot. Het ongeval gebeurde om-
streeks 2.00 uur in een bocht 
t.h.v. de zijstraat Kremselen. De 
hulpdiensten rukte uit maar de 
bestuurder had het voertuig al 
op eigen kracht verlaten. Terwijl 
de brandweer de op zijn kant 
liggende auto veilig stelde is de 
bestuurder door het aanwezige 
ambulancepersoneel nagekeken.

Vermoedelijk is de automobilist 
de macht over het stuur verloren 
waarna hij van de weg raakte. 
Uiteindelijk kwam de auto op zijn 
kant in een droge sloot terecht. 
De politie zorgde ervoor dat de 
Liempdseweg t.h.v. het ongeval 
geheel werd afgesloten en dat 
het overige verkeer via andere 
wegen hun weg vervolgde.

Bij de politie bestond het vermoe-
den dat de bestuurder mogelijk 
onder invloed was van alcohol, 

men nam daarom ter plaatse 
een blaastest af. Een bergingsbe-
drijf kwam ter plaatse en takelde 
de auto uit de sloot. Nadat de 
bergingswerkzaamheden een-
maal voltooid waren werd de 
Liempdseweg tussen Liempde en 
Sint-Oedenrode weer vrijgege-
ven. 

Vrachtauto in brand op A50

Maandagnacht kort na 1.30 uur 
werden de brandweerposten van 
Son en Breugel en Sint-Oedenro-
de gealarmeerd voor een vracht-
autobrand op de snelweg A50. 
In de rijrichting van Eindhoven 
richting Oss stond ter hoogte van 
Son en Breugel een oplegger vol-
ledig in lichter laaie. De chauffeur 
wist zijn oplegger te ontkoppelen 
van zijn vrachtwagen en enkele 
tientallen meters verderop veilig 
weg te zetten.

De brandweer schaalde op naar 
middelbrand en zette meerdere 
blusvoertuigen in om de brand 
te bestrijden. Men maakte hierbij 
gebruik van schuim om de me-
tershoge vlammen te doven. Ook 

een schuimblusvoertuig van de 
Eindhovense brandweer kwam 
ter plaatse. De politie sloot de 
snelweg richting Oss geheel af 
tussen de afritten Son en Breu-
gel en Sint-Oedenrode. Nadat 
de bluswerkzaamheden voltooid 
waren werd bekeken hoe de ber-
gingswerkzaamheden uitgevoerd 
konden worden.  

Tekst: Sander van Gils

Rooienaar aangehouden voor 
diefstal fietsen

De politie kreeg donderdagoch-
tend rond 5 uur melding van een 
tweetal dat aan fietsen aan het 
rommelen was. Dit was op de 
Kievitstraat in Nijmegen. 

Agenten gingen vervolgens te 
fiets de wijk in. Op de Marialaan 
zagen zij twee jongemannen lo-
pen. De één had een fiets op zijn 
schouder, de ander liep met een 
mountainbike met kinderzitje.
 
Tegenover de politiemensen gaf 
het tweetal direct de diefstal toe, 
waarop de twee zijn aangehou-
den. In een tas hadden de twee, 
mannen van 18 jaar uit Den 
Bosch en 24 jaar uit Sint Oeden-
rode, ook nog inbrekersgereed-
schap zitten. De politie onder-

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Vergunningen Procedures

Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking heb-
bende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op het gemeentehuis aan 
het Burgemeester Wernerplein 1 
in Sint-Oedenrode. Voor informatie 
kunt u zich wenden tot het publieks-
plein, tijdens werkdagen geopend 
van 9.00 uur tot 12.30 uur en tele-
fonisch bereikbaar onder nummer 
(0413) 481911. Op verzoek kan, 
tegen betaling van leges, een kopie 
van de ter inzage gelegde stukken 
worden verkregen. 

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is ge-
maakt, kan daartegen een bezwaar-
schrift worden ingediend door 
belanghebbenden. Om als belang-
hebbende te worden aangemerkt, 
moet het gaan om een eigen, per-
soonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend 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. 
Als termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan 
de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de werking van ons 
besluit niet. Het kan zijn dat u van 
mening bent dat hierdoor een on-
aanvaardbare situatie ontstaat, die 
zo spoedeisend is dat op korte ter-
mijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat ge-
val kunt u de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopi-
ge voorziening te treffen (art. 8:81 
Awb)
Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

Zienswijzen door een ieder (proce-
dure 2)
Iedereen kan tegen een ontwerp-
besluit schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen.  U kunt uw 
zienswijze indienen gedurende 6 we-
ken nadat het ontwerpbesluit ter in-
zage 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 reac-
tie hierop van de aanvrager, worden 
hierbij betrokken. Als indiener van 
een zienswijze wordt u op de hoog-
te gebracht van het besluit. 

Beroepschrift (procedure 3)
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een beroepschrift 
worden ingediend door belangheb-
benden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan 
om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend 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 Mi-
lieubeheer dient het beroepschrift 
te worden gericht aan: Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

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

Het beroepschrift moet worden in-
gediend 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 onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoed-
eisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden 
getroffen. In dat geval kunt u een ver-
zoek om voorlopige voorziening in-
dienen bij:

- Voor besluiten op grond van de 
Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Recht-
bank ’s-Hertogenbosch Sector Be-
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voor het indienen van een beroep-
schrift en een verzoek om voorlo-
pige voorziening is griffierecht ver-
schuldigd.

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Uiterlijke  Omschrijving
     beslisdatum 
     verlengd tot: 
De Geerstraat 13  5491 CK   02-10-2012 Het realiseren van een overkapping
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit   Omschrijving
     verzonden 
Ollandseweg 169  5491 XB  07-08-2012  Kappen van 5 eiken en 1 berk, onder voorwaarde 
       van herplant.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Omschrijving
Mosbulten 6  5491 PH  Veranderen van agrarisch bedrijf met varkens met de activiteiten 
     milieu, bouwen en slopen.
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 19 augustus 
2012 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit   Omschrijving
     verzonden 
Wolvensteeg 2  5491 TX  13-08-2012 Wijziging reeds verleende vergunningen 
       uitbreiding capaciteit biogasinstallatie
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Postcode Omschrijving
Zwembadweg 62  5491 TE  Oprichten van vier lichtmasten ingevolge Besluit algemene regels  
     voor inrichtingen milieubeheer.
Schijdelseweg 43  5491 TA  Veranderen van melkrundveehouderij ingevolge Besluit landbouw 
     milieubeheer.
Sterrebos 4  5491 TL  Veranderen van melkrundveehouderij ingevolge Besluit landbouw 
     milieubeheer.
Ollandseweg 139a 5491 XA  Veranderen van aardbeienkwekerij ingevolge Besluit landbouw 
     milieubeheer.
Schoor 11  5492TB  Veranderen van rundveehouderij ingevolge Besluit landbouw milieubeheer.
Bremhorst 2  5491 LR  Veranderen van hockeypaviljoen ingevolge Besluit algemene regels  
     voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur
Voor de kleine schoolgangers: Gym-
pen met klittenband al vanaf 9,95. Bij 
van de Kamp sport en kinderschoenen
------------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
------------------------------------------

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

------------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00 Vanaf 
€ 30,- gratis thuisbezorging in Sint-
Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
------------------------------------------
Kamer te huur centrum 
Sint Oedenrode, € 371,- incl. p.m. 
Info: Van Kuringe Makelaardij 
0413-474933
------------------------------------------

Afgesloten & beveiligde 
buiten opslag huren?
Van 1 m² tot 1000 m²

0413-472893 of 06-47204807
info@masta.nl

Bedrijventerrein de Kampen

------------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
------------------------------------------
Voor de kleine schoolgangers: Gym-
pen met klittenband al vanaf 9,95. Bij 
van de Kamp sport en kinderschoenen
------------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
------------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
------------------------------------------
Te huur:
Woonhuis
Tel: 0413-473290
------------------------------------------
Te huur:
Appartement
Tel: 0413-473290
------------------------------------------
Kofferbakverkoop Olland. 19 augus-
tus. Auto 5 euro, bus 10 euro. Voor 
meer info: 0413-473428 Nog enkele 
plaatsen vrij.
------------------------------------------

Buitenland
Te huur / te koop

België
Te Koop
Riant ruim appartement in Turnhout 
(België), woningruil is mogelijk.
Privé ligging in het groen.3 slaapka-
mers, overdekt zwembad.
Vraagprijs € 365.000,- k.k. 
info: 0492-367845
------------------------------------------

Aangeboden

Vakantieaanbieding. 20% korting op 
uw afspraak in augustus. Massage-
praktijk Cura. Praktijk voor massage 
en massagetherapie. 
Gediplomeerd masseur: 
Annelies Holl. Voor meer info: 
www.massagepraktijkcura.nl. 
of bel: 0413-280109
------------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar u 
als alleenstaande of oudere niet aan 
toekomt? Bel RN Solutions op 06 
20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl
------------------------------------------
Start yogalessen, zwangerschapsyoga, 
50+ yoga ,Ayurvedische massage( ook 
tijdens de zwangerschap), babymas-
sage, oorkaars behandelingen en cur-
sussen. Liesbeth Hanff 
Schootsedijk 15 st Oedenrode 
tel 473233
------------------------------------------

Gezocht
Wij zijn op zoek naar een zanger(es) 
voor onze beginnende pop/rockband.
Leeftijd: 14-17 jaar.
tel: 06-29194908
------------------------------------------
Wie heeft er een hometrainer te koop?
Tel: 0413-473186
------------------------------------------

Verloren
Verloren waarschijnlijk op 
11-08-2012, in Park Kienehoef in Sint-
Oedenrode. Gouden trouwring met 
inscriptie 18 10 62.
Informatie naar 0413 474980
------------------------------------------

Dieren
Hondenschool het Rooike te Sint-Oe-
denrode:
* puppy & gehoorzaamheidscursussen
* nieuw: workshop steppen met je 
hond en/of ‘samen-fit’ stepcursus.
www.hondenschoolhetrooike.nl 
M. 06-270.384.63
------------------------------------------

Diversen
Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
------------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: tentoonstelling 
‘Door weer & wind’ in Museum van 
Brabantse Mutsen, en beeldenten-
toonstelling in de kruidentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
------------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 477537 of 06-13251020
------------------------------------------
Kofferbakverkoop Olland. 19 augus-
tus. Auto 5 euro, bus 10 euro. Voor 
meer info: 0413-473428 Nog enkele 
plaatsen vrij.
------------------------------------------
Hoe heeft u onze economie geholpen 
met uw vakantie in het buitenland? 
N.A. Denker.
------------------------------------------

Welk gezin is dit en waar is deze foto genomen?

We horen graag de oplossing. Dat kunt u telefonisch doorgeven via de 
mail: redactie@demooirooikrant.nl, via de telefoon: 0413-479322 of 
u kunt langs komen op ons kantoor aan de Heuvel 17. De koffie staat 
klaar!

oplossing week 32

De bovenste foto is bij de Oda gemaakt. 
Ze hadden een brandwerende brandkast, 
onder in een bureau uitgevonden.
Als proef is deze in brand gestoken, de 
man op de foto blust het brandje. De man 
is een klusjesman van de Oda, Piet Vogels 
genaamd. Het is in de periode rond 1946

Frans Gevers

foto 1: Piet Vogels is aan het werk bij de 
Odafabriek in St. Oederode.  
 
Op foto 2: Jan Brouwers aan het werk in de 
Hertog Hendriksstraat. 
 
