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Win een prachtige prijs met jouw vakantiefoto 
in DeMooiRooiKrant en op MooiRooi.nl

Wie wil zijn of haar mooiste/grappigste/spannendste/kleurrijkste/sportiefste/meest ontroerende 
vakantiefoto delen met onze lezers? Graag de foto, voorzien van een tekst van maximaal 50 woorden, 

naar de redactie sturen via redactie@demooirooikrant.nl
De foto’s die in onze waarneming het meest “aanslaan” bij de lezers, komen in aanmerking voor een 

prachtige prijs. In week 30, 31 en 32 stelt Digitotaal i.s.m. DeMooiRooiKrant 
een HP kleurenfotoprinter beschikbaar.

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

ONZE KAPSALON EN 
SCHOONHEIDSSALON 

ZIJN TIJDENS 
DE VAKANTIE 

GEWOON GEOPEND
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388
www.savohs.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Officiële gemeente mededelingen
in het hart van de krant

Typisch Chinese klanken galmen door Odendael

De Chinese taal is niet te verstaan door een gemiddelde Rooienaar en ook andersom is de taalbarrière duidelijk. Gelukkig is muziek universeel. Afgelopen vrijdag-
ochtend bracht de Nanjing’sBaiJia Hu school Percussion Group een bezoek aan Sint-Oedenrode. Ze traden op in de grote zaal van Odendael. Gedurende een half uur 
galmden typisch Chinese klanken door het gebouw. Zo verstonden de Chinezen en Rooienaren elkaar alsnog. Ze kwamen namelijk allemaal voor hetzelfde. 

» Lees verder op pag. 18

Rooise fietsvierdaagse ziet het levenslicht
Rooi Fietst, de allereerste Rooise fiets-
vierdaagse zag dinsdagmorgen het 
levenslicht. Voor een handjevol deel-
nemers opende voorzitter Rien Voets 
het evenement met een metafoor. 
“Jacqueline van der Heijden en Riky 
Verstappen zorgden voor de eisprong 
van dit evenement, Fred van Rooij 
bevruchtte het en wij als organisatie 
broedden het uit.” Hoewel het slech-
te weer gespreksonderwerp nummer 
één was, smaakten het brood met 
muisjes goed en gingen de deelne-
mers vol goede moed op pad.

Tussen 09.00 en 12.00 uur konden 
fietsliefhebbers zich inschrijven bij 
Cambiance de Kienehoef voor een 
route van 30, 45 of 60 kilometer. De 
gehele organisatie zag er gelikt uit 
in hun prachtige, opvallend groene 
tenue. Ze hadden er zin in en lieten 
de sfeer niet verpesten door de flinke 
regenbuien in het begin van de och-
tend. Eén voor één druppelden de 
deelnemers binnen.

Niet tegengehouden door de regen, 
hoewel een enkeling nog twijfelde. 
“Als het echt had gestortregend wa-
ren we niet gegaan”, zegt Netty van 
Heeswijk.

» Lees verder op pag. 19
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Met groot verdriet hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze lieve, zorgzame en toegewijde 

echtgenote en moeder 

Elly
Elisabeth Josepha Maria 

Peeters - Stoop

∗ Heerlen, 20 december 1951
† Sint-Oedenrode, 13 juli 2012 

echtgenote van

Leon Peeters

Wat zullen wij haar missen! 

Sint-Oedenrode: Leon Peeters

Eindhoven: Marlon

’s-Hertogenbosch: Roel

Correspondentieadres:
Rouwcentrum Kuis
Sluisplein 60
5492 AM Sint-Oedenrode

De crematie zal in besloten kring plaatsvinden.














 




















  

  

  
  
      

 
 
















OVERLĲDENSBERICHTEN

Wij ontvingen het droeve bericht 
dat een toegewijd lid van onze club

Lien Vogels- Kerkhof

is overleden.

Wij wensen Jan, de kinderen 
en kleinkinderen veel sterkte toe

namens alle leden van S.V. Fortuna '67

Niemand kende zijn strijd
en het stille verdriet

van het willen en niet kunnen
   
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan 
en betekend heeft, geven wij u kennis van het heengaan van 
mijn lieve vriend, ons pap en ons opa 
  

Wim Schuurmans
Wilhelmus Maria

 
vriend van

  
Tiny van de Wijdeven

  
Hij overleed in de leeftijd van 75 jaar. 
  
  Sint-Oedenrode:  Tiny van de Wijdeven
   
  Veghel:  Miranda en Marcel
      Jorg, Lars
   
  Vorstenbosch:  Corianne en Eddy
      Guus, Roel, Sil
   
  Veghel:  Leonie en Rudi
      Kas, Wessel
   
  Sint-Oedenrode: Frans en Monique
      Koen, Tim
 
12 juli 2012 
  
De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 18 juli om 
11.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Samenkomst in de ontvangkamer van het crematorium, 
waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren.  

voor felicitaties en condoleances 
bezoek

www.rooisefamilieberichten.nl

Afgesloten wegen
Ten gevolge van werkzaamheden 
of evenementen in de gemeente 
Sint-Oedenrode zijn de volgende 
wegen voor doorgaand verkeer 
afgesloten. U dient rekening te 
houden met een minder goede 
bereikbaarheid van percelen langs 
deze wegen.

Borchmolendijk, tussen de Philip-
pusstraat en de Markt (gedeelte-

lijke afsluiting) 23 juli tussen 
12.00 en 24.00 uur.

Baron Willem van Harenlaan en 
Laan van Henkenshage. 

Doorgaand verkeer rondom cultu-
reel centrum Mariëndael afgeslo-
ten. 4 augustus tussen 13.00 en 
18.00 uur



Woensdag 18 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 3

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

‘Hèt adres voor een flexibele werkplek’

Verhuur van kantoor- en spreekruimtes 
(4 en 8 personen) per uur/dag/maand
o Volledig ingericht
o WiFi / Printfaciliteiten
o Voldoende gratis parkeergelegenheid

Ko� eren 23
5492 BL Sint-Oedenrode

Postbus 9
5490 AA Sint-Oedenrode

Tel: 0413-420190
Fax:  0413 - 420199

info@vdberk-� exkantoor.nl 
www.vdberk-� exkantoor.nl

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

Graag willen wij iedereen bedanken voor de vele kaarten en 
het medeleven bij het overlijden van 

Bert van Dooren

Onze bijzondere dank gaat uit naar Dr. Uden van Endt en 
thuiszorg Pantein. Dit alles heeft ons zeer goed gedaan. 

M. van Doorn – Kuys, kinderen en kleinkinderen.

Nijnsel, juli 2012

Wij willen graag iedereen bedanken voor de getoonde 
belangstelling, de vele kaarten, bloemen en lieve woorden 
tijdens het korte ziekbed, en na het overlijden, van mijn 

man, ons pap, schoonvader en opa:

Martien Rovers

Een groot compliment aan Dr. v.d. Endt, Thuiszorg Pantein 
en Avondwakegroep Boskant voor de fijne verzorging

en begeleiding.

Annemarie Rovers-v. Gulik
Kinderen en kleinkinderen.
Sint-Oedenrode, juli 2012.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen heel erg bedanken voor alle steun 
en medeleven na het overlijden van ons zoontje en grote broer

Ruben

Fijn om te weten dat we niet alleen zijn.

Twan, Marianna en Lotte
Familie van Zutphen

Familie Klokman

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

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

Zaterdag en zondag  

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

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

 

“ Het Roois Kaashuis ”

Kaasstunt
Noord Hollandse jong belegen kaas 
Ambachtelijk gerijpt !   500 gr.  € 4,75

De lekkerste oude kaas
Ouwe jongens 14 maanden gerijpt    500 gr. € 6,75

Bij aankoop van 200 gr. ambachtelijke vleeswaren 
100 gr. leverkaas GRATIS.

Bij aankoop van 1 ouderwets gerookte boerenworst € 3,95 
100 gr. ouderwets schouwgerookte boerenham GRATIS.

Het Roois Kaashuis, Kerkplein 1a, 5492 AN Sint-Oedenrode, 
Tel. 0413-478791

VAKANTIE VOORDEEL !!

Samen plezier, samen op reis
Samen een eenheid, samen eigenwijs
Samen kwaad, samen goed
Samen verdriet en samen weer moed
Dank, goede vrienden
Voor al het mooie dat wij samen beleefd hebben

Bedroefd maar toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, 
delen wij u mede dat na een langdurige ziekte

die hij op een bewonderenswaardige wijze heeft gedragen,
thuis in zijn vertrouwde omgeving uiteindelijk is ingeslapen

Bas Janssen

∗ Oss, 6 juli 1962
† Sint-Oedenrode, 17 juli 2012

lieve man van Rian Nolle

Familie Janssen
Familie Nolle

Julianastraat 28
5491 JZ  Sint-Oedenrode

Bas is thuis waar u welkom bent om afscheid van hem te komen nemen.

De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 21 juli 2012 om 10.00 uur 
in crematorium Uden, Belgenlaan 11 te Uden.

Liever geen bloemen.

OVERLĲDENSBERICHTEN



Woensdag 18 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe4 
Van den Berg Installatietechniek

Zoon Mark zet levenswerk Stans van den Berg voort

Zo’n vier maanden geleden stond 
de wereld van familie van den 
Berg op zijn kop. Vader Stans 
kreeg te horen dat hij ongenese-
lijk ziek was. Daarna ging het in 
een rap tempo slechter met hem. 
Na een kort, maar zeer ingrijpend 
ziekbed kwam het moment om 
afscheid te nemen van Stans. Het 
was een genadeloos harde klap 
voor zijn gezin, familie, vrienden 
en vele kennissen. Eigenlijk voor 
het hele dorp, want iedereen ken-
de Stans. Ook voor zijn werkne-
mers was het heel moeilijk. Naast 

het immense verdriet liepen ze 
rond met de vraag: Hoe moet het 
nu verder met Van den Berg In-
stallatietechniek?

Stans en zijn zoon Mark wisten 
het antwoord al lang. Mark zou de 
zaak over gaan nemen. “In 2004 
ben ik bij ons pa komen werken”, 
begint Mark. “Ik hield me vooral 
bezig met service en montage. De 
afgelopen twee jaar kwam ik er 
achter dat ik meer wilde. Daarom 
werd ik er steeds meer bij betrok-
ken. Langzaam maar zeker wilde 

ik intern komen om er zo in te 
groeien. Ons pa had voor ogen 
om op den duur minder te gaan 
doen, dus dat kwam goed uit. Dit 
idee wilden we uitsmeren over een 
periode van tien jaar, maar nu ging 
het allemaal wel heel erg snel.” 
In de weken voor het overlijden 
van Stans liep het bedrijf automa-
tisch een achterstand op. De we-
reld stond bijna letterlijk stil. Ieder-
een was met zijn gedachte ergens 
anders. Mark: “Over de zaak heb-
ben ons pa en ik bijna niet meer 
gesproken. Hij gaf me nog wel wat 

tips mee. Een dag na zijn begrafe-
nis zijn we direct flink aan de slag 
gegaan om de achterstand in te 
halen. We hebben tenslotte negen 
man personeel en ook de klanten 
wachten. Het was een hele hec-
tische periode, maar gelukkig zijn 
we nu helemaal bijgewerkt. Ik ben 
tegen veel dingen aangelopen die 
ik nog niet helemaal wist. Maar 
gelukkig kreeg ik veel hulp van 
het personeel en gelukkig ben ik 
zelf ook niet stom. We gaan er het 
beste van maken.”

Mark is dan ook vastbesloten dat 
hij het levenswerk van zijn vader 
een goed vervolg gaat geven. Van 
den Berg Installatietechniek heeft 
een goede naam opgebouwd in de 
regio en die wil de oudste zoon van 
Stans natuurlijk niet verkwanselen. 
In 2005 verhuisde het bedrijf naar 
een geweldig onderkomen aan 
de Speijkerstraat op bedrijventer-
rein ‘den Eimert’ in Nijnsel. Vanaf 
de snelweg kun je het perfect zien 
liggen. Van den Berg houdt zich 
vooral bezig met aanleg en onder-

houd van CV, water en gas instal-
laties. Ook maken ze zinkwerk en 
zijn ze gespecialiseerd zonnesyste-
men en PV-panelen. Van den Berg 
Installatietechniek profileert zich 
als een zeer duurzame installateur. 
Stans was er destijds al heel druk 
mee in de weer. 

Van den Berg Installatietechniek 
heeft klanten in de regio van Eind-
hoven tot Den Bosch en van Ge-
mert tot Oirschot. Het bedrijf werkt 
samen met een aantal grote wo-
ningcorporaties en heeft een klan-
tenbestand van meer dan 4800 par-
ticulieren waarvan meer dan 1200 
een onderhoudscontract hebben. 
Daar tussen zitten heel veel vaste 
klanten die Stans al van begin jaren 
tachtig kende. Mark: “We gaan er 
met zijn allen tegenaan. De neuzen 
staan allemaal dezelfde kant op.”

Van den Berg Installatietechniek, 
Speijkerstraat 1
5492 NP Sint-Oedenrode
www.isb-techniek.nl
0413-476733 

Ga gerust eens proeven bij het Roois Kaashuis

Natuurgerijpte kazen, de allerbeste 
olijfolie, heerlijke wijnen, verse 
vleeswaren, overheerlijke salades 
met de beste ingrediënten en ontel-
bare andere lekkernijen. Als je bij 
het Rooise Kaashuis binnen komt, 
worden je smaakpapillen al geprik-
keld voor dat je iets geproefd hebt. 
Dick en Marianne Speek en hun 
zoon Rick kennen alle producten 
van binnen en van buiten. Als vol-

leerde fijnproevers kunnen ze de 
klanten op hun wenken bedienen.

Overal in de winkel staan kleine bak-
jes met allerlei lekkere producten die 
de mensen mogen proeven. Bijna 
alle kazen staan klaar om geproefd 
te worden. “Al onze boerenkazen 
komen uit Nederland en zijn na-
tuurgerijpt”, legt Marianne uit. “Het 
verschil met bijvoorbeeld in plastic 

verpakte kazen is enorm. Het kwa-
liteitsverschil proef je meteen en wij 
hebben exclusieve kazen, zoals de 
Beemster exclusief. Een kaas die op 
houten planken bij de juiste tem-
peratuur wordt gerijpt. Deze kaas 
wordt alleen verkocht in zaken zoals 
de onze.” Behalve de Nederlandse 
kazen heeft het Roois Kaashuis ook 
een breed assortiment in buiten-
landse kazen, zoals Spaanse of Ita-

liaanse kazen ambachtelijk gerijpt. 
Voor de echte fijnproevers, voor op 
een feestje, of als lekker hapje met 
een glas wijn tijdens een avondje 
tv kijken. Marianne: “Eigenlijk alle 
producten die je in onze winkel ziet 
staan, worden goed verkocht. We 
houden goed in de gaten wat onze 
klanten willen. Zo lopen onze wijnen 
ontzettend goed. Voor nog geen vijf 
euro heb je bijvoorbeeld een Comte-

se Thibier Merlot of een Pierre Jean. 
Heerlijk te combineren met al de lek-
kernijen die we verkopen.”

Behalve goede kazen verkoopt het 
Roois Kaashuis ook de allerbeste 
vleeswaren. Dick: “Onze vleeswaren 
komen vers van het mes en zijn van 
zeer hoge kwaliteit. Niets is voorver-
pakt. De vleessoorten komen vooral 
uit België, maar ook uit Spanje en 
Italië. Veel mensen denken dat het 
hier duurder is dan in de supermarkt 
maar als je het om gaat rekenen is het 
bij ons goedkoper, dat durf ik best te 
zeggen. We hebben veel meer lek-
kers dan mensen wellicht denken en 
het is bij ons laagdrempelig. We staan 
altijd klaar om een praatje te maken 
en ondertussen kunt u van alles proe-
ven!” Het Roois Kaashuis biedt alles 
voor een geslaagde avond. De zaak 
onderscheidt zich van de supermarkt 
door alle hoogwaardige producten 
die het verkoopt. 

Om altijd op de hoogte te blijven 
van de laatste nieuwe lekkernijen 
en ingrediënten bezoeken Dick, 
Marianne en Rick vaak beurzen en 
zijn ze lid van een versgroep waar 
ook poeliers en exclusieve bakke-
rijen en viswinkels lid van zijn. Zo 
wisselen ze ideeën uit en verster-
ken ze elkaars kennis. 

Roois Kaashuis, 
Kerkplein 1a, 
5492 AN Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-478791.

Bomen in de herfst 

Naarmate het moment van bladval 
nadert, neemt het kleuren van herfst-
bladeren toe uit een soort zedige 
schaamte om op het moment suprème 
van de jaarlijks weerkerende stripteaseact de boom die 
hen voortbracht in zijn volle naaktheid te tonen. Maar 
zoveel bomen, zoveel ‘zinnen’. Het zou ook opwinding 
of zelfs trots kunnen zijn die sommige bomen een hoog 
rode kleur bezorgen. Tenslotte kan de met name vuurrode 
kleur wellicht worden verklaard uit de enorme inspan-
ning die sommige boomsoorten zich getroosten om het 
blad als bedekking van schamele naaktheid zolang moge-
lijk vast te houden.

     Kees Hermis

advertorial

advertorial

Marianne (l) en Dick (r), met hun zoon Rick, in het Roois Kaashuis tussen alle lekkernijen
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1

T

Rien
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL Het was Komrij

 

in de eeuwigheid geplaatst 
is de dood van een dichter
de echo die op zijn woorden aast
 
een hart geraakt wel zoveel lichter
immers bij leven taal verbouwen
aan een zware plicht getrouwe
 
met lippen zo fraai in poëzie gestemd
en gehuld in een bul als levend beeld
  
zo iemand zal blijvend worden gedeeld
 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm, 
13-7-2013

Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Nicole 18 jaar

en met rijlessen 
hopelijk bijna klaar

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Nicole Vervoort

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

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

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)
Tel. 0413 21 28 30

w o n e n  •  s l a p e n

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

diez • eastborn • hofstede • imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz 

maghalke • raanhuis • rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • vi-spring  

opruiming ToT 50% 

Heeft iemand de pot met goud gevonden?
De afgelopen weken hebben we 
het niet bijster goed getroffen met 
het weer. Er is ontzettend veel re-
gen gevallen. Dat levert vaak cha-
grijnige gezichten op. Toch kon 
zelfs de meest brommerige grijns 
geen glimlach onderdrukken toen 
afgelopen woensdag een prachti-
ge regenboog boven Sint-Oeden-
rode verscheen. 

