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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
!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

JAAR

 

  

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.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

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 
sierbestrating, dakkapellen, zonnepanelen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen, reeds bestelde goederen 
en bestellingen uit de webshop. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

ZATERDAG 25 AUGUSTUS VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!
Twee nieuwe leden

waarvan één de toekomstig voorzitter 
Bestuurlijk ervaren, maatschappelijk betrokken, 
affiniteit met onderwijs, inzicht in bedrijfsvoering

Ga naar www.beteor.nl; informatie: Peter Overgaauw, 06 - 531 227 94

De Raad van Toezicht van 
het Elde College zoekt

Rooi KeRmis Pag. 22 t/m 30

Zaterdag, maandag, 
dinsdag en woensdag
tijdens kermisdagen 

tot 18.00 uur open

Markt 18
5492AB 

Sint Oedenrode
0413-472208
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COLOFON 

Oplage
12.800 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

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

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

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

 
In de nacht van 15 op 16 augustus overleed onverwacht  

ons mam en oma 
 

Cor Creemers – Janssen 

Echtgenote van Harrie Creemers † 

Zij werd 78 jaar. 

 

Wij hebben afscheid van haar genomen op 21 augustus 2012. 

 

Sint-Oedenrode Monique en Rinus Pennings 

Veghel  Dees en Matten Bonekamp 
Sanne 
Rens 
Sietse en Nicky 

Sint-Oedenrode Gabriëlle en Wim Beeks 
Thijs 
Luc 

Correspondentie-adres:  
Borchgrave 102, 5492 AT Sint-Oedenrode 

 

Met grote verslagenheid hebben het bestuur, de leden en 
vrijwilligers van de Rooise ruiters en ponyruiters kennis 

genomen van het onverwacht  overlijden op 
16 augustus 2012 van ons erelid  

Cor Creemers- Janssen.

Dankbaar zijn we voor alles wat ze  heeft gedaan voor de 
Rooise ponyruiters en Rooise ruiters.

We gedenken haar met eerbied en respect .
Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen en 

kleinkinderen en we wensen alle nabestaanden veel 
sterkte toe met dit grote verlies.

De leden en vrijwilligers van de Rooise ruiters en 
ponyruiters en manege de Pijnhorst.

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl Nellie van Houtum - Oppers

* 10 mei 1930      13 maart 2012

Na 65 jaar samen: we missen je

Toon van Houtum
Kinderen en kleinkinderen
Liempde, augustus 2012
Dorpshof 16

OVERLĲDENSBERICHTEN
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Bekkers to school
5 kwarkbolletjes 
luchtig kwarkdeeg gevuld met 
rozijnen en afgewerkt met 
kaneelsuiker.

1,75

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   -   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON   –   Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –   Markt 8, SCHIJNDEL   –   www.bakkerijbekkers.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

BOTERMALSE 

KOGELBIEFSTUKKEN

3 stuks

6

95

SPECIAL

Beef Palermo

100 gram

2

25

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden kipfilet

GRATIS 100 gram ei-bieslooksalade

SHOARMAPAKKET

VLEES,BROODJES&SAUS

PER PAKKET

6

00

MAALTIJD VAN DE WEEK

babi-pangang

+nasi of bami

2 x 500 gram

7

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.kluijtmans.keurslager.nl

info@kluijtmans.keurslager.nl

DeMooiRooiKrant twee jaar jong
En jawel, DeMooiRooiKrant viert 
deze week alweer haar tweede 
verjaardag!  Twee jaar waarin 
ontzettend veel is gebeurd. Met 
natuurlijk wat groeistuipen, even 
zoeken naar een formule die zo-
wel de ondernemers als de bur-
gers aanspreekt, naar de juiste 
man (m/v) op de juiste plek, naar 
een superieure drukkwaliteit van 
kleurenfoto’s, naar maatschappe-
lijk verantwoord ondernemen, en 
nog veel meer.  DeMooiRooiKrant 
is een mondvol, maar de naam is 
nu al zo ingeburgerd dat je in de 
schrijftaal steeds vaker DMRK  te-
gen komt. Wen er maar vast aan.  

Het was een tijd van twee jaar 
soms hectische periodes, meestal 
hard werken en altijd inspirerende 
contacten. En al zijn we trots op 
het resultaat, we zitten niet stil, en 
we slaan steeds nieuwe mijlpalen. 
Vanaf juli dit jaar mogen we ons 
bijvoorbeeld mediapartner van de 
gemeente Sint- Oedenrode noe-
men. We hebben de gevreesde 
komkommertijd zonder onderbre-
king weten te overbruggen met 
weliswaar lichtere, maar lezens-
waardige onderwerpen met waar 
het even kon een “couleur locale” 
en actualiteitswaarde. 

En wat de gemeente Sint-Oeden-

rode niet lukte, onder het motto 
“samen verder op goede gron-
den” bij de annexatie in 1996, 
kreeg DMRK wél voor elkaar. We 
doelen hier natuurlijk op ons laat-
ste wapenfeit, op veler verzoek, 
het verbond met de inwoners van 
Liempde waar DMRK nu huis-aan-
huis wordt verspreid. Maar dat 
hebben we niet alleen gedaan. We 
zijn onze lezers en adverteerders 
dankbaar dat ze de nieuwe krant 
hebben omarmd, en laten dat bij 
elke gelegenheid merken. 
Je zou kunnen zeggen: we zijn de 
luiers ontgroeid, maar we gaan 
geen te grote broek aantrekken.

Weer vier inbraken in wijk Heikant

De Rooise wijk Heikant werd afge-
lopen week opnieuw opgeschrikt 
door enkele inbraken. In de Beel-
straat werd maar liefst vier keer 
ingebroken. De wijk wordt dit 
jaar geteisterd door veel inbraken, 
vooral in het eerste half jaar. Aan 
Buurtpreventie denkt de buurtver-
eniging echter nog niet.

Een buurtbewoner vroeg via Twit-
ter of de politie in dit geval mach-
teloos is. Ook voor de krant wilde 
de betreffende persoon reageren. 
“Dit jaar zijn er al veel inbraken 
geweest, zoals in de Breestraat en 
de Piersonstraat. Ik merk dat men-
sen ongerust zijn en dan met name 
de kinderen. Je kunt het voor hen 
niet verzwijgen, ze vertellen het in 
de klas en dat maakt ze onrustig.” 
Wijkagent Anita van Erp begrijpt de 
onrust volkomen maar beweert niet 
machteloos te zijn. Van Erp: “We 

zitten er bovenop. Na een inbraak 
volgt er altijd een technisch onder-
zoek en een buurtonderzoek. Som-
mige mensen zeggen dat het dan 
te laat is, maar we maken ze vooral 
ook bewust. We geven tips hoe de 
buurtbewoners een inbraak kunnen 
voorkomen. Daarnaast surveilleren 
we veel, maar we weten natuurlijk 

nooit wanneer ze toeslaan. Daarom 
pakken we zo nu en dan de invals-
wegen om te kijken wie er in en uit 
rijden.”

In de wijk Rooise Zoom loopt al 
bijna twee jaar een buurtpreventie-
project. Oplettende burgers waar-
schuwen dan een buurtcoördinator 
wanneer ze iets verdachts zien. Vol-
gens Van Erp zou dat ook iets kun-
nen zijn voor de Heikant. “Maar 
dan moet je wel inwoners hebben 
die er 100% voor willen gaan. Vol-
gens mij zijn ze daar in de Heikant 
nog niet mee bezig.” Na aanvraag 
bij het bestuur van de buurtvereni-
ging blijkt dat te kloppen. “Daar 
hebben we nog niet bij stil gestaan, 
maar ik zag het op de mail voorbij 
komen, dus misschien hebben we 
het er de eerstvolgende vergadering 
over”, aldus een bestuurslid. 
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Soms kan je dichter en opener tegelijk 
zijn.
Het is als met de twee kanten van 
de spreekwoordelijke medaille: geen 
voorkant zonder achterkant. Maar er 
blijft een essentieel verschil. Bestaan 
voor- en achterkant bij de gratie
van elkaar, dichter en opener kennen slechts een tijdelijk 
los- vast verband.