Sally van Dam

De eerste foto is Pietje Vogels aan ‘t werk bij de Ahrend. De tweede 
man is mijn opa Johan Brouwers van de Hogevonderstraat 45. Hij is 
aan het werk langs de Hertog Hendrikstraat. Super mooi zo’n foto in 
de krant van mijn eigen opa.

Arjan van Weert

Historische beelden
Aandachtig Leven
Themawandeling 
vanuit 
Damiaancentrum

Het onderwerp  van het Gesprek 
te Pas is op zondag 19 augustus 
‘Aandachtig leven’.Bij deze the-
mawandeling, die om 10.00 uur 
begint in het Damiaancentrum, 
praten de deelnemers over vra-
gen als: wat is aandachtig leven? 
Waarvoor is het nodig? Kun je het 
leren en hebben anderen dan jijzelf 
er ook iets aan? Dit Gesprek te Pas 
over o.a. Zen, mindfulness en de 
regel van Benedictus, wordt deze 
keer op een bijzondere manier in-
geleid. Wie wil deelnemen, meldt 
zich op 19 augustus om 10.00 uur 
bij het Damiaancentrum, Schijn-
delseweg 46 in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke 
derde zondag van de maand geor-
ganiseerd, telkens met een nieuw 
onderwerp. De wandeling zelf 
duurt een uur en kan dicht “bij 
huis” blijven of wat verder in de 
omgeving voeren. De bijeenkomst 
begint om 10.00 uur en zal om on-
geveer 12.00 uur worden afgeslo-
ten. De opzet is steeds hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling van een uurtje in de bossen, 
tuinen of de prachtige omgeving 
van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de mee-
gegeven vragen, over of naar aan-
leiding van het onderwerp. 

Vervolgens wisselen we bij een 
gezellige kop koffie/thee de erva-
ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.00 uur besluiten we dan 
deze ontmoeting van mensen en 
hun ideeën en denkbeelden. 

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 
gemotiveerd worden om te (blij-
ven) werken aan het nastreven 
van idealen. Het thema nodigt uit 
tot nadenken over de maatschap-
pelijke werkelijkheid en onze rol 
daarin.

Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-
Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 
bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ 4 euro, wij zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. Ook kunt u meedoen 
aan ons “koffieproject”: inzame-
ling van koffie voor de voedsel-
bank.
Zie ook www.damiaancentrum.nl  
Voor alle informatie: 
tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

Stichting Damiaancentrum Nederland 
Slophoosweg 1  5491 XR  Olland 
Secretariaat: Gelderselaan 96  6523 LL  Nijmegen 
Tel. 024-3237957  Mail: info@damiaancentrum.nl  
Rekeningnr.:109167600 K.V.K. 21323 67345 45 m a k e l a a r d i j  b v

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

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

De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Ben je flexibel en inzetbaar, des-
kundig op het gebied van zorg? 
Enthousiast in je vak en leven? 

Dan ben je misschien degene die 
ik zoek.

Heb je een diploma verzorgende IG 
niveau 3 of 4?

Bereid om mijn gehandicapte man 
te verzorgen in thuissituatie op 
tijden en richtlijnen die voor mij 

belangrijk zijn?
Stuur dan je CV met foto en moti-

verende brief naar 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17, 

5492 AC, Sint-Oedenrode 
o.v.v. nr. 002
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Service wordt alleen maar beter

Bikeshop Nijnsel neemt intrek in nieuw onderkomen

Na jarenlang gevestigd te zijn ge-
weest in het centrum van Nijnsel 
is Bikeshop Nijnsel verhuisd naar 
het bedrijventerrein in hetzelfde 
dorp. Aan de Handelsweg 8b is 
een prachtig nieuwe showroom 
gerealiseerd. Afgelopen maan-
dag opende eigenaar Joost van 
de Velden zijn nieuwe trots met 
zijn vrouw en personeelslid. Het 
concept is iets veranderd, maar de 
service wordt alleen maar beter.

In de beginjaren van zijn bedrijf zat 
Joost van de Velden ook al op het 
bedrijventerrein. Hij hielp zijn klan-
ten aan huis. Daarna verhuisde hij 
naar de Azaleastraat. De winkel be-
viel hem goed, maar Joost bedacht 
een ander concept waarbij hij zijn 
klanten (waaronder zijn internet-
klanten) nog beter van dienst kan 
zijn. “Ons nieuwe pand bestaat uit 
een werkplaats om, net als voor-

heen, fietsen te kunnen repareren 
en prepareren en een showroom”, 
legt de eigenaar uit. “Daarin la-
ten we ons assortiment aan onze 
klanten zien. We verkopen alle A-
merken in fietsen, elektrische fiet-
sen, racefietsen en mountainbikes. 
Vooral in de laatste twee zijn we 
gespecialiseerd. Daarnaast hebben 
we ontzettend veel onderdelen op 
voorraad. Mensen kunnen bij ons 
dan bestellen en we komen alles 
thuis bezorgen. Dat geldt ook voor 
onderdelen en reparaties. Vanaf 10 
euro leveren we alles aan huis. (dat 
geldt niet voor de internetbestel-
lingen, die gaan per post.) Het aan 
huis afleveren van een bestelling is 
een extra service die ze bijna ner-
gens kunnen bieden.”  

Heel veel mensen weten Bikeshop 
Nijnsel al te vinden. Vooral via in-
ternet heeft de winkel een ontzet-

tend goede naam. Dat komt omdat 
Bikeshop Nijnsel erg scherpe prijzen 
hanteert en een gigantisch aanbod 
aan producten heeft. De consu-
ment weet dat en dus gaan zij vaak 
eerst naar de site van de Nijnselse 
fietsverkoper of ze komen een kijkje 
nemen in Nijnsel. Dus wilt u een 
nieuwe fiets, moet uw fiets gemaakt 
worden of zoekt een bepaald on-
derdeel of product wat met fietsen 
te maken heeft? Bel dan de fietslijn: 
06-10384722 of ga eens een kijkje 
nemen in de showroom aan de Han-
delsweg 8b in Nijnsel. Openingstij-
den: maandag,dinsdag,donderdag, 
vrijdag 14.00-20.00 uur, zaterdag 
08.00-12.00 uur, woensdags geslo-
ten

Bikeshop Nijnsel, 
Handelsweg 8b, 
5492 NL Sint-Oedenrode, 
www.bikeshopnijnsel.nl

advertorial

Pater Pushpa voorgesteld aan 
geloofsgemeenschap in Nijnsel

Zondag 12 augustus werd in de pa-
rochiekerk van Sint Antonius van 
Padua in Nijnsel, de nieuwe pries-
ter voorgesteld, Pater Pushpa. Pater 
Pushpa is afkomstig uit het uiterste 
zuiden van India en komt op uitno-
diging van het Bisdom hier werken. 
Pater Pushpa heeft 5 broers en 2 zus-
sen en zijn jongste broer bereidt zich 
ook al voor op het priesterschap.

Zijn congregatie bestaat uit 400 
priester en doen voornamelijk mis-
sie werk. In ons bisdom werken 12 

priesters uit India. Hij heeft al een 
aanvang gemaakt in de Odaparo-
chie per 1 augustus en spreekt al 
heel goed Nederlands. De pater is 
al een jaar in Nederland. Hij was op 
het priesterseminarie Sint Janscen-
trum, in Den Bosch om zich voor te 
bereiden op het werk in onze pa-
rochie. Het is moedig van hem om 
zijn vaderland te verlaten en zich 
voor ons in te zetten, maar hij wil 
zijn leven in dienst van God inzet-
ten. Hij heeft intrek genomen in de 
Nijnselse Pastorie.

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE MERKEN
Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake Fisher 

Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/peuter
MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset - Retour 

Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta 
Scotch Shrunk

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

ONZE NAJAARSCOLLECTIE IS 
ZO….MOOI!

We zien jullie graag in onze winkel in Best

Geopend: 
di t/m vr van 10.00 tot 17.00 uur 
zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Nieuwstraat 90 | Best | 0499 398040

Armani jeans
Liu Jo jeans

DL1961
Dante 6
Cambio

Bobby Bluez
Penn & Ink

Seven for all mankind
Oakwood

Charlie Joe 
Michael Kors

B.Loved
Happiness

Holubar 
Question

S.O.S. jeans
Bisque

Kudibal

Sieraden en accessoires:
Armani 

Liu Jo 
Melz

Blinckstar
B.Loved

PsCallme
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De titel van dit stukje is eigenlijk al verkeerd, want waar ik het met u over wil 
hebben gaat over reeën, door iedereen goedbedoeld “hertjes” genoemd. 
Maar ja, dames en heren, een ree wordt nooit een hert, net zomin als een 
pony ooit een paard zal worden, zo simpel is dat. We spreken overigens 
altijd van “het”ree. Reeën zijn in de zomer fel roodbruin – je ziet ze goed 
als ze tegen een bosrand staan – terwijl  (edel)herten wat valer bruin zijn 
en desondanks roodwild worden genoemd. Mannetjes, de bokken, krijgen 
ieder voorjaar een nieuw gewei, dat ze in de winter weer kwijtraken. De 
stand van het reewild in Nederland bedraagt op dit moment volgens tel-
lingen tussen de zestig- en tachtigduizend dieren en ze komen overal voor. 
Van parken aan de rand van steden en dorpen tot in de duingebieden, van 
grootschalige landbouwgebieden in de polders tot in houtsingels, behorend 
bij klein verkavelde cultuurlandschappen. De stand is in enkele decennia 
verviervoudigd en dus is de conclusie, dat het goed gaat met onze reeën, 
ondanks toenemende bevolkingsdichtheid, oprukkende industrieterreinen 
en verstedelijking,  gerechtvaardigd. En dáár begint zo langzamerhand 
het probleem: teveel, meer dan een bepaald gebied aankan, qua voed-
selaanbod, qua broodnodige territoriumgrootte en qua verkeersveiligheid 
bijvoorbeeld. Ook kunnen bij een te grote dichtheid parasitaire ziekten de 
kop op gaan steken, die leiden tot een kommervolle en ellendige dood. 
Dus wat doen we al sinds mensenheugenis? We schieten een gedeelte af, 
volgens diverse wetenschappelijke beheerplannen en daar is wel goed over 
nagedacht en veel, héél veel studie naar verricht. Feit blijft dat dit beheer 
gevoelig ligt bij een groot deel van onze medeburgers ( “aaah, je gaat toch 
niet zo’n mooi hertje doodschieten?”) en dat alle registers moeten worden 
open getrokken om het doel en het nut ervan uit te leggen. U kent dat 
toch nog wel: “Twee reebruine ogen, die keken de jager aan…..” ? Een 
prachtige tranentrekker uit de jaren vijftig (toen jagen net zo gewoon en 
geaccepteerd was als brood bakken) die haarfijn het dilemma van het ener-
verende jagen enerzijds en de dood van een edel en prachtig dier anderzijds 
bezingt. Want fascinerend en betoverend blijft het reewild wel. De duizend 
keer dat ik heb “aangezeten” op een laddertje of in een hoogzit gaven mij 
volop gelegenheid om ze uitgebreid via de verrekijker te observeren en hun 
gedrag van dichtbij mee te maken. Mooi om te weten: en ree graast niet, 
neen, een ree aast; ’n blaadje hier, ’n bloempje daar en verderop nog een 
jong twijgje, zes uur op, zes uur af. Nog mooier om te weten: het reukver-
mogen van dit dier overtreft dat van een hond vele malen. Dus als de wind 
verkeerd staat maak je geen schijn van kans om in de buurt te komen. In de 
winter trekken ze in groepjes (sprongen) met elkaar op, in de zomer echter 
leven ze veeleer individueel, de geiten weliswaar samen met hun schat-
tige kalfjes (Walt Disney speelde daar geraffineerd op in met zijn tekenfilm 
Bambi, en dat hebben de jagers over de hele wereld daarna jááárenlang 
geweten, we noemen dat nu nog het Bambi-syndroom)
Reewild verdient ons grootste respect, niet alleen vanwege de dappere en 
nimmer aflatende overlevingsdrang, maar ook omdat het hier al millennia 
met ons samenwoont en desondanks echt “wild” is gebleven. Ook op het 
bord verdient het ons respect: Reeën zijn super-scharrelwild, geen micro-
gram antibiotica of hormonen, zo mager als de pest en zo lekker als niets 
anders. Veel milder van smaak ook dan hertenvlees, dus ook toegankelijk 
voor mensen die “niet van wild houden”.

