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- Theaterkoor 7

- Planken 12/13
 

- EJOS 45 jaar 25

  Voor Rooienaren, 
            Door Rooienaren 

Folder deze week:
Van de Kamp 

schoenen en sportElvis Presley Day en Britse Automobieldagen: een ideale combinatie
Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Sint-Oedenrode krijgt eigen Fietsvierdaagse

Britse Automobieldagen

Voor veel eigenaars zijn oldtimers de liefde van hun leven
 Voor het gemeentehuis, op het 

burgemeester Wernerplein, viel 
heel wat te bewonderen afgelo-
pen zondag. Het hele plein was 
volgestroomd met klassieke En-
gelse automobielen. Verstokte 
liefhebber of niet, het bleek velen 
te kunnen bekoren. Onder het ge-
not van een gezellig stukje muziek 
van ‘two of us’ toonden verschil-
lende auto-eigenaars vol trots de 
‘liefde van hun leven’.

Diverse topmerken vielen te bewon-
deren, zoals de Armstrong Siddeley, 
Jaguar, Austin Healy, Morgan, de 
welbekende Mini enzovoorts. Zo ook 

een Morris Minor met ijzeren jerry-
can op de treeplank en openslaande 
kap. “Ik had eerst een kleine Morris 
tweezitter”, vertelt de trotse eigenaar 
Eric Groot uit ’t Gooi. “Jaren hebben 
we aan de restauratie gewerkt. Toen 
de auto klaar was, hadden we inmid-
dels twee kinderen en was de auto 
te klein. In ’76 hebben we de Moris 
Minor gekocht van een Engelsman. 
Mijn vrouw Janny heeft zelf nog de 
kap gerestaureerd.”

Even verderop werd een Jaguar 
achteruit geparkeerd, vol passie en 
heel voorzichtig. 
(Lees verder op pag. 18) 

De organisatie van de Fietsvierdaagse Sint-Oedenrode
Lees meer op pagina 2

Lees meer op pag. 18
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Bestel snel op www.onsbrabantnet.nl/sint-oedenrode

Profiteer 
tot 1 september 
van deze actie.

Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie

Sint-Oedenrode Kermis: formule 
wegens succes herhaald

Rooi Kermis is sinds mensenheu-
genis gezellig en goedkoop. Ook 
dit jaar zijn de pachtprijzen laag 
waardoor de exploitanten de rit-
prijzen laag kunnen houden. Ook 
de ouderenkermis, met daaraan 
gekoppeld de loterij, zit al in de 
historie verankerd. De afgelopen 

jaren is ook het rondje attracties 
voor de leerlingen van twee ba-
sisscholen aan het programma 
toegevoegd. Het aantal attracties, 
26, is onveranderd. Nieuw is alleen 
de bewaking van het terrein in de 
nacht van vrijdag op zaterdag.

Gemeente krijgt dikke voldoende 
voor WOZ-uitvoering
De waarderingskamer, die toe-
ziet op de uitvoering van de Wet 
Onroerende Zaken in gemeentes, 
heeft Rooi een dikke voldoende 
gegeven. Dat gold zowel voor de 
feitelijke waardering van de pan-
den, als voor het snel verzenden 
van de aanslagen. Dat de gemeen-

te er met de waarderingen niet 
vaak naast zat, bleek volgens wet-
houder Jeanne Hendriks ook uit de 
bezwaarschriften. In 1,3% van het 
totaal aantal aanslagen kreeg de 
bezwaarmaker gelijk. Tegen 5% 
van de aanslagen werd bezwaar 
ingediend.

Van Liempd krijgt sloopklus 
Sporthal De Streepen

Van 16 augustus tot 15 septem-
ber gaat de beuk d’r in bij sport-
hal De Streepen. Het college is blij 
dat de gunning daarvan ging naar 
een Rooise ondernemer, Arie van 
Liempd aan de Bobbenagelseweg. 
Alle losse goederen zijn al geveild. 
Vooral verenigingen hadden be-
langstelling. Zo waren de brand-
veilige deuren een uitkomst voor 
de Scouting. Zodra die in hun ge-

bouw hangen voldoet het aan de 
brandveiligheidseisen en mag er 
ook worden overnacht. 
Om de overlast door het vracht-
verkeer te spreiden, rijden de lege 
vrachtwagens de route Zuidelijke 
Randweg – Boskantseweg - Kof-
feren – Mater Lemmensstraat. De 
volle wagens gaan langs het ge-
meentehuis – Corridor – Zuidelijke 
Randweg.

Vervolg voorpagina

Sint-Oedenrode krijgt eigen 
Fietsvierdaagse

Een groot aantal mensen van de 
Fifty-fit fietsgroep, de dames-
fietsclub Femme Pedale, TWC 
Gerrie van Gerwen en Stichting 
Rooi Promotie zijn gestart met de 
voorbereidingen op een Fietsvier-
daagse in Sint-Oedenrode. Afge-
lopen vrijdag vond de eerste ver-
gadering plaats. De vierdaagse zal 
volgend jaar van 17-20 juli 2012 
plaats moeten vinden. De bedoe-
ling is dat het evenement een re-
gionaal karakter krijgt.

Speciaal om die reden is er een 
Stichting in het leven geroepen. 
Rien Voets is daarvan de voorzitter. 
Verder bestaat het bestuur uit Fred 
van Rooij (secretaris), Jan de Vries 
(penningmeester), Ad van Kaatho-
ven en Rieky Verstappen. De laat-
ste twee gaan in het geheel een 
coördinerende rol vervullen. De 
Stichting  zal in nauw overleg met 
de Stichting Rooi Promotie en on-
der auspiciën van de Nederlandse 

ToerFietsUnie (NTFU)  fietstochten 
uitzetten van 25-40 en 60 km. Een 
tweetal routes zijn reeds uitgezet. 
Ze brengen fietsers door een groot 
gedeelte van de parel van onze re-
gio, het ‘Groene Woud’, maar ook 
daarbuiten.
De organisatie mikt tijdens de eer-
ste editie op 500 tot 1000 bezoe-
kers per dag. In de jaren daarna ho-
pen ze door bekendheid ongeveer 
het dubbele te halen. Het is een 
uitgelezen mogelijkheid om Sint-
Oedenrode en omgeving nog be-
ter op de kaart te zetten. Ook staat 
het genieten van de prachtige na-
tuur in deze omgeving voorop. Via 
de reeds genoemde fietsgroepen 
hebben zich al diverse enthousi-
aste vrijwilligers aangemeld, maar 
ze kunnen altijd meer mensen ge-
bruiken. Ook tips en goede ideeën 
zijn welkom. Iedereen die zijn of 
haar steentje wil bijdragen, mag 
mailen naar: 
rooisefietsvierdaagse@gmail.com

WWW.PANENCOOK.NL

autoschade & cleaning

Tel +31641509755
E-mail  jwbotti@hotmail.com

E v e r s e s t r a a t  4 7 j   
5 4 91 S R  S i n t - O e d e n r o d e
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Afslankstudio Body Result 
is op zoek naar een collega

Body Result is een kleine organisatie die mensen begeleidt in het afslanken. 
Dit gebeurt met diëten en verschillende apparaten, zie onze website.

In verband met de start van een tweede vestiging zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste medewerkster. Een opleiding als diëtiste of voedingsadviseuse 
is gewenst maar niet vereist. Wel een sportieve, gezonde levensstijl en een 
nette, vlotte en sociale persoonlijkheid in combinatie met affiniteit met 
afslanken en de mens. Zelfstandig kunnen werken is een pré.

Gewenste opleiding kan zijn:
- diëtiste
- voedingsadviseuse
- sportopleiding o.a. CIOS/ALO 
- medische opleiding
- schoonheidsspecialiste

Verder belangrijke eisen die wij stellen zijn: klantgerichtheid, flexibel, goede 
communicatieve vaardigheden, sociaal maar ook commercieel kunnen zijn. 
Je bent een doener, werkt snel en werkt graag in een kleine organisatie. 
Tevens moet je bereid zijn om in de avonduren te werken. De werktijden zul-
len flexibel zijn, dus géén vaste tijden. Je krijgt een uitgebreid inwerktraject.

Sollicitaties + CV kun je schriftelijk of per mail richten aan: 
mevrouw A. Hems Body Result, Bosseweg 7c, 5683 BA  Best 
Of aan: slank@bodyresult.nl

Personeel

Vermoeden botulisme in Sint-Oedenrode
Waterschap De Dommel heeft in 
de waterpartij vóór de rioolwa-
terzuivering in Sint-Oedenrode 
dode eenden aangetroffen. Het 
waterschap heeft het vermoeden 
dat botulisme de oorzaak is. Het 
waterschap raadt iedereen aan ex-
tra zorgvuldig te zijn en onnodig 
contact met dit water te vermijden. 
Ook honden kunnen beter niet 
zwemmen in water met botulisme.

Een hoge temperatuur van het wa-
ter, in combinatie met een geringe 
doorstroming, is een mogelijke 
oorzaak van botulisme. Het wa-
terschap houdt de situatie nauw-
lettend in de gaten.Bij het water 

wordt een waarschuwingsbord 
geplaatst. Het waterschap raadt 
dringend af dode dieren zelf op 
te ruimen, maar hierover contact 
op te nemen met het stroomge-
biedskantoor Beneden Dommel en 
Zandleij van Waterschap de Dom-
mel, via telefoon (0411) 661 061.

Ontstaan van botulisme
Botulisme komt vaak voor in de 
zomer en het voorjaar en heeft de 
sterfte van dieren, zoals eenden en 
vissen tot gevolg. Ook honden en 
andere dieren kunnen er ziek van 
worden. Dit type botulisme is niet 
schadelijk voor de mens.

Als ondiep water snel opwarmt kan 
de bacterie die botulisme veroorzaakt 
zich snel vermenigvuldigen. Deze 
bacterie komt voor in de grond, de 
waterbodem, vogels, vissen en an-
dere dieren. Alleen in een warme en 
zuurstofloze omgeving met dierlijk ei-
witrijk voedsel, bijvoorbeeld kadavers 
van dode dieren, maakt de bacterie gif 
aan. Zodra levende dieren van deze 
dierlijke resten eten, krijgen zij dit gif 
binnen. Verlammings- en verstikking-
verschijnselen zijn vaak het gevolg.
Botulisme is een natuurlijk proces dat 
niet te voorkomen is. Het enige dat 
gedaan kan worden om verder ver-
spreiding van botulisme te voorkomen 
is het preventief ruimen van kadavers.

Personeel

Wij zijn op zoek 
naar een zelfstandig 
werkende kok voor 

20 á 30 uur 
per week.
Kom eens kennis 

maken met 

onze nieuwe menu kaart.
 

7 dagen per week geopend.

(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!!!!

 

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. 

Op de somatische afdeling van 
verpleeghuis St. Barbara ontstaat per 
1 september 2011 de vacature voor 
 
 

Verzorgende niveau 3 
28 - 32 uur per week 
 
 
Meer informatie? 
Bekijk onze website of neem contact op met 
mevr. M. van der Doelen, afdelingshoofd, 
telefoon 073 - 5443300. 
 
Belangstelling? 
Stuur een e-mail of schrijf een brief met CV 
naar mevr. J. de Koning, hoofd P&O 
(vacature@zorggroepdorus.nl). Reageer 
vóór 1 september a.s. 

Verteltheater “Levensreis” in de kas
In de kas (kunstwerk in het weiland 
tegenover de zorgboerderij aan het 
Cathalijnepad ) speelt Doreth Ver-
stappen uit Sint-Oedenrode de thea-
tervoorstelling: “Levensreis”.   In deze 
voorstelling uit  eigen werk  gaat een 
reiziger op pad met onbekende be-
stemming. Door ontmoetingen met 
mensen onderweg leert ze anderen 
en zichzelf kennen en gaandeweg 
wordt duidelijk waarom ze dit onge-

wisse avontuur is aangegaan. Doreth 
vertelt het verhaal van de reis  in zang 
,vertellingen en blokfluitimprovisaties.
De speeltijden zijn: Vrijdag 19 
augustus 12.30 uur, Zondag 21 au-
gustus 11.00 uur. Na de voorstelling 
is Doreth  op beide dagen tot 14.30 
in de kasplek aanwezig. Er is dan geen 
vast programma. 
Doreth laat aan het moment over of 
ze iets gaat doen met : Gedichten, 

muziek of dat ze een extra voorstel-
ling speelt. Ook ligt er een map ter 
inzage met teksten uit eigen werk. Le-
vensreis kan een rustpunt zijn tijdens 
een wandeling of fietstocht door de 
mooie omgeving.
Iedereen die zin heeft in theater is wel-
kom bij levensreis. Mensen die na de 
voorstelling “binnen”willen komen, 
zijn ook welkom.
De toegang is gratis
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
-Laan van Mariendael 8a
-Gezondheidscentrum Odendael
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Nieuws

Binnenkort starten de lessen voor kinderyoga en Power4Kids

Kinderyoga is totaal niet zweverig, maar juist leuk en gezellig
Kinderen lijken steeds drukker 
te worden, maar kun je ze dat 
kwalijk nemen? De maatschap-
pij is een sneltrein vol verschil-
lende invloeden. Probeer daar 
maar eens op mee te liften. Voor 
een volwassen persoon valt dat 
al niet mee, laat staan voor een 
kind. TV, internet, tijdschriften 
en mobieltjes brengen de hoofd-
jes op hol. Hoe krijg je de boel 
weer tot rust? Irma Sakkers en 
Tanja Schepers weten daar wel 
raad mee.

Behalve dat beide dames regel-
matig zelf yogalessen volgen bij 
Yogacentrum Libra in Zorgboer-
derij Dommelhoeve, geven ze er 
ook les. Ze richten zich op kinde-
ren. Irma geeft yoga, Tanja geeft 
onder de noemer ‘Power4Kids’ 
onderlinge kindermassages en 
dansen.  “We geven de kinderen 
handvaten om het contact met 
zichzelf weer op te pakken. Ze 

krijgen zoveel prikkels van buiten-
af. Door bepaalde oefeningen te 
doen komen ze meer tot rust. We 
laten ze in een veilige omgeving 
de eigen grenzen opzoeken. Ont-
spannen is fijn en dat moeten ze 
voelen. Daarnaast moeten ze zich-
zelf kunnen zijn en dat kan tijdens 
onze lessen. Je gaat bij ons niet af 
als je anders doet”,  legt Irma uit.
Yoga is voor veel kinderen niet 
de meest voor de hand liggende 
sport. Het krijgt nog vaak de stem-
pel ‘zweverig’, maar volgens de 
dames is het dat totaal niet. Tanja: 
“Negen van de tien kinderen gaan  
voetballen, hockeyen of tennissen, 
maar als ze een les mee hebben ge-
maakt vinden ze het altijd heel erg 
leuk. Het is bij Power4Kids altijd 
heel erg gezellig en vrolijk. Daarbij 
is er geen verplichting. Deelnemers 
hoeven niet iets te doen wat ze 
niet willen. Na een aantal lessen 
blijkt altijd dat de kinderen rustiger 
worden. Ouders vertellen ons bij-

voorbeeld dat hun kinderen niet meer de trap af komen stormen en dat 
ze geen ruzie meer hebben met het kleine zusje.” Oefeningen bestaan 
uit dans, yogaoefeningen, ademhalingstechnieken, massage, verhalen 
met een boodschap, tekenen en body&braingym. Iedereen is welkom 
om een proefles te volgen. 
Meer info: scheperstanja@hotmail.com of irma@sakkers.net
www.yogacentrumlibra.nl

Advertorial

Tanja Schepers (l) en Irma Sakkers

35 jaar getrouwd: met elkaar en 
met de zaak

Tonnie en Marian Heijmans vier-
den afgelopen weekend hun 35-ja-
rig huwelijksfeest voor vrienden en 
familie. Ze vierden niet alleen dat 
ze al zo lang bij elkaar zijn, maar 
ook dat ze al 35 jaar een eigen zaak 
hebben, Roxs Elektro.

Roxs Elektro bestaat al vanaf 1921 
en is sinds die tijd gevestigd aan de 
Borchmolendijk 9 in Sint-Oedenro-
de. In 1976 hebben Tonnie en Ma-
rian Heijmans de zaak overgenomen 
van Toon Roxs. Inmiddels draagt 
hun eigen winkel de naam: Roxs 

Elektro World. Om de winkel over 
te kunnen nemen trouwden zij op 
19 jarige leeftijd. Voor de wet vond 
deze plechtigheid op 18 december 
1975 plaats en zijn ze op 18 augus-
tus 1976 voor de kerk getrouwd.
Nu 35 jaar later en vele ervaringen 
rijker willen wij Tonnie en Marian 
feliciteren met de verschillende ju-
bilea die zij dit jaar vieren. Ze zijn 
namelijk niet alleen 35 jaar eige-
naar van hun winkel Roxs Elektro 
World en 35 jaar getrouwd, maar 
ze vieren dit jaar tevens hun 55ste 
geboortedag. 

KBO sluit zomerevenementen af 
met brunch

De KBO organiseert 
ieder jaar een aantal 
leuke zomerevene-
menten voor de oude-
ren in Sint-Oedenrode. 

Dit doen ze speciaal omdat veel 
kinderen met hun ouders op va-
kantie zijn. Daardoor krijgen de 
senioren minder bezoek. De eve-
nementen zorgen dus voor de no-
dige tijdverdrijf. Op donderdag 25 
augustus om 11.30 uur vindt het 
laatste evenement plaats. Bij kas-
teel Henkenshage zal een grote 
brunch georganiseerd worden.

Maar liefst twintig vrijwilligers 
gaan zich inzetten om er een 

schitterende dag van te maken. 
Ze zetten het meubilair klaar en 
maken de complete brunch. Tach-
tig personen hebben zich voor de 
brunch ingeschreven. Niemand 
minder dan burgemeester Maas 
komt de brunch openen. Daarna 
mag iedereen gaan smikkelen. 
Groente- en fruithandel de Bever 
levert voor iedereen een stuk fruit 
en bakkerij Foolen bakt voor iede-
re deelnemer een worstenbrood-
je. De brunch moet het slotstuk 
worden van een zomer vol evene-
menten. De afgelopen maanden 
zijn er films gedraaid en work-
shops gehouden. Het programma 
was wederom gevarieerd. 

Ruime mogelijkheden voor hergebruik van vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen in Roois buitengebied.

Door de beëindiging van agrari-
sche bedrijven zal een toenemend 

aantal agrarische bedrijfsgebou-
wen leeg komen te staan. Som-
mige gevallen zullen worden ge-
sloopt. Het bestemmingsplan kent 
ook een aantal mogelijkheden tot 
hergebruik van voormalige agra-
rische bedrijfsgebouwen (vab’s). 
Zo zijn er mogelijkheden van her-
gebruik voor dagrecreatie of een 
zorgboerderij. Het is ook mogelijk 
om een vab te gebruiken voor sta-
tische opslag van goederen, maar 
ook voor de vestiging van een 
agrarisch verwant bedrijf of een 
agrarisch – technisch hulpbedrijf. 
Hergebruik bindt zich altijd aan 
een omgevingsvergunning, waar 
voorwaarden voor gelden.  

De omvang waarin die mogelijkhe-
den zijn toegestaan, is afhankelijk 
van de ligging. In het bestemmings-
plan zijn zogenaamde bebouwings-
concentraties aangewezen. De 
hergebruiksmogelijkheden in die 
concentraties zijn ruimer dan in de 
rest van het buitengebied. Som-
mige vormen van gebruik zijn uit-
gesloten in het Landbouwontwik-
kelingsgebied Jekschotse Heide.

Verder kent het ontwerpbestem-
mingsplan een zogenaamde sloop-
bonusregeling. Op basis daarvan 
mag, in ruil voor sloop van voor-
malige bedrijfsgebouwen, de in-
houd van de woning extra worden 

vergroot. In plaats daarvan kan 
ook gekozen worden voor het toe-
voegen van extra oppervlakte aan 
bijgebouwen bij een woning.

Meer informatie hierover kunt u 
lezen in het ontwerpbestemmings-
plan, deze ligt tot en met maandag 
5 september ter inzage. Voor de 
mogelijkheden tot het raadplegen 
en inzien van dat ontwerpbestem-
mingsplan kunt u de publicatie 
raadplegen van 20 juli in de Mid-
den Brabant en DeMooiRooiKrant. 

Ook kunt u de gemeentelijke web-
site www.sint-oederode.nl/buiten-
gebied raadplegen.