Dat was een mooi pluspunt van de 
flinke regenbui die er mee gepaard 
ging. En wie de pot met goud 
heeft gevonden hoeft voorlopig 
helemaal niet meer te kniezen. 

Heeft iemand hem überhaupt ge-
vonden?

Speel-o-theek vraagt vrijwilligers

Wij zijn erg blij 
met de geboorte van

Thijs
12 juli 2012

Zoon van Patrick en Lotte
Kleinzoon van 

Dick en Hermien Botter

Kom jij het team van de speel-o-
theek versterken?  Speel-o-theek 
Rooi, gevestigd in Odendael zorgt 
voor de uitleen van speelgoed en 
spelletjes. Zij zoeken dringend ex-
tra vrijwilligers. De speel-o-theek 
is geopend op maandagavond 
en op vrijdag- en zaterdagoch-
tend. Voor alle dagen zoekt de 
voorziening nog vrijwilligers. Op 

de eigen website; www.speelo-
theekrooi.nl is meer informatie te 
vinden. 

Wilt u zich aanmelden of meer in-
formatie, neem contact op met het 
vrijwilligerssteunppunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl 
of www.welzijnsalus.nl

Wij zijn blij en gelukkig met de 
geboorte van onze zoon

Jasper
14-7-2012

Loek Swinkels en Dayenne Hommeles
Broertje van Sanne

Ds. Hoogeveenstraat 6
5491 AV Sint-Oedenrode

Jesse Vervoort 
Gefeliciteerd

1ste keer geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

SUMMERSALE!

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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De Politiek Dichterbij
Deze rubriek startten we in het 
najaar van 2010. Vanaf toen tot 
ongeveer een maand geleden vroe-
gen we alle gemeenteraadsleden 
het hemd van het lijf. Het heeft 
veel verrassende, humoristische, 
leuke en boeiende weetjes over 
de personen achter de raadsleden 
opgeleverd. Daarnaast weten we 
inmiddels van iedereen het favo-
riete stekje van Sint-Oedenrode. 
De Knoptoren, de tennisbaan in 
Boskant, de Moerkuilen of ergens 
naast de Dommel. De raadsleden 
namen ons mee naar verschillende 
stekjes in Rooi. Aangezien we ie-
dereen aan de tand hebben gevoeld 
is het nu tijd voor wat anders.

Een man die ook altijd aan tafel zit 
tijdens de vergaderingen is Maar-
ten van Els. Hij bekleedt de functie 
van griffier. Wie is Maarten van 
Els? Wat houdt zijn functie in? Dat 
en nog veel meer hebben we hem 
gevraagd op zijn favoriete stek.

Maarten, we zijn nu op een plek 
naast de Dommel. Het Laarzenpad 
in het verlengde van de Corridor. 
Waarom is dit je favoriete plek?
“ik kom er dagelijks met de hond, 
want ik woon in de Van Duppen-
straat en dat is lekker dichtbij. Pre-
cies op deze plek duikt ze vaak in 
de Dommel. Dat vindt ze heerlijk! 
Met name zomers kan de hond 
hier met een aanloop in het water 
springen.”

Kom je oorspronkelijk uit Sint-
Oedenrode?
“Nee, ik woon pas sinds 2,5 jaar 
in Sint-Oedenrode. Het bevalt 
mij en mijn vrouw heel erg goed. 
Oorspronkelijk kom ik uit Schijn-
del. Mijn twee broers, mijn twee 
zussen en ik zijn daar geboren en 
getogen. Tot mijn tiende woonden 
we aan de Schootsestraat tussen 
de boeren gezinnen als burgers in 
het buitengebied. Daarna zijn we 
verhuisd naar de Bunderstraat. 
Mijn vader was ook een overheids-
dienaar, hij was Landbouwvoor-

lichter bij het ministerie.”

Wat is het grootste verschil tussen 
Rooi en Schijndel?
“Moet ik dat nu wel zeggen?, 
haha! Rooi is in veel opzichten 
mooier en aantrekkelijker om te 
wonen. Zelf wilden we dat al heel 
lang. Niet omdat we uit Schijndel 
weg wilden, maar wie wil er nu 
niet in Sint-Oedenrode wonen? De 
sfeer is er goed en Rooi heeft meer 
smaak. Dat is natuurlijk te herlei-
den naar de geschiedenis. Schijn-
del is van oudsher meer gevormd 
rondom Jansen-De Wit. Dat maakt 
het Schijndelse volk veel vrijzinni-
ger. Rooienaren zijn wat conserva-
tiever. Hier geldt meer het ‘not in 
my backyard’ principe. Daar kwam 
ik achter tijdens mijn vorige functie 
als jurist bij de gemeente. Hier gaat 
men veel sneller naar de rechtbank 
om ergens tegenin te gaan, dan in 
andere gemeenten. Met de toe-
komstige samenwerking tussen 
Rooi en Schijndel komt het ook 
wel goed. Onze kinderen hebben 
veel van hun vriendschappen en 
liefdes in Rooi gevonden, haha.”

Hoe lang werk je al bij de ge-
meente Sint-Oedenrode?
“Ik werk al dertig ‘jaar voor de 
gemeente Sint-Oedenrode. Eerst 
op Sociale Zaken, ik ben namelijk 
oorspronkelijk geschoold als maat-
schappelijk werker. Ik heb hier on-
der andere jarenlang de asielzoe-
kerszorg gedaan. In die periode 
heb ik in de avonduren mijn stu-
die rechten gedaan.  Daarna ben 
ik op de juridische afdeling terecht 

gekomen en nu ben ik dus sinds 
2010 griffier. Ik wist dat mijn voor-
ganger Bert Hendriks stopte en 
dacht: Is dit niet een mooi moment 
om te switchen?’ Het was een gok, 
maar ik heb hem genomen en er 
geen spijt van gehad.”

Wat doet een griffier precies?
“De griffier staat de raadsleden 
met raad en daad bij in hun politie-
ke werkzaamheden. Ik fungeer als 
klankbord en ben de spin het web 
tussen het college, de gemeente-
raad en de ambtelijke organisatie. 
Daarnaast bied ik ondersteuning 
aan de voorzitter van de gemeen-
teraad, aan de voorzitters van de  
commissievergaderingen en di-
verse omlegvormen. Eigenlijk ben 
ik voortdurend met politiek bezig 
zonder het zelf te bedrijven en dat 
bevalt me prima.”

Bracht de baan wat je had ver-
wacht?
“Eerlijk gezegd had ik er in het be-
gin best wel wat moeite mee. Ik 
begon namelijk middenin de ver-
kiezingstijd en dat was een hecti-
sche periode. Ook tobde ik destijds 

met mijn gezondheid (Maarten 
kreeg een klein infarct) dus dat 
maakte een wat lastige start. Ge-
lukkig ging het daarna snel al-
lemaal beter. Nu wordt het nog 
steeds alleen maar mooier.”

Wat vindt u van de Rooise ge-
meenteraad?
“Je hoort wel eens dat ze te lang 
vergaderen. Dat is soms ook wel 
zo, maar dat is overal. Iedere po-
liticus wil een daad stellen en het 
podium betreden om zich te profi-
leren. Die tijd gun ik ze ook. Vaak 
ben ik trots op ze, zoals vorig jaar 
met de kadernota. Samen zetten 
ze de schouders er onder en kwa-
men ze tot een compromis. Dat 
was erg knap. Het goede aan deze 
raad is dat ze politiek bedrijven 
op het scherp van de snede, maar 
eigenlijk nooit op de man spelen. 
Regelmatig wordt samen een bor-
rel gedronken. Van andere griffiers 
weet ik dat dat lang niet overal 
mogelijk is.”

Wat zijn je hobby’s?
“Als ik er aan toe kom lees ik graag. 
Vooral romans van bijvoorbeeld 
Arthur Japin en Tommy Wieringa. 
Daarnaast haal ik veel voldoening 
uit mijn gezin. Ik heb vier kinderen 
in de leeftijd van 22 t/m 32. In de 
weekenden komen ze vaak over de 
vloer. Dan nemen ze de partners 
mee en is het lekker druk. Ik daar erg 
van genieten. Het is dan heel gezel-
lig. Ook probeer ik in beweging te 
blijven. Zaterdags ga ik met vrienden 
uit Schijndel fietsen, ik fitness soms 
en op woensdag ga ik zwemmen.”

Wat is je favoriete vakantieadres?
“Aangezien mijn vrouw uit Spanje 
komt, gaan we daar graag naar 
toe. We bezoeken dan een nicht-
je van haar die daar woont. Mijn 
schoonvader kwam na zijn carrière 
als profvoetballer in de jaren zestig 
naar Nederland om hier te wer-
ken bij Jansen-De Wit in Schijndel. 
Mijn schoonmoeder woont hier 
ook nog steeds.”

“EIGENLIJK BEN IK VOORtDuREND MEt POLItIEK 
BEZIG ZONDER HEt ZELf tE BEDRIJVEN”

Maarten van Els op zijn favoriete plek in Sint-Oedenrode

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

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

In de nacht van zondag op 
maandag zijn rond 00.10 uur drie 
mannen, een 38-jarige man uit 
Sint-Oedenrode, een 33-jarige 
man uit Sint-Oedenrode en een 
43-jarige man uit Veghel, aan-
gehouden voor diefstal van een 
fiets. 
De meldkamer van de politie 
ontving een melding van een 
oplettende getuige die zag dat 

er op dat moment werd gestolen 
aan het Heilig Hartplein. Agen-
ten konden de eerste verdachte, 
dankzij een duidelijk opgegeven 
signalement, aanhouden op het 
Heilig Hartplein. Na een korte 
achtervolging te voet werden de 
overige twee verdachten in de 
Wilhelminalaan aangehouden. 
Daar werd tevens de gestolen 
fiets teruggevonden.

Rooise fietsendieven aangehouden

Vandalen begraven glas in 
speeltuin Heikant

Vandalen hebben in de zandbank 
van de speeltuin in de wijk Hei-
kant kapotte stukken glas begra-
ven. Daar kwamen enkele ouders 
op zaterdagochtend achter. Zij 
troffen een ravage aan.

Zij zagen ’s ochtends dat er nog 
veel meer glas om de speeltuin 
heen lag en dat het huisje was be-
werkt met graffiti. Drie mensen zijn 

de gehele zaterdag bezig geweest 
om het huisje weer schoon te krij-
gen en te schilderen. In het laatste 
half jaar zijn er al meer incidenten 
geweest in de speeltuin. De wijk 
roept op of mensen zich willen 
melden als ze iets gezien hebben. 
Heeft u iets gezien? Bel dan naar 
de politie via 0900-8844 of Meld 
Misdaad Anoniem via 0800-7000

Rommel in de 
Dommel

Voor de verandering is er weer 
iets in de Dommel gegooid. Dit-
maal een bord van de gemeente. 
Het moet voor de gemeentewer-
kers vermoeiend zijn om na ieder 
weekend weer iets op te moeten 
ruimen of uit de Dommel moeten 
vissen. Dit bord zagen we drijven 
ter hoogte van het bruggetje aan 
het Klaverpad.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Maak kennis met de 

maaltijdservice
van Lekker Thuis Blijven Wonen

Keuze uit meer dan 
40 heerlijke gerechten. 
Lekker en koelvers.

Meer informatie:

lekkerthuisblijvenwonen.nl is onderdeel van:

0900 - 1200 500
www.lekkerthuisblijvenwonen.nl
info@lekkerthuisblijvenwonen.nl

www.lekkerthuisblijvenwonen.nl

Lokaal tarief

Win een fotoprinter van Digitotaal

Vakantiefotowedstrijd 2012

Vakantiefoto 2:
“Deze foto is gemaakt tijdens onze reis door Zuid Amerika in Bolivia. We hebben de Death Road gefietst en de naam zegt het al: Het zijn een van de meest gevaarlijke wegen op de wereld om op te rijden. Je begint boven en fietst steeds bergafwaarts. Dit was een mooi punt om even een foto te maken en de mensen laten zien hoe hoog en gevaar-lijk het eigenlijk was. Het was een erg mooie ervaring.”
Vanja Vuckovic & Joost van Deursen

vakantiefoto 4:
“Altijd leuk om met zijn alle in een waterat-
tractie te gaan, vooral als iedereen nat wordt 
behalve....jij”
Sill van Schaijk

Vakantiefoto 1:
"Wa'n lekker ding toch!?

Zon, zand en water... en super veel plezier!"

Groetjes, Inge Verbakel

Vakantiefoto 6:
Ook een manier om je drinken koel 
te houden tijdens een heerlijk boot-
tochtje op de Friese meren!

Groetjes
Chrislaine van den Berk 

Zoals je op de voorpagina al kon lezen is er dit jaar wederom een MooiRooi vakantiefoto-
wedstrijd. We hebben de eerste inzendingen al binnen en daarvan willen we er een paar 
met jullie delen. Nieuwe inzendingen zijn natuurlijk van harte welkom. In week 30, 31 en 
32 wordt een digitale HP fotoprinter uitgereikt aan de meest grappige, spannende, ludieke, 
vrolijke of originele vakantiefoto. Dus maak gebruik van je creativiteit en laat zien hoe leuk 
je vakantie is! De foto(‘s) kun je sturen naar redactie@demooirooikrant.nl. 
We zien ze met plezier tegemoet!!

Vakantiefoto 5: 

Voor de eerste keer vissen tijdens onze va-

kantie in Koudum, Friesland.

Gezellig met een biertje in de hand! (na-

tuurlijk niet van gedronken) En ja...we had-

den beet!

Groetjes
Maegan van den Berk

6 jaar uit Boskant.

Vakantiefoto 3:
“Ook deze foto is gemaakt tijdens onze reis door Zuid Amerika. Deze plaats heet Salar de Uyuni in Bolivia. Het is een gi-gantisch grote zoutvlakte van ongeveer 12.000 vierkante km. Mensen maken hier de leukste foto's. Wij hebben onder an-dere deze gemaakt. Doordat het zo groot is kan je een voorwerp meters van je af-zetten zodat het lijkt dat het net zo groot is als jezelf (zakmes en ik).”

Vanja Vuckovic & Joost van Deursen
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

In de vakantie 
zijn wij van 

16 juli t/m 6 augustus 
van maandag 
t/m woensdag

de hele dag gesloten.

Donderdag t/m zaterdag 
zijn we open van 

10.00 tot 17.00 uur

Opruiming 
nu tot 

70% korting..

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

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

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

WWW.PANENCOOK.NL
Kerkstraat 17 Sint-Oedenrode

T. 0413 - 477778 E. Info@panencook.nl

Tijdens de schoolvakantie 
7 dagen per week geopend

Kijk voor actuele openingstijden op: 

Mannenkoor 
zingt duwt en 
zingt voor 
rolstoelers

Donderdagavond 19 juli duwen 
de zangers van Smartlappenkoor 
”De Rooise Dommelklanken” 
een aantal rolstoelgebruikers van 
Odendael naar de jeu de boules 
banen van Cloeck en Moedigh, 
nabij kasteel Henkenshage. 

Daar aangekomen is er voor het 
gezelschap koffie met iets lek-
kers, waarna het koor een aantal 
liederen ten gehore zal brengen. 
Als alles mee zit vertrekt men om 
19.00 uur bij Odendael en hoopt 
men rond 21.00 uur weer thuis te 
zijn.

Vrijdag 20 juli vertrekken de rol-
stoelgebruikers weer om 19.00 
uur, dan gaat de tocht naar Kin-
derboerderij Kienehoeve waar 
het gezelschap eveneens met 
koffie en ‘wat lekkers’ zal wor-
den ontvangen. De gasten kun-
nen dan ook genieten van de in 
dit voorjaar geboren lammeren 
en andere ‘bewoners’ van de kin-
derboerderij. Ook die avond zijn 
ze rond 21.00 uur weer terug in 
Odendael. De organisatie van 
deze twee uitjes is in handen van 
vrijwilligers van de kinderboerde-
rij i.s.m. Odendael.

Afgelopen zondag was het voor 
de tweede keer zover, een darts-
toernooi speciaal voor de kids. In 
café Van Ouds was het gezellig 
druk. Vierentwintig kinderen en 
veel ouders waren aanwezig.

“Het is de bedoeling dat de kinde-
ren 301 punten uitgooien”, vertelt 
Mark van den Akker (organisator 
van het toernooi). “Er zijn eigenlijk 
twee categorieën. De eerste cate-
gorie is voor de allerkleinsten, van 
2 t/m 7 jaar.  Zij gooien in gemid-
deld 30 pijltjes uit. De tweede ca-
tegorie is voor de wat ouderen van 
8 t/m 11 jaar. Zij hebben 14 a 15 
pijltjes nodig per beurt.”

De kinderen spelen met zijn viertjes 
tegelijk op twee softtips dartsbor-
den. De achterliggende gedachte 
van het toernooi is vooral het be-
kend maken van deze sport onder 
de jeugd. Een aantal jaar geleden 
waren in Rooi veel teams die aan 

softtip darts deden. Dit aantal is 
sterk achteruit gelopen. De orga-
nisatie hoopt op deze manier weer 
nieuwe teams bij elkaar te krijgen.
Voor de deelnemers die even rust 
hebben, is er een springkussen neer-
gezet. Nicky, deelneemster aan het 
toernooi: “Ik heb al één wedstrijd 
gewonnen. Ik vind het heel leuk om 
mee te doen, het is wel spannend!” 
Dit jaar staat er een krukje bij het 
dartsbord voor de allerkleinsten, zo-
dat ze er nog beter bij kunnen. 

Milan van de Akker, 2 (!) jaar oud, 
presteerde wel iets heel bijzonders. 
Hij heeft vier van de drie gespeelde 
wedstrijden gewonnen. Een hele 
knappe prestatie, maar als je dan 
ook nog twee keer  uitgooit met 
triple 17 en triple 19 zou je haast 
kunnen concluderen dat er een ta-
lentje op komst is…
Na afloop van het toernooi ontving 
iedere deelnemer bij de prijsuitrei-
king een medaille en een lekkere 

snoepzak. Daarna mochten ze 
met z’n allen een ijsje gaan ha-
len bij friettent v/d Linden. Dit 
was pas echt vakantie vieren. 

De organisatie spreekt zijn dank uit 
naar de sponsoren die het toernooi 
mede mogelijk hebben gemaakt: 
Bernie de Brouwer, cafetaria Van 

de Linden, Jorrit Foolen, Raymond 
van de Ven, Mark van den Akker, 
Thijs van de Wijdeven, Harry van 
de Boomen en Jeroen van 
Rijckevorsel. 

Stijging in aanmeldingen voor kinderdartstoernooi
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Groep 8 leerlingen vliegen weer uit!