U hoeft niet bang te zijn dat u door het eten van reeënvlees de stand be-
dreigt, integendeel. Ook kan ik me niet voorstellen dat consumptie ervan 
bijdraagt aan een verhoogde CO2-uitstoot, mevrouw Thieme.
Reebout met eigen jus (8 personen)
1 reebout ontbeend (2 à 3 pond)
1 kg botten en ribjes van het ree (vraag uw poelier)
2 uien, 4 tenen knoflook, ½ stronk bleekselderij
1 grote winterwortel, 1 grote prei, ½ bos peterselie, peper
½ fles droge witte wijn, 1 blikje tomatenpuree dubbel geconc.
Maak de  jus (fond):  Leg alle botten op een bakplaat in een oven van 
200°C en wacht tot ze bruin beginnen te kleuren. Doe er daarna alle 
grof gesneden groenten bij alsook de tomatenpuree en peper en laat ook 
dit licht kleuren. Schep alles over in een hoge pan (liefst zo een van 10 
liter) en blus af met de witte wijn. Laat wat inkoken en voeg nu zoveel 
koud water toe dat alles onderstaat. Breng langzaam aan de kook en laat 
12 uur zachtjes trekken. Schuim regelmatig af en voeg steeds water toe 
(géén deksel op de pan). Zeef alles door een schone doek en kook in tot 
ca. 1/8. De jus moet blijven plakken op de bolle kant van een lepel. Braad 
de bout in een pan rondom bruin in enkele minuten. Peper en zout er 
op. Daarna in een oven van 180°C, 20 minuten per pond. Laat nog 15 
minuten rusten op een warme plek. Snijd het vlees in plakjes, verwarm de 
jus en monteer met wat koude vlokjes roomboter, breng op smaak met 
peper, zout en wat verse tijmblaadjes. Eer uw wildbraad met een voortref-
felijke Medoc. 
(Volgende week geen column maar een waarschijnlijk hilarische Grote 
Rooise Friettest.)

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

Hertjes

Mooi zomerorgelconcert van organist Tommy van Doorn

Op zaterdagmiddag om half vier 
met prachtig weer buiten en volle 
terrasjes was Rooi in zomerstem-
ming. Ook in de Sint-Martinus-
kerk, want daar begon het orgel-
concert, verzorgd door de jonge 
organist Tommy van Doorn (1990) 
uit Liempde.  

Tommy begint al op zijn zevende 
met pianoles en tien jaar later 
gaat hij in de leer bij organist Jan 
Verhoeven. In 2009, na het beha-

len van zijn gymnasiumdiploma, 
wordt hij toegelaten tot het con-
servatorium in Tilburg waar hij als 
hoofdvak orgel studeert en als bij-
vak piano bij Henco de Berg en Ad 
van Sleuven. Tevens verdiept hij 
zich in het bespelen van het Franse 
drukwindharmonium. Als vaste 
organist is Tommy van Doorn ver-
bonden aan de Moeder Godskerk 
in Roosendaal. Hij treedt ook op 
als solist en begeleider.

Op het programma stonden twee 
werken van Jan Pieterszoon Swee-
linck, (1562-1621) Het was 450 
jaar geleden dat hij geboren was 
in Deventer: Ballo del Granduca en 
Echo fantasia in d. Daarna hoor-
den de aanwezigen werken van 
vader en zoon Bach. Van vader 
J.S. Bach, (1685-1750) Praeludium 
und Fuge in C-moll en O Mensch, 
bewein ‘dein’ sunde grosz en van 
zoon Carl (1714-1788) Sonata fur 
Orgel in g-moll, Allegro moderato, 
Adagio en Allegro.

Bijzonder herkenbaar van de Ita-
liaan Bernardo Pasquini (1637-
1710) Toccata con lo scherzo del 
Cuculo, ging over het gezang 
van de Koekoek. Van de Spaanse 
componist Juan Cabanilles (1644-
1712) hoorden de luisteraars 
mooie barokklanken. Volgens de 
toelichting heeft Spanje een zeer 
eigen orgelcultuur gekend van de 
16e – 18e eeuw. Tenslotte kon 
men genieten van de compositie 
van Dieterich Buxtenhude (1637-
1707) Deze Noord-Duitse orgel-
meester had een onstuimige ope-
ning en een vreugdevol slot. Het 
was een paar minuten na half vijf 
en na het verdiende applaus van 
deze jonge organist ging iedereen 
de zon tegemoet. De terrasjes wa-
ren nog voller gestroomd.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

DE NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN! 

Kom snel kennismaken! 
Tegen inlevering van deze originele 

coupon krijgt u een benzinevergoeding 
van € 5,00 als korting op uw aankopen. 

De koffie staat klaar!

UITNODIGING

desIgn 
pixelbox 

DRUKWERK

WEBSITES RECLAME

UW PARTNER 
in het ontwerpen en realiseren
 van digitale en gedrukte media

 
HEUVEL 17  
5492 AC SINT-OEDENRODE
T. 06 24 80 95 65 
E. INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD 
VAN DE POL

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel

Fietstocht CV 
de Heikneuters
Carnavalsvereniging De Heikneu-
ters is ook heel goed in het organi-
seren van een leuke en gevarieerde 
fietstocht. Ieder jaar zetten leden 
van de club een mooie route uit. Er 
wordt niet alleen gefietst. Behalve 
trappen, wordt er ook gepuzzeld. 

Aankomend weekend vindt de fiets-
tocht plaats. Hij zal starten vanaf De 
Beckart. Zowel leden als niet-leden 
mogen zich inschrijven vanaf 12.30 
uur. Er zijn leuke, maar vooral ook 
lekkere prijzen te winnen. Het in-
schrijfgeld voor de tocht bedraagt 2 
euro.  Daarvoor krijgt men een con-
sumptie bij de pauzeplaats. Tijdens 
de tocht moeten de fietsers allerlei 
vragen en opdrachten uitvoeren.
Rond 16.00 – 16.30 uur worden 
de meeste mensen weer terug 
verwacht bij het startpunt. Na de 
prijsuitreiking gaan de leden van 
De Heikneuters samen eten en zich 
opmaken voor een jeu de boules 
toernooi. Vorig jaar is die gewon-
nen door Anja van de Velden. Wie 
gaat er nu met de bokaal vandoor?
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Kofferen 21a 

5492 BL Sint-Odenrode
0413-470561

www.switchfashion.nl

BACK TO SCHOOL

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

Batavus Live
De voordelen:
• No-nonsense fi ets

• Ook herenmodel

• Klassiek model

•  7 versnellingen Shimano

Nexus met rollerbrakes

•• 7 7 vverersnsnelellilingngenen SShihimamanno

Nexus met rollerbrakes

nono

adviesprijs
€ 599,-

Bij ons
€ 549,-

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Camping Jeugdvakantieweek ontruimd

Afgelopen week verbleven zo’n 
500 kinderen als gast op ‘camping 
JVW’. Het thema was dit jaar ‘in-
pakken en wegwezen’. Camping-
beheerder Anton beloofde de kin-
deren nog één laatste prachtweek 
op zijn camping als zij hem zou-
den helpen de camping te ontrui-
men. Aan het einde van de week 
moest alles netjes zijn. Welnu, 
de jonge gasten hebben zich aan 
de afspraak gehouden. De spul-
len zijn inmiddels ingepakt en de 
camping is ontruimd. Tijd voor 
een frisse start op school.

Na twee sportieve dagen, bleken 
de kinderen op woensdag te stran-
den bij pretpark ‘de Valkenier’ in 
Valkenburg. Donderdag gingen ze 
uit hun dak in Anton’s ‘Golfslag-
bad De Neul’ en stond het podium 
in de Beurs garant voor een the-
atervoorstelling in vakantiesfeer. 
Ook de laatste dag stond bol van 
activiteiten. Vrijdagochtend stuur-
de het animatieteam van camping 
JVW enkele vossen het dorp in 
voor een grootse vossenjacht. In 
de middag stoomde de jeugd bijna 
uit de verhitte zaal van de Beurs 

tijdens de campingplaybackshow, 
gepresenteerd door campingbe-
heerder Anton. Dit is traditiege-
trouw de Eriebokaal, vernoemd 
naar oud-kerngroeplid Erie van der 
Zanden. Alle deelnemende kinde-
ren hadden de hele week geoe-
fend om op het Rooise podium te 
schitteren.  Marie-Noëlle, Anja en 
Runi van ‘de weekendtassen, be-
haalden hierbij de eerste plek. Na 
afloop werden alle prijzen uitge-
reikt voor de top 3 beste groepen 
voor sport en spel in de categorie 
5/6 en 7/8, en werd kerngroeplid 
Daisy Heijmans in het zonnetje ge-
zet omdat zij recentelijk moeder is 
geworden van een prachtige zoon 
genaamd Senn. 

‘s Avonds werd de camping offici-
eel ontruimd. Een flinke herrieop-
tocht ging door het centrum van 
Rooi richting het evenemententer-
rein. Daar werden de laatste twee 
tentjes opgeruimd. Anne en Teun 
streden, met de hulp van hun va-
der en leidster, om als snelste de 
tent af te breken en op te ruimen. 
Daarmee kwam Camping JVW of-
ficieel ten einde. Het was wederom 

een geslaagde week. Ook dit jaar 
zijn weer wat spullen achtergeble-
ven. Gevonden voorwerpen kun-
nen tot 1 september opgehaald 
worden op het kantoor van Trined 
te Pearl S. Buckstraat 1a (industrie-
terrein de Kampen). De kerngroep 
bedankt alle vrijwilligers en ziet 

iedereen volgend jaar graag terug 
om er wederom een spetterende 
week van te maken.

 

Ko�eren 4  -  5492 BN Sint Oedenrode
0413 - 769 027 - www.comfortzones.nl

Exclusief bij 
Comfort Zones

NESTFIT – onderscheidende pasvorm
GORE-TEX – ademend en toch waterdicht
ICE LOCK – betere grip op natte en zelfs ijzige ondergrond

 

€ 139,95
In heren- en damesuitvoering
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Bas, Toeter en Robby zijn de vakantie zo begonnen! Foto is genomen op het stand van Domburg

Madelaine Lodewijk Wij waren met de hele familie een weekendje kamperen bij een van de familieleden. Je ziet 

wel hoe gezellig het was!Groetjes Elke 

Cultuur opsnuiven in het kasteel van Bled, Slovenië. Met 38 graden, wat zijn ou-ders toch SAAI!! Ook nog wijn kijken....we hebben in Rooi toch ook zo’n wijnboer?Ik heb er genoeg van (gehad)
Guusje van de Pol

Vanaf de Monte Baldo zwaaien Nikki en Luuk over het Gardameer uit.GMonique van den Berk

Vakantiefoto’s

Prachtige omgeving in de buur
t van Kemer (Turkije) In het ijskoude 

maar heel helder bronw
ater. fam. Teulings en fam. Voets

De broertjes Sneijder genieten ook volop van de vakantie met minder mooi weer!Groeten uit Nederland, Sam en Tijn

Dit is voor ons het mooiste straatje van Barabant, en 

het ligt in Drimmelen.