     Kees Hermis

Gemeente houdt woord en maakt Rooise wegen
Zoals beloofd is gemeente Sint-
Oedenrode begonnen met het 
repareren van de Rooise wegen. 
Voor de vakantie gaf wethouder 
Dekkers aan dat direct na de va-
kantie gestart zou worden met het 
vullen van de veelbesproken gaten 
in het wegdek. 

Tot groot plezier van alle inwoners 
kun je nu weer door Sint-Oedenro-
de rijden zonder het gevoel te heb-
ben alsof je op een slecht zandpad 
rond hobbelt. De wegen zijn weer 
Sint-Oedenrode waardig. 

Heeft u een frisse kijk op de ont-
wikkelingen binnen Boskant? 
Dorpsraad Boskant is op zoek naar 
een nieuw algemeen bestuurslid. 
Iemand die positief meedenkt en 
meebeslist met het huidige bestuur. 

De Dorpsraad vertegenwoordigt in 
samenwerking met de gemeente 
het algemene belang en leefbaar-
heid in het dorp. Een algemeen 
bestuurslid vertegenwoordigt hier-
in de inwoners van Boskant. We 
vergaderen eens in de zes weken 
in Boskant of in het gemeentehuis.  
Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, neem contact op 
met het vrijwilligerssteunppunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl of 
www.welzijnsalus.nl

Dorpsraad Boskant vraagt vrijwilligers

Uitnodiging werkgroep Martinushuis
Werkgroep Martinushuis - ge-
meenschapshuis heeft zich het 
afgelopen halfjaar flink bezigge-
houden met nadenken, praten en 
schrijven over een betere invulling 
van het Martinushuis. 

Uitgangspunt is en blijft dat het 
Martinushuis zijn openbare func-
ties behoudt en dat alle Rooie-
naren er, ook in de toekomst, vrij 
naar binnen moeten kunnen lo-
pen. De Werkgroep erkent dat de 
gemeente genoodzaakt is om te 
bezuinigen. Maar tegelijkertijd is 
zij ervan overtuigd dat er  betere 
en creatievere manieren zijn om te 
bezuinigen dan een onomkeerbaar 
besluit tot verkoop. Naar die ma-
nieren om het Martinushuis een 

duurzame invulling te geven, is de 
werkgroep op zoek geweest. Ruim 
2.500 Rooienaren hebben met hun 
handtekening laten zien dat zij ook 
waarde hechten aan het behoud 
van het Martinushuis mét de hui-
dige gebruikers, Bibliotheek,   We-
reldwinkel en Infopunt Erfgoed.   
Op donderdag 30 augustus pre-
senteert de Werkgroep de resulta-
ten van haar werk tot nu toe: een 
breed scala aan mogelijke invul-
lingen. Graag nodigen wij burgers 
en politici van Rooi uit om mee te 
praten en denken. De presentatie 
vindt plaats in het Martinushuis en 
duurt van 20.00 uur tot 21.30 uur. 

Werkgroep Martinushuis - 
gemeenschapshuis

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

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

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

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

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

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!

Genomineerde ‘Ondernemer van het Jaar 2012’

Roel van der Zanden: mede-eigenaar van VDZ trading

Er zullen nog meerderen volgen 
maar de eerste genomineerden voor 
de verkiezing ‘Ondernemer van het 
Jaar 2012’ zijn bekend. Roel van 
der Zanden van VDZ trading is één 
van hen. VDZ trading is een fami-
liebedrijf waar veel Rooienaren 
van hebben gehoord en het logo 
van herkennen. De kans is echter 
klein dat ze precies weten wat de 
onderneming doet. Daarom ging 
DeMooiRooiKrant in Nijnsel op be-
zoek om opheldering te vragen. 

Allereerst proficiat met de nomi-
natie. Ben je er blij mee?
“Ja zeker. Er is iemand die ons 
heeft aangemeld. Hij heeft het van 
tevoren gevraagd en we hebben 
toegestemd. Onze accountant gaf 
eigenlijk de doorslag. Hij zei: ‘Jul-
lie hebben een uniek bedrijf en 
het wordt tijd dat jullie aan Sint-
Oedenrode laten zien wat er hier 
gebeurt.’ Daar had hij wel een 
punt, want er is niet veel bekend 
over ons. Zo weet niemand dat 
we in Irak de eerste twee nieuwe 
slachthuizen hebben gebouwd van 
na de oorlog. Dat is toch wel bij-
zonder. Daarnaast is het goed om 
in deze tijd van drukte ook even 
stil te staan bij hoe het allemaal 
gaat. Het is nu een goed moment 
om het bedrijf eens tegen het licht 
te houden.”

Inderdaad, dat maakt een bedrijf 
uniek. Maar wat doet VDZ trading 

dan precies?
“We handelen in gebruikte en 
soms nieuwe slachttechniek. De 
inkoop doen we voornamelijk in 
Europa en we verkopen de ma-
chines in alle delen van de wereld. 
Van Zuid-Amerika tot Australië, 
maar ook in Afrika en vooral veel 
in het Midden –Oosten. Het zijn 
vaak landen die een beetje in op-
komst zijn. Zodra er wat geld is 
investeren ze dat in machines die 
de voedselveiligheid en hygiëne 
verbeteren. Meestal komen ze dan 
bij ons uit, omdat nieuwe machi-
nes gigantisch duur zijn. Het voor-
deel van ons bedrijf is dat we heel 
flexibel zijn, we zijn maar met ze-
ven mensen en toch bestrijken we 
de hele wereld. Dat komt natuur-
lijk ook omdat we ontzettend veel 
goede contacten hebben.”

Je runt het bedrijf samen met je 
vader?
“Dat klopt. Mijn vader is zo’n twin-
tig jaar geleden met VDZ trading 
begonnen. Sinds acht jaar geleden 
ben ik hier gaan werken. Nu zitten 
we middenin een overnameproces. 
Vanaf het moment dat we met zijn 
tweeën met het bedrijf bezig zijn, 
is het flink gegroeid. We zijn meer 
aan marketing gaan doen en ook 
het extra gebruik van internet heeft 
ons veel nieuwe klanten opgeleverd. 
Iedere maand bezoeken zo’n 8000 
mensen van over de hele wereld 
onze website.”

Je moeder doet de administratie 
van het bedrijf en je oom staat in 
de werkplaats. Kun je voor- en na-
delen noemen wanneer je als fa-
milie zo close samenwerkt?

“Het voordeel is dat de lijnen heel 
kort zijn. De discussies zijn dan wel 
vaak heftiger en directer, maar we 
komen dan ook sneller tot een beslis-
sing. Ook al gaat het er ooit fel aan 
toe, om familie kun je nooit heen.” 

VDZ trading is onlangs nog in het 
nieuws gekomen met iets revolu-
tionairs. Wil je daar nog wat over 
vertellen?
“De politiek heeft besloten dat er 
duidelijkere regelgeving omtrent het 
ritueel slachten moest komen. Wij 
zijn hier direct op in gesprongen en 
hebben meegeholpen met het op-
stellen van het convenant waarin de 
nieuwe regels en richtlijnen bepaald 
worden. Om die reden hebben wij 
ook direct subsidie aangevraagd, en 
ontvangen, om de rituele box die 
wij in huis hebben ontwikkeld nog 
verder door te ontwikkelen met het 
nieuwe convenant en dierwelzijn in 
het oog. Deze box zal in het slacht-
huis in de randstad waar alle Halal-
slachters hun training zullen krijgen 
worden geïnstalleerd. Zo is het de 
bedoeling dat deze box de standaard 
voor Halal slachten zal worden.”