DeMooiRooiKrant vroeg aan Bente 
Rust en Loa Guimarães hoe de Dom-
melrodeschool is bevallen en of ze 
zin hebben in de volgende stap.

Bente Rust:
Hoe is je tijd op de basisschool 
bevallen?
“Heel leuk! Op onze school word 
je met respect behandeld. In groep 
7-8 kregen we een nieuwe groep. 
Spannend, maar het werd reuze 
gezellig!”

Wat ga je het meeste missen?
“De kinderen uit mijn klas.”

Heb je zin om naar de Middelbare 
school te gaan?
“Ik heb heel veel zin om naar het 
Zwijsen te gaan. Het voortgezet 
onderwijs is een nieuwe ervaring 

en ik denk dat ik me er helemaal 
thuis ga voelen in het nieuwe ge-
bouw.”

Loa Guimarães:
Hoe is je tijd op de basisschool 
bevallen?
“Super tof! We hebben veel ge-
leerd, maar er was ook veel tijd 
voor gezelligheid.”

Wat ga je het meeste missen?
“Mijn vriendinnen, de klasgeno-
ten, en juf Ilse en meneer Rolf.”

Heb je zin om naar de Middelbare 
school te gaan?
“Ik heb veel zin om aan de slag te 
gaan op het Fioretti College. Ik kan er 
nieuwe vriendinnen maken. Er is veel 
creativiteit en muziek op het Fioretti 
College, dus dat komt wel goed!”

Uitstroom Dommelrode 2011-2012

Stefan van Acht  Elde College (Schijndel)
Jill van Bakel  Fioretti College (Veghel)
Jytte Bekkers  Elde College (Schijndel)
Hylke van den Boomen Heerbeeck College (Best)
Lidy van den Boomen Heerbeeck College (Best)
Gijs Boonman  Zwijsen College (Veghel)
Lars van den Brand Zwijsen College (Veghel)
Frans Brekelmans Fioretti College (Veghel)
Niels Broers  Stedelijk College 
   (Eindhoven)
Janne van Capelleveen Heerbeeck College (Best)
Asena Dapperen  Heerbeeck College (Best)
Cas van Elderen  Elde College (Schijndel)
Björn van Erp  Fioretti College (Veghel)
Magdy Faltas  Fioretti College (Veghel)
Jeroen Gevers  Heerbeeck College (Best)
Lynn Gevers  Elde College (Schijndel)
Loa Guimarães  Fioretti College (Veghel)
Fleur van Heesch Heerbeeck College (Best)
Mika van Heeswijk Zwijsen College (Veghel)
Kevin van der Heijden Elde College (Schijndel)
Arthur Heidt  Heerbeeck College (Best)
Jonas van den Heuvel Gymnasium Beekvliet 
   (Sint-Michielsgestel)
Bas Janssen  Zwijsen College (Veghel)
Evi van Kilsdonk  Zwijsen College (Veghel)
Joep Kuijpers  Elde College (Schijndel)

Dylan Kuijs  Zwijsen College (Veghel)
Imre van de Laar Elde College (Schijndel)
Tijn van Lamoen  Zwijsen College (Veghel)
Lotte Leeijen  Fioretti College (Veghel)
Elise van der Linden Fioretti College (Veghel)
Daan van der Meijden Zwijsen College (Veghel)
Niels van Nunen  Zwijsen College (Veghel)
Isabel van den Oever Fioretti College (Veghel)
Aimé Opheij  Zwijsen College (Veghel)
Quentin Peters  Heerbeeck College (Best)
Mick van Pinxteren Elde College (Schijndel)
Kris Raaijmakers  Zwijsen College (Veghel)
Marlies van Riel  Gymnasium Beekvliet 
   (Sint-Michielsgestel)
Cheyenne van der Rijdt Heerbeeck College (Best)
Bente Rust  Zwijsen College (Veghel)
Sam Seegers  Zwijsen College (Veghel)
Benthe Smidts  Fioretti College (Veghel)
Merel Verschuijten Fioretti College (Veghel)
Jelt Vervoort  Elde College (Schijndel)
Wout Vissers  Zwijsen College (Veghel)
Rico van de Wijdeven Zwijsen College (Veghel)
Joost Wijgergangs Zwijsen College (Veghel)
Nika van Wieringen Gymnasium Beekvliet 
   (Sint-Michielsgestel)
Thijs Wouters  Elde College (Schijndel)

Het is vakantie. Tijd om lekker te spelen, te lamballen en stiekem te gaan piekeren over volgend schooljaar. 
Voor de kinderen die afgelopen jaar in groep acht zaten, breken er spannende tijden aan. Een nieuwe school, 
een nieuwe omgeving. Wie van je oude schoolvriendjes ga je terug zien en komen er nieuwe vriendjes of vrien-
dinnetjes bij? DeMooiRooiKrant is erg benieuwd wie komend schooljaar het nieuwe avontuur van de brugklas 
induiken. De komende weken komen alle ex-groep achters van Sint-Oedenrode voorbij…

In de eerste editie komt de Dommelrodeschool aan bod. Deze school heeft maar liefst twee groepen acht. Een 
flinke lijst dus! 

Brasserie DE BELEVING Hertog Hendrikstraat 6 5492 BB Sint-Oedenrode

Wij zijn de HeLe zomer geopend 
U kunt komen genieten van ons heerlijke zomermenu

met ons team heten wij u van harte welkom

zomermenu € 30,-
Carpaccio van ossenhaas ingesmeerd met pesto en oude reypenaer VSop 

of

Salade met roodbaarsfilet en gekonfijte cerise-tomaatjes 

 gebakken zeebaarsfilet met een saus van grove mosterd

of

gebakken filet van Limburgs scharrelhoen met een saus van truffel
 

dame blanche 

of

Koffie de BeLeVing 

naast dit menu kunt u natuurlijk ook een keuze maken uit onze à la carte kaart
www.brasseriedebeleving.nl

Borrel, lunch, diner. 
Vergaderingen en recepties

op WoenSdag geSLoten

Markt 28
5492 AB Sint-Oedenrode

Tel.0413-477030
www.geritsmode.nl

Onze hele zomercollectie 
is in de uitverkoop met 
KORTINGEN TOT 50%

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?
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DeMooiRooiKrant bezoekt de Rooise Campings
Een goede gewoonte moet je 
koesteren en dat is wat DeMooi-
RooiKrant doet met haar jaarlijkse 
rondje langs de Rooise campings. 
Vorig jaar hebben we daar leuke 
reacties op gehad. En voor het 
redactieteam is het rondje een 
verademing na de vaak serieuze, 
zware onderwerpen waarbij som-
migen vallen over een woord, hal-
ve artikelen willen herschrijven tot 
egodocument of een Aviertje met 
sponsors erbij vermeld wil hebben. 
Twee man, de een gewapend 
met fototoestel, de ander met de 
schrijfmap onder de arm. Zichtbaar 
op zoek naar contact, zonder aan-
gezien te worden voor Jehova’s. 
We hebben er zin in. Ons eerste 
doel: Camping De Graspol aan het 
Bakkerpad.

“Houdoe” op z’n Twents

“Willen jullie koffie?” vraagt cam-
pinghouder Marco Witlox bij aan-
komst. Vriendelijk bedanken we 
daarvoor. Dat hopen we een eind-
je verderop te krijgen, bij de eerste 
zichtbare kampeerders bij wie we 
als een magneet de tent of luifel 
worden binnengetrokken.
Net als vorig jaar, hoeven we niet 
lang te zoeken. “Tuurlijk!” klinkt 
het in onvervalst Twents als we 
een echtpaar van in de zestig vra-
gen of ze even tijd hebben voor de 
krant.
Johan en Marietje Goosen uit Rijs-
sen bieden het gehoopte kopje 
koffie aan, vergezeld van een snee 
“Twentse” peperkoek, en halen 
twee stoelen uit de voortent van 

de caravan.  

Hoe hebben jullie als Tukkers deze 
camping in the middle of nowhere 
ooit gevonden? 
“Op de vakantiebeurs in Harden-
berg. Deze camping was pas nieuw 
en we wilden toch deze kant op,” 
legt Johan uit vanachter zijn Bour-
gondische snor. “Vorig jaar zijn we 
hier ook geweest maar we hadden 
nog niet alles gezien.”

Gaan jullie volgend jaar dan er-
gens anders naar toe?
De Twentenaar kijkt zijn Marietje 
even aan, alsof de bestemming 
nog even moet worden afgetikt. 
“Waarschijnlijk naar midden-Lim-
burg,” antwoordt hij. “Niet omdat 
het ons hier niet bevalt. De Bra-
banders zijn net als wij gemoede-
lijk van aard, en gastvrij. We wer-
den nota bene onthaald op koffie 
en de eigenaar maakte een praat-
je. We hebben al veel campings in 
Nederland bezocht maar dit heb-
ben we nog nooit meegemaakt.” 

Wat vinden jullie van deze plek? 
“Het sanitair, de grote staanplaat-
sen, het immense groen, de rust, 
de vele roofvogels’” vullen Johan 
en Marietje elkaar aan. “Je kunt 
iedere dinsdag met een gids mee, 
dat hebben wij ook gedaan. De 
camping zelf is wel gericht op seni-
oren, kleine kinderen kunnen zich 
hier ook goed vermaken, maar 
voor actieve jongeren is het niks. 
Een potje voetballen bijvoorbeeld 
is niet toegestaan, zelfs niet als de 
andere kampeerders daar geen be-

zwaar tegen maken.” 

De twee kunnen hun eigen spor-
tieve aspiraties wel kwijt. Ze fiet-
sen vaak tientallen kilometers naar 
andere plaatsen waar iets te doen 
is. “Je kunt hier ook hartstikke 
mooi wandelen,” zegt Marieke, 
wijzend naar het Dommeldal. 
“We willen hier ook nog een keer 

naar toe met Carnaval,” zegt Jo-
han ineens. En al gauw blijkt, dat 
ze ook boven de grote rivieren 
kunnen carnavallen. Zelf is hij lid 
van CV “De Bolmpeeters” (uitleg 
op z’n Twents blijkt onbegonnen 
werk, daarom spelt Marietje het 
woord maar even) wat zoveel be-
tekent als lisdodden, die bruine 
“sigaren” die aan de waterkant 

groeien. “Want die zie je bij ons 
overal.” Zelf is hij ook een keer 
prins Carnaval geweest.

Na elkaar bedankt te hebben voor 
het gesprek, de koffie en de koek 
klinkt het “houdoe” op z’n Twents. 
Een passende afsluiter. 

CAMPING
TOUR

ROOI

Woont u buiten Sint-Oedenrode en wilt u toch 
DeMooiRooiKrant ontvangen? 

Dat kan!  
Neem nu een abonnement en mis niets in 2012!

DeMooiRooiKrant: voor Rooienaren, door Rooienaren.

Ik neem een abonnement op DeMooiRooiKrant: 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 

Handtekening: 

0   Ik machtig DeMooiRooiKrant om € 27,50 per kwartaal van  
     mijn bankrekening                                                  af te schrijven.

Stuur deze bon op naar: 
DeMooiRooiKrant 
Postbus 28 
5490 AA  Sint-Oedenrode
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Zomerconcert op het Smitsorgel Sint-Oedenrode
In de reeks van zomerconcerten 
is er op zaterdagmiddag 21 juli 
a.s. een orgelconcert in de H. 
Martinuskerk (Centrum) in Sint-
Oedenrode, georganiseerd door 
de Stichting Smitsorgel. Het mo-
numentale orgel (1839) wordt 
deze zaterdag  bespeeld door Piet 
Groenendijk. Op zijn programma 
staan werken van o.a. Johann 
Seb. Bach , Jan Pzn. Sweelinck, 
George Fr. Handel  

Piet Groenendijk studeerde aan 
het Rotterdams Conservatori-
um bij Arie J. Keyzer, waar hij in 
1975 het eindexamen behaalde. 
De Prijs van Uitnemendheid be-
haalde hij in 1978. Hij studeerde 
ook muziektheorie aan het Rot-
terdams Conservatorium. 

Vanaf 1976 tot 2011 werkte hij 
als docent muziektheoretische 
vakken aan het Rotterdams Con-
servatorium. Tevens maakt hij 
deel uit van de examencommissie 
orgel van het Koninklijk Conser-
vatorium te Den Haag. Als cantor-
organist was hij actief van 1971 
tot 1992. Tot 1992 concerteerde 
hij als organist en klavecinist, ook 
als basso continuo speler bij diver-
se koren en ensembles in binnen- 
en buitenland. Daarna is hij zich 
meer gaan concentreren op com-
positie. Sedert begin 2006 heeft 
hij het orgelspelen toch weer op-
gepakt en is hij de beheerder van 
het Vollebregt-orgel (1854) van 
de Sint-Genovevakerk te Breugel.

Als componist is Piet Groenendijk 
autodidact. Een Cd met enkele 

van zijn composities is gemaakt 
in 2002/2004, gespeeld door Jos 
van der Kooy, (Bavo-Haarlem) 
Gottfried Sembdner en Christoph 
Mehner (Grote Kerk-Deventer). 
Meer informatie is te vinden op 
zijn website: 
www.pjgroenendijk.nl.

Het concert in de H. Martinuskerk 
aan het Kerkplein in Sint-Oeden-
rode begint om 15.30 uur. 
De toegang is gratis. 

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

23 juli tot 6 augustus
Wij wensen u nog 
een fijne zomer!

“d’n einder” blijft boeien!

In het najaar gaan 
wij weer verrassend 

van start!!

Sluitappel 17a, 
5491 TS Sint-Oedenrode

Tel: 0413-490951                           
www.deneinder.nl

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?

Als U gaat klussen op Uw vakantiedag,
Forum helpt U graag

met goed advies en ’n vriendelijke lach!

Tijdens de vakantie 
bezorgen wij al uw (bouw) materialen 

gewoon bij u thuis

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

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

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

www.bouwmarktforum.nl

Denk aan uw Gratis Kluswijs Spaarpas, 

Deze pas geeft recht 5% korting op al uw aankopen

m.u.v. de bouwmaterialen en andere aanbiedingen

Komkommertijd, ook in de politiek
De laatste commissie- en raads-
vergadering voor de vakantiepe-
riode is afgerond. De politiek ligt 
even stil. De problemen worden 
door sommigen even aan de kant 
geschoven, door anderen in ge-
dachten meegenomen op vakantie. 
Het is een hectisch eerste half jaar 
geweest voor veel commissie- en 
raadsleden in Sint-Oedenrode.  De 
bezuinigingen zijn bij menig ge-
meente als een niet te omschrijven 
klap aangekomen. Veel gemeenten 
zijn genoodzaakt forse bezuinigin-
gen door te voeren. Voor een ge-
deelte is dat al gebeurd.

De burgers beginnen het ook te 
merken, gaten vallen letterlijk en fi-
guurlijk in de weg, hondentoiletten 
worden opgeruimd, bloemenper-
ken moeten wijken voor goedkope 
grasvelden en discussies worden 
gevoerd over het eventueel sluiten 
van de bibliotheek en het zwem-
bad. Heilige huisjes zijn er ook in 
Rooi niet meer te vinden. Frisden-
kers worden aan het werk gezet 
en de instellingen en verenigingen 
worden geconfronteerd met het 
wegvallen van subsidies. Kortom, 
er staat de Rooise gemeenschap 
een grote verandering te wachten.

Het lijkt de redactie van DeMooi-
RooiKrant, nu het komkommertijd 
is in de politiek, een mooie gele-
genheid om eens ons oor te luister 
te leggen bij de burgers om te ho-
ren waar zij bezuinigingsmogelijk-
heden zien.  Ook de suggestie van 
de frisdenkers om geen woning-
bouw meer te toe te staan in de 
kerkdorpen mag wat ons betreft 
een reactie van u uitlokken.
Voor ons eerste onderwerp heb-
ben wij een aantal personen in een 
aantal kerkdorpen benaderd om te 
horen wat zij er van vinden dat er 
geopperd is om geen woningbouw 

in de kerkdorpen meer toe te staan 
en welke gevolgen dat dat volgens 
hen heeft op de leefbaarheid daar.

Voorzitter VV Ollandia, Erik Huij-
bregts: 
“Indien de plannen voor het niet 
meer bouwen in de kerkdorpen 
doorgaan dan zou dat naar mijn 
mening de doodsteek zijn van de 
leefbaarheid in de kerkdorpen in 
zijn algemeenheid en het vereni-
gingsleven in de kerkdorpen in het 
bijzonder.

Deze eventuele beleidswijziging 
van de frisdenkers sloeg bij mij in 
als een bom toen ik het las, om-
dat het beleid van de gemeente 
tot nu toe altijd is geweest om de 
leefbaarheid in de kerkdorpen te 
vergroten. Bij ons in Olland is er 
de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in de leefbaarheid. Als eer-
ste staat daarin centraal de nieuwe 
Holm met daarin ondergebracht 
een nieuwe basisschool. Maar ook 
de investering op het gebied van 
sport, verlichting sportveld, uit-
breiding accommodatie en de beu-
gelclub die een prachtige tweede 
binnenbaan heeft gerealiseerd 
staan daar centraal in. Al deze 
voorzieningen zijn naar mijn me-
ning voor niets geweest als daar 
geen woningbouw mogelijkheden 
aan parallel gaan lopen. Nijnsel en 
Boskant hebben op dit moment 
nog plannen liggen voor de bouw 
van een beperkt aantal wonin-
gen. In Olland liggen deze kaar-
ten echter anders. Olland heeft 
op zeer korte termijn behoefte 
aan ten minste een tiental betaal-
bare starterswoningen. Als wij de 
jeugd geen mogelijkheden bieden 
om zich te gaan vestigen in Olland 
dan zie ik de toekomst donker in. 
Als wij de jongeren niet kunnen 
behouden voor Olland dan zal de 

toekomst uitwijzen dat de investe-
ringen in de Holm, de basisschool 
onze sportaccommodatie en alle 
andere voorzieningen weggegooid 
geld blijken te zijn.

Ik liep vorig jaar naar de levende 
kerststal en hoorde een kind roe-
pen “een echte os” ik dacht in 
mijzelf die is hier niet zo moeilijk 
te krijgen als een echte baby in de 
kerststal. Daar waren er het af-
gelopen jaar in Olland maar twee 
van. Ik schrok bij deze feitelijkheid 
en kreeg het warm bij de gedachte 
dat de huidige situatie zich nog 
een aantal jaren zou voortzetten. 
Ik roep de politiek dan ook op om 
de schouders er onder te zetten 
voor een snelle realisatie van be-
taalbare woningen in de kerkdor-
pen en hierin krijgt Olland wat mij 
betreft uiteraard voorrang.”