Ciel Saris uit Son.
Kei gaaf! Canyoning (bodijrafting) in de bergen van 
Turkeye in kemer goynuk. Tussen de rotsen door naar 
beneden glijden en springen en dan eindigen in het ijs-
koude bronwater. Zeer mooie omgeving.
Rowan, Lisanne, Timon en Jitske

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheideweg 49, 5683 JH Best 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Roomboter kroket
Diepvriesspecialist, 

32 stuks. 12,49

Ambachtelijke
worstenbroodjes 
Diepvriesspecialist,

8 stuks. 5,49

Dikke of dunne frites 
McCain, 2,5 kg. 4,49

Roomijsbekers vanille
VDB, 

10 stuks. 2,49

Mexicano
De Vries, 15 stuks. 12,49

Bapao diverse soorten
Mayam, per 10 stuks gesorteerd.

Gegaarde spareribs
Good&Ready, 1 kg. 9,95

Gegaarde kippenvleugels
Good&Ready, 1 kg. 6,99

Kip- of varkenssaté 
gemarineerd
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 3,99

Lekkerbekje gepaneerd
Diepvriesspecialist, 1 kg. 9,95

Chinese tomatensoep
Diepvriesspecialist, 1 ltr. 3,25

Schuivers sinas & cola (Calippo)
Diepvriesspecialist, 12 stuks. 5,69

 8,95

 2,99

 1,79

 4,99

 7,95

 4,99

 3,99

 2,99

 6,95

 2,69

 8,99

 2,99

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS CRABSTICKS
 500 GRAM

uw ijs & dessert specialist

Kleintje kip (kipnuggets)
Diepvriesspecialist, 1 kg. 6,95

STUNT
 3,99

Comfort Zones altijd op de 
hoogte van nieuwste producten

Twee keer per jaar 
is er een grote in-
ternationale beurs 
waar Erik Groot-
hoff van Com-
fort Zones zich 
gaat oriënteren 
op de markt. In 
München en Frie-
drichshaven laat 
hij zich bij praten 
over de nieuwste 
producten. Daar-
om kan hij zijn 
winkel aan het 
Kofferen verrijken 
met de nieuwste 

snufjes. Bij deze een paar voorbeelden.

Comfort Zones is nu nog de enige winkel in de Benelux 
die Treksta wandelschoen in het assortiment heeft. Het 
Koreaanse merk is vooral op hun thuismarkt zeer bekend.  
Om de doorbraak naar Europa te maken hebben zij maar 
liefst 20.000 voetscans gemaakt van “Europese voeten”. 
Daarop gebaseerd zijn zij met een aangepaste pasvorm 
gekomen. Het valt op dat deze pasvorm net iets breder 
en hoekiger is dan normaal, zodat de tenen nooit geklemd 
zitten. Deze filosofie past perfect in de lijn van Comfort 
Zones.  Heel bijzonder is ook het gepatenteerde ICE LOCK 
systeem: dankzij speciale rubber componenten heeft  de 
zool veel grip op gladde en zelfs ijzige ondergrond. 

Twee andere producten die erg opvallen zijn de nieuwe 
Source wandelsokken en de Spresh drinkflessen. In de ge-
patenteerde sok zitten “Cupron” vezels verwerkt (gemaakt 
van recyclet koper) die bacteriën en geurtjes afbreken en  
een helende werking op de huid hebben. Onder op de sok 
is een groene punt zichtbaar en zolang je die kunt zien, heb 
je garantie. 

De drinkflessen van Spresh zijn niet alleen opvallend van 
vorm en kleur maar ook zeer praktisch. 
Het drinkpijpje zit in de fles verwerkt en kan er uit getrok-
ken worden. Daardoor zal hij nooit lekken. Ook het drinken 
gaat heel makkelijk. Knijp en het vocht spuit zo in je mond. 
En…geen rubber nasmaak….

advertorial

Programma RooisKultuurKontakt 
liegt er niet om

In de editie van deze week is het 
programma 2012-2013 van het 
RooisKultuurKontakt bijgevoegd. 
De programmering vol literatuur, 
muziek, theater en tentoonstel-
lingen liegt er niet om. Het Roois-
KultuurKontakt heeft weer alles 
uit de kast gehaald om een inte-
ressant aanbod te presenteren. 
Een ding is zeker: Sint-Oedenrode 
en omstreken hoeft zich de ko-
mende jaargang niet te vervelen 
op cultureel gebied.

Natuurlijk is alles belangrijk en 
interessant genoeg om er uit te 
lichten, maar in dit geval pikt De-
MooiRooiKrant er alvast een paar 
uit. In de folder staat het complete 
programma. Daarin kunt u uw fa-
voriet aanstippen. Een paar maan-
den geleden maakte DeMooiRooi-
Krant al melding van het nieuws 
dat oud-Nijnselnaar Herman van 
de Wijdeven zijn opwachting zal 
maken in Sint-Oedenrode. Op 5 
oktober aanstaande staat hij sa-

men met zijn groep Hotel Witlox in 
Mariëndael met het stuk ‘Het lied 
van de krekel’.  Het toneelstuk gaat 
over een jonge Brabantse boeren-
zoon die wordt uitgezonden naar 
Nederlands-Indië om deel te ne-
men aan de Politionele  Acties eind 
jaren veertig van de vorige eeuw.

Jesje De Schepper is zangers. Ook 
zij groeide op in Sint-Oedenrode 
en keert na jaren terug om een 
optreden te verzorgen in cultureel 
centrum Mariëndael. Ze studeerde 
kleinkunst aan het Herman Teirlin-
ck Instituut in Antwerpen en filo-
sofie aan de UvA. In het land vond 
ze de voor haar meest krachtige 
uitingsvorm en daarom maakte ze 
van het podium haar thuis. Onder 
andere als lid van liedschrijvers-
collectief Het Nieuwe Lied en als 
zangeres bij DustyStray. In haar 
programma Lied brengt Jesje de 
mooiste en sterkste liedjes van het 
moment. Zeker de moeite waard 
om eens te gaan kijken en luiste-
ren.

Behalve deze twee oud-Rooiena-
ren is er nog veel meer te zien en 
te luisteren binnen de Rooise gren-
zen. Wat dacht u van 
de tentoonstellingen 
van Adri Frigge en 
Harrie Eijkemans of 
muziek van het ba-
rokensemble Scorda-
tura en het jubileren-
de koor Cantecleer. 
Zoals gezegd…..de 
complete program-
mering vindt u in de 
folder.  Veel plezier!

Jesje De Schepper

Orgelspel en Gregoriaans gezang
In de reeks van zomerconcerten 
wordt op zaterdagmiddag 18 au-
gustus a.s. het Smitsorgel be-
speeld en wordt er Gregoriaans 
gezongen. Het concert wordt ver-
zorgd door Bert Augustus aan het 
orgel en cantor Wim Boerekamp. 

Bert Augustus is sinds de restau-
ratie in 2001 van het monumen-
tale instrument organist titulair 
en lid van de muziekcommissie. 
Deze commissie geeft o.a. inhoud 
aan de zomerconcerten. Naast 
zijn muzikale activiteiten in Sint-
Oedenrode was Bert Augustus be-
trokken bij de restauratie van het 

Vollebregt-Smitsorgel in Geldrop. 
Sinds de restauratie in 2011 is hij 
beheerder van het Smits (1) orgel 
in Deurne. Wim Boerekamp was 
onderwijzer en is nu nog dirigent 
van drie koren t.w. een Gemengd 
Gregoriaans Kerkkoor in Sevenum, 
een vrouwenschola in Roermond 
en een Gregoriaans Mannenkoor 
in Maarheeze. Momenteel haalt 
hij privéles middeleeuwse zang-
techniek bij Dr. Rebecca Stewart in 
Den Haag en geeft daarbij tevens 
concerten. In september a.s. heeft 
hij een cursus Gregoriaans voor 
vrouwen en mannen gepland in de 
protestantse kerk in Veghel.

De Gregoriaanse liederen zijn o.a. 
Introïtus, Graduale, Alleluia, Offer-
torium, Communio en Mariagezang 
(slotlied). Verder worden op het or-
gel stukken gespeeld van Dietrich 
Buxtehude en Jehan Alain.  Extra 
aandacht wordt gevraagd voor de 
afwijkende begintijd van dit concert 
namelijk 13.00 uur. Het concert is 
in de H. Martinuskerk aan het 
Kerkplein in Sint-Oedenrode. Het 
is gratis toegankelijk. Uitgebreidere 
informatie over het programma van 
dit concert vindt u ook op de web-
site: www.sintmartinusparochie.nl/
smitsorgel/concerten

Uw MooiRooitje 
onder de aandacht 
bij uw doelgroep

redactie@demooirooikrant.nl
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Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nl

Vivian Valks maakt olympische droom waar
Niet alleen sporters hebben een 
olympische droom. Ook andere 
mensen kunnen deel uit maken 
van het hoogste sportpodium ter 
wereld. Twee jaar geleden meldde 
Vivian Valks uit Sint-Oedenrode 
zich al aan als vrijwilligster voor de 
Spelen in Londen. Na een flinke se-
lectieprocedure werd ze uit de me-
nigte gepikt om deel uit te maken 
van het vrijwilligersteam, in totaal 
zo’n 70000 mensen van over de 
hele wereld. In de slotceremonie 
bestempelde IOC-voorzitter Jac-
ques Rogge ze als de ‘helden van 
de Spelen’.

Voor de Rooise kwam er een droom 
in vervulling. Vier jaar eerder be-
zocht ze Peking vlak voor de Spe-
len. Ze zag wat voor immens eve-
nement het was geweest en stelde 
zich als doel om ooit eens deel uit 
te maken van zo’n grote gebeurte-
nis. Eenmaal in Londen moest ze 
zichzelf regelmatig in de arm knij-
pen om te merken of het allemaal 
wel echt waar was. Vooral tijdens 
de generale repetitie van de grootse 
opening leek het een droom. Vivian 
had kaartjes en kon alles van zeer 
dichtbij meemaken.

Vivian had als taak om de arrive-
rende sporters met hun spullen de 
juiste weg te wijzen. Officieel zat 

ze in het transportteam van het 
atletendorp. Het meeste werk had 
ze dus drie weken voor de Spelen. 
“Continu kwamen er teams bin-
nen”, zegt Vivian, die zelf in een 
gastgezin verbleef. “Het was elke 
keer weer een verrassing wie er uit 
de bus kwam gestapt. Ik heb vaak 
staan kletsen met verschillende atle-
ten. De meeste ken je eigenlijk niet 
en soms heb je het niet in de gaten. 
Een collega van mij was lyrisch om-
dat ze Venus Williams had gezien. 
Ze liet een foto zien en toen besefte 
ik pas dat ik er mee heb staan pra-
ten, haha.” Behalve Venus Williams 
kreeg de Rooise de mogelijkheid 
om met een gedeelte van haar team 
Prins Edward te ontmoeten. 