Henriëtte van den Berk

MC Straal Open houdt jaarlijkse 
‘Lange Aojem’ rit
Motorclub Straal Open uit Zijtaart, met verschillende Rooise leden, or-
ganiseert op 4 september weer haar jaarlijkse ‘Lange Aojem’ rit. Deze rit 
kenmerkt zich door haar langere afstand  en voert de deelnemers rich-
ting het Westland en via Zeeland en België weer naar Zijtaart. Iedereen 
die mee wil doen wordt dus verzocht om een paspoort en groene kaart 
mee te nemen. De rit is ca. 450  km lang en inschrijven is mogelijk van 
8.00  tot  9.00 uur bij Zaal/ Café Kleijngeld, Pastoor Clercxstraat 51 -53 
te Zijtaart. Iedereen met een motor is welkom om mee te gaan toeren. 
Meer informatie: www.Straalopen.nl
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Hij sloot zijn ogen
en zag het niet meer zitten – 
zo zie je maar weer.
   Kees Hermis

Nieuws

1

T

Robin

Op zondag  21 
augustus a.s. van-
af 10.30 uur, is er 
weer een ‘Gesprek 
te Pas’ vanuit het 
Damiaancentrum 
aan de Schijn-

delseweg 46, 5491 TB in Sint-Oe-
denrode.  Het thema van dit ge-
sprek-met-wandeling is deze keer 
‘angst’. Angst behoedt ons voor 
gevaar. Elke mens kent angst, ie-
dereen heeft angst(en). Soms zijn 
die onnodig. Hoe kun je daarmee 
(moeilijk) leven? Hoe ga je om 
met mensen die hiervan last heb-
ben, hoe kun je ze helpen? Over 
deze en dit soort vragen gaan we, 
al wandelend, met elkaar praten.  

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 
zondag van de maand georganiseerd, 
telkens met een nieuw onderwerp. De 
wandeling zelf duurt een uur en kan 
dicht “bij huis” blijven of wat verder 
in de omgeving voeren.  
Na ontvangst met koffie/thee en een 
inleiding op het thema (met enkele 
gedichten) maken de deelnemers in 
kleine groepjes een wandeling in de 
bossen, tuinen of de prachtige omge-
ving van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de meege-
geven vragen, over of naar aanleiding 
van het onderwerp. Vervolgens wis-
selen we bij een gezellige kop koffie/
thee de ervaringen.
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 

met elkaar te laten praten over zich-
zelf en zaken, waarover we het in het 
algemeen niet zo vaak hebben. Al 
wandelend kunnen de deelnemers 
hun eigen verhaal kwijt en zo inspi-
ratie opdoen of gemotiveerd worden 
om te (blijven) werken aan het nastre-
ven van idealen. Het thema nodigt uit 
tot nadenken over de maatschappe-
lijke werkelijkheid en onze rol daarin.
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-

Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
Wegwijzering aanwezig, toegan-
kelijk voor rolstoelen.
Onze kosten bedragen per deelne-
mer aan het ‘Gesprek te Pas’ on-
geveer 4 euro. 
Voor meer informatie, ook over 
andere projecten van 
Damiaancentrum Nederland, 
zie www.damiaancentrum.nl 
of bel naar 0413-291200.

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: 0413-479787 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Geboren, 11 augustus 

CAS

Zoon van Joost de Vaan 
en Caroline van Breda

Ph. De Montetraat 42
5216 GX ‘s-Hertogenbosch

Gesprekswandeling vanuit Damiaancentrum

• (Vracht)autobelettering
• Full color prints
• Reclameborden
• Stickers
• Gevelreclame
• Drukwerk

• Spandoeken
• Relatiegeschenken
• Presentatiesystemen
• Textiel
• Vlaggen
• Winkelinrichting

Handelsweg 27-29 | 5492 NL Sint-Oedenrode | Tel.: 0413 477 605

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

Geknipt voor kankerpatiëntjes

Mannen met lang haar, vaak in een 
paardenstaart. Modekoningen, 
musici, snobs met een artistiek 
airtje, losers, al dan niet als com-
pensatie voor een kalend kruintje, 
je hebt ze in alle soorten en maten. 

Je hebt ook mannen die het alleen 
maar mooi vinden, zoals Raymond 
Ekelhoff (43). Maar eigenlijk vindt 
de audicien – met vestigingen in 
Eindhoven en Son - het niet alleen 

mooi. Hij maakt er ook nog kinderen 
blij mee. Nou ja, blij … in ieder geval 
draagt hij een steentje bij aan hun 
geluk. Want zodra zijn volle haarbos 
weer een respectabele lengte heeft 
bereikt, dat wil zeggen dat er min-
stens 25 centimeter af mag, gaat de 
schaar er in. En dat gaat best snel, 
want het groeit als kool.
“Mijn vrouw Belinda kwam op het 
idee, toen ze een Amerikaanse uit-
zending op TV zag”, aldus Ekelhoff. 

“Die ging over het maken van prui-
ken van mensenhaar, voor kinderen 
die hun eigen haar door een che-
mokuur kwijt zijn geraakt. Vroeger 
heeft Belinda haar beste vriendin aan 
kanker verloren, en ik was er meteen 
voor in. Nu is dat niet de enige reden 
dat ik mijn haar lang draag, maar wel 
een belangrijke!”
Raymond toont een bedankbrief van 
de Stichting Haarwensen 
(www.haarwensen.nl). De aanhef 
luidt “Geachte mevrouw Ekelhoff”. 
Ekelhoff glimlacht. “Ja, een begrij-
pelijke vergissing, natuurlijk zijn de 
meeste haardonoren vrouwen”. Niet 
alleen Ekelhoff werkt met plezier mee, 
ook zijn kapster Marianne van den 
Heuvel doet haar werk belangeloos. 
Het geeft Ekelhoff veel voldoening. 
”Ik hoef niet te weten hoe het eind-
resultaat er uit ziet, of wie hem gaat 
dragen. Het gaat mij er alleen om dat 
het niet wordt weggegooid, maar dat 
er een kind mee wordt geholpen.” 

Ook kapsalon van den Heuvel heeft 
wederom medewerking verleend en 
op locatie – in het filiaal van Ekelhoff 
in Son(17septemberplein 1b) beide 
donateurs geknipt.    

Ralph Raaijmakers en Raymond Ekelhoff

a.s. vrijdag 19 aug. 
vanaf 15.00 uur

feestelijke heropening 

Cafetaria 
de Koffer

4 weken lang 
spetterende aanbiedingen!!

Kofferen 75a Sint-Oedenrode - tel: 0413-474032

Anny Simons 

We zullen je 
gezelligheid missen

Rust zacht

De Buurt

Overlijdensberichten
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Dè wordt ’n duntje zonder end.
(Dat wordt een deuntje/liedje zonder einde)
Dat wordt iets waaraan maar geen eind wil komen.

BRABANTSE SPREUKEN

 Elvis dag groot succes

Het geheim
van het succes is 

heel simpel....

De kuiven 
zijn hier net zo

vet als de muziek 
en de auto‛s

Door: Jeroen Kossen

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

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

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

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

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

 Liefde

.
 zie ik liefde in je ogen
 als tranen beter weten
 voel ik warmte
 indien schaduw rimpels kleurt
 voel ik je diepe bestaan
 wanneer woorden worden gemeten
 en vertrouwen flinterdun geurt
.
 ben ik doof
 als jij je adem tot me richt
 hoor ik dan een echo
 die ik mezelf in ongeschreven
 geluiden alsmaar toedicht
.
 ik hou van schoonheid
 die verwondering vertaalt
 in sprakeloze zinnen
 en draag het zachte
 wil het onzichtbare beminnen
.
 zo ervaar ik mijn weg
 langs kronkelige lanen
 waar volmaakte bomen
 naargelang hun aangeboren dracht
 zichzelf in eigenheid beamen
 ook al beschutten zij soms 
 mijn aardse dromen

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Marktplein

Staatsloterij

Puzzelen mee in DeMooiRooiKrant

en maak twee keer kans op €2.300.000
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten...

Ondanks het slechte weer in België voor ons een super foto 
van onze zoon van net 2 bij de geitjes op Center Parcs!!

 Ingezonden door: Fam. Speeks

Stuur uw vakantiefoto naar 

redactie@demooirooikrant.nl 

en win een prachtige prijs!

Stuur uw vakantiefoto en WIN!!!

De afgelopen dagen zijn er meerdere foto’s binnen 

gekomen op onze redactie. Er zitten verrassende, 

grappige en originele foto’s tussen. Iedereen hartelijk 

bedankt voor het sturen! Mocht u nu nog op vakan-

tie zijn of u gaat volgende week? Stuur dan ook nog 

een mooie foto op. Wellicht komt die in de krant of u 

wint er een leuke prijs mee!

Rois Woordebuukske

umpraote                   overhalen
umdt                       omdat
uurst                          eerst
verkawd                     verkouden
vòòrstpan                   nokpan
vèrekesstart                varkensstaart
worrend                      waarheid
wèèjwatter                  wijwater
wèèj                            wei
zaol                             zaal
zeum                           zeem
zilleke                         touwtje
dè waar’t                     dat was het
dè zin ik                      dat zei ik
moi zat                        mooi genoeg
dè mèèn ik                   dat meen ik
gèèr gedòn                   graag gedaan
dè zèè’k ‘w                  dat zeg ik je

Kossen | Design

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

Puzzelen voor 
Prijzen

Mevrouw Vervoort uit 
Sint-Oedenrode heeft de 
Sudoku van twee weken 

geleden gewonnen. Zij werd 
door de computer als winnaar 
gekozen. Ook deze week weer 

een nieuwe opgave. Succes!
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De Scharrelslager
Nieuwstraat 34
5691 AD
Son en Breugel

    
Telefoon: 0499-471225
Internet: www.slagerijroyackers.nl 
Email: info@slagerijroyackers.nl

De Scharrelslager verzorgt ook uw:

*compleet verzorgde barbecue.

*barbecue voor uw buurtfeest of straatfeest.

*barbecue voor uw personeelsfeest.  

Wij verzorgen uw complete barbecue al vanaf:
€ 11.95 p.p. (vanaf 15 personen.)

Inclusief : gas barbecue, borden & bestek, 5 stuks vlees p.p.
6 verschillende salades, stokbrood/kruidenboter & 3 sauzen. 

Gratis bij u thuisbezorgd !!!
En het schoonmaken v/d bbq 

nemen wij voor onze rekening.

Kijk voor meer info op: www.slagerijroyackers.nl
Of bel : 0499-471225  

MS Fonds zoekt 60 vrijwilligers 

Het Nationaal MS Fonds zoekt 60 
collectanten in Sint-Oedenrode 
voor de MS Collecte. “Tot nu toe 
zijn er 10 collectanten, maar dat 
is niet genoeg om bij iedere voor-
deur aan te bellen.

Om bij alle 17.000 inwoners aan te 
bellen moeten er eigenlijk 70 col-
lectanten zijn”, zegt Annemieke 
Verhoeven, coördinator van de 
plaatselijke collecte.

Multiple Sclerose (MS) is een chro-
nische ziekte van het centrale ze-
nuwstelsel en geen spierziekte 
zoals veel mensen denken. Men 
weet nog niet hoe Multiple Scle-
rose ontstaat, er is nog geen ge-
nezing mogelijk. Er is nog heel veel 
onderzoek en dus geld nodig.
Het Nationaal MS Fonds is actief 
op de gebieden voorlichting, coa-
ching én onderzoek en bundelt zo 
de krachten in de strijd tegen MS. 

Het Nationaal MS Fonds is hier-
door een full service organisatie 
op het gebied van MS, waar zowel 
mensen met MS en hun naasten 
als MS professionals en geïnteres-
seerden terecht kunnen. 
De MS collecteweek is van 21 t/m 
26 november. Je kunt zelf bepalen 
op welke avond je collecteert en 
kunt aangeven waar je het liefst 
wilt collecteren. 

Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met Annemieke Ver-
hoeven, 0413-475421 of via 
www.mscollecte.nl

Een donatie op giro 5057 is ook 
altijd welkom.

21 augustus a.s.
KOFFERBAKVERKOOP

info: Café de Dorpsherberg, Olland 
tel: 0413-473428

Begin 2012 schop de grond in bij Landgoed De Rijt
Landgoed De Rijt, een van de 
eerste onderdelen van natuur- 
en recreatieontwikkelingsgebied 
Vlagheide, gaat begin 2012 daad-
werkelijk van start.  Het terrein 
van eigenaren en initiatiefnemers 
René en Jan Dekkers, Jan van der 
Linden en Leo Vos bereikt hier-
door eindelijk zijn definitieve be-
stemming. Eerdere plannen voor 
een windmolenpark en mega- kui-
kenfarm stuitten op zoveel weer-
stand dat de initiatiefnemers die 
uiteindelijk hebben laten varen. 

Maar ook De Rijt was geen inkop-
pertje. Om een dergelijk project in 
het buitengebied te mogen aan-
leggen moet dit minimaal 10 HA 
groot zijn en die ondergrens werd 
niet gehaald. Door een grondruil op 
de hoek Coeveringsedijk – Damia-
nenweg  lukte dat alsnog. Ook het 
feit dat initiatiefnemer René Dek-
kers wethouder was, heeft de gang 
van zaken bemoeilijkt omdat iedere 
schijn van belangenverstrengeling 
moest worden voorkomen.

Via de zogeheten Ruimte voor 
Ruimteregeling werd het door het 

“opofferen” van de varkensstal van 
Leo Vos mogelijk om op het land-
goed vier woonhuizen te laten bou-
wen, bestemd voor de verkoop. 
Met de opbrengst daarvan wordt 
het landgoed mede gefinancierd.
Het bestemmingsplan moet nog 
worden goedgekeurd, maar dit 
lijkt slechts een formaliteit. Het 
overgrote deel van De Rijt wordt 
openbaar terrein met veel groen. 
Het omringt een langwerpige vij-
ver met een eiland. Deze wordt 
voorbereid in overleg met de Stich-
ting Brabants Landschap en water-

schap De Dommel. Bijzonder aan 
het geheel is, dat de toekomstige 
eigenaren maar ook latere kopers 
het terrein moeten onderhouden, 
de zogeheten “erfdienstbaarheid”. 
Een vereniging van eigenaren zou 
daar een belangrijke rol in kunnen 
spelen. De aansluiting van het park 
op de netwerken van wandel- en 
fietsroutes is opgenomen in het 
plan, dat te zijner tijd steeds meer 
“buren” zal krijgen naarmate de 
uitwerking van het plan Vlagheide 
verder vordert.  

Van vijf naar zeven fracties in 1,5 jaar tijd? 
Zoals bekend sommeerde het CDA-
bestuur enkele weken terug Peter 
Verkuijlen om uit de fractie te stap-
pen. De maat was vol. Samenwer-
ken ging niet langer. Eerder deze 
jaargang vertrok ook Etienne Bai-
dun-Kensdell al uit de fractie. Hij 
startte een eenmanspartij. Verkuij-
len denkt nu na over wat hij gaat 
doen. Stapt hij uit de raad of begint 
ook hij een eigen fractie? Welke 
keuze hij ook maakt, er zijn voor de 
raad consequenties aan verbonden. 
Maar hoe zien die eruit?

door Jeroen van de Sande

Wat gebeurt er als zittende raads-
leden zich afscheiden van een 
raadsfractie? Behoort de zetel toe 
aan de desbetreffende politieke 
partij of is het een zetel die toebe-
hoort aan het raadslid in kwestie?
Deze vragen komen iedere keer 
weer naar boven op het moment 
dat door een afsplitsing weer een 
eenmansfractie ontstaat. Om tot 
een beantwoording op de boven-
staande vraag te komen moeten 
we ons eerst af gaan vragen of de 
kiezer op een partij stemt of op 
een persoon. Het zal in de plaatse-
lijke politiek altijd wel moeilijk blij-

ven om hier een direct antwoord 
op te geven. In het algemeen kun 
je echter wel vaststellen dat een 
potentieel raadslid erg afhankelijk 
is van de positie waar hij of zij op 
de kieslijst wordt geplaatst. Deze 
keuze wordt meestal bepaald door 
een select gezelschap van perso-
nen binnen de betreffende poli-
tiek partij. Als het fractielid op een 
zogenaamde ‘verkiesbare plaats’ 
wordt gezet, wordt  deze plaats 
eigenlijk gegeven/gegund door 
de partij. In dit geval mag je dus 
stellen dat de behaalde zetel in die 
situatie de partij toebehoort.
Anders wordt het als de desbetref-
fende persoon op een on- dan wel 
verkiesbare plaats komt te staan en 
hij of zij middels voorkeurstemmen 
rechtstreeks in de gemeenteraad 
wordt gekozen. Je mag dan vast-
stellen dat er duidelijk op de per-
soon is gestemd. Nu mag er gesteld 
worden dat de zetel dan ook de 
persoon in kwestie toebehoort
Als je beide bovenstaande stellin-
gen omarmt kan je in de situatie 
van Sint-Oedenrode vaststellen dat 
Kensdell en Verkuijlen niet met voor-
keurstemmen zijn gekozen en dat de 
zetels de partij toebehoren. Echter bij 
tenminste één zetel is, ondanks dat 

de persoon in kwestie verre van het 
benodigde aantal  voorkeurstemmen 
verwijdert was, toch gekozen om 
zelfstandig door te gaan.
Voor het tweede geval is dit nog 
niet bekend omdat er eerst vakantie 
wordt gevierd. Wat de laatste af-
scheiding van een raadslid nu gaat 
betekenen voor het aantal fracties in 
de gemeenteraad is nu nog even on-
duidelijk. Mocht echter ook Verkuij-
len als eenmansfractie doorgaan dan 
kun je vaststellen dat de gemeente-
raad binnen 1,5 jaar van vijf naar ze-
ven fracties gaat.  

Waarom zou dit geen goede zaak 
zijn?
Ten eerste wordt de geloofwaardig-
heid van de Rooise politiek geweld 
aangedaan. Ten tweede zal het de be-
sluitvorming binnen de gemeenteraad 
geen goed doen. En ten derde, maar 
in deze tijden van bezuiniging niet on-
belangrijk, kost een toename van het 
aantal fracties de gemeente, lees de 
burger, altijd geld. De fractievergoe-
dingen worden immers ook aan deze 
eenmansfracties netjes overgemaakt. 
Ook zal de administratieve romp-
slomp meer tijd en geld gaan kosten. 
Kortom, het kost de Rooise burger al-
tijd meer geld dan nu. 
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GEMEENTENIEUWS
Procedures

Ter inzage en informatie

De op de procedure betrekking hebbende 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 telefo-
nisch bereikbaar onder nummer (0413) 481911. 
Op verzoek kan, tegen betaling van leges, een kopie van de ter inzage 
gelegde stukken worden verkregen. 

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

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

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

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

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 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 beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch

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

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.
  
Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan de Vlotters voor het organiseren van een Vlottentocht op zaterdag 20 augustus 2011 van 15.00 uur 
tot 18.00 uur op de Dommel tussen de Jongsingel en Hulst 15 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Melding naar aanleiding van eerder verleende meerjarenvergunning.
- Van Kiwanis voor het organiseren van de Klumpkesrace op 11 september 2011 van 14.00 tot 19.30 uur op 
de Dommel nabij café Dommelzicht te Sint-Oedenrode.
- Van carnavalsvereniging ’t Skrothupke voor het organiseren van een vlooienmarkt op 4 september 2011 
van 10.00 tot 14.00 uur op het parkeerterrein tegenover café Kofferen te Sint-Oedenrode.
- Van Handboogvereniging Concordia voor het organiseren van de wedstrijden handboogschieten op 10 + 
11 september 2011 op het terrein van Concordia, Boskantseweg 77a te Sint-Oedenrode.
- Van SV Fortuna ’67 voor het organiseren van een Cross- en Trimcompetitie op 25 september, 23 oktober, 
27 november 2011, 22 januari en 26 februari 2012 in Park Kienehoef te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
- Gedurende de openingstijden van de kermis worden de Heuvel, Markt, een gedeelte van de Stompersstraat 
(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 27 augustus 18.00 uur tot en met de nacht van woensdag 
31 augustus tot ca. 02.00 uur.
Tijdens de op- en afbouw van de kermis is éénrichtingsverkeer mogelijk tussen de Heuvel en de Borchmolen-
dijk. Dit geldt ook tijdens de uren dat de kermis voor publiek is gesloten.
- In verband met een kofferbakverkoop zal op 21 augustus 2011 tussen 10.00 uur en 17.00 uur de Past. 
Smitsstraat ter hoogte van de Dorpsherberg te Olland afgesloten zijn voor het verkeer.