Coöperatieve Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel U.A. 
gevestigd te Schijndel

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.
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Nyncke
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Digitotaal trakteert winnaars vakantiefotowedstrijd op fotoprinter

Twan van den Akker, eigenaar van 
de winkel Digitotaal, reikte afge-
lopen weekend de prijzen uit aan 
de winnaars van de MooiRooi va-
kantiefotowedstrijd. Bijna twee-
honderd (!) mensen namen de 
moeite om een leuke, originele, 
vermakelijke of grappige vakan-
tiefoto in te sturen. Het werd de 
redactie erg moeilijk gemaakt om 
een winnaar te kiezen, maar uit-
eindelijk is het toch gelukt.

Op deze pagina vindt u de win-
nende foto’s, drie in totaal, die uit-
eindelijk door de redactie zijn ge-
kozen. De winkel Digitotaal heeft 
zich bereid gevonden om prachti-
ge prijzen ter beschikking te stellen 
die ook nog met het onderwerp 
te maken hebben. Maar liefst drie 
ultramoderne digitale HP fotoprin-

ters werden aan de winnende fo-
tomakers uitgedeeld. Helaas kon 
Vanja Vuckovic niet aanwezig zijn 
afgelopen zaterdag. Zij haalt de 
prijs op een ander tijdstip op. 

DeMooiRooiKrant wil Digitotaal 
hartelijk danken voor het beschik-
baar stellen van de prijzen. Daar-

naast wil de redactie alle mensen 
bedanken die de moeite hebben 
genomen om een foto in te stu-
ren. We waren bijzonder verrast 
en hebben smadelijk gelachen om 
de vele leuke inzendingen. Tot vol-
gend jaar, want dan is er natuurlijk 
weer een MooiRooi vakantiefoto-
wedstrijd!

Twan van den Akker (l), eigenaar van Digitotaal, reikte zaterdag 
de prijzen uit aan de winnaars van de vakantiefotowedstrijd.

Deze foto van Vanja Vuckovic 
is gekozen omdat hij origineel 
is en ook nog eens artistiek.

Sanny van der Velden en haar zus hebben personeel proberen te 
werven voor Brabantzorg in Namibië. Ook weer een erg komische 
foto, vooral het contrast tussen twee culturen is zichtbaar.

Marjolein Huijberts en haar vriend namen de moeite om acht foto’s in te 
sturen. Een erg grappige serie die illustreerde dat ze in Noord-Nederland op 
vakantie waren geweest.

Fysiorooi feliciteert 
en presenteert met trots 

zijn collega`s:

• Jan Kemps
Met het behalen van zijn 
master manuele therapie

  EN

• Marleen Kremers
Met het afronden 
van de opleiding 

manuele lymfdrainage  
(oedeemtherapie)

Liefste mama Mirna!
Wij wensen je 
een mooie 50e 

verjaardag!
Kus Jo & Wim, Noud & Mark, 

Thijs & Esther, Luuk & Melissa.

Hoera
Ons mama wordt 40 jaar.

Jannus, Tiemo, Jelke en 
Danika

Geboren

Noah
16 augustus 2012

Zoon van
Roy de Laat

& 
Laura van der Zanden

Irenestraat 27, 5491 KC, 
Sint-Oedenrode

50 jaar wordt deze 
brandweerman.

Als hij dan nog maar 
blussen kan !

Ruth, Michelle en Koen

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

Geboren,
          15 augustus 2012

Dochter van    
Noor van den Heuvel 

&
Ruud van de Loo

  Zola
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Werk, gezin en samenleving centraal op maandag 27 augustus

Kermis in Rooi decor voor verkiezingstour CDA

Onder het motto “Samen kunnen 
we meer” startte op woensdag 15 
augustus jl. de CDA verkiezings-
campagne. Lijsttrekker Sybrand 
van Haersma Buma wijdde hier 
zelfs een boek aan. Hij zet daarin 
de samenleving, het gezin en de 
economie centraal. Werk is een 
essentiële voorwaarde voor wel-
bevinden. Werk zou daarom een 
grondrecht moeten zijn. 

Op maandag 27 augustus zal een 
uitgebreide delegatie van het CDA 
deze thema’s in Rooi aan de orde 
stellen. ’s-Morgens om 09.00 uur 
worden ondernemersdelegaties 
uit Boxtel en Schijndel verwacht 

in Starterscentrum Fioretti aan de 
Kasteellaan. Het starterscentrum, 
een initiatief van starters voor star-
ters, geeft herkenbaar inhoud aan 
het CDA verkiezingsmotto “Samen 
kunnen we meer”. 

Om 09.00 uur komen ook de eer-
ste CDA politici aan in Rooi. Ka-
merlid en nummer 12 op de lijst 
Madeleine van Toorenburg en kan-
didaat nummer 14, de Boxmeerse 
wethouder Erik Ronnes. Deze bei-
de kandidaten zijn in de toekomst 
erg belangrijk voor de Brabanders. 
Zij zullen de ondernemers toelich-
ten wat het CDA voor hen kan be-
tekenen en welke rol zij zelf voor 
de Brabanders kunnen vervullen als 
ze in de Tweede Kamer zitten. Ook 
lid Eerste Kamer Peter Essers en 
Europarlementariër Lambert van 
Nistelrooij komen om 09.00 uur. 
Deze laatste, in het Eindhovens 
Dagblad al eens neergezet als de 
man van 13 Miljard, heeft een bij-
zonder belangrijke rol als het gaat 
om ondernemerschap en innova-
tie. Zijn rol op het Europese toneel 
legt het Nederlandse bedrijfsleven 
geen windeieren. De uitwisseling 
van ervaringen tussen de onderne-
mers en het debat met de politici is 
daarom veelbelovend.

Om 10.00 uur komt de campag-
nebus aan met de overige CDA 

kandidaten en bestuursleden, zo-
als behalve Sybrand van Haersma 
Buma, Mona Keijzer, Ruth Peetom 
ook minister Gerd Leers, Pieter van 
Geel, Gerrit Braks en Paul Rupp.
De campagne vertrekt vervolgens 
al canvassend naar de Markt. On-
derweg worden cultureel centrum 
Mariëndael, basisschool Dommel-
rode en het Gemeentehuis aan-
gedaan. Centraal daarbij staat de 
vraag met welke uitdagingen klei-
nere gemeenten worden gecon-
fronteerd, onder meer als gevolg 
van de decentralisatie van taken, 
en welke oplossingsrichtingen de 
landelijke politiek daarbij in ge-
dachten heeft.

Op weg naar de Markt, het Rooise 
Kermisterrein, zullen de kandidaat 
Kamerleden gesprekken voeren 
met de burgers van Sint-Oedenro-
de. Steeds meer is de politiek een 
item van de straat geworden. Bur-
gers geven hun mening en schu-
wen het debat niet, daarom wijdt 
de verkiezingscampagne van het 
CDA veel tijd aan de “mensen op 
straat”. Voor de belangstellenden 
die nu al weten welke vraag ze 
willen stellen aan de politici heeft 
CDA Rooi het mailadres 
cdarooi@gmail.com opengesteld. 
Op 27 augustus kunnen de vra-
genstellers dan persoonlijk hun 
vraag toelichten.

Lambert van Nistelrooij

Mantelzorger ontmoet mantelzorger
Op woensdag 5 september a.s. 
vindt er een ontmoetingsbijeen-
komst plaats voor alle mantel-
zorgers in Sint-Oedenrode. Zij 
krijgen tussen 19:00 en 20:30 uur 
een programma aangeboden ge-
organiseerd door Welzijnsorgani-
satie Salus.