Voorzitter dorpsraad Boskant, 
Frans van den Heuvel, 
reageerde vanuit zijn vakantie-
adres. Hij gaf aan voor zichzelf te 
spreken en niet namens de dorps-
raad, omdat hij zijn collega’s niet 
over het onderwerp had gesproken. 
Van den Heuvel: “Puur financieel 
gezien kan ik deze opmerking van 
de frisdenkers nog wel begrijpen, 
maar het had wat genuanceerder 
gemogen. Al 10/15 jaar zijn we 
bezig met IDOP om de kerkdorpen 
leefbaarder te maken. Daar moeten 
we voor blijven gaan, anders lopen 
de dorpen straks leeg en daar zul-
len de verenigingen en de scholen 
flink onder lijden. Grote projecten 
zijn misschien niet meer haalbaar, 
maar je zou kunnen kijken naar 
verschillende inbreilocaties, zodat 
er jaarlijks misschien vijf tot tien 
huizen gebouwd kunnen worden.”   

Wilt u reageren? Dat kan via re-
dactie@demooirooikrant.nl

Voor een uitgebreide beschrijving 
kunt u terecht op onze website
www.debeurssintoedenrode.nl

Reserveren kan:
 telefonisch 0413 470346 (NIEUW) 

per mail beurs@introweb.nl 
of loop even bij ons binnen

Restaurant 
& 

Partycentrum

Op deze avond serveren we 
een overheerlijk menu waarin 

gerechten uit Italië centraal 
staan, lekker zomers dus! 

€ 
34

,5
0

p.p
.

24 t/m 29 augustus 

HILLSTREET 

CLASSIC & 

HILLSTREET XXL

Italiaanse avondZaterdag 28 juli
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Veul in de spiegel kijke is slèècht vur oewen eigendunk 
 (Veel in de spiegel kijken is slecht voor je eigendunk, 
maar goed dat je steeds minder ziet.)
Bron: Brabantse spreukenkalender, verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 

Ach 1 voordeel,
het nieuwe gras in de

gemeenteperkjes
groeit nu als kool

Zomer in Sint-Oedenrode??
Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Licht en schaduw
 
 

 als verwachting
 bij daglicht sterft
 kent ademen
 nog steeds de plaats
 waar een bloeiende bloem
 zonlicht verwerft
 
 door bladeren te spreiden,
 zich openstellend als van zelve,
 keert zij naar het licht
 zoals mijn liefde zich
 naar herkenning dicht
 
 mijn vriend de schaduw
 dekt soms onbewust
 doch met hemelse genade
 voor even de levenslust
 
 vernieuwd komt vaak later
 een fruitige aubade
 gelijk druiven telkens weer rijpen 
 aan ranken in een ballade

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Ruud van de Laar

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Paula vd Heijden

Sluisplein 3
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode | Tel. 0413 47 93 22 | www.mooisites.nl

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

Zoek de volgende woonplaatsen:
aalst, dommelen, eindhoven, geldrop, valkenswaard, veldhoven, waalre, 

asten, bakel, deurne, helmond, heusden, lierop, lieshout, liessel, mariahout, 
mierlo, milheeze, neerkant, ommel, someren, someren, vlierden, 

 

Kermis Eerde bij de Driesprong

Komend weekend is het kermis in 
Eerde. Bij de Driesprong is weer 
een vol muziekprogramma. Het 
start zaterdag met de Band Juke-
box. De reden voor de ver boven-
gemiddelde feestfactor is simpel. 
Jukebox bouwt het feest niet al-
leen, maar laat het publiek op een 
interactieve manier meebouwen.

Zo is de naam van de band ze-
ker niet uit de lucht gegrepen. "U 
roept, wij draaien" was en is nog 

altijd het motto. Het repertoire is 
daarom niet alleen eindeloos op-
zwepend, dansbaar, gezellig en di-
vers, maar ook nog eens minstens 
even groot. Naar daadwerkelijk 
gespeelde verzoeknummers hoef 
je bij Jukebox niet ver te zoeken.

Op zondag tijdens de jaarmarkt be-
treedt Lukano het podium met ge-
zellig meezing kermismuziek. Van 
Nederlandstalig tot stevige rock-
muziek. De broers Lukassen zullen 

het publiek zeker vermaken met 
hun groter diversiteit aan nummers.

Maandag komt Jesse-E mode draai-
en. Hij heeft meerde malen ge-
draaid in Sint-Oedenrode. Hij is o.a. 
een van de huis DJ’s van de Beurs. 
De nummers uit de 80’er, 90’er ja-
ren en uit 00’s zullen in combinatie 
met de videoclips worden gedraaid. 
Dinsdag sluit de band BREVIS uit 
Schijndel de kermis af. Zij spelen al 
enkele jaren op de kermis in Eerde 
en zorgen ook dit jaar weer voor 
een super leuke afsluiting van de 
kermis. Alle bands zullen spelen op 
het buitenpodium onder de tent.

advertorial

Waarom moet je toch 
betalen als er bij de kassa 

staat ‘pinnen is gratis’? 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders is 
op afspraak. Wanneer u een wethou-
der graag persoonlijk wilt spreken 
over een bepaalde zaak kunt u via 
het bestuurssecretariaat, tel. (0413) 
481 911, een afspraak maken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

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

Vergunningen

Huisvuil

EvenementenMededelingen

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 23 juli 2012 vervalt.
Team Bestuur & Organisatie

Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Roze knuffel met lange oren
- Mobiele telefoon Galaxy Ace Zwart/Wit
- Blauw klein portemonneetje met sleutels

Gevonden voorwerpen
- Meetapparatuur voor zuurstofgehalte
- Sierdop van autoband
- Fietskabelslot
- Fietshandschoenen
Team Klant Contact Centrum

Inzameling oud papier
Op de volgende data wordt oud 
papier ingezameld:

Zaterdag 21 juli
-  Ouderraad basisschool Sint 

Franciscusschool; container bij 
school van 10.00 tot 12.00 uur;

-  Sint-Joris; container op het ter-
rein achter de Boerenbondwin-
kel van 09.00 tot 12.00 uur;

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

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m zaterdag.

-  Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur en tijdens de wintertijd 
van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Team Economie Vrije tijd en 
Onderwijs

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres      Ingekomen  Omschrijving
Violenstraat thv nrs. 1 t/m 7 en Dahliastraat 21 09-07-2012  Kappen van 6 sierkersen.

Koninginnelaan thv nrs. 1-3   09-07-2012  Kappen van 2 berken.

Kamille thv nrs 2 t/m 10    09-07-2012  Kappen van 4 elzen.

Laan ten Bogaerde thv nrs.28 t/m 58 en nr. 15 09-07-2012  Kappen van 18 elzen.

Sint-Martenstraat    09-07-2012  Kappen van 15 amberbomen.
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter 
kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres      Besluit verzonden Omschrijving
Korenlaan 68     10-07-2012  Kappen van 1 naaldboom.

Violenstraat thv nrs. 1 t/m 7 en Dahliastraat 21 10-07-2012  Kappen van 6 sierkersen, 
         onder voorwaarde van herplant.
Koninginnelaan thv nrs. 1-3   10-07-2012  Kappen van 2 berken, onder 
         voorwaarde van herplant.
Kamille thv nrs 2 t/m 10   10-07-2012  Kappen van 4 elzen, onder 
         voorwaarde van herplant.
Laan ten Bogaerde thv nrs. 28 t/m 58 en nr. 15 10-07-2012  Kappen van 18 elzen, onder 
         voorwaarde van herplant.
Sint-Martenstraat    10-07-2012  Kappen van 15 amberbomen, 
         onder voorwaarde van herplant.
Koninginnelaan 52    12-07-2012  Kappen van 1 gleditsia, onder 
         voorwaarde van herplant.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Bekendmaking ingekomen aan-
vragen (evenementen)vergunnin-
gen en verleende vergunningen, 
ontheffingen en te treffen ver-
keersmaatregelen op grond van 
de Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 10 juli tot en 
met 16 juli 2012 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente inge-
komen:
-  Van Stichting Jeugdvakantie-

week voor het houden van diver-
se activiteiten op verschillende 
locaties in Sint-Oedenrode van 
6 t/m 10 augustus 2012

-  Van café ’t Straotje voor de uit-
breiding van het terras in de 
Kerkstraat tijdens de kermis van 
25 augustus 2012 t/m 29 augus-
tus 2012

-  Van De Pastorie voor de uitbrei-
ding van het terras op de Markt 
tijdens de kermis van 25 augus-
tus 2012 t/m 29 augustus 2012

-  Van De Beurs voor de uitbreiding 
van het terras aan de Heuvel tij-
dens de kermis van 25 augustus 
2012 t/m 29 augustus 2012

Tegen voornoemde binnengeko-
men aanvraag (evenementen)ver-
gunning staat nog geen bezwaar 
open.

Verleende evenementenver-
gunningen en ontheffingen 
-  Aan café ’t Pumpke voor de uit-

breiding van het terras aan de 
Borchmolendijk tijdens de ker-
mis van 25 augustus 2012 t/m 
29 augustus 2012

-  Aan café ’t Pumpke voor het 
plaatsen en exploiteren van een 
kermisterras op de Markt tijdens 
de kermis van 25 augustus 2012 
t/m 29 augustus 2012

-  Aan Stichting Jeugdvakantie-
week voor het houden van diver-
se activiteiten op verschillende 
locaties in Sint-Oedenrode van 
6 t/m 10 augustus 2012 en in de 
laatste week van de zomerva-
kantie voor de  basisscholen in 
2013, 2014, 2015 en 2016

-  Aan De Pastorie voor de uitbrei-
ding van het terras op de Markt 
tijdens de kermis van 25 augus-
tus 2012 t/m 29 augustus 2012

-  Aan De Beurs voor de uitbreiding 
van het terras aan de Heuvel tij-
dens de kermis van 25 augustus 
2012 t/m 29 augustus 2012

Hierop is procedure 1 van toepas-
sing (zie procedurekader).

Verkeersmaatregel
In verband met het organiseren 
van de prijsuitreiking van het 
Roois Tourspel zal op 23 juli 2012 
tussen 12.00 uur en 24.00 uur 
één weghelft van de Borchmolen-
dijk vanaf hoek Philippusstraat 
tot aan de Markt afgesloten zijn 
voor het verkeer.

Team Economie, Vrije tijd en 
Onderwijs

Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrek-
king hebbende stukken liggen 
voor iedereen ter inzage op het 
gemeentehuis aan het Burge-
meester Wernerplein 1 in Sint-
Oedenrode. Voor informatie 
kunt u zich wenden tot het pu-
blieksplein, tijdens werkdagen 
geopend van 9.00 uur tot 12.30 
uur en telefonisch bereikbaar 
onder nummer (0413) 481911. 
Op verzoek kan, tegen betaling 
van leges, een kopie van de ter 
inzage gelegde stukken worden 
verkregen. 

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is ge-
maakt, kan daartegen een be-
zwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden. Om 
als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om 
een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
-  de naam en het adres van de-

gene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het be-

sluit waartegen het bezwaar 
is gericht;

-   de gronden van het bezwaar.
Als termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift geldt 
6 weken vanaf de datum dat 
het besluit aan de aanvrager 
is toegestuurd of uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de werking van 
ons besluit niet. Het kan zijn 
dat u van mening bent dat hier-
door een onaanvaardbare situ-
atie ontstaat, die zo spoedei-
send 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 voor-
lopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een ver-
zoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschul-

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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Sint Oedenrode open:
Dinsdag & vrijdag van 12.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

In Eindhoven ook iedere

zondag open!

Tuinmeubels + binnenmeubels uit eigen import. NERGENS GOEDKOPER!

ALLE TEAK TUINTAFELS 
NU MET 

40% KORTING!!!
(actie geldig t/m zondag 29 juli)

tuinmeubels en binnen 
meubels uit eigen import, 

nergens goedkoper!!! 
WEKELIJKS 

SPECTACULAIRE 
AANBIEDINGEN !!!

SANUR TVKAST
140x40x52cm  €449,-160x40x52cm  €499,-180x40x52cm  €569,-

TUINBANK + BLOKSTOEL

180x90CM VAN €689,- NU VOOR €413,-200x100CM VAN €713,- NU VOOR €428,-240x100CM VAN €920,- NU VOOR €552,-260x100CM VAN €999,- NU VOOR  €599,-

CUENOS WICKER ARMCHAIR VAN 
€129,- NU VOOR €99,-

INCL. KUSSEN

WICKER STAPELSTOEL VAN 
€89,- NU VOOR €59,-

INCL. KUSSEN 

GRUTTERSKAST 
220x55/35x220cm  €1399,-

Meubelstunter Sint-Oedenrode: Eerschotsestraat 72e tel: 06-50936121
Dinsdag en Vrijdag van 12-17 uur en Zaterdag van 9-17 uur

Meubelstunter Eindhoven: Leenderweg 277e tel: 040 202 72 48 www.meubel-stunter.nl 
Openingstijden: 6 dagen per week open. OOK ELKE ZONDAG OPEN VAN 12-17 UUR!!!

TEAKHOUTEN EETKAMERTAFELS IN NIEUW EN GEBRUIKT HOUT:Enkele prijsvoorbeelden:180x90cm  €459,-200x100cm  €489,-240x100cm  €629,-
260x100cm  €699,-

TEAKHOUTEN

SCHOMMELBANK VAN €649,- 

NU VOOR €499,-
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Te koop/Te huur

Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Te Koop;
Een luxe hoogwaardige kwaliteit 
tournesol tent
Breed; 4.80, diep tegen muur; 2.70
Voorkant 2.10
Een leefruimte er bij. Prijs n.o.t.k.
Tel. 0413-476714
--------------------------------------

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

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering 
matrassen NU 2e gratis.
Vennotex. 
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

Aangeboden

Vakantieaanbieding. 20% korting 
op uw afspraak in augustus. Mas-
sagepraktijk Cura. Praktijk voor 
massage en massagetherapie. 
Gediplomeerd masseur: 
Annelies Holl. Voor meer info: 
www.massagepraktijkcura.nl. 
of bel: 0413-280109
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar 
u als alleenstaande of oudere niet 
aan toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

Dieren

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

Verloren

Verloren: Zondag,
Sleutelbos bij de schommels van 
de speeltuin in Wielewaal.
tel. 06-14113432
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: 
tentoonstelling ‘Door weer & 
wind’ in Museum van Brabantse 
Mutsen, en beeldententoonstel-
ling in de kruidentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-45842937
--------------------------------------
Hoe kan het dat door uw stukje 
vlees op uw bord het Amazone-
oerwoud in Brazilië wordt gekapt?
kijk eens op: http://milieudefensie.
nl/veevoer/over-veevoer . 
N.A. Denker.
--------------------------------------

Wie herkent mensen op deze foto?

Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen bij DeMooiRooiKrant. Heuvel 17 in Sint-
Oedenrode. De koffie staat klaar!

Reacties op Historische Beelden week 28

De hardwerkende man is de heer Van Aarle uit Schijndel.
Vermoedelijk is de actie in scene gezet voor de film t.g.v. het sluiten van 
de ‘Zuivelfabriek Sint-Oda’ in 1979.
Groeten, Jos van Aarle. Zwembadweg

Ik herkende de man op de foto meteen 
als ome Toon van Aarle uit Schijndel. 
Hij vervoert melkbussen en volgens mij 
bracht hij die altijd naar de melkfabriek 
op de Lindendijk. Later verongelukte 
Toon met zijn paard en wagen. Een 
dochter van Toon is inmiddels door mij 
op de hoogte gebracht van de foto in 
de krant.
Nel Leijtens uit Sint-Oedenrode.

Toon van Aarle uit Schijndel.
Dhr Oerlemans uit Schijndel

Wie er op de foto staat in de krant van 11 juli weten we niet. Wel dat 
die foto is gemaakt bij ons op het erf, Vresselseweg 25. Er staan een 
paar van die foto’s op de site van een archief. Op een foto van de an-
dere kant van dit beeld staat Kuipers van het bomenrooibedrijf in Son. 
Hij herkende zichzelf op die foto en weet vast wel wie de man op jullie 
foto is.
Groeten, Barend de Graaff

‘Toon van Aarle uit Schijndel’
toon van de Oever uit Eerde

Toon van Aarle uit Schijndel
Zijn kleinzoon: florian van Blummel uit Schijndel

Historische beelden

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Onroerend goed

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen

stomerijvanbeeck@hetnet.nl 

Geslaagde 
collecte 
Rode Kruis

De in week 26 gehouden huis-
aan-huis collecte van het Rode 
kruis, is mede dank zij de grote 
inzet van de vele collectanten zeer 
goed verlopen De opbrengst van 
€ 5.277,47  was vrijwel gelijk aan 
vorig jaar. Hartelijk dank aan alle 
gulle gevers, die hiermee het werk 
van het Rode Kruis op plaatselijk 
niveau mogelijk blijven maken.

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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GGD vaccineert mannen tijdens Roze Maandag 
Ook dit jaar is een enthousiast team 
medewerkers van de GGD Hart voor 
Brabant aanwezig op Roze Maan-
dag tijdens de Tilburgse kermis.

Op 23 juli kunnen mannen die seks 
hebben met mannen (MSM) zich 
vanaf 12.00 uur gratis laten vaccine-
ren tegen hepatitis B. Het thema van 
roze maandag is “Be Gay for a Day’’. 
De medewerkers van de GGD zetten 
zich daarom deze dag in onder het 
motto “Gay Gay D for a day’’.

Mannen kunnen dit jaar vooraf aan-
geven dat ze zich deze dag willen la-
ten vaccineren in de GGD-bus door 

het aanmeldformulier op de website 
www.ggdhvb.nl in te vullen. De 
GGD en de Stichting Roze Maandag 
verloten onder deze inschrijvingen 
een ballonvaart voor twee personen 
over de kermis! Aanmelden kan tot 
en met 18 juli, de winnaar krijgt 19 
juli bericht. Mannen die zich niet 
inschrijven zijn op 23 juli natuurlijk 
ook van harte welkom om zich te 
laten vaccineren. De GGD hoopt 
zoveel mogelijk mannen die seks 
hebben met mannen te bereiken 
omdat zij een verhoogd risico lopen 
op hepatitis B. Deze infectie kan lei-
den tot een verminderde werking 
van de lever. De actie komt voort uit 

een landelijke campagne vanuit het 
Ministerie van VWS en wordt geco-
ordineerd door het RIVM.
Een volledige vaccinatie tegen he-
patitis B bestaat uit drie prikken. De 
GGD’en werken met één systeem 
waardoor cliënten niet gebonden 
zijn aan één GGD. Het is dus mo-
gelijk om de drie prikken bij ver-
schillende GGD’en te halen. Tussen 
de eerste en de tweede prik zit een 
periode van tenminste één maand. 
Tussen de tweede en de derde prik 
moet minstens vijf maanden zitten. 
Alleen dan is de vaccinatie volledig 
en biedt dan bescherming voor mi-
nimaal twintig jaar.
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Rooise studenten kopen bloedbank voor Ghanees ziekenhuis

Niek Jansen en Ilse Kronenburg 
uit Sint-Oedenrode stonden begin 
dit jaar in DeMooiRooiKrant om 
te vertellen over hun eindproject 
voor de vierjarige opleiding Ver-
pleegkunde. In het kader daarvan 
verbleven ze 3,5 maand in An-
foega (Ghana). Inmiddels zijn ze 
terug en een gigantische ervaring 
rijker. Ze hielpen er mee in een 
ziekenhuis en van sponsorgeld 
kochten ze een bloedbank die nu 
volop in gebruik is.