Rooise kermis van zaterdag 27 augustus t/m 
woensdag 31 augustus 2011
Op- en afbouw kermis
Vanaf woensdag 24 augustus wordt 
begonnen met de opbouw van de at-
tracties en op donderdag 1 september 
wordt de kermis weer afgebroken.

Openingstijden kermis
De openingstijden van de kermis 
zijn op zaterdag van 18.00 uur 
tot 24.00 uur, op zondag, maan-
dag en woensdag van 13.00 uur 
tot 24.00 uur en op dinsdag van 
15.00 uur tot 24.00 uur.

Openingstijden horeca
De horeca-inrichtingen mogen tij-
dens de kermis van zaterdag- op 
zondagnacht tot en met de nacht 
van dinsdag op woensdag ge-
opend zijn tot 02.00 uur, met een 
uitlooptijd tot 02.30 uur. In de 
nacht van woensdag op donder-
dag is het sluitingsuur bepaald op 
01.00 uur met een uitlooptijd tot 
01.30 uur. Een half uur voor slui-
tingstijd mag geen muziek meer 
ten gehore worden gebracht.

Verkeer
Tijdens de op- en afbouw van 

de kermis is éénrichtingsverkeer 
mogelijk tussen de Heuvel en de 
Borchmolendijk. Dit geldt ook tij-
dens de uren dat de kermis voor 
publiek is gesloten.
Voor meer informatie zie rubriek 
“Evenementen” op deze pagina.

Openbare straatverlichting
Tijdens de openingstijden van 
de kermis zal alle openbare 
straatverlichting branden op de 
Borchmolendijk, Markt, Kerkplein, 
Kerkstraat, Heuvel en Hertog Hen-
drikstraat. De overige openbare 
verlichting in het centrum blijft op 
de gebruikelijke wijze geschakeld.

Ontheffing
De bewoners en gebruikers (dus niet 
de bezoekers) van de panden aan 
de Heuvel, Markt, Neulstraat, Kapit-
telhof, Leerlooierspad, Borchmolen-
dijk en Stompersstraat zijn ontheven 
van de plicht om gevolg te geven 
aan het bord C01, zoals opgenomen 
in het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990 (‘gesloten in 
beide richtingen voor bestuurders’) 
die in de Borchmolendijk zijn ge-

plaatst vanwege de kermis. 
Van de ontheffinghouders wordt 
bovendien een aangepast (rustig) 
rijgedrag verlangd als zij gebruik 
maken van deze ontheffing. Bewo-
ners van de wooncomplexen Nieuw 
Rhode, Kerkenborch, Martinushof 
en Borchgrave kunnen het centrum-
gebied verlaten via de parkeergara-
ge met in- en uitgang bij de Em-Té.

Parkeren en taxistandplaatsen
Van woensdag 24 augustus 06.00 
uur tot vrijdag 2 september 14.00 
uur (weekmarkt) geldt op de 
Markt een parkeerverbod.
En evenals voorgaande jaren wor-
den ook dit jaar tijdens de kermis 
taxistandplaatsen gerealiseerd aan 
de Borchmolendijk en aan de 
Hertog Hendrikstraat. 

Graag plaatsen met een markt-
kraam.

Weekmarkt
In verband met de opbouw van de 
kermisattracties zal de weekmarkt 
van vrijdag 26 augustus a.s. worden 
verplaatst naar de Stompersstraat

Melding incidentele festiviteit 
Op 9 augustus 2011 heeft de 
exploitant van café “Oud Nijn-
sel” een kennisgeving ingediend 
voor het melden van een inci-
dentele festiviteit. De kennisge-
ving omvat het organiseren van 
het levend-tafelvoetbaltoernooi. 
Hierbij zal versterkte muziek ten 
gehore worden gebracht op zon-

dag 21 augustus aanstaande bij 
café “Oud Nijnsel”, Azaleastraat 
3 te Nijnsel.

Een horeca-inrichting mag maxi-
maal 6 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 
evenementenbeleid zijn de exacte 
geluidsnormen omschreven, waar-
aan moet worden voldaan tijdens 
een incidentele festiviteit. Het eve-
nementenbeleid kunt u vinden op 
onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Ingekomen  Omschrijving
Het Binneveld 21  08-08-2011 Kappen van een boom
Struikheide 1  03-08-2011 Kappen van een kastanje
Achterstesteeg 1  03-08-2011 Slopen van twee stallen en een loods
Donderdonksedijk 4 03-08-2011 Aanleggen van een uitrit
Grutto 16  04-08-2011 Plaatsen van een aanbouw
Grutto 14  04-08-2011 Plaatsen van een aanbouw
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Uiterlijke beslis- datum verlengd tot: Omschrijving
Willem-Alexanderstraat 46  23-09-2011 Verbouwen van een carport naar garage
Ollandseweg 134  11-10-2011 Aanleggen van een inrit
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Mosbulten 4  09-08-2011 Verhogen/verlengen bestaande pluimveestal
Spierkesweg 9  11-08-2011 Kappen van 10 populieren nabij de inrit
Everse-Bergen 2  15-08-2011 Verbouwen / uitbreiden bedrijfswoning 
Zijtaartseweg 7  15-08-2011 Vervangen dak van stal
Lieshoutseweg 76  15-08-2011 Sloop en asbestsanering van schuren
Meerkoet 1  15-08-2011 Uitbreiden woonhuis
Achterstesteeg 1  15-08-2011 Bouwen opslagloods
Margrietstraat 42  15-08-2011 Het bouwen van een berging
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende bouwvergunning met ontheffing
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Vogelenzang 16-18 15-08-2011 Vergroten sleufsilo
Vogelenzang 16-18 15-08-2011 Oprichten sleufsilo
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader)

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Omschrijving
Lieshoutseweg 78  Maatschap van de Burgt, Lieshoutseweg 78 te Sint-Oedenrode vanwege het van 
   toepassing worden van het Besluit landbouw milieubeheer voor een 
   akkerbouwbedrijf/ kleinschalige veehouderij.
Boskantseweg 74A Autobedrijf Paul van de Ven, Willem de Zwijgerweg 114 te Best vanwege het oprichten 
   van een autobedrijf voor onderhoud en reparatie ingevolge het Besluit algemene regels
   voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Huisvuil
Inzameling oud papier 

Donderdag 18 augustus
- K.V.O. Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart 
vanaf 09.00 uur

Zaterdag 20 augustus
- Sint-Jorisgilde, container op het terrein achter de Boerenbond-winkel 
van 09.00 tot 12.00 uur
- Ouderraad Sint-Franciscusschool, container bij school aan het Rita-
plein van 10.00 tot 12.00 uur 
- Oudervereniging Sint Petrusschool, papiercontainer tegenover speel-
tuin Binneveld van 10.00 tot 12.00 uur
- Oudervereniging Basisschool Dommelrode; papiercontainer bij sport-
hal De Streepen tussen 9.00 uur en 12.00 uur
- Buurtvereniging Heikant, container op kruising Beelstraat/Gerbran-
dystraat tussen 09.00 en 13.00 uur

Maandag 22 augustus
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98

Chemokar op zaterdag 20 augustus 
Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw chemisch afval en kleine elektri-
sche apparaten (föhns, broodroosters, koffiezetapparaten, e.d.) inleve-
ren bij de chemokar. 

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

Voordrachten voor kunst- & cultuurprijzen 2011
11 november 
2011 vindt in 
M a r i ë n d a e l 
weer het Kunst- 
en Cultuurgala 
plaats. Door 
middel van dit 

gala spreekt de gemeente haar 
waardering uit voor de inzet van 
vele vrijwilligers en voor de di-
verse initiatieven, activiteiten en 

prestaties op het gebied van kunst 
en cultuur in de periode augustus 
2010 - juli 2011. Het belang van 
kunst en cultuur voor de samenle-
ving wordt benadrukt.

Op het gala worden de volgende 
Kunst- en Cultuurprijzen uitgereikt:
- vrijwilligersprijs
- individuele cultuurprijs
- groepscultuurprijs

- aanmoedigingsprijs voor de 
jeugd tot en met 27 jaar

Tot 31 augustus 2011 kunt u kans-
hebbers voordragen. Kijk voor 
criteria en het aanmeldformulier 
op www.sint-oedenrode.nl/kun-
stencultuurgala bij Documenten of 
haal de informatie op bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis.

Open avond
Donderdag 1 september 2011

Je kan deze avond vanaf 19.30 uur:
- Een kijkje nemen in ons atelier;
- Kennismaken met creatieve workshops;
- Ideeën op doen voor de komende cursussen;
- Aanmelden voor de komende cursussen;
- Gezellig een kopje koffie drinken.

Op onze website kun je meer informatie over ons vinden,Op onze website kun je meer informatie over ons vinden,
kijk op: www.wilinkcreatief.nl

Wij organiseren ook workshops van een hele dag of een
dagdeel. Tevens verzorgen wij workshops voor kinderen.

We hopen je te mogen ontmoeten op onze open avond!
Wilma van Driel & Ingrid van Bergeijk.

06-53330448 | 06-43178595

Wilink Creatief
Schootsedijk 42 te Sint-Oedenrode

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Pannenkoekenfestijn

Kinderboerderij “Kienehoeve”  heeft weer wat

Nieuws

Nu de schoolvakantie ten einde 
loopt en veel gezinnen weer thuis 
zijn gekomen organiseren de vrij-
willigers van de Kinderboerderij 
weer een leuke activiteit.

Zondagmiddag 21 augustus staan 
de vrijwilligers klaar om alle kinderen 

die een bezoek brengen aan Kinder-
boerderij Kienehoeve te verrassen 
met lekkere verse pannenkoeken!
Kinderen zijn dol op deze lekkernij en 
komen dan ook graag, met ouders 
of grootouders, even langs om deze 
traktatie in ontvangst te nemen.
Natuurlijk hoopt de organisatie op 

goed weer en veel kinderen zodat 
alle ingekochte ingrediënten uitein-
delijk als pannenkoek in de magen 
van de  kinderen zullen verdwijnen! 
De boerderij is geopend van 13.30 
tot 17.00 uur en natuurlijk zijn het 
bezoek en de pannenkoeken gratis! 
U bent welkom….

Voor het laatste nieuws 
kijk op:

www.mooirooi.nl
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



Woensdag 17 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe10 Nieuws

Wie herkent deze vier dames in de 
winkel? Waar en wanneer was dit?

U kunt uw reactie sturen naar re-
dactie@demooirooikrant.nl 
of henny@fotorooi.nl. 
U bent ook welkom op ons 
kantoor, Heuvel 17. 

De koffie staat klaar.

Oplossing week 32

We kregen op woensdag al om 11.30 uur de volgende oplossing binnen:
Dames v.l.n.r. Doortje Vorstenbosch, van Asveld, van Roosmalen, Wijnen, Swinkels. Heren v.l.n.r. Rust, Janus 
vd Heijden, Timmers en Vogels. 
Oplossing door Theo van Berkel

De linkse man is Kees Rust. De man in het midden is Janus van der Heijden, hij is mijn vader. Hij was enorm 
muzikaal en speelde allerlei verschillende soorten gitaar. De muziek die ze maakten kwam uit Indië. Daar 
heeft hij gediend. Adriaan Vogels staat helemaal rechts. De foto is gemaakt in 1946 in Berg en Bosch.
Oplossing door Joke van der Eerden 

De dames zijn: vlnr. Vorstenbosch,v.Asveld,v.Roosmalen,Lena Wijnen en Mieke Swinkels. De heren zijn: Kees 
Rust, Janus van der Heijden, Wim Timmers en Adriaan Vogels. Foto is van rond 1946 - 1947 de dames waren 
werkzaam op de sigarenfabriek Mignot & de Block aan de Nijnselseweg en vormde samen met de heren die 
elders werkzaam waren de The Singing Hawaiins.
Gegroet, Jos Wijn

Op de foto staan de heren: Janus van der Heijden, Kees Rust, Wim Timmers en Adriaan Vogels. De dames zijn: 
Mevr. v.d. Vorstenbosch, Fried van Asveld, Lena Wijnen, Riek van Roosmalen en Mieke Swinkels. foto uit 1946.  
Ingezonden door Jan Lathouwers

De oude foto van deze week roept bij mij herinneringen op. De zittende man met de citar is een oom van 
me en heeft in de jaren ’50 tot veel later volgens mij half Rooi gitaarles gegeven. Het betreft (ome) Janus 
van der Heijden die een echte passie voor snaarinstrumenten had. Hij woonde lang met zijn gezin aan de De 
Jongsingel. De foto is waarschijnlijk rond 1946 genomen. Links van hem dat is Kees Rust en links achter Kees 
staat volgens mij Frieda van Asveld.
Met vriendelijke groet, Harry Passier

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Vanaf donderdag 1 september 
Hatha yoga. Lessen in 
Cultureel Centrum Mariendael. 
Meer info: www.de-bodhiboom.nl 
of bel: 0652213652

ZATERDAG 20 AUGUSTUS 
van 13.00 uur tot 18.00 uur.
Gigantische opruiming!!! 
Kwaliteitspullen-Vlooienmarkt-
prijzen!!
Speelgoed/Gereedschap/
Kleding/Boeken/Potterie/
Dierenbenodigheden.
Schoor 11 St Oedenrode

TEKEN – EN SCHILDERLESSEN
Woensdag- en donderdag 
13.45 - 16.00 uur
Woensdag 19.45 - 22.00 uur
Nog enkele plaatsen vrij!
Els vd Heuvel- Verbeek
Tel: 0499-475991

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden.  Ingeborg 
Minderhoud. Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

Cursussen/workshops

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

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

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

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

Diverse

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

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl

Smartphone HTC desire met 
doorzichtig hoesje. De mobiel 
staat uit. Zaterdag op zondag-
nacht waarschijnlijk verloren tus-
sen de kiosk en de Vogelenzang. 
Gevonden? bel: 0626812461

Viering: thuiskomen! 
Zondag 28 augustus 10.30 uur.
U bent hierbij van harte welkom 
in het Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46.

MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
Gesloten van 15 aug t/m 31 aug

Power-4-kids en Kinderyoga 
Relaxt het nieuwe schooljaar be-
ginnen? Nieuwsgierig? Kijk op 
www.yogacentrumlibra.nl

Vanaf 30 Augustus starten weer 
fotografiecursussen! 
Meer informatie op 
www.deinspiratiestudio.net.

Hondenschool het Rooike start 
weer met nieuwe PUPPY - & 
BASIS gehoorzaamheidscursussen.
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl

Dieren

Verloren

Historische beelden

We kregen deze week ontzettend veel reacties op de historische 
foto. De mooiste kwam van Wim Timmers. Hij is van de foto 
nog de enige man in leven. Ook Frieda Asveld leeft nog. Wim: 
“We begonnen destijds muziek te maken in de oorlog, maar 
dat mocht niet van de Duitsers. Deze foto is direct na de be-
vrijding gemaakt. De dames werkten allemaal bij Mignot en de 
Block, de sigarenfabriek aan de Nijnselseweg. Destijds kwamen 
de personeelsfeesten in opkomst en de dames vroegen ons of 
we mee wilden spelen. Ik had het opgepikt en toen zijn we gaan 
repeteren. Ons eerste optreden was in het Katholiek Leven in 
Eindhoven. We wonnen de eerste prijs. De prijs was een foto en 
dat is deze foto geworden. Door Mignot en de Block betaald. 
We traden met de vier heren daarna nog op. Totdat we in dienst moesten. De mensen op de foto zijn: Doortje 
Vorstenbosch, Frieda Asveld, Kees Rust, Riek van Roosmalen, Janus van der Heijden, Lena Wijnen, Mieke 
Swinkels, ik en Adriaan Vogels.

Zomerconcert op het Smitsorgel Sint-Oedenrode
Het op een na laatste concert in de 
reeks van zomerconcerten is zater-
dagmiddag 20 augustus a.s. Het 
monumentale orgel (1839) wordt 
deze zaterdag  bespeeld door de 
heren Henk en Eelco Kooiker res-
pectievelijk vader en zoon. Vader 
Henk, geboren 1948, is afgestu-
deerd ingenieur aan de techni-
sche universiteit Delft. Zoon Eelco 
studeerde aan de Hoge School in 
Utrecht en is vervolgens afgestu-
deerd aan de Technische Universi-

teit Eindhoven.

Ir. Henk Kooiker kreeg al op jonge 
leeftijd orgellessen van zijn vader 
en volgde de opleiding staatsexa-
men orgel. Op zijn beurt kreeg 
Eelco orgelles van zijn vader. Hij 
volgde orgellessen en sloot ver-
volgens met succes een studie 
klavecimbel af aan het Brabants 
Conservatorium. Vader en zoon 
Kooiker brengen een zeer gevari-
eerd programma met o.a. stukken 

van Georg Böhm, Ditrich Buxte-
hude, William Boyce, Wolfgang A. 
Mozart, Franz List e.a.
Het concert a.s. zaterdag in de H. 
Martinuskerk aan het Kerkplein in 
Sint-Oedenrode begint om 15.30 
uur. Het is gratis toegankelijk. 

Uitgebreidere informatie over het 
programma van dit concert vindt u 
ook op de website: 
www.sintmartinusparochie.nl/
smitsorgel

‘t Is weer mooi in Rooi
Vrijdagavond 19 augustus a.s. bij 
goed weer een muzikaal optreden 
door het smartlappenkoor ‘Rooise 
Dommelklanken’ onder leiding van 
A.Franssen in het centrum van Sint-

Oedenrode. Aanvang 18.30 uur tot 
21.00 uur.

Zaterdagmiddag 20 augustus a.s. 
aanvang 14.00 uur tot 16.30 uur in 

het centrum van Sint-Oedenrode 
bij goed weer muzikaal optreden 
door de ‘Bergtoeters’ uit Eerde. 
Info: J.Klomp,tel. 472241 
of J.Wijn: 475639 - 06-44527575.

Hertog Hendrikstraat 1b

Thuiskomeraanbiedingen!!
Phalenopsis met mand
Per stuk     €5,99 
(2 takken)

Zonnebloemen per bos
Nu slechts      €1,- 
voor 5 takken

Zomerboeketjes     €1,99
Grote pit Lavendel    €3,99
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Het Sportbedrijf Sint-Oedenrode heeft als taak het verzorgen van de exploitatie van de gemeentelijke 
binnensportaccommodaties; gymzaal Boskant, sporthal De Streepen, sportzaal Kienehoef en zwembad De Neul. 

Daarnaast verzorgt het Sportbedrijf ook de verhuur van de gymzalen Nijnsel, Eerschot en Armenhoef. 
 

Overdekt zwembad de Neul,
een spettergoed zwembad bij u om de hoek.

Zwembad De Neul, Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 477409, info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 

info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com
 

Baby- en peuterzwemmen
Wat is leuker dan samen met uw baby, kleuter of peuter in 
het water (32° C) te spetteren?

Voorop staat watergewenning en zelfredzaamheid. Ook 
zingen, spelen met water en sociale contacten zijn 
belangrijke elementen. Tijdens de lessen raakt het kind 
op een speelse manier vertrouwd met water. Er gaat altijd 
een ouder (opa of oma mag ook) mee het water in.
Voor kinderen tussen 4 maanden en de 4 jaar een 
perfecte mogelijkheid om te wennen aan water.
Na afloop van de les kunt u nog even napraten bij de 
koffiecorner.
We geven lessen op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend.
Vraag naar de mogelijkheden voor u en uw kind. 

Zonnestudio
Moment voor uzelf?

Lekker bruin geworden tijdens de vakantie, en dat wilt 
u graag bijhouden. Of u heeft te weinig zon gezien en 
wilt toch een kleurtje krijgen. 
De zonnebanken zijn voor zowel zwembad bezoekers 
als voor overige bezoekers te gebruiken.

Openingstijden/afspraken
U kunt 7 dagen per week bij ons terecht.
Om een afspraak te maken kunt u zich melden aan de balie van het zwembad, 
bellen naar (0413) 477409 of mailen naar deneulzonnebanken@sint-oedenrode.nl
De minimale leeftijd om gebruik te mogen maken van de zonnebanken is 18 jaar.

Leszwemmen kinderen
Eén van de vele activiteiten is het verzorgen van 
zwemles. Een ervaren team van instructeurs en 
instructrices leert uw kind op een prettige en kwali-
tatief hoogstaand niveau zwemmen. Natuurlijk 
wordt uw kind opgeleid voor het (enige) officiële 
Nederlandse Zwem ABC, waaronder borstcrawl, 
rugcrawl en gekleed zwemmen. Met het diploma 
op zak zal uw kind op een veilige manier menig 
uurtje zwemplezier beleven.