De eerdere bijeenkomsten wer-
den vorig jaar georganiseerd naar 
aanleiding van een inventarisatie 
tijdens bijeenkomsten voor man-
telzorgers. Het bleek dat mantel-
zorgers elkaar graag willen ont-
moeten. Ze hebben behoefte aan 
ontspanning, uitwisseling van er-
varingen en overdracht van infor-
matie.

De ontmoeting
De Rooise mantelzorgers worden 
verwacht om 19:00 uur in Zaal 
Maas en Dieze van Odendael 
(Odendael 1). De avond zal ver-
zorgd worden door mevr. Mieke 
Daniëls. Zij zal een lezing gaan 
houden over het geheugen, goede 
voeding en de balans tussen tijd 
voor de zorgvrager en zichzelf als 
mantelzorger. De avond duurt tot 
ongeveer 20:30 uur. Deelname 
is gratis. Uw aanmelding zien we 
graag tegemoet voor 30 augustus 
a.s. Bij voldoende belangstelling 
kan er een geheugentraining wor-
den gegeven in het najaar.
Voor vragen en aanmelding kunt 
u op werkdagen contact opnemen 
met:
Welzijn Salus, Janny Forsten, 

telefoon 0413 – 476149, 
e-mail j.forsten@welzijnsalus.nl

Om alvast te noteren
-  Op dinsdag 16 oktober van 11:00 

– 14:00 uur kan er gekookt en 
gegeten worden door mantelzor-
gers in het Damiaancentrum,

-  Op zaterdag 10 november is de 
landelijke Dag van de Mantel-
zorg en wordt er een ontspan-
nende middag georganiseerd 
van  14:00 – 17:00 uur in Oden-
dael en,

-  Op donderdag 29 november 
wordt van 14:00 – 15:30 uur in 
Odendael een workshop Mind-
fulness gepresenteerd door mevr. 
Maria Naus van de afd. Preventie 
van GGZ Oost Brabant.

Smartlappen onder de brandende zon

Wat was het heet afgelopen weekend. Daar had iedereen last van, maar in de schaduw was het goed toeven. 
Vooral als je ook nog de nodige plezante afleiding hebt. Zaterdagmiddag trakteerde smartlappenkoor ‘de 
Dommelklanken’ het terraspubliek op een mooi concert. Dat deed het in het kader van de Rooise Zomereve-
nementen. De luisteraars stelden het zeer op prijs en vonden het zeker niet te warm om te applaudisseren.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

KvK Brabant genomineerd voor 
Europese prijs
KvK Brabant heeft met het pro-
gramma Centrummanagement Bra-
bant (Centrummanagement Sint-
Oedenrode maakt daar deel van 
uit) deelgenomen aan de nationale 
voorronde voor de Europese Awards 
voor Ondernemerschapsbevordering 
2012 (European Enterprise Promo-
tion Awards, EEPA).

De Europese Commissie heeft deze 
prijs ingesteld als erkenning van pu-
blieke initiatieven om het bedrijfs-
leven te ondersteunen en onderne-
merschap te bevorderen. Kandidaten 
moeten aantonen hoe een initiatief 
tijdens een periode van twee jaar het 
ondernemen heeft vergemakkelijkt 
en het (regionaal) ondernemerskli-

maat heeft gestimuleerd.
Op 21 juni zijn uit de 27 genomi-
neerden de twee kandidaten geko-
zen die in november deelnemen aan 
de eindfinale in Cyprus. Kinderbedrijf 
De Torteltuin en YES!Delft gaan voor 
Nederland in Cyprus de eindstrijd 
aan. Het programmateam Centrum-
management dankt iedereen in de 
regio voor de brede steun en het ver-
trouwen die we mochten ontvangen 
bij onze inschrijving. We zijn vooral 
verheugd met de vele positieve testi-
monials die we binnen zeer korte tijd 
ontvingen.
Hoewel we helaas niet een van de 
twee eindkandidaten zijn geworden, 
zijn we wel erg blij met alle externe 
PR en aandacht voor het programma.

DE NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE 

IS BINNEN! 

Kom snel kennismaken! 
Tegen inlevering van deze originele 

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

De koffie staat klaar!

UITNODIGING

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
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Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Is per direct op zoek naar:
Interieurverzorgster 

Voor een aantal ochtenden per week,
is te combineren met schooltijden.

Functie eisen: Enthousiast, Representatief, Teamgeest

      Voor meer informatie kunt u onze website 
raadplegen www.mariendeal.nu

      of je kunt contact opnemen met Albert van 
der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu   
Wij verwachten je sollicitatie per mail of brief voor

      1 september 2012 te hebben ontvangen. 

Filmtheater Mariëndael in vernieuwde vorm
Dit jaar gaat Filmtheater Mariëndael 
van start in een vernieuwde vorm

Met veel zorg heeft het filmthea-
terteam van Mariëndael, bestaande 
uit Jef de Schepper en Mieke van 
den Hoek een tiental films gese-
lecteerd voor het komend seizoen. 
Stuk voor stuk films van een hoge 
kwaliteit, waaraan de nodigde 
prijzen en onderscheidingen zijn 
toegekend. Deze films zijn zeer de 
moeite waard. Zelfs om ze voor een 
tweede keer te zien, gezellig met 
een vriendin, vriend, man, vrouw, 
collega of buurvrouw, dichtbij 
huis. Waar je gratis kunt parkeren 
en een vriendelijke entreeprijs van 
4 euro gehanteerd wordt. De films 
worden vertoond op een projectie-
scherm van 6 meter breed en onze 
zaal is aangepast met een nieuwe 
theateropstelling wat een filmthe-

ater beleving garandeert en waar 
deze niet onderbroken wordt door 
storende reclames. Ook zal er bij 
aanvang een korte toelichting ge-
geven worden over de filmkeuze.

Ons filmprogramma is een menge-
ling van klassiekers, tragedie, ko-
medie en waargebeurde verhalen. 
Na afloop is er de mogelijkheid om 
even gezellig na te praten over de 
gedraaide film en je te laten verras-
sen door andere invalshoeken. Er 
zijn films bij die geschikt zijn voor 
alle leeftijden om je zo in familie-
verband te laten verrassen. Nieuw 
dit jaar is ook dat de filmdagen elke 
maand verspringen. De films wor-
den gedraaid op donderdag of vrij-
dag. 

De prijs per film bedraagt vier euro, 
maar er kan ook gekozen worden 
voor een passe partout voor alle 
tien films. De prijs hiervan bedraagt 
40 euro. Het voordeel hiervan is dat 
je per voorstelling een gratis intro-
ducee mag meebrengen.

Het bestuur van Mariëndael is erg 
blij met de versterking van het 
filmtheaterteam, die de hele ver-
antwoording van zowel de keuze 
als de uitvoering voor hun reke-
ning neemt. Het team is nog op 
zoek naar versterking om het team 
compleet te maken. Als het je aan-
spreekt om hier deel van uit te ma-
ken, neem dan voor of na de film 
contact op met Mieke of Jef voor 
informatie.

Laan van Henkenshage 2
5492 BH Sint-Oedenrode 
T 0413 47 40 31

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Vakantiesluiting Mariëndael
 

Van maandag 9 juli 2012 
tot en met 3 augustus 2012

 

De medewerkers en het bestuur van Mariëndael 
wensen iedereen een �jne vakantie.

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

 IEDEREEN BEDANKT!
Mede dankzij jullie is de 6e Elvis dag op Zondag 19 

Aug. j.l. weer een groot succes geworden. Het was 
een hele warme en gezellige dag.Respect 

voor iedereen die aanwezig waren op het 
tropische kerk-

plein.