Als waardering konden sporters 
broches uitdelen aan de vrijwilligers 
die hen hielpen. Ieder land had een 
eigen soort broche. In een paar we-
ken tijd had Vivian er aardig wat bij 
elkaar gescharreld. Haar keycord 
was versierd met speldjes uit o.a. 
Amerika, Colombia en Nederland. 
Stuk voor stuk leuke aandenkens. 
Dit hele avontuur gaat nooit meer 
uit haar gedachten. Vivian: “Het 
was echt fantastisch. Volgens mij 
besef ik nu nog niet helemaal waar 
ik deel van uit heb mogen maken, 
maar dat zal over een tijdje vast wel 
tot me doordringen.”

Badminton: Echt iets voor jou!badminton

De vakantie is voorbij. Misschien 
voor jou het moment om een leu-
ke sport te gaan doen. Wie weet 
ben je er in de vakantie al mee be-
zig geweest: Badminton. Vond je 
het toen al leuk om te doen? Denk 
er dan eens aan om dit in club-
verband te beoefenen. De Rooise 
Badminton Club start het nieuwe 
seizoen weer op woensdag 15 au-
gustus. 

Badminton spelen bij RBC is ook 
voor jou heel aantrekkelijk. Je mag 
namelijk 4 keer gratis meespelen 
voor je besluit om lid te worden 

van onze club. Onze club is er voor 
iedereen van elk niveau. Recreatief 
spelen behoort tot de mogelijkhe-
den. Maar wil je het wat serieuzer 
aanpakken dan is voor jou ook plek 
binnen de Rooise Badminton Club. 
Gedegen training door een erken-
de trainer (zelf speelster op hoog 
niveau) en volop gelegenheid om 
partijen te spelen met medecluble-
den. En als je je eigen spel naar een 
nog hoger niveau wilt tillen, speel 
dan mee in de competitie. Het hele 
seizoen wedstrijden tegen ander 
clubs uit de regio.

Twijfel dus niet langer en kom ge-
rust eens een kijkje nemen op onze 
club. Wij spelen in sporthal De Kie-
nehoef. Jeugd op woensdag vanaf 
18.00 uur. Volwassenen op woens-
dagavond en vrijdagavond vanaf 
half negen. En op vrijdagochtend 
hebben wij een leuke groep recrean-
ten. Zij spelen van 9 tot 10 uur. Wil 
je graag meer informatie? Kijk dan 
eens op onze site: 
www.rooisebadmintonclub.nl of 
stuur een mail met je vraag naar 
info@rooisebadmintonclub.nl 
Graag tot ziens bij de Rooise Bad-
minton Club. 

Tafelvoetbalspel komt tot leven
Oud Nijnsel pakte flink uit afgelo-
pen weekend. Voor het café stond 
een grote tent met dito muziekin-
stallatie om drie dagen lang een 
Summerbreakfeestje te vieren. 
Dat was voor de eerste keer in de 
historie van Oud Nijnsel. 

Op vrijdag knalde Feest DJ Ruud 
de pannen van het dak en op za-
terdag trad de band Dertig Euro 
live op. Tijdens de laatste dag, een 
hele zonnige zondag, vond er een 
levend tafelvoetbaltoernooi plaats. 
Speciaal daarvoor liet Oud Nijnsel 
een groot luchtkussen komen. Zes 
teams streden om de eer en be-
leefden een prachtige dag.
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Rooi aanwezig op Nationale Tentoon-
stelling Trekpaarden en Haflingers

paardensport

Op 17 en 18 augustus is er de 
Nationale Tentoonstelling van 
Trekpaarden en Haflingers te ‘s-
Hertogenbosch in de Brabanthal-
len. Daarbij zullen verschillende 
Rooienaren actief zijn. Het pro-
gramma bevat diverse onderdelen 
van sport met paarden zoals dres-
suur, mennen en vaardigheid. En 
natuurlijk wordt er gestreden om 
het Nationaal Kampioenschap op 
exterieur keuring. 

Vanuit Sint-Oedenrode kennen 
we ook diverse Trekpaardfokkers 
waarvan er enkele op de Nationale 
hun paarden gaan presenteren en 
dingen naar het kampioenschap. 
Enkele bekende Trekpaard fokkers 
uit Rooi zijn fam. van de Laar, fam. 
van der Made en fam. Schepens. 
De Nationale Tentoonstelling is 

voor een ieder een mooi evene-
ment om te genieten van het ro-
buuste Trekpaard en de elegante 
Haflinger. In de sportrubrieken 
strijden ongeveer 300 paarden om 
de hoogste eer inclusief de keurin-
gen nemen er ongeveer 600 paar-
den deel aan deze tentoonstelling. 
Zoals de naam tentoonstelling al 
doet vermoeden, kunnen de be-
zoekers ook in de stallen een kijkje 
nemen. Wij zien u graag op deze 
Nationale Tentoonstelling van 17 
en 18 augustus in de Brabanthal-
len. Om de paarden en hun bege-
leiders aan te moedigen en voor de 
mooie shows die zij u laten zien.  
Vrijdag is de keuringsdag en za-
terdag is de ultieme showdag met 
huldiging van de kampioenen en 
vele show onderdelen.

Bertelink Brabants kampioen, van der Vleuten 
reserve kampioen
Dit weekend waren de Brabantse 
Kampioenschappen Outdoor in 
Chaam voor de ponyruiters. Voor 
de Rooise ruiters en Ponyruiters 
hadden zich vijf combinaties ge-
plaatst. Een aantal van deze com-
binaties nam met groot succes 
deel aan de kampioenschappen. 

In de klasse C-B waren Romy Berte-
link en Kantjes Mika afgevaardigd. 
Deze combinatie wist zaterdag 
een 1ste plaats te behalen. Romy 
en Kantjes Mika daarom zondag 
opnieuw aan de start verschijnen. 
Ook zondag wisten zij een ver-
diende eerste plaats te behalen en 
kregen hierdoor de titel Brabants 
Kampioen. Met haar paard Wendy 
werd Romy 5e in de klasse AB-L2. 
Hiermee hebben zij een startplek 
behaald voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen in september.

Op het springterrein kwamen 
Pleun van der Vleuten en haar 
pony Bianca uit voor de Rooise 
ruiters en Ponyruiters. Na een 
goede start op zaterdag, mochten 

ook zij terugkomen op zondag. De 
twee foutloze ritten waren goed 
voor een 2e plaats en zij werden 
daarom gehuldigd als reservekam-
pioen in de klasse DE-L. Ook Pleun 
neemt in september deel aan de 
Nederlandse Kampioenschappen.   

Een aantal weken geleden werd er 
in Geldrop een dressuurwedstrijd 
voor de paarden georganiseerd. 
Laura Petersen en Divident wer-
den hier 2e en 5e in de klasse B.

Aankomend weekend, 18 en 19 
augustus, zijn de paarden aan de 
beurt op de Brabantse Kampi-
oenschappen Outdoor in Chaam. 
In de discipline dressuur nemen 
Laura Petersen en Divident deel in 
de klasse B. Mariëtte Bekkers en 
Berline in de klasse L2. Marleen 
van de Ven- de Haas met Rokar-
los en Myrthe Evers met Oh La La 
rijden mee in de klasse M1. In de 
discipline springen komen Dianne 
Merks en Caprice-ps Z uit in de 
klasse B. Bram van Gaal en Caro in 
de klasse L. Anne Jansen met Zen-
nith en Bram van Gaal met Wan-
nabee rijden in de klasse M. Anne 
van Liempd en Bartabas zullen in 
de klasse Z in de ring verschijnen. 
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Anouk van den Nieuwenhuijzen re-
servekampioen C-L1 regio Brabant

paardensport

Afgelopen weekeinde waren de 
Brabantse kampioenschappen 
voor het ponyspringen. Ondanks 
het zware deelnemersveld hebben 
onze Nijnselse ponyruiters prima 
prestaties neergezet.

Op zaterdag behaalde Ashley Pe-
ters een mooie 2e prijs met De 
Vriesjes Jordy in het CL springen. 
Eveline Hazenberg mocht de 4e 
prijs mee naar huis nemen in de EB 
dressuur.

Op zondag was het Anouk van 
den Nieuwenhuijzen met Miss 
Ghibly die om het kampioenschap 
in de CL1 dressuur streed. Ze werd 
reservekampioen in deze klasse, 
een hele knappe prestatie.
De paarden hadden een generale 
repetitie in Odiliapeel. Marjan van 
Hooft mocht hier de 6e prijs in 
het B springen ophalen. Volgend 
weekend zijn de Brabantse kam-
pioenschappen voor de paarden in 
Chaam.

zwemmen Argozwemmers doen mee aan 
wedstrijd in IJzeren Man
Afgelopen weekend hebben elf 
zwemmers uit de wedstrijdgroep 
van Argo  deelgenomen aan de 
tweede IJzeren Man Zwemrace, 
die gehouden werd in  Recreatie-
gebied de IJzeren Man te Vught. 

Bas Gibbels heeft tijdens deze 
wedstrijd twee keer een podium-
plaats gehaald. Hij werd tweede 
op de 1000 meter vrije slag in een 
tijd van 14.37.84, tevens goed 
voor een Clubrecord. Een derde 
plaats was er voor Bas op de 500 
meter schoolslag in 9.02.11.

De overige uitslagen:
Anne Gibbels werd vierde op de 
5000 meter vrije slag in 1 uur 19 
min 35 sec., goed voor een club-
record. Antwan Peijnenburg werd 
elfde op de 1000 meter vrije slag 
in 16.26.87. Roel Janssen werd 
achtste op de 500 schoolslag in 
12.21.89. Femke van Eck had de 
18e tijd op de 1000 meter vrije 
slag in 18.30.54 en 10e op de 500 
meter schoolslag in 10.27.15. Loes 

van Eck werd negende op de 500 
meter vrije slag in 10.23.39 en 
10e op de 500 meter schoolslag 
in 11.16.32. Bart van Eindhoven 
eindigde als 15e op de 1000 meter 
vrije slag in 16.10.94. Fleur Gibbels 
had de 14e tijd op de 1000 meter 
vrije slag in 17.50.32. Katie Brun-
nen werd 17e op de 500 meter 
vrije slag in 11.02.66 en 13e op de 
500 meter schoolslag in 12.18.70. 
Ardian Peijnenburg eindigde als 
16e in haar 1000 meter vrije slag 
race in 13.58.07. Dana Janssen 
haalde een 8e plaats op de 500 
meter vrije slag in 9.49.17 en een 
9e plaats op de 500 meter school-
slag in 11.00.95.
 
Komende zaterdag wordt er deel-
genomen aan de 7e Monshouwer 
Race ’t Waaltje die wordt gehou-
den in Heerjansdam. Aanvang 
10.00 uur. Komende zondag wordt 
er deelgenomen aan 8e Open wa-
terwedstrijd Oceanus, die wordt 
gehouden in de Westeinderplassen 
te Aalsmeer. Aanvang 11.00 uur.

duivensport

Duivenvluchten uit Epernay en 
Isnes
De zaterdagvlucht was vanuit 
Epernay (302 km). De duiven wer-
den gelost om 7.30 uur met een 
Noordoosten wind. Er vertrokken 
193 duiven van 9 liefhebbers rich-
ting Sint-Oedenrode. Dit was de 
laatste jonge duivenvlucht eerste 
tour. Er volgen nog drie fond jon-
ge duiven. De eerste werd geklokt 
door J. v. Boxmeer om 11.22 uur 
met een van snelheid 1279 m.p.m.