Mogelijkheden:
Er is een ruim aanbod aan keuzemogelijkheden:
 -standaard zwemlessen met drijfmiddelen minimale leeftijd 4 jaar.
•	 maandag	en	donderdag		2	x	per	week	45	min.
•	 woensdag	en	zaterdag			2	x	per	week	45	min.
  De groepjes bestaan uit ca. 10 leerlingen per instructeur.
  Kosten per les € 5,40 per les
- sterlessen zonder drijfmiddelen minimale leeftijd 5½ jaar.
•	 dinsdag	en	vrijdag									2	x	per	week	45	min.
  De groepjes bestaan uit ca. 8 leerlingen per instructeur.
  Kosten € 460,= voor de volledige opleiding tot het diploma A.
- turbolessen met behulp van drijfmiddelen.
•	 zaterdagmorgen												1	keer	per	week	1½	uur
  De groepjes bestaan uit ca. 8 leerlingen per instructeur.
  Kosten € 485,= voor de volledige opleiding tot het diploma A.
Wachtlijst:
Gezien de grote belangstelling voor de zwemlessen bestaat er een wachtlijst voor een aantal groepen.
Inschrijven:
Inschrijfformulieren en een uitgebreid informatieboekje zijn verkrijgbaar bij de balie van het 
zwembad. U kunt de inschrijfformulieren ook downloaden van onze website.

Activiteiten
- leszwemmen kinderen
- baby- en peuterzwemmen
- fifty-fit soos
- 55+ Combi-fit
- trimzwemmen
- junior-zwemmen
- lunch-zwemmen
- aqua-joggen
- aqua-kids
- zwemmen voor ouderen
- zwemmen voor (ex)hartpatienten
- diverse actieve verenigingen:
zwemmen, waterpolo, zwemmen voor 
gehandicapten, duiken,

Volop waterplezier voor groot en klein!

Het wedstrijdbad
Het wedstrijdbad is 25 meter lang. 
Hier kun je niet alleen lekker baantjes 
zwemmen tijdens het dauwzwemmen 
maar ook echte topprestaties leveren. 
Dat blijkt wel uit het feit dat zelfs de 
topzwemmers van de plaatselijke 
zwemclub hier graag trainen.

Het instructiebad
Het instructiebad/peuterbad waarin het heel prettig poedelen is. Het bassin heeft 
een brede trap waar vandaan iedereen makkelijk in het water kan lopen. Een bub-
belbank en een bubbelplateau. Bovendien een leuke waterparasol en een glijbaan 
en andere speelmaterialen. 

Tarieven vrijzwemmen
Kinderen tot 3 jaar    €   1,15    
Kinderen van 3 t/m 17 jaar    €   2,65 
Volwassenen vanaf 18 jaar   €   3,65                       
 Houders pas 65 +   €   2,65
(geldige legitimatie verplicht) 
Dauwzwemmen                   €   2,65 

Zwembad De Neul
Dommelstraat 20
5492  DX  Sint-Oedenrode
telefoon: (0413) 477409
www.deneul.nl

Openingstijden recreatief zwemmen 2011
Tijdens de vakanties gelden andere tijden. 

   Dauw  Jeugd en
   zwemmen volwassenen  Volwassenen   Doelgroep
Maandag  7.30 - 9.15     20.15 - 21.30 
Dinsdag      8.45 - 10.15*  20.15 - 21.30   12.00 – 13.15 
          lunchzwemmen
Woensdag 7.30 - 8.45 13.30 - 15.30  
Donderdag     8.45 - 10.15*  20.00 - 21.30 
Vrijdag   7.30 - 8.45 18.45 - 20.15
    Discozwemmen  
Zaterdag    13.30 - 15.30  
Zondag           10.30 - 13.00
           Familiezwemmen

*Alleen diepe bassin beschikbaar.
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Planken 
in Sint-Oedenrode

Planking (ook wel The Lying Down Game of planken 
genoemd) is een internetrage waarbij mensen op de 
buik zo gestrekt mogelijk roerloos op de grond gaan 
liggen, met de armen langs het lichaam en het hoofd 
richting de grond. ‘Plankers’ leggen zich neer op 
ludieke of bekende plekken, laten zich fotograferen en 
verspreiden de foto’s via verschillende sociale media. 
Ook in Sint-Oedenrode is het plank-virus toegeslagen!!

Planken mag, 
maar houd het veilig!

DeMooiRooiKrant is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die voortvloeit 

uit ‘planken’. ‘Planken’ is geheel voor eigen risico en rekening van de initiatiefnemer.

Met dank aan Ellis Rijkers
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MET VOLLE MOND....
Brouwerij (1)

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Vanaf mijn veertiende deed ik va-
kantiewerk, omdat mijn ouders 
vonden dat ik iets moest doen. 
Nooit spijt van gehad en daarom 
hield ik dat ook tot in mijn studen-
tentijd vol. Bij een bierbrouwerij 
in het zuiden des lands was werk 
genoeg voorhanden. Samen met 
vriend Janosz meldde ik me bij de 
portier die ons direkt naar Hr. Klaas bracht. (Op de telefoonlijstjes 
stond een hele rits van “heren”, Hr. Jan, Hr. Thies, Hr. Wil, Hr. Theo 
etc.) Van hem kregen we de onwaarschijnlijke opdracht om meer dan 
duizend houten kratjes met beugelflessen te vernietigen. Van al die 
kratten was een hoge muur gemaakt en daarop staande werden aan 
de éne kant de flessen in een container gemikt en aan de andere kant 
de houten kisten op een hoop. Dáár ging dan van tijd tot tijd de fik 
in. Mooie job dus, behalve het feit dat onze vingers constant in het 
verband zaten vanwege de flinke japen door kapotte flessen. Omdat 
het beugelflessen-project bij de brouwerij geen succes was, had men 
besloten ze liever te vernietigen dan ze goedkoop aan de concurrent 
te verkopen, een eigenzinnigheid die tot op de dag van vandaag bij 
de heren terug te vinden is.
Na ’n paar jaar werd mij gevraagd om het vak van brouwer te leren, 
zodat in de vakantie de vaste jongens ook ’n paar dagen vrij kon-
den krijgen. Ik leerde het vak van Driek, bijgenaamd “Morel”, en van 
de gebroeders Toon en Adriaan. Al gauw kwam ik er achter dat het 
brouwen voornamelijk bestond uit rennen en nóg harder rennen, met 
name om alle kranen en pompen op tijd in werking te stellen. Je moest 
achtereenvolgens mout malen en afwegen, gedroogde hop afsteken 
en afwegen, maïs afwegen (dat zat er toen in ieder geval nog in), 
inmaisen (het op verschillende temperaturen roeren van de moutmap 
om moutsuikers te verkrijgen), dan de pap filteren en uitspoelen (kla-
ren) en tenslotte de vijftigduizend liter geklaarde wort met hop koken. 
Je had in je eentje drie brouwsels in verschillende stadia onderhanden, 
dus ik kan u verzekeren dat de brouwersklompjes af en toe luid klep-
perend over de stalen trappen denderden. Van oude Driek kon ik, 
integenstelling tot Toon en Adriaan, niet veel leren, behalve dat ie heel 
goed was in het verstoppen van flesjes bier. Hij draaide bij voorkeur de 
nachtdienst en had dan op diverse plaatsen in het brouwhuis een aan-
gebroken biertje staan en zo kwam hij de nacht wel door. Overigens 
mocht je in die tijd gerust een flesje bier drinken , ook tijdens het werk, 
maar je werd geacht bekwaam te blijven. Dus zag je op alle afdelingen 
mensen met een steekwagentje fris en bier rondrijden, op zoek naar 
een plaats waar het zo koel mogelijk was. Het best getroffen hadden 
het de jongens die de vaatjes moesten vullen. Dat bier werd niet ge-
pasteuriseerd en ze hadden gewoon een kraantje aan de hoofdleiding, 
waaruit ze zelf van tijd tot tijd een supervers tapbiertje namen. Zelf 
nam ik graag ’n glaasje z.g. voorloop, het zuivere, eerste filtraat van 
de moutpap, vol suikers en vitaminen. Maar aan het eind van de dag 
ook ’n lekker koel pilsje uit de aangrenzende gistkelders, wat dacht u?
De Belgische versie van ons stoofvlees bevat natuurlijk bier, liefst een 
van hoge gisting.

Carbonade Flamande (4 personen)

8 ons runderlappen (ik houd van doorregen)
1 gesnipperde ui, verse tijm, 1 laurierblad
2 kruidnagels, 1 eetlepel appelstroop
1 flesje abdijbier, 1 eetlepel rodewijnazijn
1 snee witbrood bestreken met mosterd

Neem een gietijzeren stoofpan met deksel Snijd het vlees in dobbel-
stenen en braad met peper en zout in gedeelten aan in wat boter. Als 
het vlees bruin is de uien ’n paar minuten bakken en dan het vlees er 
weer bij. Voeg nu alle ingrediënten toe en zoveel water dat alles bijna 
onderstaat. Leg er de snee brood op, zet het vuur lager en laat met het 
deksel 1 uurtje stoven waardoor het brood oplost. En nu het geheim: 
Zet de pan in een oven van 80°C, ga naar uw werk en haal de pan er 
uit als u thuiskomt. Supermals en moddergaar.

Vijfendertig liedjes over Rooi op CD
Liedjes over Boskant, Olland, 
Nijnsel en Rooi worden momen-
teel vastgelegd op een dubbel 
CD. De liedjes worden uitgevoerd 
door verschillende zangers, groe-
pen, koren, zangeressen, gezel-
schappen: gitaarclub Antonio, 
gitaarclub Ancora, zusjes van de 
Biggelaar, Roois Gemend Koor, 
Gerard van de Berk,Thieu Sijbers, 
Nico van de Wetering, Gijs van 
Aarle, Heleen Voets, Erik Lathou-
wers, Piet de Koning, kinderkoor 
en nog vele anderen.

De liedjes zijn in de tijd van 3 jaar 
bij elkaar gezocht, en gaan allen 
over ons eigen Rooi. De helft van 
de liedjes is overgenomen van be-

staande geluidsdragers (78-toeren-
plaat, singles,bandrecorder,  cas-
settebandjes).
Deze liedjes zijn allen bewerkt in de 
studio tot een zeer acceptabel nivo. 
Een monnikenwerk tot en met. 
Harry Slits van de Soundwave Stu-
dio (Gemert) heeft er alles aan ge-
daan om deze geluidsfragmenten zo 
goed als het kan weer te geven en te 
bewerken. Behalve deze liedjes is de 
andere helft van de liedjes op de CD  
geheel opnieuw geproduceerd.  
Organisator Nico van de Wete-
ring zocht er de juiste artiesten bij. 
Deze zijn uiteraard ook allemaal 
Rooienaren.  Deze dubbel CD met 
unieke liedjes over Rooi, is een 
must voor iedere Rooienaar. Nog 

nooit zijn deze liedjes bij elkaar ge-
bracht, nu dus wel, door de Stich-
ting Roemrijk Rooi, die onlangs 
ook al uitkwam met het prach-
tige boek. De laatste exemplaren 
van dit boek zijn overigens nog te 
verkrijgen bij ’t Paperas. (dan zijn 
er 1000 van verkocht in 4 weken 
tijd).
De CD is te bestellen bij voorinschrij-
ving: mail even naar 
roemrijkrooi@hotmail.com en geef 
je adres gegevens en het aantal CD’s 
wat je hebben wil op. Je krijgt dan 
een nota (€ 22,50) . Bij betaling krijg 
je dan een tegoedbon voor de CD, 
en deze kun je dan inleveren eind 
oktober, bij Roxs Elektro. In de win-
kel straks gaat de CD € 25,- kosten.

Sint-Oedenrode op 31 augustus in Hart in Aktie

Een aantal weken terug nam  het 
Endemol-programma Hart in Aktie 
een aflevering op in Sint-Oeden-
rode. Het huis van Maartje Derk-
sen en haar kinderen werd onder 
handen genomen. De zolder en 

de tuin kregen een mooie opknap-
beurt. Ze kregen het als verrassing 
van Maartjes vriendinnen, omdat 
ze een heel moeilijk jaar hebben 
gehad. Enkele Rooise onderne-
mers droegen hun steentje bij aan 

het project. Op 31 augustus komt 
de uitzending op tv. Om 20.30 uur 
op SBS6. Leontien Borsato zal het 
programma presenteren. Uiteraard 
was zij er tijdens de opnames bij.

Kleur in de bieb
In de bibliotheek in Sint-Oedenro-
de zijn in augustus en september 
weer twee kleurrijke tentoonstel-
lingen te zien, die de moeite waard 
zijn. De vitrines zijn gevuld met 
voorbeelden van scrappen, ge-
maakt door Marianne van de Klok. 
De leeszaal is gedecoreerd met de 
kleurrijke schilderijen van Thea van 
den Bosch-Verbruggen.

Scrappen
Scrappen betekent eigenlijk het cre-
atief inplakken van foto’s maar het is 
veel meer dan dat. Het is het vast-
leggen, vertellen en uitbeelden van 
herinneringen en emoties. Het is het 
vertellen van de verhalen achter de 
foto’s door woord- en kleurgebruik.

Marianne van de Klok is sinds 

2005 eigenaar van MadeByMaly, 
een trendy online scrapbookwin-
kel, waarin vooral scrapbook-, 
kaarten en stempelmaterialen 
verkocht worden. De webwinkel 
is op afspraak ook te bezoeken. 
Ook heeft ze een blog waarin ze 
veel van haar eigen werk en werk 
van gastdesigners laat zien. Hier-
mee wil ze telkens opnieuw ideeën 
aanbieden en anderen inspireren 
tot het uitproberen van nieuwe 
technieken.

Haar werk is vorig jaar gepubliceerd 
in het blad Flow en ook heeft ze bij-
drages geleverd op diverse buiten-
landse en binnenlandse websites. 
Door kleurgebruik en vaak ook 
journaling (het opschrijven van ver-
halen) probeert ze het verhaal ach-

ter de foto vast te leggen.

Schilderijen
Thea van den Bosch-Verbruggen 
te bewonderen. Thea is 68 jaar ge-
leden geboren in Volkel en woont 
nu in Schijndel. Ze heeft geen ech-
te schildersopleiding gedaan, maar 
wel veel cursussen gevolgd. Thea 
heeft niet echt een specifieke stijl; 
dat wordt veroorzaakt door haar 
nieuwsgierigheid naar nieuwe stij-
len en ideeën.
Graag hoort de kunstenares wat 
bezoekers van haar werk vinden. 
Bij de tentoonstelling ligt een 
boekje klaar, waarin bezoekers hun 
opmerkingen kunnen plaatsen.
Beide tentoonstellingen zijn te be-
zoeken tijdens openingsuren van 
de bibliotheek.
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De keerzijde van het gebruik van 
Social Media is dat veel mensen 
weten wat je gaat doen, waar je 
bent, wat voor werk je doet en 
vaak ook wanneer je bijvoor-
beeld op vakantie bent. Niet  al-
leen als je dit zelf op internet zet, 
maar ook anderen kunnen “ver-

raden” waar je bent door te melden dat ze met jou op vakantie zijn. 
Ga er daarom altijd vanuit dat iedereen al je informatie op internet 
(Twitter / Hyves / Facebook) kan lezen. Ongeacht of je je gegevens 
hebt beveiligd.

Foto’s van dat ene leuke feestje, waar je met tien bier op en een carna-
valsoutfit aan op internet te vinden zijn, kan voor een eventuele nieuwe 
baan wat minder in de smaak vallen. Tegenwoordig is je Google resul-
taat belangrijker dan een sollicitatiebrief voor een nieuwe werkgever. 
Een tip hierbij is om zelf eens te Googlen op je naam, om te kijken wat 
er over je op het internet te vinden valt. 

Ongezien en ongevraagd kunnen mensen je berichten op Twitter of 
Facebook lezen, of dit nou is middels een andere gebruiker of, als de 
gegevens helemaal niet zijn afgeschermd, via Twitter of Google. Dit 
met alle gevolgen van dien, naast dat het slecht voor je imago kan zijn 
of inbrekers die meelezen dat je twee weken op de Maledieven bent. 
Verdiepen in het afschermen van je gegevens op social media kan geen 
kwaad en is zeker aan te raden.

Er zijn natuurlijk ook voordelen voor alle informatie op internet. De tijd 
dat je iemands verjaardag vergeet, omdat je een dag niet op de kalender 
hebt gekeken, is zo goed als voorbij. Van Hyves en Facebook krijg je 
elke week een overzicht met jarige mensen, zodat je op tijd je cadeau 
kan gaan kopen.

Sint-Oedenrode
SOCIAL MEDIA

Alfred Nobelstraat 20
St. Oedenrode

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

JOUW
TANKSTATION !!

De Kampen

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

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

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

Ook voor goede service en garantie 
moet U bij de Concurrent zijn.

 

U BENT WELKOM BIJ:
DE CONCURRENT
HEUVEL 6
5737 BX LIESHOUT

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

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

Subsidie en fiscale regeling milieuvriendelijke 
investeringen
De overheid stimuleert milieu-
vriendelijke investeringen door 
het beschikbaar stellen van sub-
sidies en fiscale regelingen. Deze 
subsidies en regelingen zijn voor-
al gericht op de productie van 
duurzame energie en op energie-
besparende investeringen

Het verschil tussen subsidie en een 
fiscale regeling is dat bij een subsi-
die de aanvrager een bedrag krijgt 
en bij een fiscale regeling bespaart 
de aanvrager op zijn belastinguit-
gaven. Bij het deelnemen aan fis-
cale regelingen moet fiscale winst 
worden gemaakt om het voordeel 
te behalen. 

Subsidies
Subsidies worden door de rege-
ring, provincies, maar ook door re-
gionale samenwerkingsverbanden 
verleend. Veel van deze subsidies 
lopen  via Agentschap.nl. 
Daarnaast verstrekt Dienst Rege-
lingen subsidies voor de agrarische 
sector. Deze subsidies zijn vooral 
gericht op duurzame en milieu-
vriendelijke investeringen. 

Fiscale regelingen
Er zijn onder andere de volgende 
fiscale regelingen:
- Tijdelijke willekeurige afschrijving 
(TWA);

- Kleinschaligheids Investeringsaf-
trek (KIA);
- Energie-Investeringsaftrek (EIA);
- Milieu-Investeringsaftrek (MIA) en
- Willekeurig Afschrijving Milieu 
Investeringslijst (VAMIL)

De VAMIL regeling geeft de mo-
gelijkheid om het betreffende be-
drijfsmiddel naar eigen inzicht af 
te schrijven. Bijvoorbeeld extra 
afschrijvingen bijwinst en geen af-
schrijvingen bij verlies.

Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met 
Van de Ven Accountants | Adviseurs 
tel. 0413- 49 11 11.

Advertorial

CARAVANVERKOOPWEEKEND!!
20 en 21 augustus

Ex-verhuur, nieuw en top occassions
o.a. Bürstner, Hobby, Fendt etc.

Jan Tinbergenstraat 6, Sint-Oedenrode. Bedrijventerrein ‘de Kampen’. 
Tel: 0413-477022 www.vanudencaravans.nl

a.s. ZONDAG 
OPEN

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
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Ollend Dreijt Dur steunt dit jaar weer een goed doel!
Afgelopen zaterdag was het dan 
zover. Negen weken na de ge-
slaagde vierde editie van Ollend 
Dreijt Dur vond er als dank voor 
alle hulp een feestavond plaats 
voor de vele sponsors en vrijwil-
ligers. 

De opkomst was hoog en er werd 
gezellig nagepraat over het ge-
slaagde feestweekend. Er werden 
foto’s en videobeelden getoond 
om de sfeer nog een keer te proe-
ven en het goede doel van editie 
2011 werd bekend gemaakt.

Goed doel
In de loop van de avond nam voor-
zitter Twan Sanders het woord. Al-
lereerst bedankte hij alle sponsors 
voor hun bijdragen en alle vrijwil-
ligers voor hun inzet tijdens het 
weekend op welke wijze dan ook. 

“Mede door jullie inzet en hulp is 
de vierde editie van Ollend Dreijt 
Dur een groot succes gevonden. 
Dit jaar hadden we op vrijdag-
avond bij het optreden van Lijn 7 
totaal zo’n 750 bezoekers. Ook de 
zaterdag was goed bezocht met 
wederom 750 bezoekers. Aantal-
len waar we tijdens de voorberei-
ding alleen maar van kunnen dro-
men. Ondanks het slechte weer 
op zondag was ook deze dag zeer 
geslaagd. We hebben wederom 
een goed programma neer kunnen 
zetten, de entree- en consumptie-
prijs laag kunnen houden en zijn 
hierdoor in staat dit jaar één goed 
doel te steunen. Dit is geweldig, 
heel erg bedankt allemaal!”