Tuincentrum Krans 
Sint-Oedenrode
René van “Kemps & Molema” 
Eindhoven
Erik 
(It’s Elvis Time, fanclub)
American giftshop
Rob van der Steen
Collega’s horeca kerkplein
Alle personen met hun klassieke 
auto’s 
De Mooi Rooi krant
Jan Vervoort
Midden Brabant
Maria, Toon, Annelies en Rini 
(Rock’n’Roll dansers)
Hans van Rooij 
(Kenworth showtruck, 
firma van de Bosch)

Remco 
(geluidsondersteuning, Party Time)
Mark Elbers
Live bands; The Wieners
Johnny Huyberts 
Alle Elvis fans en enthousiaste 
bezoekers
Personeel Café van Ouds
Team Heilige Oda Parochie
Marco Bosch( kermis explotatie 
Lith) 
Karel Thomas (modeltruck 1/4)

En natuurlijk vergeet je altijd wel 
iemand!! Ook jij bedankt!

Groeten Bernie 
en team van Ouds

Personeel
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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)

Voorrijders voor even uit de wind tijdens jubileumrit Fifty-fit

Fietsen is in. Dat merkt vooral 
fietsgroep Fifty-fit iedere donder-
dag, als ze vertrekken vanaf het 
Kerkplein in Sint-Oedenrode om 
een mooie ronde door de regio 
te rijden. De oprichting, tien jaar 
geleden, was een regelrecht schot 
in de roos. Bewegen is belangrijk, 
maar vooral het sociale aspect is 
kenmerkend voor Fifty-fit. Iedere 
week buurten zo’n zeventig seni-
oren bij tijdens het trappen. Om 
het 10-jarig jubileum te vieren 
staat op 30 augustus een speciale 
tocht op het programma.

“De eerste keer vergeet ik nooit 
meer”, zegt medeoprichtster van 
de fietsclub, Rieky Verstappen. We 
startten op de Markt, bij de bus-
halte. Ik weet nog dat ik toen dacht 
‘Nou, er moeten veel mensen met 
de bus mee!’ Toen de bus weg reed 

stond iedereen er nog. Ze kwamen 
dus voor de fietstocht! Dat was wel 
even schrikken. Gelukkig verliep 
het allemaal goed en gebeurde er 
geen ongelukken.” In 2001 was er 
een sport- en bewegingsmarkt in 
sporthal De Streepen. Uit een en-
quête bleek dat senioren het liefst 
meer wilde gaan fietsen. Jacqueline 
van der Heijden (namens gemeente 
Sint-Oedenrode) en Rieky Verstap-
pen (destijds voorzitster van de 
wielerclub Femme Pedale) namen 
het voortouw voor Fifty-fit. 

Zoals vermeld was het direct een 
groot succes. Iedereen die mee 
wil fietsen meldt zich op donder-
dagochtend om 09.00 uur op het 
Kerkplein. Alles onder het motto 
van vrijheid blijheid. Niemand 
hoeft zich aan- of af te melden en 
dat geeft de senioren een vrij ge-

voel. Veiligheid staat hoog in het 
vaandel. Gemiddeld doen er zestig 
mensen per keer mee aan de tocht, 
dus ongelukjes liggen op de loer. 
Daarom wordt de groep vaak ge-
splitst in drieën. In de eerste groep 
rijden hoofdzakelijk vrouwen, de 
tweede groep is gemengd en de 
derde groep bestaat vooral uit 
mannen, die ook aardig wat kun-
nen kletsen. Naar verluidt nog meer 
dan de kwebbelende dames. Vijf 
voorrijders zorgen ervoor dat alles 
veilig verloopt. Zij loodsen de groe-
pen door het Brabantse landschap 
heen. Annie van Heeswijk, Heleen 
Voets, Rieky Verstappen, Jos van 
Laarhoven en Jos Vervoort begon-
nen tien jaar geleden met voorrij-
den. Toen Jos en Jos daarmee stop-
ten, namen Lies Markgraaf en Nol 
Strik hun taak over.

Op 30 augustus fietst Fifty-fit een 
extra lange jubileumtocht van 50km 
ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan. De voorrijders worden die 
dag ontzien en in het zonnetje ge-
zet om hen te bedanken voor de 
jarenlange trouwe dienst. Ze mo-
gen zich al fietsend mengen onder 
de rest en hoeven die dag ‘niets’ 
te doen. Vijf jaar geleden, tijdens 
de viering van het eerste lustrum, 
stopte de groep voor een lunch bij 
De Heilige Eik in Oirschot. Daar zal 
ook dit jaar de lunch plaatsvinden. 
Na de fietstocht wordt koers gezet 
richting het gebouw van hand-
boogvereniging Ontspanning om 
er te genieten van een feestmaal. 
Om 17.30 uur wordt de dag afge-
sloten. En de voorrijders? Die mo-
gen niets anders doen dan genieten 
en zich verheugen op een ludieke 
verrassing.  

Afgelopen donderdag toonden alle deelnemende fietsers vijf gezichten, namelijk van de vijf 
voorrijders die zich iedere week inzetten om de tocht van Fifty-fit veilig te laten verlopen.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Blaaskapel Tiona op Floriade

Op maandag 13 augustus was 
Blaaskapel Tiona uitgenodigd om 
een optreden te verzorgen tijdens 
de Floriade te Venlo. Deze Wereld 
Tuinbouw Expo wordt slechts eens 
in de 10 jaar gehouden, het duurt 
6 maanden en trekt ruim 2 miljoen 
bezoekers. Blaaskapel Tiona heeft 

daar een optreden gegeven van 
16.00 tot 18.00 uur, vlakbij het 
centrale middenterrein. Het was 
een zonnige dag en daarom wa-
ren er veel bezoekers, waarvan ook 
vele de moeite namen om even te 
luisteren naar de muziek van Tiona.

10

Winkeldief gepakt bij EMTE
Afgelopen dinsdagmiddag om-
streeks 15.45 uur is er een win-
keldief opgepakt bij supermarkt 
EMTE.

Toen de man de kassa’s was ge-
passeerd werd hij staande gehou-
den door het personeel. De politie 
werd direct gewaarschuwd en was 
snel ter plaatse om de dief in te re-
kenen.
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Programma filmtheater 2012-2013  

 

Film “Tous les soleils” van Philippe Claudel
Donderdag 20 september 2012
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00

Film “Hasta la vista” van Geoffrey Enthoven
Donderdag 18 oktober 2012
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00

Film “Les intouchables” van Olivier Nakache, Eric Toledano
Donderdag 20 december 2012
Aanvang 20,15 uur, entree € 4,00

      

 

Film “L´Enfant” van Jean Pierre en Luc Dardenne
Vrijdag 23 november 2012
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00

    

 

Film “Rundskop” van Michaël R. Roskam
Vrijdag 25 januari 2013
Aanvang 20,15 uur, entree € 4,00

           
Film “The descendants” van Alexander Payne
Donderdag 21 februari 2013
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00

   
Film “Incendies” van Denis Villeneuve
Vrijdag 22 maart 2013
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00

   
Film “El secreto de sus ojos” van Juan José Campanella
Donderdag 18 april 2013
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00

Film “Haar naam was Sarah” van Gilles Paquet–Brenner
Vrijdag 17 mei 2013
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00

Film “In a better world” van Susanne Bier
Donderdag 13 juni 2013
Aanvang 20.15 uur, entree € 4,00
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KBO zomeractiviteiten op rustieke wijze afgesloten

Ruisende bomen, getinkel van be-
stek en kopjes, pratende mensen 
en een sfeervolle accordeonbege-
leiding. Wat wil je nog meer? Af-
gelopen donderdag kwamen zo’n 
80 KBO-leden bijeen voor een 
feestelijke brunch: de afsluiting 
van de KBO-zomeractiviteiten, 
georganiseerd in samenwerking 
met Salus en Odendael.  Er scheen 
een fel zonnetje, maar in het park 
van Kasteel Henkenshage  was 
het heerlijk toeven.