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

De zondag vluchten vanuit Isnes  
(jong en oud natour, afstand 130 

km) werd gelost om 8.30 uur met 
een oosten wind. De eerste jonge 
duif werd geklokt om 10.06 uur 
door J. v. Boxmeer (snelheid 1331 
m.p.m.) Bij de ouden werd de eer-
ste geklokt door W. v. Houtum 
(10.13 uur snelheid 13.06 m.p.m.)
Bij de jongen  waren 22 liefheb-
bers en 485 duiven. De eerste 15 
waren: J. v. Boxmeer: 1, 2. Comb. 
G. & H.v.Dijk: 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12. 
R. v/d Brand: 4, 6. A. v/d.Heyden: 
11. H.Jansen: 13. H. v. Boxmeer: 
14. J. v. Laarhoven: 15. Bij de ou-
den waren 17 liefhebbers en 258 
duiven. De eerste 15 waren: W. v. 
Houtum: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 
15. Comb. G &.H. v. Dijk: 8. J. v. 
Boxmeer: 10, 11, 12, 14.

Vresselse ruiter Nina van Enckevort 
Brabants Kampioen 

Op zaterdag en zondag 11 en 
12 september werd het Brabant-
se Kampioenschap verreden in 
Chaam. De ruiters hebben zich 
moeten selecteren om deel te 
kunnen nemen aan deze wed-
strijd. Deze mochten strijden voor 
het kampioenslint. Veerle van 
de Pasch en Nina van Enckevort  
mochten de Vresselse Ruiters ver-
tegenwoordigen.

Op zaterdag mocht Veerle van de 
Pasch aan de start verschijnen. Zij 
wist een zesde plaats te behalen in 
de DB klasse met  haar pony Or-
chid's Highlands Surprice. Op zon-
dag ging Veerle het nogmaals pro-
beren, helaas, na een nette ronde 
mocht het haar niet lukken. 

Op zondag startte Nina van Enc-
kevort in de klasse CB met twee 
pony’s. Nina reed haar eerste 

ronde met Vingino een super 
nette rit. Daarna zadelde ze Rya-
nair, waarmee ze een uitstekende 
uitgangspositie had voor de bar-
rage. De barrage ging ze met 
beide pony’s aan voor het erelint. 
Als eerste reed Nina met Vingino 
waarmee ze een hoge score neer-
zette. Als laatste mocht ze het nog 
een keer met Ryanair proberen. De 
jury beoordeelde Nina en Rayanair 
met 87,5 punt en kreeg daarmee 
de hoogste score in de klasse CB. 
Raynair mocht het kampioenslint 
omhangen en Nina een giganti-
sche beker in ontvangst nemen. 
Knap gedaan Nina! Ook mochten 
Vingino en Nina  samen nog een 
prachtige beker ophalen voor de 
derde prijs! De Vresselse Ruiters 
hebben daarmee hun eerste kam-
pioen, tijdens hun prille bestaan. 
Nina en Ryanair gefeliciteerd, jullie 
zijn Brabants kampioen 2012.

volleybal Volleyballers VVROOI/ADR eerste 
gebruikers van nieuwe sporthal

De volleyballers van VVROOI/
ADR zijn weer van start gegaan. 
Na een periode van twee maan-
den vakantievieren en ‘beachen’ 
kon het ook wel weer. Ze kregen 
afgelopen dinsdagavond de eer 
om als eerste de nieuwe sporthal 
te gebruiken.

Het was voor elke volleyballer 
van VVROOI/ADR wel wennen; 
na tientallen jaren sportzaal De 
Kienehoef als thuisbasis gehad te 
hebben, nu naar de Streepen. Een 
bijzondere overgang naar een mo-
derne en multifunctionele hal in 
wijk Dommelrode.

De spelers zullen, net als de spor-
ters van andere verenigingen, nog 
wel een aantal weken moeten 
wennen. Maar ze stonden alle-
maal te trappellen om op dinsdag 
14 augustus weer op het veld te 
staan. 
Van trainen kwam niet echt veel, 
want iedereen stond om zich heen 
te kijken en de vakantieverhalen 
werden gedeeld. Ook was het nog 
even zoeken naar kleedlokalen en 
materiaal. Maar dat is normaal als 
je in een totaal nieuwe omgeving 
terecht komt. Tijdens de eerste 
speelballen viel op dat de ballen 
lekker door de nieuwe hal vlogen. 
Vanuit het sportbedrijf werden ze 

goed begeleid en de eerste trai-
ningsavond verliep prettig.
 
Dinsdag 21 augustus gaan ze echt 
met trainen starten. Dat moet ook 
wel, want ze moeten de conditie 
op peil brengen om klaar te zijn 
voor de competitiestart in sep-
tember. Ben je geïnteresseerd hoe 
volleyballers van VVROOI/ADR 
het in de Streepen doen? Loop ge-
rust eens binnen op dinsdagavond 
vanaf 18.00 uur. Breng je sport-
spullen maar mee. Misschien is vol-
leybal ook iets voor jouw?  Maar 
kijk ook gerust op onze website 
www.vvrooi.nl. Daar is alle club in-
formatie terug te vinden.

Start lessen turn- en gymnastiekvereniging 
Dioscuri’94 in nieuwe sporthal
Deze week zijn onze trainingen 
weer van start gegaan. Afgelopen 
dinsdag was het al de beurt aan 
onze wedstrijdturnsters, maar vrij-
dag 17 en zaterdag 18 augustus 
mogen ook al onze andere leden 
dan toch eindelijk in de spiksplin-
ternieuwe sporthal De Streepen 
komen gymen/turnen. 

De trainsters zijn er in ieder geval 
helemaal klaar voor en hopelijk jul-
lie ook na zo’n lekker lange vakan-
tie. Naast de kleutergym (vanaf 4 
jaar) en het turnen (vanaf groep 3 
van het basisonderwijs) kunnen na 
het succes van de peutergym van 
afgelopen seizoen ook de kindjes 
vanaf 2 jaar al bij ons komen gy-

men. Tijdens de peutergym kun-
nen peuters samen met hun papa 
of mama, opa of oma, één keer 
per week komen kennismaken 
met verschillende toestelsituaties. 
Maar ook met andere kinderen en 
verschillende basis bewegingsvor-
men, zoals springen, klimmen, ba-
lanceren en rollen. 

Verder hebben wij voor kinderen 
met een beperking een speciaal 
groepje dat iedere woensdag-
avond onder begeleiding van twee 
ervaren docenten een uurtje danst 
op muziek. Naast de peutergym, 
kleutergym, het turnen en de G-
groep bieden wij voor volwassen 
dames eenmaal per week low-

impact lessen aan, waarbij een 
gezellige groep dames onder be-
geleiding van een ervaren docente 
één uur per week actief op muziek 
beweegt.

Mocht u of uw zoon/dochter in-
teresse hebben dan kunt u ge-
woon een keertje komen kijken 
of (geheel vrijblijvend) meedoen. 
Ons lesaanbod is te vinden op 
onze website www.dioscuri94.
nl. Voor meer informatie of een 
proefles kunt u contact opnemen 
met Marlou van Roosmalen (via 
ledenadministratie@dioscuri94.nl). 
Hopelijk kunnen we er ook dit jaar 
weer een sportief en gezellig jaar 
van maken!

turnen
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voetbal Rhode dames zoeken met 
spoed keepster en vlagger

Wij, de dames van Rhode, zijn met spoed op 
zoek naar een keepster en een vlagger.  Ben 
jij een leuke en sportieve meid tussen de 18 
en 30 jaar? En lijkt het je leuk om ons team 
te komen versterken en op zondagochtend 
ons doel te verdedigen? Of is vlaggen meer 

jouw ding en ben je elke zondagochtend be-
schikbaar? Reageer dan nu door te bellen 
naar: 0413-420641 of te mailen naar: rhode-
dames1@hotmail.com. Hopelijk word jij onze 
nieuwe aanwinst. Groetjes, de Rhode Dames.

Hardlopen voor de Jeugd bij S.V Fortuna ´67 hardlopen

Ben je op zoek naar een leuke 
sport? Dan is hardlopen zeker iets 
voor jou.             
Wat maakt het lopen dan zo leuk 
bij Fortuna? De hardloopgroep is 
een leuke en gezellige groep van 
ongeveer 35 kinderen. Tijdens de 
zaterdag training wordt er op een 
speelse manier getraind. Er worden 
spelletjes, estafettes en onderlinge 
wedstrijdjes gedaan. Ondertussen 
bouw je een goede conditie op en 
word er gewerkt aan je coördinatie. 

Daarnaast wordt er getraind voor 
de pupillenwedstrijden die door 
het jaar heen plaats vinden. Dit 
houdt  in dat je naast hardlopen 
ook het verspringen, hordelopen 
en balwerpen traint. Ook wordt er 
op andere plaatsen getraind zoals 
op de baan in Uden, op de Vlag-
heide en de Bedafsebergen.

Op dinsdag- en donderdagavond 
zijn er trainingen die meer gericht 
zijn op wedstrijdlopen. Daarbij 
wordt er gewerkt aan je looptech-

niek en uithoudingsvermogen. In 
het zomerseizoen zijn er veel baan-  
en wegwedstrijden daarom wordt 
er veel op de weg en met startblok-
ken getraind. In de winter worden 
er veel crossen gelopen en wordt er 
meer getraind in het bos en op het 

veld. Naast de trainingen worden er 
nog veel andere activiteiten door het 
jaar heen georganiseerd. Dit zijn on-
der andere de winteractiviteit, Paas-
training, kamp en sinterklaasviering.
Lijkt het je leuk om een keer bij 
Fortuna te komen kijken, dan kun 

je 4 keer gratis meetrainen;  daar-
na ben je vrij om lid te worden.

De eerste training is op 18 augustus
De trainingen vinden plaats op za-
terdagmorgen (vanaf 6 jaar) van                         
09:00 uur tot 10:00 uur, op dins-

dag en donderdagavond (vanaf 10 
jaar) van 19:00 uur tot 20:00 uur. 
Locatie: Zwembadweg 64. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met: 
Peter Hellings 0413-478463, 
Patrick Sanders 06-51043336 

Meer informatie over trouwen bij la Sonnerie vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activeitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Heerlijk genieten van een high tea met 
onbeperkt diverse soorten thee en heerlijke 
lekkernijen in onze Brasserie, of bij mooi 
weer lekker op één van onze terrassen.  

High Tea 
(op reservering)

Standaard High Tea 
€ 21,50 p.p. (uitbreiding mogelijk)

Ieder weekend

Wisselend 3-gangen surprise menu inclusief 
aperitief, twee glazen huiswijn, bier of fris 
en koffi e met friandises.

Klooster Diner

Iedere vrijdag 
en zondag

Kloostermenu € 42,50 p.p. 
(uitbreiding naar 4e gang € 8,50)

Specialist in sport en kinderschoenen

Hertog Hendrikstraat 12
5492BB    Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768
E-mail: info@vandekampschoenenensport.nl

Ook Liempde is welkom!

Peter Markus voor vierde maal naar 
Nederlandse Kampioenschappen 

Tijdens de zomerkeuring Politiehond 1 (af-
deling Noord Brabant te Gemonde) heeft 
Peter Markus met zijn Mechelse herder 
Renzo op 6 juli een certificaat met lof be-
haald. Hierbij zijn er oefeningen in zoeken, 
waterwerk, revieren en manwerk zoals stok-
stellen, schotstellen, fietsstellen, schijnaan-
val en terugroepen uitgevoerd. Het koppel 
behaalde 438 punten (440 maximaal). 