Evenals voorgaande jaren komt 
een deel van de opbrengst van Ol-
lend Dreijt Dur ten goede van de 
Ollandse gemeenschap. Dat het 
evenement leeft bij de diverse ver-
enigingen en instanties blijkt wel 
uit de vele suggesties voor goede 
doelen die ingezonden zijn. Uit alle 
inzendingen is door de organisatie 
dit jaar één goed doel gekozen:

KBO Olland t.w.v. € 1000,-
De cheque t.w.v. € 1000,- word 
uitgereikt aan de Katholieke Bond 
voor Ouderen Olland. De KBO or-
ganiseert verschillende activiteiten. 
Tevens verspreid men een aantal 
keer per jaar een nieuwsblad on-
der de leden. Het ontvangen be-

drag willen zij gebruiken voor de 
aanschaf van een kopieerapparaat. 
Veel leden zijn op leeftijd en ma-
ken geen gebruik van internet/
email. Door deze aanschaf kunnen 
toch alle leden op de hoogte blij-
ven van alle activiteiten binnen de 
KBO. 

Mevrouw Groot nam namens de 
KBO de cheque in ontvangst. Ze 
geeft aan hier erg blij mee te zijn 
en hoopt dat er nog vele Ollandse 
mensen, over misschien een aantal 
jaren, plezier kunnen beleven aan 
de activiteiten van de KBO.

Editie 2012
Ook werd er op deze avond alweer 
vooruitgekeken naar editie 2012. 
Deze vijfde editie zal plaatsvinden 

op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 
3 juni 2012. Evenals de afgelo-
pen jaren is dit het eerste week-
end na Pinksteren. De organisatie 
is alweer met veel enthousiasme 
begonnen aan de organisatie hier-
van. Ideeën hiervoor zijn natuurlijk 
altijd van harte welkom.

Ter afsluiting benadrukte de voor-
zitter nogmaals dat zonder de 
steun van alle sponsors en vrijwilli-
gers Ollend Dreijt Dur niet op deze 
manier plaats zou kunnen vinden 
en hij hoopt daarom ook dat de or-
ganisatie voor editie 2012 weer op 
hun steun kan rekenen.

Voor meer informatie en foto’s van 
de eerste vier edities kunt u terecht 
op www.ollenddreijtdur.nl

Historie Damiaancentrum (deel 2)

Op 22 augustus 1923 werd het 
nieuwe huis in gebruik genomen 
en eind oktober konden de jon-
gens komen. De ontvangst door 
de buurt was bijzonder hartelijk. 
Groen en vlaggetjes versierden 
de weg naar het nieuwe huis. Ere-
poorten waren opgebouwd en de 

dichters van de buurt hadden daar 
stichtende gedichten op aange-
bracht: "Treedt nu uw nieuwe wo-
ning in, met goeden moed en blij 
van zin. Leef hier gelukkig en te-
vree. Leve de studenten! Hoezee!".

Het huis was echter nog lang niet 

voltooid. Er stond slechts een tors. 
De bouw van de kapel en de aula 
waren tot later uitgesteld. Ook het 
in gebruik genomen gedeelte was 
nog niet klaar. Het was aanvankelijk 
behelpen en het duurde nog tot de 
zomer van 1924 voor de zaak zover 
was voltooid. dat het huis plechtig 
in gebruik kon worden genomen. 

Bouwstijl
Het kleinseminarie is gebouwd in 
Traditionalistische stijl met Neo-Ro-
maanse elementen. Bij deze architec-
tuurstroming wordt de vorm van het 
gebouw bepaald door de bestem-
ming, waardoor ieder gebouw zijn 
eigen verschijningsvorm krijgt. Hal-
verwege de jaren ’30 van de vorige 
eeuw verschenen het Museum Boij-
mans Van Beuningen in Rotterdam en 
het Van Abbemuseum in Eindhoven 
in deze stijl. Het voormalige Damiaan-
college, bestaande uit 3 vleugels stamt 
uit 1923, naar een ontwerp van pater 

E. Molengraaf. Tien jaar later is door 
architect Simon Switzar jr. een uitbrei-
ding gerealiseerd, bestaande uit een 
kapel en een verlenging van de west- 
en oostvleugel. Aan het eind van de 
tweede wereldoorlog is het gebouw 
gevorderd door de Duitse bezetter. 
Afgezien van de in de strijd opgelopen 
schade die nog ten dele zichtbaar is, 
is het gebouw compleet en gaaf be-
houden.
Het Damiaancollege is van algemeen 
belang. Het laat de ontwikkeling van 
het katholicisme zien, met name de 
stichting van opleidingsinstituten 
door orden en congregaties en heeft 
daarmee cultuurhistorische waarde. 
Daarnaast heeft het architectonische 
waarde, zijnde een goed voorbeeld 
van kloosterbouw op vrije plattegrond 
en bouwhistorische waarde vanwege 
de gebruikte materialen. Vooral de 
betonnen cascoconstructie, baksteen-
ornamenten en gebrandschilderde ra-
men springen in het oog.

Verkoop boek 
Roemrijk Rooi 
gaat als een trein

De boeken van Roemrijk Rooi vlie-
gen al weken als warme broodjes 
over de toonbank. Op dit moment 
zijn er nog een dikke 150 boeken 
te koop bij ’t Paperas. Iedereen 
die nog een boek wil kopen: wees 
snel, want op = op!

In de afgelopen weken zijn er al 
bijna 1000 boeken verkocht. In het 
boek staan alle liedteksten en ge-
dichten die ooit over Rooi gemaakt 
zijn, aangevuld met wat leuke info 
over Sint-Oedenrode en de foto’s 
van ruim 3000 Rooienaren.  Het 
boek is een onderdeel van het 
project Roemrijk Rooi, dat verder 
bestaat uit het uitbrengen van een 
dubbel CD met Rooise liedjes en 
als derde fase de opvoering van 
een heuse Rooise revue.
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Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

verf behang
& woondecoratie

Schilder met Sigma en

WIN EEN VESPA!

t.w.v.3.283,–
euro

Bij aankoop van € 75,– aan
Sigma Coatings producten
maakt u kans op een
VESPA SCOOTER NAAR KEUZE*

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

sanitair & tegels

alle sanitair 
aanverwante

artikelen

cv ketels 
& onderhoud

dakwerk 
& onderhoud

loodgieterswerk 

airco-systemen

zonne-energie
systemen

nieuwbouw
& renovatie 

Industrieweg 11
5492 NG  Nijnsel

0413 472184
2250 m2 toonzaal

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 

Sint-Oedenrodeseweg 41, 5681 PH Best, 
Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Nieuw in Sint-Oedenrode:

Nijnselse Solexteams zonder ernstige verwondingen 

Maar liefst drie Nijnselse teams 
raceten afgelopen weekend met 
een eigen solex in Heeswijk mee 
tijdens de 24-uurs solexrace. De 
wedstrijd, waar ongeveer 120 
teams uit Nederland, België, 
Duitsland en Frankrijk aan deel-
namen, werd een compleet slag-
veld. Dat kwam door de regen die 
met bakken uit de lucht kwam. 
Dat maakte een gedeelte van het 
parcours spekglad, waardoor de 
route moest worden ingekort. Er 
vielen een aantal gewonden, maar 
dat mocht de pret niet drukken.

De coureurs reden door de Hees-

wijkse bossen en crosten tevens 
door een stal, een kroeg en een 
immense feesttent vol duizenden 
feestvierders. Samen bouwden ze 
een feestje voor het vijfjarig be-
staan van het evenement. Nijnsel 
vaardigde drie teams af. Het eerste 
team eindigde heel knap als 19e. 
Daarmee was de doelstelling om 
met één van de drie teams in de 
top 20 te komen, gehaald. Het 
tweede team eindigde rond de 
vijftigste plaats en het derde team 
haalde helaas de finish niet. Mon-
teur Bas moest nog even naar het 
ziekenhuis. Hij wilde ook graag 
een rondje rijden, maar dat had hij 

beter niet kunnen doen. Hij ging 
hard onderuit. Schoenmaker, blijf 
bij je leest….
Zoals bij zoveel evenementen was 
ook aan dit festival een goed doel 
gekoppeld. De 24-uurs solexrace in 
Heeswijk-Dinther haalde in totaal 
28000 euro op voor de Stichting 
die zich inzet tegen kinderkanker. 
De dertienkoppige vriendengroep 
uit Nijnsel, kijkt samen met haar 
monteurs en supporters terug op 
een prachtig verlopen race. Na 24 
uur racen, kwam 24 uur slapen. 
Via deze weg wil VC de Bougie-
vunkskes haar sponsoren hartelijk 
danken. Volgend jaar top 10?

Stalker meldt zich op bureau
Op maandagochtend rond 9.10 uur heeft een 46-jarige man uit Sint Oedenrode zich op verzoek van de politie 
gemeld op het bureau aan de Kerkendijk.  Hij wordt er van verdacht zijn 31-jarige ex-vriendin 
te stalken. De verdachte heeft al een contactverbod opgelegd gekregen echter heeft hij deze 
overtreden. Hij wordt er van verdacht haar op te zoeken en verbaal te bedreigen. De man is 
aangehouden voor verhoor. 

Rooise masseur vrij, maar blijft verdacht
Vorige week maandag werd een Rooise sportmasseur opgepakt wegens verdenking van het betasten van twee 
Rooise tienermeisjes. De 58-jarige man is 12 augustus weer vrijgelaten. Zijn periode van voorarrest zit erop, maar 
hij blijft wel verdacht. In juni startte de politie een onderzoek naar de man. Daarna deden de meisjes aangifte.

JAN CORSTEN
AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-DEALER

DE MOOISTE OCCASIONS TEGEN DE
SCHERPSTE PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT

Mariastraat 64 - 5738 AK Mariahout - Tel. 0499-422176

Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode

Tel: 0413 471431

maandag gesloten
di t/m do 9.00-18.00 uur

vr 9.00-20.00 uur
za 9.00-17.00 uur

verf behang
& woondecoratie

Schilder met Sigma en

WIN EEN VESPA!

t.w.v.3.283,–
euro

Bij aankoop van € 75,– aan
Sigma Coatings producten
maakt u kans op een
VESPA SCOOTER NAAR KEUZE*

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

Nieuw in Sint-Oedenrode:
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Britse Automobieldagen (vervolg voorpagina)

Voor veel eigenaars zijn de oldtimers de liefde van hun leven

Het blijkt namelijk wel  even an-
ders te rijden in zo’n schoonheid. 
Het zijn natuurlijk geen moderne 
wagens, maar dat maakt het voor 
velen juist zo mooi. Ook de eige-
naar van de Jaguar MK2, 3,8L wist 
hierover mee te praten. “Toen ik 18 
was, kreeg ik een Engelse vriendin. 
Haar vader had een erg mooie auto 
waar ik al snel verliefd op werd. 
Toch heeft het 40 jaar geduurd 
voor ik hem zou kopen. Nu heb ik 
mijn oude liefde weer terug.” Naast 

zijn Jaguar, bleek hij inmiddels ook 
weer een Engelse vriendin te heb-
ben, maar wel een andere dame 
dan toen hij 18 was. 
Naast de vele auto’s, was er nog 
veel meer te beleven. Voor de 
deelnemers was de dag al eerder 
begonnen. In de ochtend reden zij 
gezamenlijk de ‘Fun Run’, een rally 
van zo’n 55 km door de omgeving. 
Verder konden de aanwezigen ge-
nieten van een echte Engelse ‘High 
Tea’, kon men tips krijgen hoe je 

het best de auto kan onderhouden, 
informatie inwinnen bij een aantal 
clubs van klassieke Britse automer-
ken en zelfs nog een potje schaak 
spelen op een groot speelbord. 

Al met al een dag vol passie voor 
de oude merken, maar niet alleen 
voor de liefhebbers. Ook het grote 
publiek genoot volop. Organisator 
Peter van de Kerkhof liep als een 
trotse pauw rond. Zijn dag was ge-
slaagd, en niet alleen die van hem.

Elvis Presley Day en Britse Automobieldagen: 
een ideale combinatie (vervolg voorpagina)

“Als dit niet meer geslaagd is, 
weet ik het ook niet meer”, ju-
belt Bernie de Brouwer. Samen 
met honderden vijftiger- en zes-
tigerjaren liefhebbers vierde hij 
afgelopen zondag het lustrum-
feest van de ‘Elvis Presley Day’. 
Een evenement dat Bernie een 
aantal jaar geleden startte om zijn 
liefde voor ‘the King’ te betuigen 
en te delen met anderen. Niet al-
leen pure liefhebbers uit de regio 
kwamen een kijkje nemen, maar 
ook nieuwsgierigen en bezoekers 
van de Britse Automobieldagen. 
De bezoekers hopten van het ene 
naar het andere evenement.

Hoewel de popcorn- en suiker-
spinwagen en het springkussen 
niet kwamen opdagen werd het 
feestje allerminst bedorven. Er was 
genoeg afleiding om het publiek te 

vermaken. Zo was het mogelijk om 
een echte vetkuif of suikerspinkap-
sel aan te laten meten bij kapsalon 
Bella Plaza. Medewerkster Anne-
mieke: “ We hebben het erg druk 
gehad. Ik denk dat we meer dan 
vijftig mensen een nieuw kapsel 
hebben aangemeten, voorname-
lijk kinderen. Ik had ook het idee 
dat veel mensen van ver kwamen. 
Dat kon ik tenminste horen aan 
het accent. Het was erg leuk om 
te doen!”
Constant werd er muziek gemaakt. 
Heerlijke Rock & Roll, allerlei oude 
nummers en natuurlijk veelvuldig 
liedjes van Elvis. Meesterimitator 
Mark Elbers kreeg de handen op el-
kaar. Hij maakte er een spetterende 
show van.  Enkele dansgroepen 
lieten aan het publiek zien hoe de 
Rock & Roll gedanst moest worden. 
Misschien iets te dicht rondom het 

publiek – het was dringen bij de 
dansvloer en de bar - stonden oude 
auto’s opgesteld. Rob Fleischauer 
uit Eindhoven, met eigengemaakte 
vetkuif, pronkte er met zijn Che-
vrolet Bell Air uit 1956. “Hier zijn 
er maar een paar van in heel Ne-
derland. Ik heb er zeventien maan-
den aan gewerkt. Samen met mijn 
vader bezit ik meerdere klassieke 
auto’s. We rijden regelmatig derge-
lijke festivals en meetings af. Het is 
altijd erg gezellig.”
Tien meter verderop verkoch-
ten Anita en Rogier Zimmerman 
uit Arnhem specifieke kleding en 
schoenen uit de vijftiger en zes-
tiger jaren. Bezoekers liepen de 
kraam in en uit, een enkeling kocht 
daadwerkelijk iets. Rogier: “Het 
gaat best goed met de verkoop. 
De echte liefhebbers kopen bijna 
allemaal wel iets. De meeste ken-
nen we. Overal komen we elkaar 
tegen. Net als Bernie bijvoorbeeld. 
Hem zagen we in Wettenberg 
(D) bij een festival. Toen nodigde 
hij ons uit voor vandaag.” Rogier 
kijkt over het publiek heen. Hij is 
op zoek naar zijn vader. “Hij staat 
bij de Britse automobieldagen 
met zijn eigen oude Engelse auto. 
Toen hij hoorde dat we naar Sint-
Oedenrode gingen, wilde hij graag 
mee. Een ideale combinatie!”
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Muziek op en rond het Smitsorgel: ‘Severijn’
Zaterdagmiddag 13 augustus om 
15.30 uur begon een bijzonder 
en uniek orgelconcert in de Mar-
tinuskerk in Sint-Oedenrode. De 
eeneiige tweeling Tineke en Ju-
dith Steenbrink waren uitgeno-
digd om te komen spelen. Tineke 
speelt Klavecimbel en orgel, ter-
wijl Judith de barokviool speelt. 
Het duo noemt zich ‘Severijn’.

Severijn werd in 1998 opgericht. Zij 
kozen voor de naam Severijn als ode 
aan de 17de eeuwse instrumenten-
bouwer Andre Severijn. Judith werd 
samen met haar tweelingzus Tineke 
al op jonge leeftijd door haar vader 
Jacques Steenbrink ingewijd in de 
geheimen van de oude muziek. 

Judith is actief bij het Amsterdam 
Baroque Orchestra en als concert-
meester verbonden aan the Euro-
pean Union Baroque Orchestra.

Tineke is sinds 2006 verbonden als 
hoofdvakdocent klavecimbel en 
zang coach aan het Artez conser-
vatorium Zwolle. Zij bespeelt ook 
het beroemde Severijn-orgel, uit 
1650, in de St. Martinuskerk Cuijk. 
Op het programma stonden wer-
ken van Handel, Bohm, Schmelzer, 
Muffat en Biber. Het was een boei-
end muzikaal concert, waar soms 
het orgel en dan weer de viool de 
boventoon voerde, net zoals bij 
een tweeling,  soms apart maar 
toch met een muzikale adhesie.

* Kijk voor de actievoorwaarden op
rabobank.nl/eerstehuis

Rabobank. Een bank met ideeën.

Nu de eerste vier maanden geen
hypotheekrente.* 

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

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

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

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

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

Starters een nog
betere start geven.

Professionele textielreiniging
Slaapzakken, dekbedden en gordijnen

www.netex.nl/stomerijvanbeeck
Tel: 0413-477902

Lid van:

www.rooi2000.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Op een leuke 
en leerzame manier 

je rijbewijs halen.
Kijk op onze website 

voor alle 
mogelijkheden.

www.autorijschooldndommel.nl 

of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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De foto’s van…Hanka van de Ven
Op dit moment houdt de fotoclub van Sint-Oedenrode een expositie bij Odendael. Zowel beneden bij de 
receptie, als boven op de galerij heeft iedere fotograaf twee meter gekregen om werken neer te hangen. Spe-
ciaal voor DeMooiRooiKrant geven ze uitleg. Achter iedere foto zit immers een gedachte of een verhaal. In 
de vierde editie laat Hanka van de Ven haar foto’s zien.  Hanka heeft fotograferen al jarenlang als hobby. Zo 
werkte ze twaalf jaar in een fotostudio. Inmiddels is ze ook bezig met een cursus Photoshop. Toch heeft ze het 
programma niet gebruikt voor deze drie foto’s.

Foto 1: foto van Kunstwerk

“Eigenlijk is het uit den boze om 
een foto te maken van een kunst-
werk. Dat is tenminste vaak de 
algemene opvatting. Toch heb ik 
het gedaan. Deze foto is in een 
museum in Utrecht genomen. Het 
is een trap op een spiegelvloer. Het 
spiegelbeeld geeft een heel mooi, 
apart beeld. Op dat moment wa-
ren we bezig met een opdracht 
met als thema ‘trappen’, vandaar 
dat ik deze foto maakte. Uitein-
delijk heb ik hem niet voor de op-
dracht gebruikt overigens.”

Foto 2: Brug in Utrecht

“Een tante van mij woont in 
Utrecht en die vindt dit een mooie brug. Ook had ze 
er mooie foto’s van gezien. Alleen waren die ’s avonds 
genomen. Samen zijn we er naar toe gegaan om foto’s 
van te maken. Die dag heb ik er heel veel genomen van-
uit verschillende standpunten. Als je goed kijkt zie je de 
punt van de brug middenin de foto. Ik heb er goed op 
gelet dat die precies in het midden staat.”

Foto 3: Schuine, betonnen trap

“Ook deze foto maakte ik in het kader van de opdracht. 
Hij is in Dordrecht genomen. We waren daar met de Fo-
toclub naar toe gegaan. Eerst naar Kinderdijk om foto’s 
te maken en toen dus de stad in. Dat vind ik persoonlijk 
veel leuker en interessanter dan in de natuur. De stad 

heeft veel details die me boeien. Bovendien heb ik het geduld niet om ergens lang op de grond te liggen voor 
een foto. Dat deze trap overal schuin is, geeft een heel apart effect.”

1

3

2

Van den Berkmortel geeft open 
dag in nieuwe vleesvarkensstal

Familie van den Berkmortel nodigt 
aanstaande vrijdag iedereen van 
harte uit om een kijkje te komen 
nemen in hun nieuwe varkensstal. 
Van den Berkmortel  heeft de han-
den ineen geslagen met een aan-
tal vooraanstaande bedrijven om 
gasten onder het genot van een 
hapje en een drankje te informe-
ren over het thema: ‘Nederlands 
varkensvlees, lekker & gezond’.