“We hebben een prachtig pro-
gramma met allerlei activiteiten 

achter de rug”, aldus voorzitter 
Theo Schevers. “Het is mooi om 
dit, gezellig met z’n allen bij elkaar, 
in deze prachtige omgeving af te 
sluiten.”  De soep werd al snel op-
gediend en iedereen begon lekker 
te smullen. De organisatie had het 
goed onder controle. Alles verliep 
in een zeer relaxte sfeer. “We heb-
ben een team van vrijwilligers uit 
alle kerkdorpen”, lichtte medeor-
ganisator Marcel Janse toe. “Van 
begin juli tot nu toe, hebben we 
van alles georganiseerd. Het ver-
enigingsleven ligt dan stil en juist 
die weken zijn veel mensen op va-

kantie, behalve de senioren.” 

“Ik was er de eerste keer al bij, met 
Gerard Brohm en een stuk of zeven 
trommels. Dat was echt mooi”, 
vond één van de deelnemers.  Maar 
ook de high tea werd erg gewaar-
deerd en zo ook de workshops be-
tere foto’s maken,  Japanse bloem-
sierkunst Ikebana, etcetera. Voor 
dit jaar zit het er weer op, maar 
ook volgend jaar staat er weer van 
alles in de planning. “Alle senioren 
uit Rooi zijn welkom”, aldus Mar-
cel Janse. “Je hoeft niet eens lid te 
zijn van de KBO.”

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Daarom zijn wij vrijdag 24 augustus de 
gehele dag gesloten.
Zaterdag 25 augustus zijn wij geopend 
vanaf 12:00 uur!

Wij gaan trouwen!

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

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

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?
Kossen | Design

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

Picknicken bij de Damianen

Wat was het heerlijk weer vorige 
week woensdag. En wat hebben 
de cliënten van Stichting Dich-
terbij genoten van de smakelijke 
picknick bij de Damianen in de 
tuin van het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg.

Stichting Dichterbij en het Da-
miaancentrum hebben een 
vriendschappelijke band.  Ieder 
jaar met Kerst komen ze al samen 
om gezellig kerststukjes te ma-
ken. Op deze manier willen ze de 
cliënten van Stichting Dichterbij 
een mooie dag bezorgen. Aan-

gezien dat in de winterperiode 
altijd een succes was, wilde ze 
dat ook doorzetten in de zomer. 
Er werd besloten om een picknick 
te regelen. Hans Lakwijk, zelf een 
Damiaan, kwam in de ochtend 
verhalen vertellen. Hij vertelde zo 
mooi dat iedereen in het verhaal 
werd meegezogen. 

Daarna werd begonnen aan de 
lunch. Lekkere broodjes kaas, 
ham en knakworst werden ver-
deeld onder de begeleiders en 
cliënten van Stichting Dichterbij. 
Tot slot van de dag werd er een 
rondje gewandeld door de grote 
en rustgevende tuin.
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Bescheiden podiumbeest gaat voor eigen album

Wanneer Maarten Verhees op het 
podium verschijnt is hij niet meer 
de bescheiden en ietwat verlegen 
man. Dan gaat de spreekwoorde-
lijke knop om en gedraagt hij zich 
als een rasartiest. Van links naar 
rechts, zwaaiend naar zijn publiek 
en hier een daar een danspasje om 
zijn show meer uitstraling te ge-
ven. Vol trots presenteert de gebo-

ren Rooienaar zijn 
nieuwste single, 
‘Mia More’ ge-
naamd.

Dertig jaar lang 
woonde Maar-
ten in Sint-Oedenrode. Totdat hij 
enkele jaren geleden zijn liefde 
achterna reisde naar Mierlo-Hout. 

Van kleins af aan was de geboren 
Rooienaar al met muziek bezig. 
Maarten: “Vanaf mijn zesde heb 
ik trompet gespeeld bij Nos Jungit 
Apollo, daarna heb ik gitaarlessen 
gehad en ben ik basgitaar gaan 
spelen. Opeens ontdekte ik het zin-
gen. Meer dan twintig jaar heb ik 
in een band gezeten. Zo’n 1,5 jaar 
geleden ben ik solo verder gegaan, 
omdat ik in die band mijn ei niet 
meer kwijt kon. We traden maar 
vier keer per jaar op en dat vond 
ik te weinig, want het liefste wat ik 

doe is entertai-
nen.”

Tijdens Eindho-
ven kermis in 
Park Hilaria is 
er ieder jaar een 
speciaal po-
dium van Radio 
Hollandia. Een 
aantal grote 
namen treden 
op tijdens de 
kermisdagen. 
Ook is er ruim-

te voor talent. De organisatie heeft 
plaats gemaakt voor een H-factor 
show. Talenten uit de hele regio 

mogen zich dan aan het publiek la-
ten zien. Maarten nam een sprong 
in het diepe. “Het ging boven ver-
wachting goed”, grinnikt de ar-
tiest. “Ik kwam zelfs in de finale en 
na de show werd ik doorverwezen 
naar Danny Canters, een bekend 
figuur in die wereld. Daarna is het 
snel gegaan en werd ik steeds meer 
geboekt in de regio. Dit jaar stond 
ik op het programma van de re-
guliere show van Radio Hollandio 
in Park Hilaria en in Mierlo trad ik 
regelmatig op in het artiestencafé, 
eens in de maand. Daar ben ik ge-
spot door Hans van Seggelen. Hij 
bood me aan om een plaat te ma-
ken in zijn studio. Hans en Danny 
doen heel veel voor mij. Zij hebben 
verstand van zaken en helpen me 
nu met het uitbrengen van een ei-
gen single.”

Maarten schreef eigenhandig het 
nummer ‘Mia More’. Normaal 
zingt de geboren Rooienaar aller-
lei covers, maar het liefst wil hij toe 
naar een compleet eigen repertoire. 
“Dat zal nog wel even duren, want 
er gaat heel veel tijd in zitten”, zegt 
Maarten. “Ook Mia More hebben 
we vaak aangepast, zelfs nog op de 

dag dat het nummer werd opgeno-
men. Het kan nooit perfect genoeg 
zijn, vind ik.” Het liedje ‘Mia More’ 
gaat over een meisje uit een warm 
land. Ze was daar heel ongelukkig 
en werd meegenomen naar Ne-
derland om een nieuw leven op 
te bouwen. Maarten nam er zelfs 
een clip voor op. “Dat vond ik erg 
lastig”, antwoord Maarten. “Het is 
weer heel anders dan op het po-
dium. Constant is er zo’n camera 
op je gericht en dat is eigenlijk niets 
voor mij, haha. De clip komt op TV 
Oranje en wellicht binnenkort ook 
op Omroep Brabant. Daar zijn we 
nu mee bezig.”

Op dit moment is Maarten druk 
bezig met het regelen van optre-
dens in de buurt. Vorig jaar stond 
hij al eens bij café Van Ouds op de 
agenda en Maarten hoopt dat hij 
snel weer een keer in Rooi mag 
komen zingen. Misschien nog wel 
tijdens Rooi Kermis? Het zou een 
mooie gelegenheid zijn om zijn 
nieuwe single te promoten. Daar-
na wordt het tijd voor zijn eigen 
album. Maarten: “We willen ab-
soluut een album gaan maken. Er 
liggen al meer nummers klaar.”