Niek en zijn klasgenoten kwamen 
in een compleet andere wereld te-
recht, waar ze iedere seconde van 
hebben genoten. Niek: “De cul-
tuur is me het meest bijgebleven. 
Als we vrij waren in de weekenden 
gingen we zoveel mogelijk bekij-

ken. Toen kwamen we er achter 
hoe vrolijk, vriendelijk en gastvrij 
de mensen er zijn. Iedereen wil je 
daar helpen. Ik kan je verzekeren 
dat je zonder iets te regelen naar 
Ghana kunt gaan. Op iedere hoek 
van de straat staat er iemand voor 

je klaar. Het is echt ongelofelijk. 
Daarnaast is het ook een prachtig 
land. De natuur is fantastisch.”

Uiteraard kwamen de studenten 
er niet om vakantie te vieren. Er 
moest ook nog gewerkt worden. 
Allemaal werkten ze in een zie-

kenhuis in Anfoega. Ze mochten 
assisteren op drie verschillende 
afdelingen, namelijk eerste hulp, 
medical/surgical en de kinderafde-
ling. “Ik vond de afdeling medical 
het meest interessant”, zegt Niek. 
“Daar kwamen de zwaardere wat 
meer complexe patiënten. Ik hielp 
dan onder andere met het aanleg-
gen van infusen en het schoon-
maken van wonden. Als er werd 
geopereerd mocht ik meekijken. 
Dat was geweldig om te zien. We 
stonden te zingen en te dansen 
onder het opereren! Ziekten als 
Aids, Malaria en Sikkelanemie (een 
ziekte waarbij rode bloedcellen 
niet goed worden aangemaakt) 
komen daar veel voor. Het meest 
frustrerende is dat er zo weinig 
middelen zijn om mensen te hel-
pen. Mensen gingen er dood door 
oorzaken die in Nederland makke-
lijk op te lossen zijn. Zo heb ik een 
meisje van 20 zien sterven, omdat 
ze problemen had met haar adem-
haling. Dat was heel ingrijpend. Er 
zijn nog wel meer voorbeelden. 
Samen hebben we er goed over 
kunnen praten.”

Een onderdeel van het bezoek was 
om van sponsorgeld iets te kopen 
waar het ziekenhuis echt iets aan 
heeft. Natuurlijk zijn er veel nut-
tige dingen de het ziekenhuis goed 
kan gebruiken, maar na even vra-
gen kwamen de studenten er ach-
ter dat een bloedbank heel erg no-
dig was. Niek: “We hoorden dat ze 
vaak in andere steden bloed moes-
ten gaan halen voor patiënten met 
bloedarmoede of bloedverlies door 
operatie of bevalling. Doordat ze 
nu een bloedbank hebben, hoeft 
dat niet meer. Ze kunnen het nu 
zelf opslaan. Een laborant heeft 
het apparaat onder zijn hoede ge-
nomen. Ze waren er erg blij mee.” 
Natuurlijk konden Niek, Ilse en hun 
schoolgenoten dit gebaar niet ma-

ken zonder het vele sponsorgeld 
dat binnen is gekomen. Ze bedan-
ken dan ook Amigos Menswear, 
café ’t Pumpke, Gerits Mode, Pij-
nenburg studiebegeleiding, Van 
der Vleuten Elektro, DeMooiRooi-
Krant en alle vrienden en familie 
die ook veel hebben geschonken. 

“IK KAN JE VERZEKEREN DAt JE ZONDER IEtS tE REGELEN 
NAAR GHANA KuNt GAAN. OP IEDERE HOEK VAN DE 

StRAAt StAAt ER IEMAND VOOR JE KLAAR.”

Boven v.l.n.r.: Carlijn Scheerens, Willemijn Kooijman, Ilse van Kronenburg 
en Sofie van Beers. Onder Lieke van Dijk en Niek Jansen

Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De Dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Eetkamer stoelen vanaf € 95,- Ruime keuze uit vele modellen.Italiaans design stoelen vanaf € 35,-

In verband met vakantie 
gewijzigde openingstijden op 

Maandag 23 juli: hele dag gesloten
Dinsdag 24 juli: open van 9.00u tot 13.00u

Woensdag 25 juli: open van 9.00u tot  13.00u
Donderdag 26 juli: open van 9.00u tot  13.00u

Vrijdag 27 juli: open van 9.00u tot  13.00u
Zaterdag 28 juli: open van 8.00u 17.00u

 Vanaf maandag 30 juli 
zijn wij weer de hele dag geopend

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl
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Toen ik nog klein was gingen wij tijdens de vakantie altijd twee weken 
naar Scheveningen, op een etage van het huis van de familie Klomp. Wij 
kenden die mensen niet eens, we zagen ze ook nooit, maar op de een 
of andere manier was mijn moeder aan dat adres gekomen. De straat, 
ongezellig en nietszeggend, lag ’n paar blokken van het strand, dus dat 
was iedere dag nog ’n flinke tippel. In mijn herinnering was ’t altijd mooi 
weer en volgens mij zaten we elke dag in het zand te spelen. En pootje 
baden, in de golven springen en zout water happen was er ook dagelijks 
bij, weliswaar onder toezicht want zwemmen konden we niet. En net als 
iedereen kastelen bouwen en schelpen zoeken, die we dan weer mee naar 
huis namen en aan de vorige, waardeloze, verzameling toevoegden. Van 
huidkanker hadden we nog nooit gehoord, wel van schraal verbrande rug 
en billen. Grote spelbreker was de oostenwind: dan waren er de kwallen, 
héél veel, en die staken gemeen branderig. Een onderwijzer legde later 
uit waarom er altijd kwallen waren met die wind: Omdat dan het water 
richting het Westen werd opgestuwd en daar zorgde voor meer druk, 
waardoor die gladjanussen naar de kust zwommen en in het lage water 
rondzweefden. Maar gestoken werd je toch, ook bij westenwind, door 
zo’n verdwaalde enkeling die je te laat in de gaten had en dan rende je 
maar weer jankend naar mama, die ook niet wist wat ze eraan moest 
doen. Heel smerig was het de dagen erna, als er duizenden op het strand 
lagen, van die stinkende, halfdoorzichtige drilpuddingen. En ook met het 
graven met een schepje stootte je af en toe op zo’n slijmerig kadaver en 
moest het zandkasteel maar weer verlegd worden. Eén keer stak er eentje 
dwars door dat stomme wollen zwembroekje in u-raadt-al-waar. Ijsjes en 
limonade konden mij niet troosten, zó pijn deed het. Nog veel erger dan 
die keer dat ik van de kermis naar huis liep en van m’n laatste dubbeltjes 
een wijnbal had gekocht. Als je die in je mond stak werden je wangen 
aan de binnenkant helemaal schraal, zodat je hem er regelmatig uit moest 
halen, ook al om te kunnen slikken. Totdat ik ineens een brandende pijn 
in m’n mond voelde en bleek dat er een wesp op was gekropen die ik niet 
had gezien. En daar jankte hij weer heen…….
Onze tuinman was een plaaggeest en kon mij van alles wijsmaken. “Deez’ 
maond nittelt nie” sprak hij terwijl ie ’n bos brandnetels  met z’n ene hand 
van onder naar boven door de andere trok. Nou, dat wilde ik ook wel 
proberen. Natuurlijk m’n hele hand onder de bultjes en hij luid lachend 
achter de kruiwagen. Ik hield me groot en lachte als een boer met kiespijn.
Later had de zee voor mij ook nog ander ongemak in petto. Was ik aan 
de Costa Brava met andere badgasten ’n beetje met de hoge golven aan 
’t meedeinen, stonden we ineens allemaal op de kale bodem met voor 
ons een watermuur van 4 meter hoog. De kolkende watermassa smeet 
ons hard op het kiezelstrand, paniek en gillende mensen alom, en weer 
was ik gezegend met gekneusde ledematen en een flink aantal schaaf-
wonden. Vakantiepret heet zoiets, geloof ik. Toen ik voor het eerst in de 
Middellandse zee zwom, bij rustiger water, wilde ik een eindje van de kust 
uitrusten op ’n paar rotsblokken. En wat gebeurde er? Ik glibberde van 
de groene algen zó met m’n voet in een zwarte zeeëgel, die daarbij, héél 
slim, de uiteinden van z’n stekels in de huid van het slachtoffer achterlaat. 
Mijn zwager heeft ze er met een pincet uitgetrokken, terwijl ik ondertus-
sen op zijn portemonnee mocht bijten. Die afdruk stond er een jaar later 
nog in.
En nu, aan het strand van Sainte Maxime, lees ik wat en slaap ik wat (door 
de rosé bij de lunch) en ontloop ik elke vorm van gevaar…..
Een koud zomers gerecht met frisse smaken:

Gazpacho (speciaal voor maagpatiënten)
1 komkommer, 1 paprika (gegrild), 500 gr rijpe tomaten
1 ui, 1 teen knoflook, 40 gr tomatenpuree, 40 gr tomatenketchup
½ liter gevogeltebouillon (op smaak), 40 gr extra vièrge olijfolie
40 gr rodewijnazijn, ca. 10 gr zout, peper, croutons,
2 sneden witbrood zonder korst
Schil de komkommer, snijd overlangs in vieren en verwijder de pitjes. 
Maak de gegrilde paprika schoon. Dompel de tomaten enkele seconden 
in kokend water en verwijder de vellen. Ontzuur de tomatenpurée: verhit 
’n paar minuten in een pan met anti-aanbaklaag. Houd van de komkom-
mer, paprika en tomaat ca. 1/5 aan kleine dobbelsteentjes apart, evenals 
de croutons. Pureer alles, behalve de olie, in een blender en passeer door 
een grove zeef. Roer op het laatst de olie erdoor en serveer met de dob-
belsteentjes en croutons. Door het schillen van komkommer, paprika en 
tomaat is deze Spaanse soep beter te verteren.

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

Kwallen en ander 
jeugdleed

Winnaars fotowedstrijd Waterdag genieten van rondvaart

De drie winnaars  van de foto-
wedstrijd van de tweede Rooise 
waterdag (2011) , Wim Verhagen, 
Mari Oerlemans en Antoon Bui-

ting, kregen op zaterdagmiddag 
14 juli na enige vertraging hun 
prijs aangeboden. 

Water speelde ook daarbij een pro-
minente rol; een rondvaart over de 
Dieze door de binnenstad van Den 
Bosch onder leiding van een gids. 
Een andere kijk op en zelfs onder 
de hoofdstad van Noord-Brabant. 
Gedeelten van de Dieze zijn name-
lijk overkluisd en zittend in de boot 
moest men meerdere keren bukken 
als de loop van het water onder 
historische gebouwen door voer. Al 
strooide Pluvius die dag rijkelijk met 
zijn (stort)buien, tijdens de rond-
vaart hield hij zich gelukkig even in. 

De middag werd afgesloten met een 
geweldige high tea bij Miss Hyacinth 
aan de Damianenweg. De prijswin-
naars en hun partners spraken hun 
waardering uit voor deze persoonlijk 
door de voorzitter van de Waterdag 
organisatie, Romano van der 
Meijden, geregelde middag.    

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

Wandeltocht “Camino de Santiago” als 
inspiratiebron voor Robert Pothecary

Galerie De Bunders presenteert 
twee nieuwe exposities. Een van 
Robert Pothecary, de vaste kun-
stenaar van de galerie, en een ex-
positie van  ToPé (Toon Peters) als 
gast kunstenaar.

Robert Pothecary (Southampton, 

1963) is een Britse kunstschilder. 
Hij is sinds 1986 woonachtig bij in 
Sint-Oedenrode en is een professi-
oneel kunstenaar. Zijn passie in zijn 
schilderkunst is zijn zoektocht naar 
de oorsprong van de mensheid,  
de mythologie en de archeologie. 
Deze interesse werd aangewak-
kerd in zijn vroege jeugd, toen hij 
opgroeide in Zuid-Engeland, onder 
de rook van Stonehenge, de prehis-
torische plek waar circa 300 graf-
stenen in cirkels staan opgesteld. 
Samen met zijn vriendjes groef de 
kunstenaar in wording in de bo-
dem naar verborgen schatten, in 

verwachting van het ontdekken 
van iets belangrijks. Erg opvallend 
in deze tentoonstelling is een groot 
werk van de wandeltocht naar 
Santiago de Compostella.

ToPé (Wijchen 1953) is gastexpo-
sant met beelden van diverse ma-
terialen, hij observeert mens, cul-
tuur en natuur en creëert aan de 
hand van die observaties grafisch 
werk (alleen unica), schilderijen, 
mixed media, objecten en instal-
laties. Zijn werk is telkens weer an-
ders. Soms abstract, soms figura-
tief maar steeds is hij op zoek naar 
historische verbindingen tussen 
mens, natuur, materiaal plus het 
onherroepelijke heden. Deze ten-
toonstelling is tevens zijn 25-jarig 
jubileum als kunstenaar.

Open tot en met 29 juli, donder-
dag en vrijdag van 9.00-17.00 uur 
en zaterdag en zondags van 13.00 
uur – 17.00 uur – Bunderdreef 2 
(Boskant) Sint-Oedenrode.

Jos Wijn en Bert de Graaf hebben 
al jaren contact met David Shen en 
Lee Li van het S&L Cultural Exchan-
ge Centre uit Eindhoven. Zij rege-
len uitwisselingsprojecten tussen 
Chinese en Nederlandse muziek-
groepen. Wijn: “Zo’n twaalf jaar 
geleden zat Ben van den Biggelaar 
uit Nijnsel samen met David Chen 
in het Philips Symfonisch orkest in 
Eindhoven. Ze zijn toen kleinscha-
lig begonnen met uitwisseling. 
Het Philips orkest is al eens daar 
geweest, net als een muziekgroep 
uit Den Dungen. Inmiddels regelt 
David uitwisselingen door het hele 
land, tot Den Haag toe. Uit Rooi is 
nog nooit een groep daar geweest, 

maar het kan natuurlijk wel. Zelf 
ben ik in 2005 geweest, tegelijk 
met een Chinese muziekgroep uit 
Eindhoven. Dat was heel bijzonder 
want zij waren nog nooit in hun 
moederland geweest. Het was een 
geweldige ervaring.”
De leden van de percussiegroep 
verbleven in Brussel. Daar traden 
ze op vrijdagavond op. Afgelopen 
zondag speelden ze nog een show 
in Mol (B). David Shen voelt zich als 
een vis in het water in Sint-Oeden-
rode. Twee weken geleden bracht 
hij ook al een bezoek aan Rooi. 
Toen met een groep scholieren uit 
China. “ik wil alle mensen in Sint-
Oedenrode bedanken dat we hier 

welkom zijn”, zegt hij vriendelijk 
en glimlacht. “De mensen zijn hier 
erg warm en aardig. Ze hebben veel 
respect voor ons.” Wong XiaoGeng, 
de president van de school deelde 
de mening van David. Hij was voor 
de eerste keer in Rooi, maar voelde 
zich direct erg welkom.

Pal voor het optreden wisselden 
David, Jos Wijn en Bert de Graaf 
en Wong XiaoGeng nog wat ca-
deau’s uit. De snelle vertaling van 
het Chinees ging voor sommige 
toeschouwers wat te haastig, maar 
gelukkig kregen ze er een mooi 
stukje Chinese muziek voor terug. 

Vervolg voorpagina

Typisch Chinese klanken galmen door Odendael

De winnaars op een rij: Mari Oerlemans (l), 
Wim Verhagen (midden) en Antoon Buiting.
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Popkoor Novelty sluit Indiase 
avonden tevreden af

Ze zijn achter de rug... de Indiase 
avonden. Drie keer hebben Neil 
en Rachel Bird een Indiase maaltijd 
bereid voor gemiddeld 25 gasten. 
Steeds was een heel team 'Novel-
ties' en 'Kindias' aan het werk: in 
de keuken, de bediening, rondom 
de organisatie en voorbereiding en 
voor het decoreren en inrichten 
van de ruimtes. Het was een heel 

werk maar het was het méér dan 
waard! We hebben een mooi be-
drag bij elkaar gewerkt voor Stich-
ting Kindia. Hoeveel? Dat houden 
we nog even geheim tot de jubi-
leumvoorstellingen op 15 en 16 
december in de Blauwe Kei te Veg-
hel. Zorg dus dat je erbij bent - de 
kaartverkoop start in september! 

Muziek op en rond het Smitsorgel   

Organist Istvan Eperjesy speelt in Sint-Oedenrode     
Istvan Eperjesy speelde afgelopen zaterdagmiddag op 
het Smitsorgel in Sint-Oedenrode. De organist  (gebo-
ren 1969) is al op zeer jonge leeftijd begonnen met 
het spelen van orgel. Later is hij orgel gaan studeren 
bij Jan van de Laar op het fraaie Robustelly-orgel in 
Helmond. 

Hij nam deel aan internationale orgelconcoursen en 
volgde verschillende interpretatie-cursussen. Regelma-
tig treedt hij op als orgelsolist. Als kerkorganist is hij 
verbonden aan diverse kerken in regio Helmond/Eind-
hoven. In het dagelijks leven is hij Software Engineer bij 
Bosch Rexroth Electric Drives & Controls te Eindhoven.