Peter Markus houdt zich al vanaf 1974 be-
zig met het africhten van politiehonden. Drie 

tot vier keer per week 
wordt er getraind bij 
hondenclub ‘Hond in 
het Bos’ te Schijndel. 
Door de jaren heen 
kwalificeerde Peter 
zich al 3 keer eerder 
voor de NL kampi-
oenschappen. In 1980 
behaalde hij met Nero 
de 3de plaats. In 1990 
met Ringo werd een 
2de plaats behaald. 
Tot slot behaalde hij in 
2001 met Rocky een 
7de plaats.

Om deze keer in aan-
merking te komen voor 
de Nederlands Kam-
pioenschappen moest 
er nog aan een nomi-
natie wedstrijd worden 

deelgenomen. Deze vond plaats op 29 juli in 
Helmond. Hier behaalde Peter met zijn hond 
Renzo een score van 439 punten. Deze top-
prestatie leidde tot een kwalificatie voor de 
Nationale Kampioenswedstrijden welke wor-
den gehouden op 07 en 08 september in het 
Jan Louwers stadion te Eindhoven. Via een 
loting is bepaald dat Peter en Renzo zullen 
deelnemen op zaterdag 08 september. Hier 
zullen de 15 hoogst geplaatste honden en be-
geleiders strijden om de felbegeerde titel. 

Peter Markus met Renzo tijdens transport van de pakwerker.

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl
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Geen geboren leider, wel een geboren teamspelervoetbal

In de winterstop maakte Ruud van 
der Rijt een keuze die nu al heel be-
langrijk is gebleken voor zijn prille 
carrière. Na kort wikken en wegen 
besloot de achterhoedespeler uit 
Nijnsel FC Eindhoven te verlaten 
voor Willem II uit Tilburg. Een club 
met meer potentie, zo oordeelde 
Ruud. Hij kreeg gelijk, want bin-
nen vier maanden werd hij pal 
voor de fanatieke King Side op de 
schouders genomen door zijn ei-
gen supporters om promotie naar 
de Eredivisie te vieren. Afgelopen 
weekend maakte de verdediger 
zijn debuut op het hoogste niveau. 
Hoe het dit seizoen af gaat lopen? 
“We moeten er in ieder geval in 
geloven”, zegt Ruud wijselijk.

Afgelopen weekend stond je in-
eens tegenover NAC voor een 
knallende derby in de eredivisie. Je 
zult wel blij zijn met de keuze die 
je gemaakt hebt om naar Willem II 
te gaan. Heb je nog getwijfeld in 
de winterstop?
“Ik zou Eindhoven sowieso gaan 
verlaten. Mijn contract liep af, dus 
zou ik deze zomer transfervrij zijn 
geweest. Dat is erg gunstig voor 
een verdediger van mijn leeftijd. De 
meeste clubs kopen zo min moge-
lijk en willen spelers zo goedkoop 
als het kan binnenhalen. Ik stelde 
me in op een club uit de eredivisie. 
Dat behoorde voor mijn gevoel tot 

de mogelijkheden. Toen kwam Wil-
lem II. Ze wilden me in de winter-
stop al hebben. De vraag was: wat 
doe ik? Ik draaide niet mijn beste 
seizoen en was geblesseerd. De 
club sprak me direct enorm aan 
en ik wilde geen risico nemen om 
straks zonder werkgever te zitten. 
Willem II was toen natuurlijk nog 
niet zeker van promotie, maar ik 

wist dat het vrij snel zou kunnen 
gebeuren. Uiteindelijk heb ik er niet 
zo lang over nagedacht.”

Na je komst verloor Willem II geen 
duel meer.
“Dat klopt, maar dat komt heus 
niet alleen door mij hoor, haha. 
Hoewel trainer Streppel wel zei dat 
we rustiger zijn geworden sinds ik 
achterin sta. Ik ben dan ook een 
rustige en degelijke verdediger. Dat 
hoorde ik in de Jupiler League ook 
al.”

Je gaf je team een goede kans om 
te promoveren?
“Ik kan natuurlijk alleen maar voor 
mezelf spreken, maar ik had het 
idee dat we het zouden redden ja. 
De laatste periode ging het hart-
stikke goed. We zaten in een flow 
en die neemt een ploeg vaak mee 
naar de nacompetitie. Dat zag je 
in andere jaren ook. Het team dat 
het best in vorm is, weet vaak de 
nacompetitie te winnen. Je moet er 
ook altijd in geloven, anders kun je 
net zo goed niet beginnen.”

Voelde je druk toen je het volle 
stadion in liep?
“Natuurlijk had ik wel wat span-
ning. Ik voelde hoe het leefde bin-
nen de club en wat er te winnen 
viel. Maar toen de wedstrijd begon, 
was ik meteen gefocust en merkte 

ik er niets meer van. Na het laat-
ste fluitsignaal barstte het feest 
los. Dat was echt geweldig! In-
eens stond het veld vol springende 
en feestende mensen. Ik kon mijn 
teamgenoten amper vinden.”

En zo sta je ineens in dezelfde 
competitie als PSV en Ajax.
“Eerlijk gezegd ben ik niet bezig 

met de tegenstander. Natuurlijk is 
het prachtig dat we straks in het 
Philips stadion spelen (Ruud is zijn 
hele leven al supporter van de club), 
maar als we overal rond gaan staan 
gapen dan blijven we nooit in de 
eredivisie. Wanneer je namelijk met 
vier of vijf nul achterstaat, geniet je 
er een stuk minder van. We moe-
ten het wedstrijd voor wedstrijd 
blijven bekijken. Ten opzichte van 
vorig seizoen moet de lat omhoog, 
vooral op de training, daar zijn we 
het allemaal over eens. We moeten 
meer van elkaar eisen.”

Wat voor rol heeft Streppel voor 
jou weggelegd?
“In de voorbereiding kreeg ik in-
eens de aanvoerdersband om mijn 
arm. Ik was een van de vijf spelers 
die onze trainer daarvoor op het 
oog had. Onbewust ging ik er min-
der door spelen. Ik vind mezelf ook 
geen geboren leider. Daarom heb ik 
tegen Streppel gezegd dat ik geen 
aanvoerder wil zijn, puur voor het 
teambelang. Ik kan de band wel 
omhouden om mijn ego te strelen, 
maar dat doe ik niet als de ploeg 
er slechter van wordt. De aanvoer-
dersband past niet bij mij. Ik ben 
best bescheiden en blijf liever op de 
achtergrond. Zo hebben de spelers 
me ook leren kennen.”
  
Ruud stond afgelopen zaterdag 
centraal achterin toen Willem II ge-
lijkspeelde tegen aartsrivaal NAC. 
Hij speelde een vrij sterke en solide 
wedstrijd, eigenlijk zoals Ruud al-
tijd speelt. De supporters hebben 
veel vertrouwen in de streekgenoot. 
Voor een poll van het Brabants Dag-
blad koos maar liefst 47% van hen 
Ruud als aanvoerder. Waar zijn po-
pulariteit vandaan komt? “Ik doe 
normaal, maar in de voetbalwereld 
is het gek als je normaal doet. Dat 
is de omgekeerde wereld, toch? Zo 
denk ik er tenminste over. De trainer 
en de supporters zien in de jonge 
verdediger een leider. Hij zegt er nu 
nog niet klaar voor te zijn. Wie weet 
in de toekomst. De tijd zal het leren.

“IN DE VOETbALWERELD IS HET GEK 
ALS JE NORMAAL DOET. 

DAT IS DE OMGEKEERDE WERELD, TOCH?”

Voetbal

Rhode

Rhode jeugd
Programma za 18/8:
vriendschaplijke wedstrijden
OSS A1-Rhode A1 v14:00u
Rhode A2-OSS A2  a14:30u
Rhode B1-OSS B1  a14:30u
Rhode B2-SBC B3  a14:30u
OSS B2-Rhode B3  v13:15u
ERP C1-Rhode C1  v11:00u
OSS C2-Rhode C2  v11:30u
Rhode C3-OSS C3  a12:45u
Rhode C4-Heeswijk C1  a12:45u
Sparta C4-Rhode C5  v12:00u
Erp MB-Rhode MB1  v13:45u
OSS D2-Rhode D1  v10:00u
Rhode D2-OSS D3  a11:15u
OSS D4-Rhode D3   v10:15u
Sparta D4-Rhode D4  v10:30u
Rhode D5-Sparta D5  a11:15u
Rhode D6-Heeswijk D3  a11:15u
OSS E1-Rhode E1  v9:15u
Rhode E2-OSS E2  a9:15u
OSS E3-Rhode E3  v9:15u
Rhode E4-OSS E4  a9:15u
Rhode E5-Rhode E6  a9:15u
Sparta E6-Rhode E7  v8:15u
Rhode E9-Rhode E8  a9:15u
SBC F1-Rhode F1  v8:00u
Rhode F2-Rhode F3  a10:15u
Rhode F4-VOW F1  a10:15u
Nulandia F3-Rhode F5  v9:00u
Sparta F4-Rhode F6  v9:30u
Rhode F7-Sparta F5  a10:15u
Rhode F8-Rhode F9  a10:15u
Rhode F10-Sparta F8  a10:15u
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes  
aanvang 10:00. 

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 12/8: 
Helmondia 1-Boskant 1 1-1
Helmondia 2-Boskant 2  3-0
Nederwetten Da1-Boskant Da1  1-0

Programma senioren do 16/8
Boskant Da1–Keldonk Da1 19.30u.
Programma senioren za 18/8
Boskant 1-Ruwaard 1  18.00u. (beker)
Programma senioren zo 19/8:
Boskant 2-DVG 2 11.00u. (beker)
Boskant 3-Nijnsel 6  12.00u. (beker)
Boskant 4-Boskant 5  11.00u.
Boskant 6-Boskant 7  10.00u.
Programma senioren di 21/8:
Bruheze 1-Boskant 1 18.00u. (beker)

Programma jeugd za 18/8:
Boskant A1 – SBC A2 a14.30u
Boskant B1 – Rhode B4  a14.30u
SBC C3 - Boskant C1  v11.45 a13.00u
Boskant D1 – WEC D1  a12.00u
SBC E2 - Boskant E1  v08.45 a10.00u
Boskant E2–SBC E4  a10.00u
Programma jeugd woe 22/8:
Best Vooruit A3 – Boskant A1 v18.15
Boskant C1 – Best Vooruit C3 a19.30u

Ollandia

Programma senioren:
Donderdag 16/8: 
1ste training lagere teams  19.15u
Zaterdag 18/8: 
ASV’33 1-Ollandia 1   18.00u
Zondag 19/8: 

WEC 4-Ollandia 2  11.00u
Ollandia VR1-Erp VR1 11.00u.
Dinsdag 21/8: 
Ollandia 1-PVV 1  18.45u
Donderdag 23/8: 
Ollandia 2-Nijnsel 2   18.45u
Mariahout 5-Ollandia 3   19.00u 
Stiphout Vr.uit VR1-Ollandia VR1 18.45u 

Programma jeugd
Zaterdag 18/8: 
Diverse jeugdteams spelen oefenwed-
strijden tegen Irene. Verdere info via 
de jeugdleiders.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 12/8:
Nijnsel 1 - Geldrop 2  1-1
Geldrop 3 - Nijnsel 2  1-1
Geldrop 5 - Nijnsel 3  2-2

Bekerprogramma senioren za 18/8:
Nijnsel 1 - SPV 1 18.00u
Nijnsel VR1 - Stiphout Vr.uit VR1 18.00u

Bekerprogramma senioren zo 19/8:
Nijnsel 2 - Erp 4 12:00u 
Nijnsel 3 - Sparta’25 4 12:00u
Nijnsel 4 - ASV’33 5 10:00u
FC de Rakt 3 - Nijnsel 5 11:00u
Boskant 3 - Nijnsel 6 12:00u
Nijnsel VR2 - Sparta’25 VR2 10:00u
Avanti’31 VR1 - Nijnsel VR3 10:00u

hardlopen

Vakantieloop Biest-Houtakker, 
8 augustus  
 

Jongens JD  
4. Max  Scheutjens 02.000 m 
   9.12 
Mannen 
14. Thijs  Thielemans 10.000 m 
  38.37 J
Mannen45 
67. Peter van Rooij 10.000 m 
  49.12 
Mannen60  
12. Henk  Heijmans 10.000 m 
  50.06 
18. Jos van Uden 10.000 m 
  52.33 
34. Peter  Hellings 10.000 m 
1.04.09 
Vrouwen45  
14. Tineke  Mous 10.000 m 
  51.56 

bridgen

Bridgeclub J.V.G. 