Aan de Airborneweg 10 is de laat-
ste maanden keihard gebouwd 
aan een supermoderne varkens-
stal die aan alle milieueisen vol-
doet. De stal gaat plaats bieden 
aan 2.880 vleesvarkensplaatsen. 
Tijdens de open dag wil de fami-
lie laten zien wat er allemaal bij 
komt kijken om een dergelijke stal 
te plaatsen en hoe goed de var-
kenssector met het milieu en het 
welzijn van de varkens bezig is. De 
nieuwbouwstal voldoet aan MIA/
VAMIL eisen. 

Mensen kunnen bijvoorbeeld kij-
ken naar de splinternieuwe lucht-
wasser. Een systeem dat er voor 
zorgt dat alle lucht die naar buiten 
gaat ‘schoon’ is. Er is een plafond-
ventilatie met luchtinlaat aan oost-
zijde. Ook is het interessant om te 
zien waar het voer binnen komt, 
wat voor types voer het zijn en hoe 
het wordt verwerkt voor de var-
kens in de nieuwe brijvoerkeuken. 
De stallen zijn pico bello in orde 
gemaakt en bieden de varkens een 
goede leefomgeving. 

Deze bedrijven zullen gedurende de 
Open Dag tussen 14.00 en 17.00 
uur workshops verzorgen: De Heus 
Voeders - VION Farming - Rabo-
bank - TOPIGS Nederland - Agra-
Matic – Dierenarts combinatie Aad-
al. Ook tientallen andere bedrijven 
die mee hebben geholpen aan de 
verbouwing of verbonden zijn aan 
de varkenssector zullen zich pre-
senteren aan het publiek. 

Vanaf 23 september: ‘Droomhuis’

Theaterkoor bijna klaar voor grootste productie ooit

Theaterkoor Rooi staat pal voor 
de eerste optredens van zijn derde 
grote productie. Dit wordt de aller-
grootste. Na ‘Feest’ en ‘Afri-kaas’ 
spelen ze vanaf 23 september 
‘Droomhuis’. De voorbereidingen 
zijn al maanden bezig en ook de 
locatie staat al even vast. In één 
van de loodsen van Boomkweke-
rij Van den Hurk zal een prachtig 
theater verrijzen, inclusief tribune, 
dat plaats gaat bieden aan 450 
mensen per keer. Dirigent Mario 
Lamers, regisseur/choreograaf 
Maureen Mitzer en productieleider 
Anky de Zeeuw zijn er helemaal 
klaar voor. Let the show begin!

Nieuwe productie
Maureen vertelt:“ ‘Feest’ was al een 
succes en na de tweede show ‘Afri-

kaas’ kregen we zoveel geweldige 
reacties dat we weer een nieuwe 
productie wilden maken. Mario en 
ik bedachten de rode draad voor het 
nieuwe verhaal. De creatieve com-
missie schreef het verder uit en bin-
nen no-time hadden we 80% van de 
verhaallijn klaar.” Er werden nieuwe 
auditierondes gehouden omdat er 
zich na Afri-Kaas veel potentieel 
nieuwe koordeelnemers hadden ge-
meld. Het Theaterkoor wil zonder 
andere koren in de weg te zitten 
zangers en zangeressen de kans bie-
den om zich te laten horen en zien. 
Mario: “We willen mensen die er de 
kwaliteit voor hebben een podium 
bieden. Bij de audities zaten een 
paar heel aangename verrassingen. 
We gaan dan ook voor kwaliteit!” 
“Daarnaast geven we de deelnemers 

de mogelijkheid zich verder te ont-
wikkelen. Samen moeten ze groeien 
in het proces. Uiteindelijk hebben we 
een geweldige  groep kunnen sa-
menstellen”, voegt de regisseur toe.

Repeteren
Mario: “Het koor kon alvast aan de 
slag. Iedereen had er weer enorm 
veel zin in. Het enthousiasme spatte 
er vanaf. De nummers waren be-
kend en 47 zangers en 17 kinderen 
begonnen met het instuderen. Het 
kinderkoor is een goed voorbeeld 
dat we het nog grootser en aparter 
aan willen pakken ten opzichte van 
de vorige keren. Dat jeugdkoor geeft 
een extra dimensie aan het geheel.” 
De repetities  worden steevast goed 
bezocht. En al hebben  verschillende 
leden van de cast ergens in het pro-

ces even een dipje gehad, ze hebben 
zich daar samen doorheen geslagen. 
Maureen: “Voor zo’n  dip is wel een 
verklaring. We studeren eerst de 
liedjes in, dan worden dans en be-
weging toegevoegd en tenslotte 
het spel. Op een gegeven moment 
wordt het zo complex dat niet ie-
dereen door de bomen het bos nog 
ziet. Maar uiteindelijk komt dat weer 
goed, dan  valt het kwartje ineens.”

Droomhuis
‘Droomhuis’ is een Nederlandsta-
lige productie voor alle leeftijden. 
Er worden verschillende (inter)na-
tionale, maar ook lokale thema’s 
aangesneden. Met een vette knip-
oog naar de Fabeltjeskrant vertelt 
de musical over idealen, dromen, 
ambities en dilemma’s. Alles gaat 

om het behoud van het Grote Die-
renbos. Kleine groepjes, solisten en 
grote groepen wisselen elkaar af in 
zang. Alle soorten muziek komen, 
al dan niet vertaald in het Neder-
lands, voorbij. 40 Muzikanten zor-
gen voor de muzikale begeleiding.

Aftellen
Natuurlijk is de aankleding en de 
locatie een zeer belangrijk onder-
deel. Anky: “Gelukkig konden we 
deels voortbouwen op ‘Afri-kaas’. 
De verschillende commissies waren 
bekend. Alle deelnemers zijn na-
tuurlijk vrij om mee te helpen, maar 
iedereen doet naast zijn rol op het 
podium ook iets in één van de com-
missies. Dat geeft aan hoe betrok-
ken iedereen is. Om het geheel op 
te bouwen hebben we twee weken 
ingepland. Partners en vrienden 
van de deelnemers helpen mas-
saal mee. En we bouwen niet alleen 
een prachtige theaterzaal, ook aan 
de catering is gedacht. Zo kunnen 
bezoekers vooraf op locatie dineren 
of brunchen en natuurlijk na afloop 
met de artiesten gezellig naborre-
len. Over een paar weken kunnen 
we al bij Van den Hurk terecht voor 
repetities.” Dan is het aftellen ge-
blazen. Aftellen naar het moment 
dat het doek opengaat. Theater-
koor Rooi is er bijna klaar voor.

De uitvoeringen van ‘Droomhuis’ 
staan gepland voor 23-24-25-30 
september en 1-2 oktober 2011.
Kaartjes bestellen kan via 
www.theaterkoorrooi.nl, 
VVV en ’t Paperas.
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 DEALER VAN O.A.: 3B • AEVUM • BAAN • CARLUCCI • CARPET SIGN • CHIVASSO

DE KONINCK • DIEZ • EASTBORN • GHYCZY • HELDENSE • HOFSTEDE

IMADE • INSIDE • JAB • KARAT • LUMIÈRE • MACAZZ • MAGHALKE • RAANHUIS

RMN-SHUTTERS • ROMO • SCHUITEMA • STOUT • VAN HOOF • VI-SPRING  

W O N E N  •  S L A P E N  •  V E R L I C H T I N G  •  S T O F F E R I N G

 Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

GRATIS PARKEREN

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

WILT U GOED SLAAPADVIES?

maak een afspraak!

Oud-Nijnselnaar haalt nog steeds inspiratie uit oude woonplaats

Herman van de Wijdeven speelt tijdens 
Theaterfestival Boulevard

Van 4 t/m 14 augustus vond in 
Den Bosch het Theaterfestival 
Boulevard plaats. Vanaf vorige 
week dinsdag t/m afgelopen zon-
dagavond speelde Herman van de 
Wijdeven mee in het theaterstuk 
‘het lied van de krekel’ dat door 
hem zelf is geschreven. Van de 
Wijdeven is een bekend figuur 
in theaterland. Hoewel hij vijfen-
twintig jaar geleden vertrok uit 
Sint-Oedenrode is zijn band met 
het dorp nog steeds hecht. De-
MooiRooiKrant ging een kijkje 
nemen tijdens de premièreavond 
en sprak met Herman.

Het Lied van de Krekel gaat over 

een Nederlandse soldaat die tij-
dens de Nederlandse bezetting in 
Indonesië verliefd wordt op een 
getrouwde Indonesische vrouw. 
De vrouw was vervreemd van haar 
man, omdat ze geen kinderen van 
hem kon krijgen. Van de Nederlan-
der raakte ze wel zwanger. Daar 
kwam ze achter toen de soldaat 
alweer was vertrokken. Maanden 
later kwam het Nederlandse leger 
terug in het dorp. Ze terroriseerden 
de boel. De soldaat zag zijn geliefde 
en zijn zoon. Toch kon hij niet naar 
ze toe. Zijn commandant wilde als 
vergeldingsactie de keel van het 
kind doorsnijden. De soldaat stond 
verstijfd en deed niets, met pijn in 
zijn hart vertrok hij weer. De vrouw 
bleef vol verdriet achter. Het is een 
intrigerend liefdesverhaal dat doet 
beseffen dat oorlog alles kapot 
maakt. Herman van de Wijdeven 
speelt de soldaat op verbluffende 
wijze. Emmanuelle Maridjan-Koop 
is zijn tegenspeelster. Leatitia van 
Krieken zorgt voor de muziek. De 
teksten zijn magistraal en het ver-
haal is meeslepend. Vooral Herman 
weet van begin tot eind te boeien 
door zijn krachtige en meeslepende 
vertelwijze. Het publiek zit een uur 
lang op het puntje van de stoel.

Waarom heb je juist voor dit the-
ma gekozen?
“Vroeger hoorde ik veel verhalen over 
Nederlands-Indië en over wat er al-

lemaal is gebeurd, Ik hoorde het van 
mensen die er gevochten hebben. Dat 
intrigeerde me altijd. Nu heb ik er dus 
een stuk over geschreven.”

Je bent al lang weg uit Sint-Oe-
denrode. Inspireert je geboorte-
dorp je nog bij het schrijven van 
je stukken?
“Ik ben inderdaad al heel lang weg. 
Al vijfentwintig jaar om precies te 
zijn. Eerst ben ik in Eindhoven gaan 
wonen om daar de toneelschool te 
volgen. Nu woon ik alweer zeven 
jaar in Turnhout. Sint-Oedenrode 
inspireert me nog altijd. Ook in dit 
stuk. Het zal je vast wel opgeval-
len zijn dat ik een aantal soldaten 
echte Rooise namen heb gegeven, 
zoals Habraken en Spank. Maar 
ook in vorige stukken komt Rooi 
direct of indirect naar voren.”

Hoe zijn de reacties op ‘het lied 
van de krekel’?
“De optredens zijn heel goed be-
vallen en de reacties zijn heel fijn 
en bijzonder. Er zijn veel mensen 
komen kijken die een binding heb-
ben met het thema. Zo waren er 
een aantal toeschouwers waar-
van de vaders hebben gediend in 
Nederlands-Indië. Na een aantal 
voorstellingen werd ik door hen 
aangesproken. Dat maakte heel 
wat los, want sommige reacties 
waren nogal heftig. Het stuk raak-
te de mensen echt.”

Camping-Tour Rooi

Weer of geen weer, voor de Rooise 
campings is het hoogseizoen aan-
gebroken. MooiRooi deed een 
paar rondjes om de bezoekers het 
hemd van het lijf te vragen. Waar-
om komen ze naar Rooi? Doen ze 
dat ieder jaar? Willen ze volgend 
jaar weer terug?

Minicamping ’t Vressels Bos: 
spannende bossen!
Bij ’t Vressels Bos is iedereen ’s 
morgens nog bezig met  toilet 
maken. Eén kandidaat die eruit 
springt, nou ja, vijf eigenlijk, zitten 
gezellig aan tafel. 

We zijn te gast bij Bjorn van Hak en 
Maartje van Beek. “En dit zijn onze 
nichtjes, we vieren hun tienjarige 
verjaardag,” aldus Bjorn. ”Op de 

camping is ons verjaardagscadeau-
tje. Dat was eigenlijk een geheim 
maar mama heeft dat verraden!” 
roept Milou quasi boos. 

Waarom zijn jullie hier naar toe 
gegaan? 
 “We wonen pas anderhalve maand 
in Son, in de Gentiaan. We zijn hier 
dus eigenlijk maar een steenworp 
van huis. We waren verbaasd over 
de natuur zo dicht bij huis” ver-
klaart Bjorn. Maartje sluit daarbij 
aan. “Het is hier toch net Frank-
rijk?” Zelf heeft ze net haar praktijk 
creatieve coaching en remedial tea-
ching mee verhuisd: 
contact@praktijkdevrijevlinder.nl
“Wij wonen verder weg hoor” roe-
pen de drie nichtjes bijna in koor. 

Doen jullie dit ieder jaar?
“Of we hier volgend jaar terug ko-
men? De camping is geweldig, maar 
we vinden het leuker om elke keer 
nieuwe ervaringen op te doen”, vul-
len Bjorn en Maartje elkaar aan. 
“Vertel eens wat we gisternacht 
gedaan hebben?”, vraagt Maaike 
aan de nichtjes. Ze gniffelen van 
pret en uiteindelijk durft Eva het 
te zeggen. “We hebben tikkertje 
gedaan met de zaklamp, in het 
bos!”. Er volgen spannende ver-
halen over berkenbomen, die net 
mensen lijken in het donkere bos. 
En groene mannetjes, die volgens 
Bjorn achter hun aankwamen. 
“Maar die waren heel aardig hè?” 
stelt Meike de rest gerust. En zich-
zelf ook wel een beetje.

CAMPING
TOUR

ROOI

Milou, Meike, Bjorn, Maartje en Eva. Eva en Meike zijn een tweeling. 
Op de voorgrond hond Luna

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.

Fotograaf: Raymond Mallentjer

Boskantseweg 92, 5492 VC, Sint-Oedenrode, tel: 0413-474501
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Hej hej Rooienaren en andere lezers van 
deze krant. Een nieuw verhaal een nieuw 
Zweeds avontuur.

Barreltocht
Iedere donderdag als de nieuwe Mooirooi-
krant op het internet staat wordt die trouw 
door ons gelezen. Zo 
lazen wij het verhaal 
van de Familie vd Boo-
men. Onze eerste re-
actie was daar moeten 
we wat mee doen!! 
Maar wat...via de mail 
contact gezocht met 
hun. Uiteraard wilde 
we een boom kopen, 
hun tegenprestatie 
was een Jannesland sticker op de bus. Een van de dochters heet 
“Janne”, een goede reden vonden zij om bij ons te komen sla-
pen. Zo kwamen we bij Vera van den Boogaard  van 2Do-Events 
uit, de organisator van de Barre(l)tocht. De route was al in grote 
lijnen klaar, afwachten dus of wij in de route zouden passen. Op 
30 April stonden de voorrijders van de route bij ons. Gezellig bij 
het kampvuur gezeten en de plannen doorgesproken. Zondag 24 
juli was het dan zover, 5 “Barrels” op het terrein. Iedereen was 
blij dat ze deze etappe gehaald hadden met als afsluiting van de 
dag met live muziek en kampvuur vertelden ze hun belevenissen 
van deze reis. De volgende dag gingen ze weer verder nu richting 
Stockholm.

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!
Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

Luch
tpo

st
Na fietsen, nu ook ‘Steppen tegen kanker’

Iedereen kent wel de actie Alpe 
d’huez. Ieder jaar weer fietsen hon-
derden mensen de befaamde berg 
omhoog om geld in te zamelen 
voor kankeronderzoek. Het eve-
nement, genaamd Alpe d’HuZes, 
is uitgegroeid tot een wereldwijde 
happening. Dit jaar werd maar liefst 
twintig miljoen euro opgehaald. 
Een nieuw initiatief is ‘Steppen te-
gen Kanker’. Maurice en Adrienne 
van Bogget doen op 27 augustus 
mee aan het initiatief.

Een goede vriendin van het stel, 

Marion Hoogentoorn, heeft zelf 
een hersentumor. De impact op 
haar eigen leven en omgeving is 
enorm. Drie jaar geleden werd de 
tumor geconstateerd. Ze had een 
levensverwachting van dertien 
maanden, maar ze leeft nog steeds. 
Vorig jaar deed Marion samen met 
haar man mee aan ‘Steppen tegen 
Kanker’. Dat was voor iedereen 
een heel emotionele ervaring. Er 
waren 120 deelnemers die samen 
450000 euro ophaalden.

Dit jaar verwachten ze dat nog meer 

mensen mee willen doen aan het 
evenement. Maurice en Adrienne 
doen in ieder geval mee. Ze zijn al 
hartstikke druk bezig met het inza-
melen van geld bij bedrijven en door 
middel van andere acties. Al het geld 
wat opgehaald wordt, zal worden 
besteed aan onderzoeken om her-
sentumoren te bestrijden. In voor-
onderzoek hebben ze al het nodige 
ontdekt, maar het wachten is op de 
grote doorbraak. Door middel van 
deelname willen Maurice en Adri-
enne er hun steentje aan bijdragen. 
Samen met zeven andere personen 
trekken ze 27 augustus naar Frank-
rijk om een prestatie neer te zetten. 

Wilt u de actie ondersteunen? 
Ga dan naar: 
www.steppentegenkanker.nl

Geniet maar drink met mate - Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Heerlijk thuis genieten

neduohebroovnetuofkurdne-teZ.nekew3nedlegnegnideibnaA

BS
BesteSlijter.nl

Likeur
0.7 liter

Café Marakesh

Hartevelt
1 liter

jonge jenever Old Captain
rum

white/brown
0.7 liter

likeur
0.7 liter

likeur
0.7 liter

DiSaronno

Glen Talloch
Scotch
1 liter

Pisang Ambon

Bacardi
mojito

pina colada
0.7 liter

9.

332

95

Voor de Beste wijnen
moet u bij de BesteSlijter zijn

8.95

8.95
13.45

9.95

13.95
10.95

51e Jeugdvakantieweek van start

‘Linda de Mol’ presenteert ander 
concept voor ‘Ik hou van Holland’ 
Afgelopen maandag was het zover. 
500 Rooise kinderen uit groep 5 
tot en met 8 stonden vol spanning 
op de sportvelden bij Concordia 
en MHC. Eindelijk begon voor hen 
de jeugdvakantieweek. Voorzitter 
Eric Markgraaff, voor de gelegen-
heid speciaal in rood-wit-blauw 
gestoken, opende de week. Hij 
werd echter ruw onderbroken toen 
er een auto het terrein op kwam. 
“Hoe kan dat nou? De weg is toch 

afgesloten?” zei hij verbaasd.

Vier ‘bekende’ Nederlanders stap-
ten uit, waaronder ‘Linda de Mol’. 
Volgens haar komt er komend sei-
zoen een ander concept voor ‘Ik 
hou van Holland’. Niemand min-
der dan ‘prinses Maxima’ wordt 
één van de nieuwe teamcaptains. 
‘Gordon’ blijkt de nieuwe mede-
presentator te worden. Hij stelde 
zijn goede vriend ‘Gerard Joling’ 
voor als tweede teamcaptain en 
daagde hem alvast uit voor een 

weddenschap. Zijn boodschap aan 
de kinderen: “Weet je een goede 
weddenschap, stop het in de idee-
enbus. Aan het einde van de week 
bekijken we welke we gaan doen.”
Zo kreeg het thema van de week ‘Ik 
hou van Holland’, direct vorm. On-
der het Wilhelmus, knipte ‘Maxi-
ma’, samen met burgemeester 
Maas het lint door. Daarna konden 
de kinderen ‘door het lint gaan’. 
Fanatiek werd er gestreden tijdens 
een partijtje korfbal, handbal, let-
tertrefbal enzovoorts. 
Dinsdag werd dit nog 
even dunnetjes over-
gedaan bij het dub-
bele zeskamp. Van-
daag is traditioneel 
de dag van het uit-
stapje. Waar ze naar 
toe zijn?? 
Morgen volgt er nog 
een fietstocht en 
theatervoorstelling 
en vrijdag wordt er 
gezwommen en ge-
playbackt. Diezelfde 
avond laten de kin-
deren nog eens flink 
van zich horen. Als 
afsluiting start om 
18.45 uur vanaf het 
gemeentehuis de 
herrieoptocht. Alle 
belangstellenden zijn 
welkom. 