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

5492 JE ST - OEDENRODE 
T: 0413 - 84 07 24 

M: 06 - 54 35 68 69 
E: D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL 

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamer-wc a tot z
-cv-ketels

-woningaanpassingen 
voor ouderen

-zolderisolatie
en nog veel meer

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%

Rooise zussen nemen deel aan School at Sea

“Je gaat aan boord als kind en komt thuis als volwassene”
Op 21 oktober aanstaande gaat 
een Nederlandse variant van 
School at Sea van start.  Aan boord 
van School at Sea volg je het 
unieke scholingsprogramma dat 
gericht is op het ontwikkelen van 
skills en je persoonlijke groei. Zo 
blijf je niet alleen bestand tegen 
de uitdagingen van zes maanden 
op zee, maar sta je ook aan wal 
sterker in je schoenen. Uit Sint-
Oedenrode gaan twee zusjes mee, 
namelijk Linde en Roos Staals. De 
reis wordt pittig, maar ook het 
voortraject mag er zijn.

Linde zit in de vierde van het VWO 
op het Zwijsen. Haar zus Roos volgt 
tweetalig VWO op het Elde. Afzon-
derlijk van elkaar hoorden ze van 
het project en allebei waren ze en-
thousiast. Natuurlijk moest er thuis 
eerst even over gepraat worden, 
want een reis van zes maanden – 
voornamelijk op zee – is natuurlijk 
niet niks. Na overleg met hun ou-
ders besloten de dames zich aan te 
melden. Ze kwamen steeds verder 
in het proces en inmiddels weten 
ze dat ze mee mogen. Een vereiste 
om mee te doen is het binnenhalen 
van een niet te mals startkapitaal 
van 19.200 euro per persoon. Roos 
en Linde kregen een les in fondsen-
werving. Ze deden al van alles om 
geld in te zamelen en vonden ook 
al een verdubbelaar. Dat is iemand 
die in de hoogste belastingschaal zit 
en een flinke steen wil bijdrage. Het 
ziet er dus naar uit dat de meiden 
zich op kunnen gaan maken voor 
een lange trip. En hoe mooi het ook 
klinkt, zes maanden op een boot 

richting de Cariben, het heeft niets 
met vakantie te maken. Integen-
deel, ieder moment van de dag zijn 
de tieners bezig. De zes maanden 
hangt van opdrachten aan elkaar 
en dan moeten ze ook nog gewoon 
hun schoolopdrachten afmaken.

Op School at Sea is geen dag het-
zelfde. De ene dag krijgen Roos en 
Linde (ieder op een andere boot, ze 
wilden niet samen) gewoon les. Zo-
dat ze met goede cijfers over kun-

nen gaan naar het volgende jaar. 
Wat ze leren, komt direct tot leven. 
Wiskunde tijdens sterrennaviga-
tie, biologie om de dolfijnen die je 
net hebt gezien te bestuderen. De 
volgende dag zeilen ze samen met 
klasgenoten het schip. Ze leren hoe 
en wanneer de zeilen te hijsen. Ze 
zijn ‘s nachts wachtleider als an-
dere klasgenoten liggen te slapen. 
Ze navigeren, nemen elke rol op 
zich die er is op het TallShip: kok, 
matroos, machinist, kapitein. Zoals 

Linde al zei: “Je gaat aan boord als 
kind en komt thuis als volwassene.”
Ook aan wal krijgen de deelnemers 
allerlei opdrachten. De boot meert 
onder ander aan in Bermuda, de 
Canaren, de ABC-eilanden, de Azo-
ren en op Cuba waar de meiden in 
een gastgezin terecht komen. Er 
volgen expedities die ze met een 
team uit moeten voeren. Overal 
zitten leermomenten in en die wor-
den daarna weer geëvalueerd. 

Op het schip houden de leerlingen 
allemaal onder begeleiding een 
blog bij. Die van Roos en Linde zijn 
respectievelijk terug te vinden op 
de volgende adressen: www.roos-
atsea.blogspot.nl en www.lindeat-
sea.blogspot.nl. Drie á vier keer per 
week komt er een stukje van één 
van de leerlingen op te staan, maar 
ze wisselen elkaar af zodat iedereen 
aan de beurt komt. Veel contact 
met de buitenwereld is niet mo-
gelijk. Ouders mogen in keer per 
week een brief sturen en de leerlin-
gen mogen alleen op zondag een 
zogenaamde sailmail sturen. Zo 
weinig contact met het thuisfront 
zal wel even wennen zijn. Wat 
dacht je van nieuwjaar? Dat vieren 
Roos en Linde op de ABC-eilanden, 
maar ze weten nu al dat ze dan het 
thuisfront flink zullen missen.

Hoe dan ook, de meiden zijn er 
klaar voor en hebben er zin in. Voor 
iedereen die geïnteresseerd is ge-
ven ze nog een informatieavond 
in Mariendael, op 31 augustus om 
19.30 uur. DeMooiRooiKrant zal de 
twee zoveel mogelijk proberen te 
volgen. 

Roos (l) en Linde Staals.
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Op de Rooise loper……….

In Rooi zetten veel Rooienaren 
zich op velerlei gebied in. Denk 
maar eens aan sportverengingen, 
ouderenzorg, kinderopvang, die-
ren en nog veel meer. De “eeuwi-
ge” vrijwilliger heeft een imago, 
of eigenlijk: twee. Wie er geen 
van nabij kent, heeft soms een 
beeld van een wat onopvallend 
persoon, werkloos, uit verveling 
op zoek naar contacten om er nog 
een beetje bij te horen. 

Wie er een persoonlijk kent, en 
dat zijn gelukkig veel Rooiena-
ren, weet wel beter. De meeste 
vrijwilligers zijn juist heel actieve 
mensen, die in veel gevallen een 
drukke baan hebben en vooral 
voldoende onder de mensen ko-
men. Vaak zijn ze in hun positie 
gerold en zijn er naar jaren nog 
actief in. Wij van Mooi Rooi willen 
op deze vrijwilligers eens een zon-
netje laten schijnen.

Dit om ze wat beter te leren ken-
nen en tegelijkertijd onze waarde-
ring te kunnen uitspreken. 
Vandaag op de Rooise loper…Jos 
Dekkers

Hallo Jos, wil je je even voorstel-
len? 
“Ik ben Jos, woon in Boskant en 
ben getrouwd met Francien. Sa-
men hebben we 4 zonen en 9 
kleinkinderen.
Tot 4 jaar geleden was ik eigenaar 
van de Firma Carex. Het bedrijf 
is overgenomen door mijn zoon 
Thijs. Voortaan is het beter be-
kend als Thijs Dekkers Potcultuur. 
Lopen is een grote hobby van me, 
evenals het houden van schapen. 
Heel erg trots is hij op het feit dat 
alle 4 zijn zonen in 2009 de Ma-
rathon van New York hebben ge-
lopen.”

Je bent vrijwilliger, waar?
“Ik ben vrijwilliger bij Fortuna.  SV 
Fortuna ‘67 telt op het ogenblik 
400 leden.  Het bestuur bestaat uit 
10 personen. De vereniging heeft 

de volgende disciplines; hardlo-
pen, mountainbiken, trimmers in 
de zaal en wandelaars.”

Wat doe je precies als vrijwilliger 
bij Fortuna
“Ik maak deel uit van het bestuur 
en ik ben trainer van een loop-
groep. Verder ben ik samen met 
een team verantwoordelijk voor 
het organiseren van onze vele 
clubevenementen die bestaan uit 
marathons, loopwedstrijden, uit-
wisselingen enz.”

Jos, kun je ons vertellen hoeveel 
uur je hier in de week mee bezig 
bent?
“Gemiddeld zal ik per week een 
uur of 10 met Fortuna bezig zijn.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“Ik kom uit een sportieve familie, 
maar in voetballen was ik niet echt 
sterk. Met lopen was ik de hele fa-
milie de baas, vandaar. Toch ben 
ik pas fanatiek geworden rond 
mijn 35e. Eigenlijk wat te laat. 
Maar als ik dan een marathon liep, 
zag ik ook altijd dezelfde mensen 

langs de lijn met vlaggetje en om 
drinken aan te geven. Deze vrij-
willigers  hadden net als wij koude 
handen en stonden uren langs de 
lijn, geweldig vond ik dat.
Ik heb dit altijd zeer gewaardeerd 
en dacht toen al, als ik zelf niet 
meer kan hardlopen, ga ik dit ook 
doen.” 