Uitslag 8 augustus: 
1: Bertha v.d. Laar en Mien Verha-
gen 62.92%.2: An v. Genugten en 
Wil v.Gerwen 59.17%. 3: Harrie 
v.Genugten en Harrie v.Erp 57.08%.

Overige sporten

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Jan van Tongeren uit Demen, lid 
van handboogvereniging Concor-
dia uit Sint Oedenrode, veroverde 
zondag in het Belgische Herenthout 
de gouden medaille tijdens de inter-
nationale wedstrijd 'De Grote Prijs 
van Herenthout'. In de voorrondes 

behaalde Jan de eerste plaats bij de 
Cadetten met 339 punten uit 36 
pijlen (9,4 gemiddeld). Daarop vol-
gend werden de eliminatierondes 
verschoten. Uiteindelijk behaalde 
Van Tongeren in een shoot-off met 
10-8 de eerste plaats. 

Lid Concordia wint goud

handboogschieten
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Kom ook naar de Rabobank Kijk- en 
Speeldag bij MHC Sint-Oedenrode 

hockey

Op zaterdag 18 augustus vindt 
de jaarlijkse Rabobank Kijk- en 
Speeldag weer plaats. Vanaf 
10.30 tot 13.00 uur zijn alle kin-
deren tussen de 5 en 12 jaar van 
harte welkom op het sportcom-
plex van MHC Sint-Oedenrode. 
Onder begeleiding van ervaren 
hockeyers kunnen de kinderen 
op een super coole manier kennis 
maken met het hockeyspel. Op 
een megagroot opblaasbaar hoc-
keyveld kunnen er allerlei leuke 
hockeyspelletjes worden gedaan. 
Speedbal, streethockey, knotshoc-
key en nog veel meer! Voor alle 5 
en 6 jarigen hebben we een apart 

hockeyspektakel, zodat het voor 
iedereen echt een te gekke mid-
dag wordt.

Dus ben je tussen de 5 en 12 jaar? 
Dan kun je meedoen aan deze su-
pervette hockeymiddag. De Ra-
bobank Kijk- en Speeldag is voor 
zowel leden als niet-leden. Een 
mooie kans om de hockeysport 
te leren kennen! Zin om mee te 
doen? Meld jezelf en je vriend-
jes en vriendinnetjes snel aan en 
stuur voor vrijdag 17 augustus (tot 
13.00 uur)  een mail naar 
claudette.willemse@chello.nl. 

voetbal Eerste oefenwedstrijden voor 
v.v. Boskant achter de rug 

De eerste oefenwedstrijden zijn 
intussen gespeeld. Komend week-
end wordt het al wat serieuzer. 
Dan staat er namelijk een beker-
programma op het programma.

De eerste oefenwedstrijden zijn 
gespeeld. Boskant 1 speelde ver-
dienstelijk  met 1-1 gelijk tegen de 
verse derdeklasser Helmondia 1. 
De wedstrijd tussen beide reser-
veteams eindigde in een duidelijke 

3-0 overwinning voor Helmondia 
2. Onze dames konden het net 
niet redden tegen Nederwetten 
dat met 1-0 aan het langste ein-
de trok. Het is natuurlijk nog veel 
te vroeg om nu al voorspelling te 
doen, daarvoor zullen er toch echt 
wat meer wedstrijden gespeeld 
moeten worden. Heel veel tijd 
voor oefenwedstrijden is er voor 
een aantal teams niet, komend 
weekend staat er voor Boskant 1, 

2 en 3 namelijk al een bekerwed-
strijd op het programma. Laten 
we die dan maar beschouwen als 
voorbereiding op de competitie! 
Ook onze jeugd kan “aan de bak”. 
De eerste oefenwedstrijden staan 
gepland op zaterdag 18 augustus.
Meer info vindt u op de 
v.v. Boskant site: 
www.vvBoskant.nl. 

Ollandia begint bekertoernooi tegen ASV’33 en RKPVV
Voor 3 senioren teams begint ko-
mend weekeinde het bekertoer-
nooi. Ollandia 1 begint zaterdag op 
sportpark De Hut in Aarle Rixtel te-
gen ASV’33. Deze 4de klasser is een 
mooie test om te zien waar Ollandia 
op dit moment staat. 

Op dinsdag 21/8 komt dan 5de 
klasser RKPVV uit Helmond op 
sportpark Ekkerzicht op bezoek. Ol-
landia 2 bekert zondag in Wijbosch 
tegen WEC en donderdag 23/8 
ontvangt het Nijnsel. Ook de Ollan-
dia Vrouwen spelen voor de beker. 

Ze ontvangen zondag 4de klasser  
Erp en gaan donderdag op bezoek 
bij 6de klasser Stiphout Vooruit. 
Ook voor de lagere teams begint 
deze week de voorbereiding met de 
1ste training op donderdag 16/8.

Rhode start zaterdag met de bekercompetitie
De eerste trainingen en oefen-
wedstrijden zitten er al weer op 
en komend weekend wordt er aan 
het iets serieuzere werk begon-

nen, namelijk de bekercompeti-
tie. Dit jaar nemen alle teams deel 
aan de bekercompetitie.

Het eerste team is dit jaar inge-
deeld met Vorstenbossche Boys, 
Heeswijk en SES uit Langenboom. 
Voor de trainer een goede gele-
genheid om de puntjes op de i te 
gaan zetten. Veel wijzigingen zijn 
er niet in de selectie. Er zijn een 
aantal mensen uit de eigen jeugd 
overgekomen en van Blauw Geel 
is Sander Driessen overgekomen. 
Rhode speelt de uitwedstrijden op 
zaterdag en de thuiswedstrijd te-
gen Heeswijk op dinsdag avond. 
Voor meer informatie zie 
www.rhode.nl

Rooi
 Beach  Hockey

 18 & 19 Augustus 2012

 Evenemententerrein De Neul 

 

 

 Het ULTIEME strandfeest

 
 

 met diverse DJ's en andere acts 

 

# BHRooi

 

 
*Free entrance
*Officiele afterparty Cafe 't Pumpke

                     
www.beachhockeyrooi.nl

Beachhockey Rooi 2012, een 
bomvolle eerste editie
Dit weekend vindt er op het eve-
nemententerrein De Neul het 
Beachhockey toernooi plaats. 
Het nieuwe sportevenement zal 
plaatsvinden op zaterdag en zon-
dag.  Teams komen niet alleen uit 
Rooi, maar ook uit Best, Schijndel 
en andere omliggende dorpen. 

De organisatie is zeer tevreden 
over het aantal inschrijvingen. 
Maar liefst 230 deelnemers gaan 
strijden voor een plaatsing voor 
het NK in Scheveningen, de eerste 
prijs van het toernooi. 
Naast de wedstrijden, zorgen er 

verschillende DJ's voor een gezel-
lig sfeertje. Ook komt sambaband 
Brasilandos uit Eerde optreden en 
verzorgd het duo Soep Vooraf een 
spetterend optreden. 
Nadat de bar sluit op het terrein, is 
er voor een afterparty gezorgd in 
café 't Pumpke zodat iedereen die 
graag wil, nog door kan gaan! 

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen 
overdag of 's avonds een dansje te 
komen wagen. De entree is uiter-
aard gratis.  De organisatie heeft er 
ontzettend veel zin in, jullie ook?!

Autobedrijf ScheepenS
U kunt ons vinden op: 

www.autobedrijfscheepens.nl
Voor al uw gebruikte auto’s, bestelwagens en Jeeps.

Benzine, gas en diesel

Schijndelseweg 55 te Sint-Oedenrode
0413-473290

beachhockey
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus 
Expositie 

Stichting Dichterbij
Mariendael 

6 juli - 29 september 
Expositie Maaike Goudriaan
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

6 - 25 augustus 
Kermistoernooi biljarten

Wapen van Eerschot 

14 augustus 
KBO film: Pinokkio

Odendael 

16 augustus 
KBO zomer: 

brunch Kasteelpark
Kasteelpark 

17 augustus 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura 

18 - 19 augustus 
Beachhockey Rooi

de Neul 

18 augustus 
Orgelconcert
Martinuskerk 

19 augustus 
Kofferbakverkoop

Dorpsherberg 

19 augustus 
Open Zondag

  Van Uden Caravantechniek 

19 augustus 
Zesde Elvis dag
café Van Ouds 

19 augustus 
Fietstocht Heikneuters

  Beckart 

20 augustus 
Suikerfeest

  
24 - 29 augustus 

Hillstreet XXL
  De Beurs 

25 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

24 - 29 augustus 
Rooi Kermis

Centrum Sint-Oedenrode 

25 augustus  
Hillstreet Classic

De Beurs Sint-Oedenrode 

25 augustus 
Extra dansavond KBO

Odendael 

25 augustus 
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

  1 september 
Dansavond
  Odendael 

2 september  
EJOS jaarlijkse wandeltocht

  Nijnsel 

2 september  
Insectenexcursie 

  Moerkuilen 

2 september  
Vlooienmarkt 

cv ‘t Skrothupke
  Parkeerterrein Kofferen 

5 september  
Avondfietstocht 

  KVO Nijnsel 

7 september  
KBO Zomer: 

bezoek boerenbedrijf
  Mariendael 

8 - 9 september  
Weekend van het Varken  

  Houtsestraat en Airborneweg

8 september - 8 november  
Expositie

 ‘Kunst Dichterbij bekeken’
  Zaken- en bestuurscentrum 

8 september  
Reünie 50-jarigen
  De Vriendschap 

8 september  
Masterclass 

Whiskey proeven
  The Old Pipe 

9 september  
Kasteelconcert 

Roois Kamerkoor 
  Kasteel Henkenshage 

9 september  
Open Zondag

  Van Uden Caravantechniek 

9 september  
Open Huis 

  Cultura / de Vriendschap 

11 september  
KBO film: A bridge to far

  Odendael 

15 september 
Oorlogsverhalen 

door Anton Buiting
  Odendael 

15 september  
Wijnmarkt

  Drankenhandel 
van Boxmeer 

16 september 
Jubileum wandeltocht 

SV Fortuna ‘67
  clubhuis SV Fortuna ‘67 

16 september  
MooiRooi / Fokpaardendag
  Centrum Sint-Oedenrode 

16 september 
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

18 september  
Prinsjesdag

 
 18 - 22 september  

Fortuinweek
  d’n einder 

19 september 
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

20 september  
Onderonsje:

 Herfststuk maken
  Damiaancentrum 

22 september  
Goederen- en dienstenveiling 

Harmonie Nijnsel
  De Beckart 

26 september 
Sportieve avond 

  KVO Nijnsel

 29 september  
Live: Cold Cases
  café Van Ouds 

   

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