De regen gutste buiten naar beneden, maar om half 
vier begon zijn concert, bijgestaan door Roelof Ham-
berg. Ondanks de regen waren er toch nog een zestigtal 
orgelmuziekliefhebbers aanwezig. Op het programma 
stond: “Concerto C-Dur” van J.S. Bach, “Andante fuer 
eine Walze in eine kleine Orgel” van Mozart, “Trio in C-
moll” ook van Bach, “Cantilena” door J.G. Rheinberger 
en tot slot “Choral Nr. 3” van C. Franck. Bij deze Choral 
gingen de klankstromen als een orkaankracht door de 
kerk.
Om half vijf ging het publiek toch muzikaal voldaan 
de kerk uit. Het begon weer wat te regenen, maar het 
was een mooi orgelconcert geweest en dat maakte alles 
goed. Dank aan de “vriendenkring Smitsorgel” die dit 
gratis concert mogelijk maakte. info: 
www.sintmartinusparochie.nl/smitsorgel

Officieel Mercedes-Benz dealer met  
messcherpe tarieven! 
Bel snel voor een afspraak!
Altijd meer dan 50 occasions op voorraad!!

WIJ ZIJN VAN 
20 T/M 29 AUGUSTUS 

GESLOTEN

Markt 2a
Sint - Oedenrode
Reserveringen: 0413 - 490 304
www.restaurantosteria.com

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

- Eten bij strekenproeverij van den elsen in de
  vernieuwde serre en het terras van de Gertruda Hoeve
- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

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

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

In de maand juli een lekker 

streekproduct bij de koffie!

Vervolg voorpagina

Rooise fietsvierdaagse ziet het levenslicht
“Normaal gaan we samen winke-
len, maar omdat mijn man mee in 
de organisatie zit, hebben we be-
sloten om mee te doen.” “Zullen 
we voor de 60 km gaan?” onder-
breekt vriendin Mieke Migchels uit 
Lieshout haar. Zij kent het klappen 
van de zweep. In de afgelopen vier 
jaar fietste de tachtigjarige dame 
maar liefst 14700 km. “Meestal 
fiets ik rondom Sint-Oedenrode, 
omdat op de grens met Rooi en 
Mariahout heb gewoond.” De 
dames komen de komende vier 
dagen aan hun trekken, want de 
routes leiden de fietsers iedere dag 
door Rooi en omstreken. Van Eind-
hoven tot Den Bosch en van Hees-
wijk tot aan Boxtel.

Nadat wethouder Cees van Ros-
sum samen met Riky Verstappen 
als startschot een grote beschuit 
met muisjes onthulde, richtte hij 
zich tot de fietsers en de organisa-
tie. “Toen ik nog bij Stichting Rooi 
Promotie zat, ben ik zijdelings bij 
dit geweldige initiatief betrokken 
geweest. Ik hoop dat het een goed 
vervolg krijgt de komende jaren, 
maar daar ben ik van overtuigd. Ik 
wens jullie allemaal veel plezier!” 

De wethouder refereerde nog 
even aan het weer, dat naar alle 
verwachting beter zal zijn op de 
tweede dag. Toch werd het de-
zelfde ochtend alsnog droog en 
prompt leverde dat extra partici-
panten op. De teller haalde bijna 
de 500 en dat was voor een eer-
ste dag zeker niet slecht. Kijk voor 
meer informatie op 
www.rooifietst.nl. 
Voor foto’s kunt u kijken op 
www.mooirooi.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Juwelier Rooyackers • Pastoor Spieringsstraat 41 • Uden • (0413) 26 36 82

GevraaGd: 

sloopGoud

contante betalinG, hooGste daGkoers!

Uitgezonderd acties

Gouden horloGes - colliers 

armbanden - rinGen - oorknopjes - ook zilver

40 t/m 70%

tRoUwRingen
oPRUiming

40 t/m 65%

Over de Knoptorenkerk

Aan de Kerkdijk in Sint-Oedenrode 
staat de Knoptorenkerk, mooi gele-
gen aan de rivier de Dommel. Het 
imposante gebouw stamt uit het 
jaar 1410, en wordt door velen be-
schouwd als dé historische beziens-
waardigheid van Sint-Oedenrode.

De Knoptorenkerk is sinds 2009 ei-
gendom van de Stichting Knopto-
renkerk, een stichting die tot doel 
heeft dit rijksmonument in stand te 
houden en toegankelijk te houden 
voor publiek door het organiseren 
van kleinschalige evenementen op 
cultureel, maatschappelijk of religi-
eus gebied. De Knoptoren is door 
de gemeente Sint-Oedenrode bo-
vendien aangewezen als één van de 
drie trouwlocaties in de gemeente, 
en daarnaast zijn er nog vele an-
dere mogelijkheden waarvoor deze 
unieke locatie te gebruiken is. 

Door de bijzondere uitstraling is 
de Knoptoren een perfecte locatie 
voor een bijeenkomst met een spe-
ciaal tintje. U kunt er terecht voor 
een receptie, diner, lunch, concert, 
doopdienst of familiebijeenkomst. 
Maar ook voor een vergadering, 
lezing of presentatie is de Knopto-
ren een inspirerende uitvalsbasis; 
een ruimte waarin de beste ideeën 
tot stand komen. We denken graag 
met u mee over de mogelijkheden.   

Huwelijk
Uw trouwdag moet een prachtige 
dag worden, en dus trouwt u het 
liefst ook op een prachtige locatie. 

Met de grote kroonluchters, de bij-
zondere preekstoel en het roman-
tische karakter maakt de Knop-
toren uw plaatje misschien wel 
compleet. De sfeer wordt boven-
dien nog eens extra versterkt door 
de idyllische omgeving waarin de 
Knoptoren is gelegen: het dom-
mellandschap. Buiten trouwen, 
feesten of genieten van een hapje 
of drankje behoort dan uiteraard 
ook tot de mogelijkheden. 

Uitvaart
Ook een uitvaartdienst, herden-
kingsdienst of avondwake kan 
georganiseerd worden in de Knop-
toren. U bepaalt zelf op welke ma-
nier u inhoud wilt geven aan de 
dienst. De kerk is niet gebonden 
aan een geloofsovertuiging.

De Knoptoren biedt, afhankelijk 
van het gebruik, plaats aan maxi-
maal 125 personen. De mogelijk-
heden van catering zijn bijzonder 
uitgebreid, en worden geheel naar 
uw wensen ingevuld. We denken 
graag met u mee. 
dhr. P.F.H. de Koning.Tel: 06 2391 
6912 of 0413 375165, Email: pe-
terdekoning50@gmail.com 

Voor uitvaart / herdenking of 
avondwake kan uitvaartverzorging 
Kuis u uitstekend ondersteunen. 
Adres: Sluisplein 58-60 
5492 AM Sint-Oedenrode. 
Tel: 0413 472544 
Email: uitvaart@akuis.nl  
Website: www.begrafenisencrematie.nl

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

Rooise Damianen ontvangen 
Tsjechische Damianen

Na de verhuizing van het Da-
miaancentrum van Olland naar 
het nieuwe onderkomen achter 
het voormalig Damiaanklooster is 
er veel veranderd. Het bestuur van 
het Damiaancentrum koos voor 
een nieuwe strategie. De stichting 
zet zich in voor de kwetsbare men-
sen in de samenleving, is nu meer 
in het nieuws en wordt steeds 
bekender bij het publiek in Rooi 
en omstreken. Ook de website 
kreeg een facelift en dat zorgde 
ervoor dat het Damiaancentrum 
in het buitenland werd gevon-
den. De Belg David Francis vond 
het Damiaancentrum en maakte 
automatisch een link met een ver-
wante stichting in Tsjechië. Op 9 
augustus komt een delegatie naar 
Sint-Oedenrode.

David Francis is een Belg die in zijn 
jeugd opgroeide in Praag. Hij is al 
27 jaar bevriend met Evžen Adá-
mek die hij via zijn vader leerde 
kennen. Zijn vader hielp de Tsjechi-
sche mensen nog jarenlang, nadat 
ze weer in België waren gaan wo-
nen.  Evžen heeft zich na de val van 
het communisme in 1989 in eerste 
instantie ingezet voor gehandicap-
te mensen het in toenmalige Tsje-
cho-Slowakije. Deze groep werd 
opgeborgen in instellingen waar 
ze niet de zorg kreeg die het nodig 
had. Voor de rest van de samenle-
ving bleven ze onzichtbaar. Evžen 
opereerde als vrijwilliger en dat was 
zeer ongewoon. Het behoorde niet 

tot de cultuur van een land dat 40 
jaar communisme had gekend. 

Toch lukte het de Tsjech om een 
Caritas-organisatie (Caritas is een 
internationale hulporganisatie die 
vertegenwoordigd is in 165 lan-
den) op te zetten voor gehandi-
capten en uit te breiden met ande-
re groepen kwetsbare mensen en 
activiteiten zoals een tehuis voor 
ongehuwde moeders, maar ook 
voor vaders en moeders van kin-
deren met opvoedingsproblemen, 
slachtoffers van huiselijk geweld, 
mensen die thuiszorg nodig heb-
ben, doven, sociale en kunstzin-
nige therapieën, hulp en advies bij 
financiële conflicten. Er werken nu 
ongeveer tachtig mensen, waarvan 
zo’n vijfentwintig als vrijwilliger.

Zijn contact met David Francis 
zorgde ervoor dat Tsjechische Ca-
ritas verpleegsters stage kwamen 
lopen in België. Uit dankbaarheid 
voor de hulp en vriendschappelijk-
heid die van de mensen in België 
werd ontvangen is één van de 
centra in Znojmo in 1995 Da-
miaancentrum genoemd. In dat 
jaar werd Pater Damiaan zalig ver-
klaard. Evžen had een vooruitzien-
de blik toen hij het centrum Hei-
lige Damiaan noemde. Pas in 2009 

werd de pater Heilig verklaard. 
 
In augustus komt een Tsjechische 
delegatie voor een week naar Bel-
gië om de vrijwilligers te bedan-
ken voor hun inzet. Dat doen ze 
ter ontspanning, om iets van pater 
Damiaan te weten te komen, maar 
ook als werkbezoek. De Tsjechi-
sche overheid geeft namelijk al-
leen subsidie voor de trip wanneer 
er een stage wordt gelopen van in 
totaal 24 uur. 

Barbara Riesebos, sinds driekwart 
jaar voorzitter van het Damiaan-
centrum uit Sint-Oedenrode: “De 
Tsjechen komen ons bezoeken op 
9 augustus. Eerst zullen zij zich 
voorstellen aan ons en dan wij aan 
hen. Tevens vertellen we ze wat 
ons drijft en waar we de inspiratie 
vandaan halen. Daarna gaan we 
lunchen bij Brownies en Downies. 
Dat past perfect in het gedachten-
goed van beide centra. ’s Middags 
is er een Onderonsje met als the-
ma ‘ouder worden’. Hoe is dat in 
Tsjechië? We zijn erg benieuwd en 
hebben ontzettend veel zin in de 
ontmoeting. Of we volgend jaar 
een bezoek brengen aan Tsjechië? 
Wie weet!”

Het bestuur van het Damiaancentrum v.l.n.r.: Hans Lakwijk, 
Henriette Snelders, Barbara Riesebos en Piet Elands

De Knoptoren
Burgerlijk huwelijk
Kerkelijk huwelijk

Receptie
Lunch
Diner

Familiebijeenkomst
Concert

Vergadering
Lezing

Presentatie
Uitvaartdienst
Koffietafel
Doopdienst

Voor informatie / beheer:
De Knoptoren

P.F.H. de Koning
Emmausstraat 9

5492 BK Sint-Oedenrode
T: 0413-375165
M: 06-23916912

E: peterdekoning50@gmail.com
www.deknoptorenkerk.nl

DeMooiRooiKrant
Wat is ie lekker dik !!!
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OPRUIMING!
NIEUW
PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen 
en tegelmotief, 
in 11 kleuren,  4 mm dik, 
voelbare structuur, 
met v-groef,
uitermate geschikt 
voor vloerverwarming 
en koeling.

van 39,95

INTRODUCTIEPRIJS

26,95
 m2

INCL. BTW

MULTIPLANK 
RUSTIEK 
FRANS EIKEN
15 mm dik, 
18 cm breed,
4 mm toplaag,
onbehandeld, 
met v-groef, 
rondom mes en 
groef.

NU

9,95
 m2

INCL. BTW

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN
7 mm dik,
klasse 32,
in 8 kleuren.

van 18,95

INCL. BTW

WEG ERMEE

WEG ERMEE

NU

35,95
 m2

INCL. BTW

van 49,95

LAMEL PARKET 
RUSTIEK EIKEN 
LANDHUISDELEN
19 cm breed, 15 mm dik, 
toplaag 4 mm, 
met v-groef, 
gerookt wit of 
gerookt naturel geolied.

NU

29,95
 m2

INCL. BTW

WEG
ERMEE!

WEG ERMEE

van 34,95

WEG ERMEE

MASSIEVE 
TRAP 
RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf te 
monteren! Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder 
breken en/of beschadigen. Voor zowel open als dichte trappen. 
Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: van 109,- nu 55,- per  trede

Prijs van trap 13 treden, incl. stootborden, 
anti-sliprand, lijm en olie:

* Excl. montage, 
montage complete trap v.a. 400,-

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.
VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

ZOTTE ZOMER

DIVERSE 
RESTANTEN 

IN PARKET EN LAMINAAT!
ABSOLUTE 

BODEMPRIJZEN!
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STUNTPRIJS!

645,-*
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Dank je de Koekoek

Het viel niet mee om een en-
thousiast stukje te schrijven over 
de Koekoek. Het duurde dan ook 
even. Het ontbrak volledig aan in-
spiratie. De Koekoek spreekt ook 
niet echt tot de verbeelding net 
zoals de zeearend, de ijsvogel of 
een bever. Hij heeft niet echt iets 
opvallends moois. Hij kan niet 
echt iets indrukwekkends. Ooit 
gehoord van het prachtige gezang 
van de koekoek? Ik niet. 

Door: Arno Vlooswijk

Het is eigenlijk niets dan ellende met 
dit gevogelte. In de biologie staat hij 
te boek als een “broedparasiet”. Hij 
laat zijn jongen grootbrengen door 
anderen. Dat wisten we al, weinig 
nieuws. Het kan soms een oplos-
sing zijn, maar als structureel ken-
merk is het niet echt te waarderen. 
Waarschijnlijk kwakt hij zijn eieren 
in andermans nest om meer tijd 
over te hebben om zelf ongestoord 
verder te paren. Er is ook nog een 
hommelsoort die hetzelfde kunstje 
flikt. Deze draagt de toepasselijke 
naam “Koekoekshommel”. Bij de 
vlinders is het Gentiaanblauwtje 
een bekende luie donder. Zijn lar-
ven stinken precies hetzelfde als de 
larven van de mieren. De mieren 
merken dus het verschil niet als er 
zo’n Gentiaanse rotzak in het nest 
binnendringt en zijn de klos. Van 
zogenaamde “broedvlekken” zal 
de koekoek weinig last hebben. Dit 

zijn kale plekken op de buik van een 
“normale” vogel. Hier zijn veren 
tijdelijk weggeplukt en afgevallen 
zodat de warmteoverdracht van het 
vogeltje op de eieren optimaal is. 
Die broedplekken zien er zeer pijn-
lijk uit, maar spreken wel tot de ver-
beelding, indrukwekkend, afzien. 
Niets van dit alles bij de Koekoek. 
De bekende uitdrukking  “dank je 
de koekoek”, zegt ook al genoeg. 
Vrij vertaald “De duivel moge je 
erom halen dat dit zo is". Je kraamt 
onzin uit, ik geloof er niets van. Zo 
“trots als een pauw” en “met de 
kippen op stok” klinken toch iets 
positiever. 

De koekoek heeft iets arrogants, 
hij wil altijd haantje de voorste zijn. 
Een beetje net als Jack Nickolson 
in de hitfilm “One Flew over the 
cockoo’s nest”. Jack speelt hierin 
voortreffelijk een psychiatrische 
patiënt,  maar van het verhaal 

wordt je ook niet echt vrolijk.  In 
tegenstelling tot de wat grijzige 
gestreepte “Cuculus canorus” is 
Boer Koekoek wel een kleurrijk fi-
guur. Een bekend politicus van de 
boerenpartij. Op de wiki-pagina 
van deze boer Koekoek is het stuk-
je over zijn politieke affaires overi-
gens veel langer dan van zijn pres-
taties. Ook niet iets om echt trots 
op te zijn.  Dat “Cuculus canorus” 
(Latijns voor Koekoek) klinkt dan 
misschien wel sjiek en protserig, 
maar het stelt weinig voor, alle 
dieren hebben zo’n Latijnse naam. 
Dus kortom over de Koekoek valt 
weinig goeds te melden. Het enige 
bijzondere wat ik kon vinden was 
dat een engelse onderzoeker een 
stel Koekoeks een GPS om gebon-
den heeft om te kijken waar ze 
heen vliegen in de winter. Ze vlie-
gen blijkbaar elk jaar dwars over de 
Sahara naar Afrika. Dat is dan op 
zich best wel knap, maar dat doet 
een klein vlindertje als de Atalanta 
ook. Laat ze nog maar even verder 
onderzoeken, misschien vinden ze 
dan nog wel iets bijzonders. Mocht 
je iets horen laat even weten: 
ivnrooi@gmail.com. 

foto: Jan Ebbenn

Het was volgens onze burgemeester geen optie om de naam  Rooi in 
de slogan te hebben, want niemand weet wat dat is. Was ik in Zuid-
Frankrijk op vakantie vraagt mijn camping buurman uit Zundert waar 
ik vandaan kwam. Zeg ik netjes: “Sint-Oedenrode”, waarop de man 
zegt: ”Oh, Roi bedoelde…”

Het allitereerde zo mooi: gemoedelijk, gastvrij, groen. Ja dat klopt, 
maar gezien de vele bulten op de verschillende wegen in Rooi, zo-
als de Zwembadweg en het Kofferen kunnen we beter kiezen voor: 
gebobbeld, gerimpeld, glooiend. Wat te denken van onze groene ge-
meente, waar de verschrikkelijk lelijke blauwe bakken erg in de weg 
staan en voor vele Rooienaren een doorn in het oog zijn: Groeizaam, 
groenachtig en groenland zijn dan ook geen optie.

Als het dan toch moet allitereren heb ik nog wel wat suggesties, ook 
wat algemene, zoals de slogan van nu is, want die geldt voor bijna 
alle gemeentes in Brabant. Mijn toevoegingen: gekleurd, genereus, 
gezegend, gewoon, gerenommeerd, geinig, glorieus, getalenteerd,, 
gelauwerd, gebloemd, grandioos, geniaal, geurig, groots, geducht, 
guitig, geweldig, gekroond, gedreven, gemêleerd, grappig, gracieus, 
geciviliseerd, galant, glansrijk, grotesk, gaaf.

De borden zullen te klein zijn vrees ik. Wat er ook op de borden staat, 
ik geloof dat het gros van de inwoners van ons dorp tevreden is met 
leefomstandigheden hier. Ik in ieder geval wel. Iedereen een fijne va-
kantie. Ik besluit met een spreuk, om nog eens duidelijk aan te geven 
dat ik graag in Rooi woon: ”ik ben zû tevreje es ’n vlieg op ‘nne 
stront.”