Boskantseweg 59 Sint-Oedenrode tel: 0413-47 25 62

Prachtige witte 
2 tak orchideeën

€6,95 
2 voor €12,95
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Wereldkampioen Sander Jonen vertoont zijn 
biljartkunsten in Het Wapen van Eerschot

Van 9 tot en met 11 september 
wordt in Het Wapen van Eerschot 
aan Mgr. Bekkersplein 2 te Sint-
Oedenrode de eerste GP Artistiek 
ereklasse seizoen 2011-2012 ge-
houden. Topfavoriet is Sander Jo-
nen, die onlangs in Frankrijk voor 
de tweede keer wereldkampioen 
werd in deze moeilijke en aantrek-
kelijke spelsoort van het biljarten. 
Het Artistiek wordt ook wel kunst-
stoten genoemd. De meest vreem-
de capriolen zijn te bewonderen 
op de grote biljarts waarvan de 
lakens na het toernooi vervangen 
worden.  
Meer informatie is te verkrijgen bij 
Het Wapen van Eerschot, 
telefoon 0413-473668.

Wereldkampioen Sander Jonen. 
Foto: Frank Sanders/
www.debiljartballen.nl

Milou
Voordat ik bij Sanne kwam, had ik 
al veel diëten gevolgd. Telkens wel 
met enig effect, maar doordat je 
weinig mag eten en het veel tijd kost, kwa-
men de kilo’s er zo weer aan.  

Ongeveer een jaar geleden heb ik me aange-
meld bij Sanne. Van anderen had ik gehoord 
dat zij een goed programma had, waarmee je 
op normale manier wat kilo’s kwijt kon raken. 
In de eerste weken vlogen de kilo’s eraf en ook 
de laatste maanden bleef ik elke week afvallen. 
In totaal ben ik in 10 maanden tijd ruim 10 kilo 
afgevallen. Doordat Sanne werkt volgens de 
methode van het Voedingscentrum, leek het 
niet alsof ik een dieet aan het volgen was. Dit 
vind ik de grootste kracht van het programma. 
Je krijgt geen jojo-effect, omdat je de leefstijl 
gemakkelijk aan kan houden en omdat je er 
niet mee hoeft te stoppen zodra je je streefge-
wicht hebt bereikt.
Ik heb geleerd om regelmatig en voldoende 
te eten om af te vallen. In het begin leek dit 
tegenstrijdig, omdat alle andere diëten me 
hadden verteld juist weinig te eten. Wanneer 
ik een ‘iets te gezellig’ weekend heb gehad, 
weet ik dat ik niet meer moet gaan crashdi-
ëten. Je kan best een keer zondigen zonder 
weer aan te komen!

Ik ben heel blij dat ik bij 
Sanne terecht ben geko-
men, omdat ik nu niet 
meer constant bezig 
hoef te zijn met eten, 
maar er gewoon van 
kan genieten. Sanne, 
bedankt!

Janny vd Veen
Mijn naam is Janny vd Veen, 47 jaar en woon 

in Sint Oedenrode. Ik werd 
twee jaar geleden door 
HealthCity uitgenodigd 
voor een kennismaking 
op de club. Ik was totaal 
niet van plan om te gaan 
spoten en ook niet bezig 
met afvallen. Ik wist van 
mezelf dat ik overge-
wicht had, maar had de 
pogingen om te gaan 
afvallen al opgegeven. 

Bij de eerste kennisma-
king kreeg ik een rondleiding door 

de club en was meteen verkocht! Door de mooie 
sportzalen en de gezellige sfeer van personeel en 
de mensen na het sporten wist ik meteen dat ik 
dit leuk zou gaan vinden.
Toen ik net lid was geworden bij Health City werd 
er een afvalrace georganiseerd. Eigenlijk wilde ik 
niet geconfronteerd worden met mijn overge-
wicht maar door de enthousiaste teamleden be-
sloot ik toch om mee te doen. Ik werd persoonlijk 
begeleid en kreeg een persoonlijk schema om te 
gaan trainen. Ze hebben echt hun uiterste best 
gedaan om mij te helpen afvallen met als resul-
taat 25 kilo eraf! En het allermooiste is dat ik mak-
kelijk op dit gewicht kan blijven.
Groepslessen vind ik helemaal geweldig! Er 
worden per week 30 groepslessen gegeven 
dus er is afwisseling genoeg.
Ik had nooit verwacht dat het mij zou lukken en 
zit door het sporten weer helemaal goed in mijn 
vel. Daar ben ik HealthCity heel dankbaar voor! 

Milou

Janny v.d. Veen

Martien Rovers
Mijn naam is Martien Rovers. Mijn leeftijd is  53 jaar. Ik ben al 37 jaar werk-
zaam bij Philips Health Care in Best, in de functie van Configuration mana-
ger binnen IXR  Interventional X-ray (Röntgen). In mijn vrije tijd wandel en 
fiets is regelmatig. Ook sport (fitness) ik gemiddeld 3 keer per week bij 
HealthCity in Sint-Oedenrode. Daarnaast ben 
ik lid van een biljartclub waar ik wekelijks mijn 
partijtjes speel in de Rooise biljart competitie. 
Ik had al geruime tijd last mijn nek en schouder 
waardoor ik continu tintelingen in een deel van 
mijn hand had. Er zijn foto’s  gemaakt, hierop 
waren  gelukkig geen afwijkingen te zien. Om-
dat ik al sportte bij HealthCity was het voor mij 
een logische stap om me tot TotalFysio te wen-
den. Na de intake en een eerste voorzichtige 
behandeling werd al snel duidelijk wat er aan de 
hand was; mijn nek en schouder zaten helemaal 
vast. Ik kreeg een paar oefeningen mee naar huis 
om de spieren soepel te maken.  Tijdens de verolgbehandeling zijn de spie-
ren in en rond mijn nek en schouder losgemaakt. De klachten die ik had 
waren al na de 3e a 4e  behandeling helemaal verdwenen. Al met al ben ik 
zeer te spreken over de aanpak en behandeling van TotalFysio. Ook nu nog 
word ik regelmatig aangesproken over hoe het gaat, dat wil dus zeggen 
dat er betrokkenheid is bij de mensen 
van TotalFysio.

Gratis deelname aan 1 groepsles naar keuze. 
Check de website www.HealthCity.nl 
voor onze groepslessen
 Bel voor een afspraak 0413-477250
Voorwaarden:
Actie geldig tot 1 oktober 
Je mag 1x gebruik maken van deze actie

Martien Rovers

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

Nijnsel opent bekercompetitie 
thuis tegen WEC
Aanstaande zaterdag 20 augustus 
staat de eerste poulewedstrijd in 
de bekercompetitie op het pro-
gramma. Nijnsel ontvangt dan 
WEC uit Wijbosch. De wedstrijd 
op sportpark D’n Eimert begint om 
18.00 uur. Op zaterdag 20 augus-
tus speelt Nijnsel de eerste poule-
wedstrijd thuis tegen WEC. Deze 
wedstrijd op sportpark D’n Eimert 
begint om 18.00 uur.  De overige 
elftallen in deze poule zijn Irene uit 
Gemonde en RKPVV uit Helmond.

Nijnsel 2 is voor de beker inge-
deeld in een poule met WEC 2, 
Avant’31 3 en Mariahout 2. 
Op zondag 21 augustus start Nijn-

sel 2 met een thuiswedstrijd tegen 
WEC 2 om 11.00 uur.

De overige lagere elftallen begin-
nen met de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen met de eerste 
training op donderdag 18 augus-
tus om 19.00 uur. Op zondag 21 
augustus beginnen ook de beker-
wedstrijden voor de overige lagere 
elftallen. De aanvangstijden van 
deze wedstrijden zijn op dit mo-
ment nog niet bekend. Op diezelf-
de zondag 21 augustus starten ook 
de damesteams met de bekerwed-
strijden. Voor de laatste informatie 
kunt u natuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Rhode zaterdag voor beker tegen 
Handel
Na de eerste oefenwedstrijden kan 
komend weekend al weer aan het 
serieuze werk begonnen worden. 
Voor bijna alle teams staan er be-
kerwedstrijden op het programma. 

Rhode 1 start zaterdag om 18 uur 
tegen Handel en speelt vervolgens 
dinsdag uit in St. Anthonis tegen 
DSV, om 18.45 uur. De derde te-

genstander is Elsendorp, dat op 
kermiszaterdag op bezoek komt.  
De overige teams, met uitzonde-
ring van de dames en Rhode 10, 
spelen zondag om 11 uur hun 
eerste bekerwedstrijd. De tweede 
ronde is gepland voor donderdag 
25 augustus, maar mogelijk wor-
den een paar wedstrijden nog een 
week uitgesteld.

Rooise Ruiters en Ponyruiters St. Oedenrode
Afgelopen zaterdag werden 
in De Mortel de eerste wed-
strijden om het Brabants Kam-
pioenschap voor ponyruiters 
verreden. Helaas kon de de-
finitieve strijd op zondag niet 
doorgaan vanwege de slechte 
weersomstandigheden. Op za-
terdag zijn er een aantal mooie 
resultaten behaald. Zo werden 
Jessie Bertelink en Bochelli 4e 
in de klasse DB dressuur en 
behaalden Pleun vd Vleuten 
en Bianca een 9e plaats in de 
klasse DB springen. Beide com-
binaties hebben zich geplaatst 
voor de finale dag van de Bra-

bantse Kampioenschappen die 
nu a.s. vrijdag gehouden zal 
worden. Ook Evi de Beer en 
Lolly wisten zich de plaatsen 
voor de definitieve strijd om 
het Brabants Kampioenschap 
in de klasse BB dressuur. A.s. 
zaterdag en zondag zullen de 
grote ruiters aan de start ver-
schijnen in De Mortel en de 
strijd aan gaan om het Bra-
bants Kampioenschap. Voor 
de Rooise Ruiters zullen Laura 
Petersen, Myrthe Evers, Di-
anne Merks, Annelieke Stoop 
en Marion Merks aan de start 
verschijnen.
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Darttoernooi voor kinderen bij Van Ouds
Café Van Ouds is bezig met het 
organiseren van een speciaal dart-
toernooi voor kinderen. Dat doen 
zij in samenwerking met verschil-
lende sponsoren en vrijwilligers. 

Het toernooi vindt plaats op 4 sep-
tember van 14.00 uur tot 19.00 
uur. Het leuke is dat iedere deel-
nemer altijd prijs heeft! Ben je jon-
ger dan zestien jaar en wil je graag 

mee doen? Geef je dan op bij Café 
Van Ouds of mail naar 
mark@bullshooter.nl. 
Ook aan de allerkleinsten wordt 
gedacht.

Nederlands Kampioenschap Trial 
in Schijndel

Op 11 september aanstaande 
vindt in Schijndel, op het officiële 
Trial terrein, een wedstrijd plaats 
in het kader van het Nederlands 
Kampioenschap. Rijders uit heel 
Nederland zullen in alle catego-
rieën  gaan strijden voor de winst. 
Van beginners tot de beste cou-
reurs van het land. Het evenement 
vindt plaats van 10 tot 16 uur en 
iedereen is welkom om te komen 
kijken. De entree is gratis. Luc 
Branten uit Sint-Oedenrode doet 
ook mee aan de wedstrijd.

45 jaar KV Boskant

Sportieve opening seizoen

KV Boskant start komende week 
met een bijzonder seizoen. De ver-

eniging bestaat namelijk 45 jaar. 
Ook de midweek van KV Boskant 
viert een bijzonder lustrum. Zij 
spelen inmiddels al 20 jaar een 
partijtje korfbal. Reden temeer om 
het seizoen sportief te starten.

Natuurlijk wordt elk jaar sportief 
geopend. Jaarlijks wordt er tussen 
de recreanten- en de midweek-
teams van de verenigingen van 
Boskant, Rooi, Olland, Nijnsel en 
Breugel een toernooi gespeeld. Dit 

jaar is de organisatie hiervan in han-
den van KV Boskant. Woensdag 24 
augustus vanaf 19.00 uur is het zo-
ver.  Op de korfbal- en voetbalvel-
den van Boskant zullen een aantal 
velden worden uitgelegd. De mid-
weekteams kunnen zich aan elkaar 
meten tijdens een partijtje korfbal. 
De  recreantenteams gaan zich wa-
gen aan het trefkorfbal. Sportiviteit 
en gezelligheid is het doel. De or-
ganisatie hoopt op goed weer en 
uiteraard op veel publiek. 

Rooise renners rijden in Nederland, Duitsland en België

Dwars door de Antwerpse 
Kempen(B)
Zondag 14 augustus  werd in 
Mol(B) de Belgische klassieker 
Dwars door de Antwerpse Kem-
pen gerden. Chipo Banda kwam in 
een door een valpartij verbrokkel-
de peloton als 56e over de streep. 

Kia-Rü-Cup te Essen(D)
De junioren van WV Schijndel na-
men op zondag 14 augustus in 
het Duitse Essen deel aan de 8e 
Kia-Rü-Cup, een criterium voor 
junioren. Erik Lathouwers kwam in 
het peloton als  14e over de streep 

achter de 4 koplopers.

Ook Frank Lathouwers reed zijn 
wedstrijd in Essen (D). Frank reed 
een een zeer attente wedstrijd. 
Op 5 km voor het einde lukte het 
Frank om alleen weg te rijden. Op 
2 km voor het einde sprong er een 
Duitse renner naar Frank. Samen 
gingen ze de laatste km in. De 
voorsprong leek voldoende maar 
300 meter voor de finish denderde 
het peloton over de 2 vluchters 
heen. Frank kwam uiteindelijk 
rond de 50e plaats over de streep.

Stramproy (WVAN)
Maikel de Koning reed op woens-
dag 10 augustus een prima wed-
strijd in Stramproy. Probeerde 
telkens met een groepje mee te 
springen. Halverwege de koers 
kreeg Maikel te kampen met een 
lekke band. Maar in de pelotons-
sprint kwam Maikel toch nog als 
22e over de meet.
 
Achtmaal (NK WFN)
Onder zeer natte omstandigheden 
werd op zondag 14 augutus het 
NK van de WFN in Achtmaal gere-
den. Johan de Beer finishte als 37e.

Sterke start Pleun van de Pasch op Brabantse 
Kampioenschappen
Afgelopen weekend werden de 
Brabantse Kampioenschappen ver-
reden voor de pony’s in de Mortel. 
Op zaterdag werden de eerste par-
coursen gesprongen, waarbij de 
beste ruiters op zondag terug wer-
den verwacht voor de strijd om de 
kampioenstitels. Enorme regenval 
maakte dit onmogelijk.

Pleun van de Pasch wist op zater-
dag met Hoogerdijk`s Jolly de ru-
briek CM op haar naam te schrij-
ven. Klaar voor de strijd om op 

zondag voor de kampioenstitel te 
gaan, helaas is dit uitgesteld tot 
aanstaande vrijdag. Hopelijk weet 
deze combinatie de vorm vast te 
houden. Ook Anne Markgraaff 
mag vrijdag terugkomen om een 
gooi te doen naar de kampioens-
titel in de klasse DB.

De grote springruiters waren zater-
dag afgereisd naar Odiliapeel om 
daar nog een laatste ´oefenronde´ 
te springen voor de aftrap van 
de Brabantse Kampioenschappen 

aanstaand weekend. In de klasse B 
leverde dat een 3e plaats op voor 
Linda van Gastel met Vanitha Z 
en een 5e plaats voor Marjan van 
Hooft met Ancelotti. Deze laatste 
combinatie won vorig weekend 
ook nog een 7e prijs in de Mor-
tel. In de klasse L was het Suzan 
van Gastel die met de hoogste eer 
ging strijken met Run DMC, de 2e 
plaats was voor Noortje Gevers 
met Agropoint Levendula en voor 
Suzan was er nog een 4e plaats 
met Harmony.

Boskant 1 wint oefenwedstrijd
Door de hevige regenval moest 
er op zondagmorgen weer stevig 
geïmproviseerd worden. De oe-
fenwedstrijden van Boskant 1 en 2 
konden gelukkig doorgang vinden.

Het Hollandse weer zorgde er voor 
dat het sportpark van VV Boskant 
op de eerste de beste voetbalzon-
dag al onbespeelbaar was. Geluk-
kig konden de thuiswedstrijden 
van Boskant 1 en 2 worden om-
gezet naar een uitwedstrijd en kon 
voor de wedstrijd Boskant 3 tegen 
4 worden uitgeweken naar D’n 
Bult, zodat de “schade” beperkt 
bleef tot Boskant 5 en 6. 
Boskant 1 behaalde een goed re-
sultaat. Na een ruststand van 0-1 
werd tegenstander Emplina 1 na 
rust overlopen: 0-4 eindstand. De 

doelpunten werden gemaakt door 
Maikel Merks (2x), Jan Wouters 
(1x) en Roel Brans (1x). Boskant 
2 bleef tegen Emplina 2 steken op 
1-1.
Vanaf aanstaande zaterdag staan 
er voor Boskant 1, 2 en 3 beker-
wedstrijden op het programma. 
Boskant 1 begint op de zaterdag-
avond met een uitwedstrijd tegen 
Keldonk 1. Op dinsdag wacht thuis 
een bekende tegenstander: Boekel 
Sport 1. Boskant 2 en 3 spelen een 
dagje later. Boskant 2 thuis tegen 
Schijndel 4 en Boskant 3 uit tegen 
Keldonk 3. Voor de overige teams 
zijn oefenwedstrijden georgani-
seerd.
Meer info over voetbalvereniging 
Boskant vindt u op de Boskant site: 
www.vvBoskant.nl

Ook voorbereiding Ollandia gestart
Nu de vakantieperikelen ten einde 
lopen zijn ook de Ollandia selec-
tiespelers gestart met de voorbe-
reiding op de komende voetbal-
competitie en hebben reeds een 
aantal trainingen en op dinsdag 
ook al een oefenwedstrijd tegen 
Nederwetten achter de rug. Ook 
de andere teams zijn reeds begon-
nen of beginnen binnenkort met 
hun voorbereiding. Vooraf aan 
de competitie spelen de diverse 
teams oefen- of bekerwedstrij-
den, waarin ze moeten proberen 
om weer het juiste balgevoel en 
spelritme op te doen. 

Ollandia 1 speelt zaterdag om 
18.00 uur haar eerste bekerwed-
strijd in Helmond tegen S.V. Bran-
devoort op het aan de Brandevoort 
4 gelegen gelijknamige sportpark. 
Op dinsdag 23/8 speelt Ollandia 
1 dan haar 2de bekerwedstrijd 
om 18.45 uur thuis tegen DVG 

uit Liempde, de kampioen van het 
vorige seizoen in de klasse van Ol-
landia, waarna het op 27/8 in en 
tegen Boerdonk de 1ste bekerron-
de afsluit. Voor Ollandia 2 en de 
Dames begint het bekeravontuur 
zondag uit tegen resp. Rhode 3 en 
Nijnsel Da1 en op donderdag 25/8 
volgen dan de thuiswedstrijden te-
gen resp. Boskant 2 en Mariahout 
Da1. Ollandia 3 en 4 spelen in het 
komende weekeinde hun eerste 
oefenwedstrijden. Bij de Ollandia 
jeugd is voor de juniorenteams de 
training inmiddels begonnen en de 
pupillen en Mini’s beginnen vanaf 
maandag 22/8, waarna voor dan 
op zaterdag 27/8 ook voor alle 
teams het bekertoernooi begint.  
Voor verdere informatie en even-
tuele wijzigingen zie de publicatie-
borden en ook via de Ollandia site 
www.ollandia.nl kan iedereen op 
het hoogte blijven van de laatste 
stand van zaken.
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4 september: jubileumwandeltocht

Eerschotse Jeugd al 45 jaar op stap

EJOS staat voor Eerschotse Jeugd 
Op Stap. Het is een jeugdwan-
delclub uit de gelijknamige wijk 
Eerschot en tevens de allerlaatste 
in Sint-Oedenrode. Zelfs één van 
de laatste in de regio. Mieke Berk-
vens, oftewel Mieke van de wan-
delclub, zag het levenslicht van de 
vereniging. 45 Jaar geleden ging 
ze ’s zondags wandelen. Steeds 

meer meiden gingen mee. Met 
hun rokje en rode stropdas liepen 
ze in de maat, want toen ging dat 
nog op die manier.