Rois Praotje
Rois Praotje Column door: Nico van de Wetering   

Nieuwe slogan voor Sint-Oedenrode     

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
www.gezondblauw.nl
mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

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.

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

EHBO vindt nieuwe locatie in zorgboerderij  

Na 10 jaar in Boskant gehuis-
vest te zijn geweest is afgelo-
pen weekend de EHBO vereni-
ging verhuisd naar Zorgboerderij 
“Dommelhoeve” aan het Catha-
lijnepad.  Hiermee is een eind ge-
komen aan een lange zoektocht 
naar een nieuw onderkomen.

Het zoeken naar steeds een nieu-
we locatie om de lessen te geven 
was de EHBO vereniging in het 
verleden niet vreemd.  Al vanaf 
de jaren 80 heeft de vereniging 
voor korte of langere tijd bin-
nen de Rooise gemeentegrenzen 
steeds van onderkomen moeten 
wisselen. Hieraan was een eind 
gekomen toen in 2001 speciaal 
voor de EHBO vereniging een les-
locatie aan de sporthal in de Bos-
kant werd gebouwd.  Hoewel het 
leslokaal zover uit het centrum 
lag, wat door enkele leden als een 

groot nadeel werd gezien,  vol-
deed het verder aan alle wensen.

Eind 2011 verliep het huurcon-
tract met de gemeente en uit 
de gesprekken met het gemeen-
telijk sportbedrijf, momenteel 
de verhuurder van deze locatie, 
bleek dat voor de nieuwe huur-
termijn fors meer betaald moest 
gaan worden. Het bestuur van 
de EHBO vereniging vond het 
daarom niet meer verantwoord 
om voor een nieuwe periode een 
huurcontract aan te gaan. 

Er werd besloten om het con-
tract te verlengen tot april 2012 
en in die tijd te zoeken naar een 
nieuwe locatie. Hierbij werden 
vele locaties in Sint-Oedenrode 
bekeken waarbij tenslotte voor  
Zorgboerderij de Dommelhoeve 
werd gekozen. De samenwerking 
met de familie Wiersma verliep 
meteen heel prettig en de ver-
eniging kreeg alle medewerking 
voor aankleding en de inrichting. 

Vanaf het nieuwe seizoen zullen 
de lessen aan de meer dan 100 
tellende leden in de dag accom-
modatie van deze zorginstelling 
worden gegeven. Tevens heeft 
Stichting Reanimatie Sint Oeden-

rode, die naast de EHBO vereni-
ging ook gebruik maakte van het 
leslokaal in de Boskant ook beslo-
ten om mee te verhuizen.

Een unieke locatie, niet alleen 
omdat het dicht bij het centrum 
is gelegen, waardoor vele cursis-
ten nu weer met de fiets kunnen 
komen, met uitzicht op de Dom-
mel, maar ook omdat we tijdens 
de lessen de zorgboerderij vol-
ledig mogen gebruiken. De ver-
eniging is ervan overtuigd In de 
Dommelhoeve niet alleen een 
leslokaal met veel sfeer gevonden 
te hebben, maar deze zorgboer-
derij biedt zeker ook een veel-
zijdige omgeving met een scala 
aan mogelijkheden om de eerste 
hulpverlening zo reëel mogelijk te 
kunnen beoefenen.

Na het leegruimen van “de 
Zwachtel”, zoals het leslokaal in 
de Boskant werd genoemd, en de 
verhuizing naar de zorgboerde-
rij is de verwachting dat de ver-
eniging weer een nieuw en zeer 
functioneel onderkomen heeft 
gevonden, waarbij ook nieuwe 
leden hun weg naar de EHBO 
vereniging zullen vinden.

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

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

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

Maaiers vakantieperiode Mooi Rooi.indd   1 6/18/2012   1:36:59 PM

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Kinderboerderij de Kienehoeve & Stichting Rooi Hartsafe krijgen cheque

Maandag prijzenfestival Roois Tourspel
 in café ‘t Pumpke
Na komend weekend zit de Tour 
de France er alweer op. We heb-
ben ons mee laten slepen door 
prachtige beklimmingen, strakke 
tijdritten, miraculeuze eindsprints 
en pijnlijke valpartijen, maar nu 
wordt het tijd om prijzen te ver-
delen. Iedereen die mee heeft ge-
daan maakt kans op erg mooie en 
zorgvuldig geselecteerde prijzen. 
Niet alleen daarom moet je maan-
dag komen. De maandagavond na 
de Tour is traditioneel zeer gezel-
lig in ’t Pumpke. Voor zowel deel-
nemers als niet-deelnemers van 
het Roois Tourspel.

Er is gekozen om dit jaar twee 

goede doelen te steunen. Dit zijn 
Kinderboerderij de Kienehoeve & 
Stichting Rooi Hartsafe. Zij zullen 
dezelfde avond nog een cheque uit-
gereikt krijgen. Op de Kinderboer-
derij Kienehoeve werken mensen 
met een verstandelijke beperking 
samen met vrijwilligers van Stich-
ting Kinderboerderij Kienehoeve. 
Zonder elkaar zou de Kinderboer-
derij in de afgelopen twaalf jaar van 
haar bestaan nooit uitgegroeid zijn 
tot wat het nu is: een ontmoetings-
plaats voor mensen met en zonder 
beperking en voor mens en natuur. 
De EHBO vereniging heeft samen 
met een aantal andere initiatiefne-
mers het plan Rooi Hartsafe opge-

zet. Dit plan houdt in dat er in Rooi 
voldoende AED's moeten komen, 
dat praktisch overal binnen 5 mi-
nuten een AED-apparaat beschik-
baar is. De snelle beschikbaarheid 
van deze apparaten maakt dat 
overlevingskansen voor mensen 
met een hartstilstand tot wel 80% 
toenemen. 

Rondemiss  
Maandag zal ook de kersverse 
Rondemiss van het Roois Tourspel 
2012 acte de presence geven tij-
dens de prijsuitreiking. De afgelo-
pen weken heeft iedereen op en-
kele dames kunnen stemmen via 
Facebook. Ben jij ook benieuwd 
welke mooie dame de prijzen komt 
verdelen? Kom dan maandag kij-
ken.

Prijzen
Evenals vorig jaar ligt er voor de 
winnaar van het Tourspel een prijs 
klaar van maar liefst 
€ 454,-. Er zijn tientallen andere 
prijzen te winnen, zowel met het 
spel als met de loterij. Een over-
zicht van de prijzen zal spoedig op 
www.rooistourspel.nl verschijnen.

Website Roois Tourspel actueel 
en informatief
Op www.rooistourspel.nl staat iedere dag direct na de finish van iedere 
etappe de tussenstand van het Roois Tourspel online. Het is een ide-
ale manier om meteen te kijken waar je staat. Je kunt zelfs de scores 
van je vrienden heel gemakkelijk bijhouden door een vinkje achter hun 
naam aan te klikken. Daarnaast staan alle etappes geregistreerd. Welke 
bergen moeten ze over? Hoe lang is de etappe? Alles is zichtbaar. Als 
extraatje staat er eveneens iedere dag een nieuwe column online met 
natuurlijk wielrennen als thema. Hieronder vind je een voorbeeld. Wil je 
er meer lezen? Kijk dan maar eens op www.rooistourspel.nl

Don’t look back in anger

And so sally can wait, she knows it's too late as we're walking on by
Her soul slides away, but don't look back in anger i heard you say 

Misschien komt dit je wel bekend voor als je dit leest. Het is een frag-
ment uit ‘Don’t look back in anger’, één van de vele tophits die de 
gebroeders Gallagher de wereld in slingerden met hun band Oasis. Het 
schoot me te binnen toen ik Wiggins vandaag op tv zag.

Door: Jeroen van de Sande
 
Ze zeggen wel eens ooit dat je geen verschil kunt zien tussen negers of 
Chinezen. Ze lijken allemaal op elkaar. Er wordt ook gezegd dat Chi-
nezen ons niet uit elkaar kunnen houden. Ik kan niet geloven dat het 
op Nederlanders slaat, op Engelsen wel, dat lijkt me duidelijk. Kijk maar 
eens goed naar Wiggins. Hij past perfect in een Brittpop-band. Het 
hoeft niet per se Oasis te zijn. Het is een Brit ten voeten uit…
 
Een Brit drinkt teveel, is luidruchtig, gaat graag naar Spanje op vakantie 
of ergens waar veel zon is en houdt van voetbal. Van de eerste twee 
weet ik zeker dat Wiggins in het profiel past. Hij is namelijk niet op zijn 
mondje gevallen – getuige zijn onbescheiden manier van veinzen alsof 
hij bescheiden is - en na zijn medailles op de Olympische Spelen greep 
hij (te) vaak naar de fles. Ook de laatste twee profielschetsen zijn niet 
moeilijk. Een gemiddelde (Engels)man houdt van voetbal en wie is er 
op tegen om in vrije uurtjes onder de Zuidelijke zon te liggen als je de 
regen beu bent?
 
Britten zijn meestal geen consistente topsporters. Te vaak zie je ze falen 
na enig succes. Daarom zie je ook zo weinig Britten aan de top in ver-
schillende sportdisciplines en dat terwijl het zo’n groot land is. Dat Wig-
gins nu het geel draagt is een zeldzaamheid voor het Britse wielrennen. 
Wedden dat hij deze heldenstatus niet langer volhoudt dan twee jaar? 
Dan zeg ik hem: ‘Don’t look back in anger.’ De appel valt gewoonweg 
niet ver van de boom….

Jaarlijkse veldwedstrijd handboogschieten vooral nat en modderighandboogschieten

Handboogvereniging Concordia  heeft 
afgelopen weekeinde haar jaarlijkse 
zomerveldwedstrijd gehouden  bij Van 
den Berk boomkwekerijen in Boskant.
Er zouden 240 deelnemers zijn verdeeld 
over 48 doelen. Hiervan stonden 24 
doelen in de Scheken en 24 doelen in 
en rondom de boomkwekerij opgesteld.

Tijdens deze wedstrijd waren tevens de 
regio kampioenschappen en de selec-
tie voor de wereldkampioenschappen, 
welke in Val di Serre in Frankrijk gehou-
den worden. Er waren zes startplekken 
te vergeven.
 
De weersverwachtingen waren niet gun-
stig, zodat veel schutters zich hadden 
afgemeld of gewoonweg niet kwamen 
opdagen. Nadat de late afzeggingen en 
gewoonweg niet aan de start verschijnen 
waren opgelost kon de wedstrijd op za-
terdag met een vertraging van ruim een 
half uur beginnen.We hadden net de 
eerste stortbui gehad toen de wedstrijd 
met een startschot kon beginnen. Het 
terrein was nog in een redelijke staat. 

Naarmate de  dag vorderde en de regen 

bleef aanhouden veranderde het terrein 
in een echte modderpoel. Voor de schut-
ters zelf maakte dit niet zoveel uit, doch 
de conditie van de schutters ging hier 
een grote rol spelen. De concentratie ligt 
niet alleen bij het schieten, maar ook bij 
het lopen om valpartijen te voorkomen. 
Het eerste parcours van 24 doelen stond 
voor 75 % opgesteld in de Scheken waar 
het zeer zwaar was. De bladeren van de 
bomen gingen steeds lager hangen. Het 
was moeilijk om er doorheen te schieten. 
De laatste schutters kwamen met onge-
veer twee uur vertraging het bos uit.

Wat op viel, was dat er ondanks het 
mindere weer niet werd geklaagd. Op 
zondag waren de weergoden ons beter 
gezind. Na een kleine bui vroeg in de 
morgen konden we ongeveer op tijd be-
ginnen. Wie op zaterdag in de Scheken 
geschoten had, mocht nu in de boom-
kwekerij beginnen of andersom. Het 
maakte niet veel uit. Ook in de kweke-
rij was het blubber en uitkijken voor de 
sporen van de zware machines.

Aan het einde van de wedstrijd was 
toch iedereen tevreden. Niet altijd over 

de geschoten punten, maar wel 
over het mooie terrein wat 
voor de schutters, die er 
voor de eerste keer waren, 
en de vele buitenlanders 
(o.a. uit IJsland) een er-
varing rijker was. Met 
dank aan de gebr. v.d. 
Berk voor het gebruik 
van het terrein. Nu 
naar de volgende 
wedstrijd. Het Ne-
derlands Kampi-
oenschap op 8/9 
september a.s. Als 
de weergoden 
ons gunstig ge-
zind zijn aan 
de Espendonk 
en bij de zui-
veringsinstalla-
tie aan de Bos-
kantseweg.

H.B.V. Concordia
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Degradatiespook hangt boven Nijnselbeachsoccer

Komend weekend zijn er 2 speeldagen in het 
Hommerson Beach Soccer Stadium in Sche-
veningen. A.s. zondag komt BS Nijnsel / TVE 
Sport twee keer in actie om lijfsbehoud veilig 
te stellen. Met nog 2 wedstrijden op het pro-
gramma staat BS Nijnsel / TVE Sport op de 
laatste plaats in de Eredivisie. Het punten-
aantal is evenveel als dat van BS Rotterdam, 
maar de Nijnselnaren hebben een slechter 
doelsaldo dan de meervoudig landskampi-
oen. Twee punten boven BS Nijnsel / TVE 
Sport staat regerend landskampioen BSWW. 
Hieruit blijkt maar dat de competitie een stuk 
sterker is geworden t.o.v. afgelopen seizoen. 
Ploegen die toen makkelijk bovenin mee 
draaiden zitten nu ook in de gevarenzone. 

BS Nijnsel / TVE Sport speelt dus nog 2 com-
petitiewedstrijden. Om 10.00uur wordt er af-
getrapt tegen het reeds veilige Den Haag. Om 
12.00u staat de afsluiting van dit seizoen op 

het programma tegen Katwijk dat nog volop 
in de strijd is om de play-offs. De concurren-
ten Rotterdam en BSWW komen respectieve-
lijk om 14u en 16u in actie. Zij spelen beide 
dus slechts één wedstrijd. Het doelsaldo van 
de Nijnselnaren is een stuk beter dan dat van 
BSWW.  Er moet dus sowieso 1x gewonnen 
worden en afhankelijk van de uitslagen van 
de concurrenten misschien zelfs 2x. In dat 
laatste geval is BS Nijnsel / TVE Sport zeker 
van handhaving omdat BS Rotterdam er dan 
niet meer boven kan komen.  

Met een fitte selectie gaat BS Nijnsel / TVE 
Sport zondag naar Scheveningen.  Het goede 
nieuws kwam vooral uit Volkel waar Ruud 
Verstegen voldoende hersteld lijkt van een 
slepende voetblessure. Ruud is al jarenlang 
een vaste BS Speler, maar kwam dit seizoen 
vanwege de kwetsuur helaas nog niet in actie.  
De volgende spelers gaan deze zondag mee: 

AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Belangrijk weekend voor BS Nijnsel / TVE Sport

Maandag 23 juli
Grootse 

prijsuitreiking 
Roois Tourspel

Vanaf 19.00 uur
Prijsuitreiking vanaf 20.00 uur

Let op: loten ophalen voor 20.00 uur!

Met medewerking van een zeer charmante 
Rondemiss en het meest aangenaam 

gestoorde meezing orkest ‘de Sanseverias’!!
Borchmolendijk 11 | 5492 AJ | Sint Oedenrode | 0413 - 216003

www.cafepumpke.nl

Jeroen van Gastel – Nijnsel / Amsterdam
(Johnny de Laat) – Nijnsel, Ruud Verstegen 
Volkel, Rob van de Laar – Nijnsel, Gerben 
Redering – Aarle Rixtel, Renee de Vries 
– Aarle Rixtel, Paul van der Rijt – Nijnsel, 
Leon Peters – Nijnsel, Lars van Zutphen – 
Nijnsel, Rob Witlox – Nijnsel en Len Koe-
man – Nuenen. Als u wilt komen kijken en 
met ons mee rijden. Dat kan: We vertrek-
ken om 07:25u vanaf de kerk in Nijnsel.

KNVB-Beker
A.s. zaterdag wordt tevens het toernooi om 
de KNVB Beker gespeeld. BS Nijnsel / TVE 
Sport heeft geloot tegen BS Hoorn en te-
gen de winnaar van de Haaglanden Beach 
Soccer Cup, HBS. De nummers 1 en 2 uit 
de poule plaatsen zich voor de kwartfinales. 
De eerste wedstrijd staat rond 11.00u op 
het programma. Wedstrijden duren in de 
beker slechts 1 x 20 minuten. 

Afgelopen seizoen wist BS Nijnsel / TVE 

Sport nog te verrassen in het bekertoer-
nooi. Pas in de finale moest de ploeg met 
2-1 het onderspit delven tegen BSWW dat 
uiteindelijk dus de dubbel zou pakken. Kan 
BS Nijnsel / TVE Sport ook dit jaar weer 
stunten?  Omdat alles op de zondag gericht 
is gaan we dit proberen met een enigszins 
uitgedunde selectie.

Nederlands Team plaatst zich voor WK in 
Tahiti 2013
Afgelopen week werd het kwalificatietoer-
nooi voor het Wereldkampioenschap Beach 
Soccer gehouden in Moskou. Het Neder-
lands Team wist hier verrassend 4e te wor-
den. Dit is net voldoende voor een plek op 
het WK Beach Soccer dat in augustus 2013 
in Tahiti wordt gehouden. Een knappe pres-
tatie voor het team met spelers uit de Eredi-
visie dat gecoacht wordt door bondscoach 
Niels Kokmeijer. 
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bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 11/7:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 72,50 
% 2 Echtpr. v.Gerwen 60,00 % 3 
Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
58,33 % 4 Dms. R.v.Hoof- N.Philipsen 
55,00 %.

 

Uitslagenwandelen 3,4 en 5 augustus vanuit Geldrop

Vooruitblik kempische wandeldagen 
OLAT

In de weken na de Nijmeegse 
Vierdaagse wordt het stil in wan-
delland. Wat goed dat OLAT 
dan begin augustus ons de wan-
delschoenen laat aantrekken: 3 
dagen de mogelijkheid om de 
mooie omgeving rondom Mierlo, 
Nuenen en Heeze te verkennen 
tijdens de Kempische Wandel-
dagen. Vanuit de bekende start-
plaats in Sportcomplex De Kievit 
in Geldrop starten op 3, 4 en 5 au-
gustus dagelijks 3 wandelafstan-
den langs akkers en weilanden, 
maar vooral door de prachtige na-
tuurgebieden met bossen, vennen 
en uitgestrekte heidevelden. 