Destijds waren er veel kinderwan-
delclubs. Allemaal deden ze mee 
aan wedstrijden. Wie loopt het best 
in de pas? Wie loopt het er netst? 
Ook EJOS trainde er op los. Mieke 

was er natuurlijk bij, fanatiek als ze 
was. “We trainden iedere donder-
dagavond op het in de pas lopen. 
Dat deden we op de plaats. Be-
halve wij had het Haverland toen 
ook een wandelclubje. Dat ging 
natuurlijk een beetje tegen elkaar 
op. Onze eerste wedstrijd vergeet 
ik nooit meer”, denkt Mieke terug. 
“Dat was in Nistelrode. Er waren 
27 groepen en iedereen moest 
vijf kilometer afleggen. Haverland 
werd 17e, maar toen moesten wij 
nog komen! Het duurde en het 
duurde maar en uiteindelijk wer-
den we vierde. Ik ben nog nooit zo 
blij geweest!”

Jaren later liep Mieke voorop als 
leidster vrijwillig voorop. Ook dat 
deed ze vol overgave. Een paar 
jaar terug kreeg ze van de ge-
meente zelfs de titel ‘vrijwilligster 
van het jaar’. Mieke:  “Bij iedere 
wedstrijd lag de jury verstopt langs 
de weg. In sloten of in de bosjes. 
Je zult het niet geloven, maar het 
is echt waar! Iedere keer als ik de 
jury zag, krabde ik aan mijn schou-
der en zo wisten de kinderen dat 
ze netjes moesten gaan lopen. Je 
begrijpt dus wel dat we niet de 
hele weg perfect liepen, haha.” 
Zo’n achttien jaar geleden stierf 
het wedstrijdelement langzaam 
uit. Er was steeds minder animo 
voor, dus de bond stopte ermee. 
Kinderwandelclubs capituleerden 
of gingen over op gewoon wande-
len, ook jongens mochten lid wor-
den. Door een sterke basis, waar 

Mieke  steevast deel van uitmaakt, 
bestaat EJOS nog steeds. De club 
heeft zeventien leden. De jongste 
is zeven en de oudste zeventien. 
Een gezellige janboel die er iedere 
week, onder leiding van minimaal 
één bestuurslid, op uit trekken.  

Ook Lars en Rens zijn lid. Beide jon-
gens zijn tien jaar oud en behalve 
voetballen en buiten spelen hou-
den ze ook van wandelen. Of toch 
niet? Lars: “We gaan vaak heel 
veel leuke dingen doen, zoals wan-
delen in het bos. Dat vind ik wel 
leuk, omdat we dan paddenstoelen 
gaan zoeken en er veel kinderen 
bij zijn.” “Ook gaan we ieder jaar 
op kamp. Dat is super leuk, alleen 
wandelen we er zoveel, dat vind ik 
iets minder”, gniffelt Rens. Naomi 
is één van de drie oudste. Samen 
met twee andere zeventienjarige 
meiden trekt ze er iedere keer nog 
mee op uit. Naomi: “Het is gewoon 
altijd heel erg gezellig. Zo had-
den we op kamp samen een klein 
snoepwinkeltje dat wij beheerden. 
Alle andere kinderen mochten over 
de dagen verspreid vijf euro bij ons 
besteden.”
EJOS doet vaak leuke dingen, zo-
als het bezoeken van dierentuinen, 
speeltuinen en het strand. Toch zet 
de vereniging zich ook nog in voor 
een maatschappelijk doel. Lars laat 
een foto zien van een Boliviaans 
meisje. Haar naam is Andrea Jes-
sica en sinds een paar jaar is zij het 
sponsorkindje van de club. EJOS 
wordt betaald van contributie en 

het ophalen van oud papier in de 
buurt, maar al het geld dat over-
blijft gaat naar het meisje in Zuid-
Amerika. “We zijn al die vrijwilligers 
die meehelpen dus erg dankbaar! 
Op deze manier willen we de kinde-
ren bijbrengen dat niet alles vanzelf-
sprekend is”, onderbouwt Mieke de 
keuze voor een sponsorkind.

Op 4 september aanstaande houdt 
EJOS weer haar jaarlijkse wandel-
tocht. Natuurlijk is deze jubileumeditie 
iets specialer dan anders. Alle oud-
leden worden uitgenodigd om een 
rondje mee te lopen. De afstanden 
die gelopen kunnen worden zijn: 
5, 10, 15 en 20 km. Het startbu-
reau is in Nijnsel bij handboogver-
eniging St. Antonius, Industrieweg 
18. De starttijden zijn:  15 en 20 
km tussen 9:00 uur en 12:00 uur. 
5 en 10 km tussen 9:00 en 14:00 
uur. Het startbureau sluit om 17:00 
uur. Meer info en foto’s van allerlei 
EJOS activiteiten: 
www.wsv-ejos.nl
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Voetbal

Ollandia

Programma senioren:
Dinsdag 16/8: 
Ollandia 1 - Nederwetten 1  19.30u

Zaterdag 20/8: 
S.V. Brandevoort – Ollandia 1  18.00u 
Nijnsel Vet.- Ollandia 4  16.30u

Zondag 21/8: 
Rhode 3-Ollandia 2   11.00u
Nijnsel Da1 – Ollandia Da 1 11.00u
Ollandia 3 – ODC 6  11.00u

Dinsdag 23/8: 
Ollandia 1 – DVG 1   18.45u

Donderdag 25/8: 
Ollandia 2-Boskant 2  18.45u
Ollandia Da1-ELI Da1   18.45u

Ollandia Jeugd: 
Start training junioren vanaf 15/8 en 
Pupillen en Mini’s vanaf 22/8.

Rhode

Programma Za 20/8:
Rhode 1-Handel 1 18.00u
Rhode 2-Bl Geel 4 11.00u
Rhode 3-Ollandia 2 11.00u
UDI 16-Rhode 4 11.00u
Rhode 6-Avanti 7 11.00u
Irene 2-Rhode 7 11.00u
Bl. Geel 14-Rhode 8 10.00u
Erp 5-Rhode 9 11.00u

Programma di 23/8:
DSV-Rhode 1 18.45u

Rhode jeugd

Programma zat 20/8:
DVG A1-Rhode A1 v13:00u
Rhode A2-Erp A2 a14:30u 
Erp B1-Rhode B1 v13:00u
Rhode B2-Sparta’25 B2  a14:30u
Blauw Geel B4-Rhode B3  v13:00u
Avanti C1-Rhode C1 v11:45u
Rhode C2-Gemert C2 a12:45u

Rhode C3-Mariahout C2  a12:45u

WEC C2-Rhode C4 v12:00u
Gemert MB1-Rhode MB1 v12:00u 

Vriendschappelijk:
Best Vooruit D2-Rhode D2 v10:30u

Rhode D3-Best Vooruit D3 a11:15u
Best Vooruit D4-Rhode D4 v10:13u
Boekel Sport D3-Rhode D5 v10:45u
OJC D10-Rhode D6  v10:30u
Geldrop E1-Rhode E1 v9:15u
Geldrop E3-Rhode ED2 v9:15u
Prinses Irene E2-Rhode E3 v9:15u
Rhode E4-Audacia E4 a9:15u
Rhode E6-Berghem Sport E6 a9:15u
Rhode E8-Berghem Sport E9 a9:15u
Rhode F1-Rhode F2 a9:15u
Rhode F3-Rhode F4  a10:15u
Rhode F5-Rhode F6  a10:15u
Rhode F7-Berghem Sport F7  a10:15u
Rhode F8-Rhode F11  a10:15u
Rhode F9-Berghem Sport F9  a10:15u
Blauw Geel F13-Rhode F10  v9:15u

Toernooi bij Festilent: Rhode E5 en 
Rhode E7 aanvang 9:00

VV Boskant

Uitslagen senioren
Emplina 1-Boskant 1 0-4
Emplina 2-Boskant 2  1-1
Boskant 3-Boskant 4  3-3

Programma za 20/8:
Keldonk 1-Boskant 1 (beker) 18.00u.

Programma zo 21/8:
Boskant 2-Schijndel 4 (beker) 11.00u.
Keldonk 3-Boskant 3 (beker)  11.00u.
Boskant 4-SBC 11 11.00u
Boskant 5-SBC 13  11.00u.
SBC 14-Boskant 6  10.00u.
Wilhelmina B. Da2-Boskant Da1 11.00u.

Programma di 23/8:
Boskant 1-Boekel Sport 1 (beker) 18.45u.
Boskant Da1-Prinses Irene Da3 19.00u.

VV Boskant jeugd

Uitslagen
Boskant A1 – Baardwijk A1 4 – 3

Programma vrij 19/8:
Boskant D1 en D2 gaan op toernooi bij 
Marvilde(info volgt via leiders)

Programma za 20/8:
WEC A1 - Boskant A1 v13.15 a14.30u
Nijnsel B1 – Boskant B1v13.00 a14.30u 
(op de fiets)
Boskant C1 – Nijnsel C1 a13.00u
E1 en E2 gaan op toernooi bij 
Marvilde(info volgt via leiders)

Programma di 23/8:
Boskant D1 – Irene D1 a18.30u

VV Nijnsel 

Za 20/8
Nijnsel 1 – WEC 1 18.00u (beker)
Zo 21/8 (beker; aanvangstijd 11.00 
uur onder voorbehoud)
Nijnsel 2 - WEC 2 
Nijnsel 3- Heeswijk 3
Erp 6- Nijnsel 4 
Schijndel/VITAM 10 - Nijnsel 5
Nijnsel DA1 - Ollandia DA1
Mierlo Hout DA2 - Nijnsel DA2

Gezien het aantal thuiswedstrijden die 
op het  programma staan zullen er nog 
aanvangstijden moeten wijzigen . Ook 
in de voorbereiding is het mogelijk dat 
er nog wijzigingen in het programma 
kunnen plaatsvinden.

VV Nijnsel Jeugd   

Woensdag 17/8:
Nijnsel B1 – Rhode C1 18.45u. (vr)

Bekerprogramma zat 20/8:
Nijnsel A1 - Mariahout A1 14.30u
SCMH A1- Nijnsel A2 14.30u 
Nijnsel B1- Mariahout B1 14.30u
Boskant C1 - Nijnsel C1 13.00u 
FC De Rakt MB -  Nijnsel MB  14.45u

Ook hier geldt natuurlijk dat er nog 
wijzigingen kunnen plaatsvinden. Voor 
de laatste informatie kunt u natuurlijk 
altijd de website www.vvnijnsel.nl 
raadplegen

Overige sporten

 Bridgeclub J.V.G.

uitslag 10/8:
1 Echtpr. v.Gerwen 66,25 % 2 Mevr. M.Raaimakers- Hr. H.v.Erp 65,00 % 3 
Echtpr. v.d.Vleuten 55,00 % 4 Dms. N.Fhilipsen- T.Klomp 52,92 %.

Favorieten in Rooise Kermis Toernooi in goede en slechte doen

Na 4 lange avonden en een zater-
dagmiddag zijn de eerste kaarten 
geschud. Het spelniveau is aan-
zienlijk hoger dan voorgaande 
jaren omdat meer betere biljarters 
hebben ingeschreven. Rooi is een 
dorp waar veel gebiljart wordt. 
Dat is te merken aan het talrijke 
publiek dat de wedstrijden aan-
dachtig volgt en met hun vingers 
een klikgeluid maakt als er een 
fraaie oplossing gespeeld voor 
een vrij moeilijke bal.

Opvallend goed presteerden Henk 
Vermeltfoort uit Schijndel die uit-
sluitend libe speelt maar verras-
send poulewinnaar werd met 8 
pnt. en  een moyenne van 0,643. 
Toon Schoofs uit Groesbeek die 
eveneens poulewinnaar werd 
met 11 pnt. En een moyenne van 
0,987. Willie Smetsers uit Schijndel 
werd 2e in zijn poule met 7 pnt. 
nn een moyenne van 0,907. Jos 
van Osch uit Rosmalen won met 9 
punten overtuigend zijn poule met 
een moyenne van 1,122. Jan Oort-

man uit Oss, waarvan zijn teamge-
noten vinden dat hij veel te hoog 
is ingeschat, werd met 8 punten 
2e in zijn poule met een moyenne 
van 0,531. Jack Jansen uit Oss, de 
winnaar van 2006, werd 2e in zijn 
poule met 8 pnt. en een moyenne 
van 0,809. Peter Pijnappels sr. uit 
Den Dungen had een punt meer 
en een moyenne van 0,560. Dick 
van Weley uit Druten, winnaar in 
2008, werd 1e in zijn poule met 8 
pnt. en een moyenne van 0,578. 

U zult zich afvragen deden er geen 
Rooienaren mee? Edwin van den 
Boom haalde 7 pnt. en een moy-
enne van 0,867. Bas van Beers 
won met 8 pnt. zijn poule en een 
moyenne van 0,526. Marijn 
Schellekens de kastelein werd 
overtuigd 1e in zijn poule met 9 
pnt. een een moyenn van 0,989. 
Twan Henskens en Erwin Kivits uit 
Eindhoven wonnen met 9 en 11 
pnt. hun poule met een moyenne 
van 1,032 en 1,253. Beduidend 
minder goed waren Rob Verbrug-
gen uit Veghel die slechts een partij 
won en met 3 pnt. en een moyen-
ne van 0,783 uit het toernooi ligt. 
Pieter Hulsen onze plaatselijke fa-
voriet verloor 2 partijen wat onfor-
tuinlijk maar speelde tegen Jos van 

Osch een de beste partij uit zijn 
leven en tot nu de kortste partij. 
Hij maakte de 24 caramboles, met 
daarbij een serie van 9. in slechts 7 
brt. Moy. 3,43. Piet zit met 5 pnt. 
in de wacht voor een plaats bij de 
12 beste nummers 3 die doorgaan.

Joop van Hastenberg speelde erg 
wisselvallig. Tegen Jack Jansen 
maakte hij een serie van 13 ca-
ramboles en desondanks verloor 
hij de partij. Ook Bernie de Brou-
wer kreeg Joop op de knieën door 
met 13 tegen 8 caramboles zijn 
enige winstpartij binnen te halen. 
Joop gaf als excuus dat hij Bernie 
de overwinning gunde. Maar wie 
Joop goed kent weet dat hij geen 
cadeautjes weggeeft. Joop werd 
dan ook laatste in zijn poule en ligt 

uit het toernooi. Er moeten nog 
drie avonden gespeeld worden 
voor de eerste ronde erop zit. 

Donderdagavond is bekend welke 
60 biljarters  vrijdag, zaterdag, 
maandag en dinsdag de tweede 
ronde mogen spelen. Hiervan 
gaan 30 spelers naar de derde ron-
de op donderdag 25 en vrijdag 26 
augustus. 

De ontknoping is zaterdag 27 au-
gustus aanvang 11.00 uur wan-
neer 15 spelers uit gaan maken 
hoe de € 1.300,- prijzengeld ver-
deeld gaat worden onder de beste 
spelers van het Rooise Kermistoer-
nooi 2011.  

Ruud van der Rijt op bezoek bij 
BSO De Kienehoef

Op donderdag 11 augustus had-
den de kinderen van de buiten-
schoolse opvang De Kienehoef 
(onderdeel van De Verbinding) 
een ontmoeting met Ruud van der 
Rijt uit Nijnsel en voetballer bij FC 
Eindhoven. Ruud speelt sinds 2006 
bij de club uit Jupiler League en 
beantwoordde graag alle vragen 
van de nieuwsgierige kids. Sommi-
gen vonden het best spannend om 
oog in oog te zitten met een echte 
voetballer. Anderen wisten al met-
een veel te vertellen over voetbal. 

Als echte verslaggevers vroegen de 
jongens en meiden Ruud het hemd 
van het lijf. “Op welke positie speel 
je, welk rugnummer heb je, hoeveel 
kilo weeg je, heb je vaak gescoord, 
schiet je de bal ook wel eens over en 
hoeveel verdien je en ben je rijk?”  
Ruud beantwoordde alle vragen se-
rieus. Op dit moment heeft Ruud 

een lichte knieblessure, daardoor 
was hij niet in staat om voluit een 
lekker potje te voetballen met de 
kinderen. Maar ze mochten nog wel 
penalty’s nemen en natuurlijk nog 
uitgebreid op de foto met deze sym-
pathieke profvoetballer. FC Eindho-
ven won afgelopen vrijdag met 0-1 
van SC Cambuur. Ruud werd in de 
rust uit voorzorg gewisseld. 

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  
 
Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 
met reparatie. 
 
Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met de reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk, Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR  Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555
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www.pixelboxdesign.nl
[06 24 80 95 65] [De Jongsingel 36 Sint-Oedenrode] [info@pixelboxdesign.nl]
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

26 augustus
DJ Melvin

Café Oud Rooij

26 augustus
Sla je slag op vrijdag

De Beurs

27 augustus
DJ Edwin

Café Oud Rooij

27 augustus 
  Ferry de Lits
Café ’t Straotje

27 augustus 
 DISCO!

  De Beurs 

28 augustus
DJ Surprise ??
Café Oud Rooij

28 augustus 
The New Phantoms

  Cafe ‘t Pumpke 

28 augustus 
  Mary

  Café ’t Straotje

28 augustus
DISCO!
de Beurs

29 augustus
  DJ Maarten en live muziek

  Café Oud Rooij

29 augustus 
Hollandse Avond
Café ‘t Pumpke 

29 augustus
Ferry de Lits en Karin

  Café Van Ouds 

29 augustus 
Rob van Holland
  Café ’t Straotje

29 augustus 
  Kermismatinee

  de Beurs

29 augustus
No Exit

De Beurs

30 augustus
DJ Jorg/Blind Date

Café Oud Rooij

30 augustus 
 Sanseveria’s

  Café ’t Pumpke

30 augustus
Tilt

De Beurs

30 augustus 
 Best Off 

en Alides Hidding
  Café Van Ouds 

30 augustus
Anne vd Heijden
Café ’t Straotje

31 augustus
Brasilandos

Café d’n Dommel

31 augustus
Brèvis

Café ’t Pumpke

31 augustus
DJ Maarten

Café Oud Rooij

31 augustus
 Dirk Drost

Café Van Ouds

31 augustus
30eurolive!
De Beurs

31 augustus
 Chris

Café ’t Straotje

Tot 31 dec
Iedere zondag

Tentoonstelling
Klooster tot Kliniek
Damiaancentrum

 
3 juli - 24 september 

Expositie FotoclubRooi 
  Zorgcentrum Odendael

19 augustus 
Live muziek 

Rooise Dommelklanken
  Centrum Sint-Oedenrode

20 augustus 
Live muziek - Bergtoeters
  Centrum Sint-Oedenrode 

20 augustus 
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura
 De Vriendschap

21 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsplein Olland

21 augustus
Pannenkoeken bakken!

Kinderboerderij Kienehoeve

21 augustus
Levend tafelvoetbal

Café Oud Nijnsel 

27 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

27 augustus 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura
  De Vriendschap

28 augustus
Koningsschieten
Sint Jorisgilde

Gildeterrein Sint-Oedenrode
 

29 augustus 
22e editie 

Ollandse biljartkampioenschappen 
 Olland

3 september
Dansen in Odendael

Odendael

3 september 
Overvliegdag Scouting

Dommel, dichtbij de Klomp

3 september 
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura
 De Vriendschap

3 september
Schuim Party

The Joy (Beckart Nijnsel)

4 september
Wandelsportvereniging 

EJOS jaarlijkse wandeltocht
  Startbureau Nijnsel  

4 september 
Tennisevenement bij tennisvereniging 

Boskant 
Sportpark “De Scheken” 

 4 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
 Parkeerterrein Kofferen

4 september 
Live muziek: band

Oud Rooij

4 september
Kinderdarts soft tip toernooi

Café Van Ouds

9/10/11 september
Corona weekend
Café Oud Rooij

9/10/11 september
Biljart Grand Prix

Wapen van Eerschot

10 september
Weekend van het Varken

Houtsestraat 17
Sint-Oedenrode

10 september
Abraham en Sarahdag

Mariendael

11 september 
Kiwanis Klumpkesrace

Café Dommelzicht
 

 11 september
2e Rooise Waterdag   

Centrum Sint-Oedenrode 

11 september 
Familie kienmiddag

Camping de Kienehoef 

11 september
Open Huis 

Danscentrum Cultura
  De Vriendschap

16 september
Woodsideband

Centrum Sint-Oedenrode

17 september
Michiel Enders en DJ

Café Oud Rooij

17 september 
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura
  De Vriendschap

17 september
Live band: Cold Cases

Cafe Van Ouds

18 september 
Mooi-Rooi & Fokpaardendag 

  Centrum Sint-Oedenrode 

18 september 
T.W.C. Dommeldal   

mountainbiketoertocht
 de Vresselse Hut  

Rooi Kermis
27 - 31 augustus