Vrijdag staat de omgeving van 
Mierlo op het programma, zater-

dag is gereserveerd voor Nuenen, 
terwijl zondag de dag van Heeze 
is.

Elders in dit blad vind je meer in-
formatie over alle organisatorische 
zaken, zoals de mogelijkheid tot 
overnachten , het kopen van con-
sumptiebonnen etc. In dit artikel 
zoomen we in op de mooie routes 
die, zoals altijd, door onze route-
bouwer Ad Verbakel worden sa-
mengesteld. 
Startplaats: Sportcomplex De Kievit. 
Linze 13, 5667 AH Geldrop. 
Starttijden: 
35 km 07:00 - 10:00 uur, 
25 km 07:00 - 11:00 uur, 
15 km 07:00 - 12:00 uur. 
Inschrijving: (startbureau)3 dagen 

10 euro, 2 dagen 7 euro en 1 dag 
4 euro. Keuze dagafstanden is vrij. 

Kempenlandtocht 
De KWD valt ook dit jaar deels 
samen met de Kempenlandtocht 
voor lange-afstandswandelaars 
(80 en 110 km). De start is vrij-
dagavond 3 augustus in de kan-
tine van de Kynologenclub, naast 
de sporthal. Starttijd: 110 km, start 
20:00 uur, € 29,- Starttijd:  80 km, 
start 23:00 uur, € 24,-     

Finish beide afstanden zaterdag 
4 augustus voor 19.00 uur. Deel-
name Kempelandtocht is inclusief 
verzorging op de wagenrustpos-
ten. Verdere informatie op 
www.olat.nl

Topprestatie bij politiehondenvereniging Steeds Paraat

Tijdens de zomerkeuring Politie-
hond 1 afdeling Noord Brabant te 
Gemonde heeft Piet van Kasteren 
met zijn X Hollandse herder Jordy 
op 8 juli het certificaat met lof be-
haald.

‘s Morgens in afdeling 1 verspeel-
de Jordy 2 punten tijdens het zoe-
ken, waar zijn totaal in deze afde-
ling op 63 uitkwam. In afdeling 
2, het waterwerk, behaalde ze de 

volle 20 punten.

In afdeling 3 tijdens het revieren 
naar het voorwerp en de man 
behaalde ze ook de maximale 50 
punten, ‘s Middags bij het zware 
manwerk stokstellen, schotstellen, 
terugroepen, fietsstellen en schijn-
aanval verspeelde Jordy 1 punt bij 
de schot aanval en 1 punt bij het 
achtervolgen bij het rijwiel stellen. 
Bij de laatste oefening, de schijn-

aanval, verloor hij 7 punten.

Voor de wijze van voorbrengen 
10 en algemeen appel 10 behaal-
den ze ook het maximale aantal 
punten waarbij hun totaal op 429 
punten uitkwam (440 is maximaal) 
een prachtig certificaat met lof 
werd hun deel. Jordy gaat dienst 
doen als politiehond bij het politie 
korps Brabant Noord.

Rooise wandelaars doen mee aan 
Apeldoornse4daagse

Er is altijd veel publiciteit rondom 
de 4daagse van Nijmegen. Een 
groepje van 11 personen van de 
Rooische dinsdagwandelaars van 
OLAT hadden echter Apeldoorn 
uitgekozen om daar een 4daagse 
te gaan lopen. 

De routes waren prachtig, de paden 
af en toe glad en modderig. Regen 
probeerde de stemming te verpes-
ten, dat gebeurde echter niet.  De 
mooie beukenbossen,  de begin-
nende bloei van de hei en zo nu en 
dan de zon hebben de wandelaars 
erg laten genieten. Het glooiende 

landschap en de modder maakte 
de wandelingen zwaar, maar wat 
hebben ze heerlijk gelopen deze 
dagen. Voor  vier mensen onder 
hen was het de eerste vierdaagse 
ooit. Zij werden door de rest van 
de groep in de bloemen gezet. Een 
speciale pluim gaat naar Frans van 
den Oever. Hij had nog nooit een 
20km route gelopen maar heeft 
het tijdens de vierdaagse van Apel-
doorn toch gepresteerd om zomaar 
70km af te leggen. Natuurlijk was 
er ook tijd voor een drankje en lek-
ker eten tijdens deze zeer gezellige 
dagen van de afgelopen week. 

Dorpsplein of Braziliaanse Favela?voetvolley

Niet dat het Dorpsplein er uit ziet als 
een krottenwijk, integendeel, maar 
afgelopen zondag had het centrale 
punt van Olland met een beetje fan-
tasie even wat weg van een Brazili-
aanse Favela. 31 Teams deden mee 
aan het jaarlijkse voetvolleytoer-
nooi, georganiseerd door zaalvoet-
balteam Dorpsherberg / Van Driel.

De organisatie kon veel meer deel-
nemers begroetten dan vorig jaar, 
omdat er werd verzocht om intro-
ducees mee te nemen. Vorig jaar 
speelden teamgenoten met elkaar, 

maar nu er andere voetballers bij-
kwamen werd de deelnamelijst aar-
dig opgeschroefd. 

Het leverde mooie acties op en 
spannende potjes. De nummers één 
en twee van iedere poule gingen 
door naar de finalewedstrijden. De 
uitslag was als volgt:  Nr. 1. Michel 
van Hoof en Jelle Hakkert, Nr. 2. 
Robert Erven en Gerbe Voets en Nr. 
3. Joep van Esch en Paul van Driel. 
Michel en Jelle kunnen zich nu dus 
een jaar lang de voetvolley konin-
gen van Olland noemen.

Het toer-
n o o i 
wordt ie-
der jaar 
geregeld 
om de 
s p o n -
sor van 
het zaalvoetbalteam te 
bedanken. Dat doen ze ook door 
middel van het panna knock-out 
tournooi. Dat zal omstreeks janu-
ari plaatsvinden in café de Dorps-
herberg.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Argo zwemmers zwemmen 
in open water

zwemmen

Afgelopen zaterdag hebben Ka-
tie, Femke, Loes, Anne, Bas, Fleur, 
Dana, Roel, Antwan en Ardian 
deelgenomen aan de 16e Doornot-
ters Dunea Open Water Wedstrijd 
in Wijk en Aalburg. Bas behaalde 
tweemaal een 2e plaats: 500m 
schoolslag in 08.48.83 en 1000m 
vrije slag in 14.42.02, beide tijden 
waren goed voor een clubrecord.

De overige uitslagen: Katie Brun-
nen: 500m vrije slag in 11.46.25; 
Femke van Eck: 500m school-
slag in 10.55.96 en 1000m vrije 
slag in 17.56.21; Loes van Eck: 
500m schoolslag in 11.16.15 
en 500m vrije slag in 10.01.69; 
Anne Gibbels: 4500m vrije slag 
in 1.10.10.76 (Clubrecord); Fleur 
Gibbels: 1000m vrije slag in 
18.23.24; Dana Janssen: 500m 
schoolslag in 10.58.68 en 500m 
vrije slag in 09.35.67; Roel Jans-
sen: 500m vrije slag in 12.29.32; 

Antwan Peijnenburg: 4500m vrije 
slag in 1.21.24.75 (Clubrecord); 
Ardian Peijnenburg: 1000m vrije 
slag in 17.57.90;

Komende zondag wordt er deel-
genomen aan de 2e Open Water 
Wedstrijd Het Y. Deze wedstrijd 
wordt gehouden in de Gaasperplas 
te Amsterdam, aanvang 10.00 uur.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Zwemster Elise Pennings op zoek naar de juiste balans
Inge de Bruijn liet zichzelf filmen 
terwijl ze midden in de voorberei-
ding zat op de Olympische Spelen 
van Sydney. De beste zwemster die 
Nederland ooit gehad heeft, werd 
in Amerika helemaal afgebeuld 
door Paul Bergen, een wereldbe-
roemde coach. Het was bijna on-
menselijk. Een normaal mens was 
allang gebroken en ook De Bruijn 
ging er bijna aan onderdoor. Toch 
hield ze vol en iedereen weet 
waarin dat resulteerde. Elise Pen-
nings (17) uit Sint-Oedenrode is 
tevens een groot zwemtalent. Op 
haar eigen manier heeft ze er ook 
alles voor over om zo goed moge-
lijk te worden. Wilskracht is alles 
en dat beseft ze maar al te goed.

Regelmatig komt Elise voorbij in 
DeMooiRooiKrant. In een eerder 
stadium omdat ze prijzen won voor 
de Rooise zwemvereniging Argo, 
maar sinds ze werd gescout op 
het NK duurde het niet lang of ze 
zwom onder de vlag van Zeester-
Meerval uit Uden. Talenten van-
uit de hele regio zwemmen bij die 
club. Het gaat goed met Elise. Ze 
heeft het er goed naar haar zin. “Ik 
ben nu zo’n twee jaar vast bij Zee-
ster/Meerval. Maar daarvoor was 
ik al drie jaar bekend met de club”, 
blikt de Rooise terug. “Op mijn 
12e ben ik voor het eerst gescout. 
Ik werd uitgenodigd voor een trai-
ning en zo groeide ik er langzaam 
in. Argo miste ik niet echt, want 
bij Zeester/Meerval had ik al snel 
vriendinnen en ik wist dat het goed 
was om daar te zwemmen. Ik kon 
er namelijk beter worden.” 

Elise en haar team zwemmen in 
de Hoofdklasse. Hoger kan niet in 
Nederland. Ze lag niet voor niets 
al eens in dezelfde serie als Ra-
nomi Kromowidjojo. Dat houdt lo-
gischerwijs in dat er flink getraind 
moet worden. Het talent trekt ze-
ven dagen per week naar Uden om 
te trainen. Het vergt heel veel tijd 
en energie. Hoe combineert ze dat 
met school? Elise: “Ik ben vaak om 
16.30 uur thuis. Om 17.00 uur stap 
ik in de auto naar het trainen. In dat 
half uurtje eet ik en maak ik snel 
wat huiswerk. En dat iedere dag. 

Op vrijdagavond en zaterdagoch-
tend vroeg trainen  we in Eindho-
ven. Als ik dan rond 9.00 uur thuis 
kom heb ik nog tijd om huiswerk te 
maken.” Natuurlijk moet ze daar-
om hopen op een coulante school-
leiding, want wat als ze op vrijdag 
moet vertrekken voor een groot 
toernooi ver weg? “Gelukkig houdt 
het Elde steeds meer rekening met 
me”, glimlacht Elise. “Gelukkig kan 

ik het allemaal combineren. Zwem-
men zie ik als ontspanning, maar 
school is ook belangrijk. Ik wil het 
allebei volhouden, ook als ik straks 
ga studeren.”

Als topsporter is Elise gewend om 
zichzelf doelen te stellen. De sprint-
ster zwom op het afgelopen Bra-
bants Kampioenschap de 100m vrij 

onder de magische minuut en haal-
de op het NK goud met de estafet-
teploeg. “Ik probeer nu zoveel mo-
gelijk NK-limieten te halen en zoveel 
mogelijk pr’s (persoonlijke records) 
te zwemmen”, zegt de jongedame 
resoluut. Ze weet dat haar beste tijd 
nog moet komen. Jongens van haar 
leeftijd zwemmen nog bij de jeugd, 
maar omdat vrouwen al vroeger 
ontwikkeld zijn moeten ze al snel 

met de dames mee doen. “Samen 
met de trainer ben ik nog op zoek 
naar de juiste balans. Normaal train 
ik dus zeven á acht keer per week, 
maar vlak voor de laatste Brabantse 
Kampioenschappen was ik half ziek 
en had ik maar vier keer getraind. 
Toch zwom ik alleen maar pr’s! We 
zijn nu aan het kijken hoe dat komt. 
In ieder geval is het zeker dat ik iets 

meer aan krachttraining mag gaan 
doen.”

Elise en haar collega- zwemsters 
zitten constant in een proces om 
sneller, sterker en technisch beter 
te worden. Ze leren veel van de 
videoanalyse die zo nu en dan in 
Eindhoven gemaakt wordt. Elise: 
“Zo kunnen de trainers zien wat 
je moet veranderen. Soms kan dat 
iets kleins zijn, bijvoorbeeld hoe je 
je hand moet houden. Door de ca-
merabeelden krijgen we veel tips.” 
Op de vraag wat er beter kan, hoeft 
de waterrat niet lang na te denken. 
Ze weet waar haar verbeterpunten 
liggen. “Mijn onderwaterfase moet 
beter. Mijn benen hebben wel 
kracht genoeg, maar mijn ‘vlinder-
benen’ moet ik ontwikkelen. Daar 
ben ik nu hard mee bezig.” Haar 
moeder knikt instemmend. “Kracht 
in haar benen heeft ze inderdaad 
genoeg”, zegt ze. “Dat had ze al 

tijdens het babyzwemmen.”

Elise heeft nu een welverdiende 
vakantie. In oktober maakt ze haar 
opwachting tijdens het NK in Am-
sterdam. Aanstaande 23 septem-
ber doet de Rooise mee aan de 
Nederlandse Estafettekampioen-
schappen.  

PV de Vredesduif

We gaan even terug naar 9 juli. 
Een uitgestelde vlucht jong en 
oud vanuit Isnes 129 km. Bij de 
oude 12 deelnemers en 189 dui-
ven aan de start, bij de jonge dui-
ven 14 deelnemers en 489 duiven. 
Gelost om 9.00 uur werd bij de 
oude de eerste geklokt door Hans 
Jansen om 10.12 uur (snelheid 
1641 m.p.m.)

Eerste 15 in Sint-Oedenrode wa-
ren: H.Jansen. 1.  H.Vos. 2. R.v/d.
Brand 3.  Comb .G&. H.vDijk. 4, 
5. J.v.Boxmeer. 6, 15. A.v/d.Hey-
den. 7. L.v/d.Weydeven. 8,  10. 
J.Lathouwers.9, 14. TH.Vos. 11.  
W.v.Houtum.  12, 13.

Bij de jonge waren 14 deelnemers 
en 439 duiven aan de start. De eer-
ste geklokte was bij J.v.Boxmeer om 
10.18 uur (snelheid 1632 m.p.m.) 
Eerste 15 in Sint-Oedenrode wa-

ren: J.v.Boxmeer.1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 11, 13, 14. J.v.Laarhoven. 7, 8. 
H.v.Boxmeer. 12. TH.Vos. 15.

Dan gaan we naar deze week, 
weer uitgestelde vluchten. De mid-
daglossing op vrijdag in Bordeaux 
werd op zaterdagochtend 8.00 uur 
gelost. Niet iedereen vindt dat leuk 
maar toch. De duiven spoedden 
zich huiswaarts met een afstand 
van 866 km en een westen wind 
kwamen ze richting Sint-Oeden-
rode. De eerste meldden zich om 
20.08 uur bij A.Verhagen (snelheid 
1188.m.pm.)

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: A.Verhagen. 1 ,4, 5, 6, 12, 
13, B.Giebels. 2, 15. J.v.Houtum. 
3 ,7, 8, 10, 11,. M.v/d.Broek .9. 
J.de.Jong. 14.

Dan ook deze week: oude en jon-

ge uit Isnes. Bij de oude waren 14 
deelnemers en 289 duiven. Bij de 
jonge 15 deelnemers en 456 dui-
ven. Los om 7.15 uur gingen ze 
tussen de buien huiswaarts.
Bij de oude en de jonge werd de 
eerste geklokt door W.v.Houtum. 
Oude:  8.36 1646 m.p.m. Bij de 
jonge: 8.37 1641 m.p.m. De eerste 
15 in Sint-Oedenrode oud waren: 
W.v.Houtum. 1, 9,13. J.v.Boxmeer. 
2, 3, 8, 11. Comb.G&.H.v.Dijk. 
4, 5, 6, 7.  A.v/d.Heyden. 
10. J.Lathouwers. 12. R.v/d.
Brand. 14. A.v.Sinten. 15. De 
eerste 15 bij de jonge waren: 
W.V.Houtum. 1, 3.H.v.Boxmeer. 
2, 13. Comb.G.&.H.v.Dijk 4, 5, 6, 
8, 10. R.v/d.Brand. 7. A.v.Sinten. 
9, 11, 15. L.v/d.Weydeven .12. 
j.v.Boxmeer. 14.

duivensport

“VLAK VOOR DE BRABANtSE KAMPIOENSCHAPPEN 
WAS IK HALf ZIEK EN HAD IK MAAR VIER KEER 

GEtRAIND. IK ZWOM ALLEEN MAAR PR’S!”
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus 
Expositie 

Stichting Dichterbij
Mariendael 

1 - 29 juli 
Expositie Robert Pothecary

  Galerie de Bunders 

6 juli - 29 september 
Expositie Maaike Goudriaan
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

17 - 20 juli 
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

21 juli 
Orgelconcert
Martinuskerk 

21 juli 
Vrije dansavond
  de Vriendschap 

23 juli
Feestavond Roois Tourspel

Café ‘t Pumpke

24 juli 
KBO zomer: high tea

  d’n einder 

28 juli 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 juli 
Italiaanse avond

  De Beurs 

  1 augustus  
KBO zomer: 

Hoe maak ik foto’s?
  Dommelpark 

3 - 5 augustus  
OLAT Kempische wandeldagen

  start in Geldrop 

4 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

5 augustus 
Zandhoefs oogstfeest 

  Zandhoef 

9 augustus  
Onderonsje:

 voorlichting ouder worden
  Damiaancentrum

 9 augustus  
KBO zomer: 

workshop Ikebana
  Odendael 

10 augustus  
De enige echte 
Feest DJ Ruud

  Café Oud Nijnsel
 11 augustus  

30 EURO Live
  Café Oud Nijnsel 

11 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk

 11 augustus 
DJ peter jan Rens 
(a.k.a DJ Insound) 

 Café ’t Pumke 

12 augustus  
Levend tafelvoetbal incl. dj.

  Café Oud Nijnsel 

12 augustus 
Zomer knutselen

Kinderboerderij Kienehoeve 

14 augustus 
KBO film: Pinokkio

Odendael 
16 augustus 
KBO zomer: 

brunch Kasteelpark
Kasteelpark 

18 - 19 augustus  
Beachhockey Rooi

  de Neul 

18 augustus 
Orgelconcert
Martinuskerk 

19 augustus 
Zesde Elvis dag
café Van Ouds 

19 augustus 
Kofferbakverkoop

Dorpsherberg 

20 augustus 
Suikerfeest

  25 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

DeMooiRooiKrant wenst u een
prettige zomervakantie

DeMooiRooiKrant:
Altijd en overal 

in de lucht!

www.demooirooikrant.nl
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