Krijg je hier een vergoeding voor?
“Nee, dit is echt geheel vrijwillig 
en ik zou dit ook niet anders wil-
len. We hebben feestjes onder-
ling, maar geen jaarlijks feest van 
de vrijwilligers alleen. Wel worden 
we door dankbare mensen eens 
verwend met een fles wijn of een 
doos bonbons. Dat is heel leuk en 
zeker ook voldoende.”

Wat is je drive om dit zo lang vol 
te houden?
“Allereerst ben ik nog goed ge-
zond en ik vind het gewoon 
prachtig. Ik geniet echt van elke 
minuut die ik er mee bezig ben. 
Mijn hele gezin is er erg bij betrok-
ken. Het is gewoon een deel van 
mijn te besteden tijd.”

Jos Dekkers

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
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Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

Goederen en Dienstenveiling Nijnsel
Heb je binnenkort een personeels-
feest? Een familiedag? Iets anders 
te vieren of gewoon interesse in 
één van de kavels? Kom dan naar 
Veiling Nijnsel! Op 22 september 
om 20.00 uur in de Beckart.

Op veiling Nijnsel is er namelijk 
een verleidelijke aanbod van meer 
dan 100 kavels op verschillende 
gebieden. Van biljardlessen tot een 
lekkere barbecue, van een autora-
dio tot een romantisch diner voor 
twee, van een solextocht tot een 
ballonvaart, van een golfclinic tot 
entree voor de sauna. En dit zijn 
nog maar enkele voorbeelden van 
de tal van kavels die onder de ha-
mer gaan. Op www.veilingnijnsel.
nl kun je het hele aanbod alvast 
rustig bekijken en kiezen waar je 
op wilt bieden.

Graag nodigen Blaaskapel Tiona, 
VV Nijnsel, CV de Heikneuters en 
Harmonie Nijnsel jouw en jouw 
vrienden uit voor onze vijfde grote 
goederen en dienstenveiling die 
op 22 september aanstaande om 
20.00 uur plaats zal vinden in de 
Beckart te Nijnsel. 

Het is een dienstenveiling waarbij 
per opbod aan het aanwezige pu-
bliek goederen en diensten worden 
verkocht. Deze diensten zijn geheel 
belangeloos aangeboden door be-
drijven en particulieren, die onze ver-
enigingen een warm hart toedragen. 

Daarom hopen wij jouw op 22 sep-
tember om 20.00 uur te begroeten 
bij onze veiling in de Beckart te 
Nijnsel. Voor meer informatie zie 
www.veilingnijnsel.nl 

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Gratis parkeren voor de deur!!

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

superleuke en betaalbare merkkleding voor 
baby’s en kinderen vanaf maatje 44 t/m maat 176!
   Blue Rebel   Retour   Mexx   Twinlife   LCKR   Z8
   Petrol   Jubel   Sturdy   Cars   Doerak   Feetje
   Vingino   Claesens   Noppies   Geisha   Salty Dog

VOLOP NIEUWE COLLECTIE ÉN 
VOLOP SUPERGAVE WINTERJASSEN, BIJ 

ONS AL VANAF €59,95

WOENSDAG 29 AUGUSTUS A.S.
 SPECIALE WINTERJASSEN-

KOOPAVOND TOT 21.00 UUR!
 

RESTANTEN ZOMERCOLLECTIE 
3 HALEN = 1 BETALEN !

HRQ Personeelsadvies: 
Thuis in HRM en organisatieontwikkeling

In deze barre economische tijden 
gebeurt er veel op het gebied van 
personeel. Er vallen gedwongen 
ontslagen en bedrijven worden ge-
reorganiseerd. Juist nu is het zaak 
om een goede adviseur in huis te 
nemen die alle veranderingen in 
goede banen kan leiden. Dat geldt 
trouwens ook voor bedrijven die 
flink groeien. Ook die ondernemin-
gen kunnen expertise gebruiken. 
HRQ Personeelsadvies uit Sint-Oe-
denrode is in deze en nog veel meer 
gevallen de geschikte partner om 
mee in zee te gaan.

Goed personeelsbeleid is van groot 
belang voor het succes van een 
organisatie. Het personeelsbeleid 
moet aansluiten bij de doelstellingen 
die een bedrijf heeft, maar ook bij 
de ambities die er leven. De kracht 
van een organisatie wordt daarbij in 
belangrijke mate bepaald door de 
mensen die er werken. En het suc-
ces van het personeel is mede afhan-
kelijk van het beleid. Het is dus van 
groot belang hier zorgvuldig mee 

om te gaan. 

HRQ Personeelsadvies kan bedrijven 
helpen met de ontwikkeling en im-
plementatie van het personeelsbe-
leid, maar ook ondersteuning bieden 
of adviseren als ze tegen specifieke 
vraagstukken aan lopen. HRQ Per-
soneelsadvies weet alles op het ge-
bied van organisatie ontwikkeling, 
verzuim, cultuurverandering en ar-
beidsovereenkomsten. Eigenaresse 
Ilse Quinten: “Veel bedrijven zoe-
ken bij verschillende vraagstukken 
op internet naar antwoorden. Het 
probleem is dat die vaak verjaard 
of niet volledig zijn. Wanneer ze 
ons inschakelen is dat een investe-
ring, maar die betaalt zich dubbel en 
dwars terug. Bovendien scheelt het 
enorm veel werk en is het een inper-
king van risico’s. Juridisch gezien kan 
een bedrijf namelijk in de problemen 
komen als bijvoorbeeld een arbeids-
overeenkomst niet klopt. HRQ Per-
soneelsadvies is op de hoogte van de 
laatste ontwikkelingen.”

Ook snelle groei is lastig voor een 
bedrijf. HRQ Personeelsadvies weet 
daar wel raad mee. “Wij kunnen 
bedrijven meer structuur geven”, al-
dus Quinten. “Een snelle groei kan 
lastig zijn. In het begin werkt een 
werkgever bijvoorbeeld met drie 
personeelsleden, alles op basis van 
vertrouwen. Als daar meer mensen 
bijkomen wordt het ineens een stuk 
minder overzichtelijk. HRQ Perso-
neelsadvies anticipeert daar ade-
quaat op door de juiste begeleiding 
te bieden.” 
Kennis en kunde is aanwezig op de 
diverse deelgebieden van het hrm-
werkgebied (onder andere herin-
richting organisatie, communicatie, 
wetgeving, reorganisatie en ontslag, 

coaching, outplacement, beoor-
delen, arbeidsvoorwaarden enz.). 
Beschikt u wel al over een hrm-me-
dewerker of –afdeling, maar heeft u 
tijdelijk extra capaciteit nodig, dan 
kan HRQ Personeelsadvies u hierin 
ook van dienst zijn. HRQ Personeels-
advies beschikt daarnaast over een 
netwerk van professionals waarmee 
uw organisatie ook in contact kan 
worden gebracht. Daarbij kunt u 
denken aan advocaten, werving & 
selectie bureau’s, adviesbureau’s enz.

HRQ Personeelsadvies is er in som-
mige gevallen ook voor de werkne-
mer. Dat kan zijn in het geval van 
een (dreigend) ontslag, maar sinds 
kort biedt HRQ Personeelsadvies 
ook een outplacement traject aan. 
Wanneer een werkgever afscheid 
neemt van een werknemer willen de 
ondernemingsraad, de vakbonden 
maar ook de kantonrechter graag 
dat die mensen worden begeleid. 
Dat moet uitgaan van de voorma-
lig werkgever. Die kan bijvoorbeeld 
HRQ Personeelsadvies inschakelen 
om dat op zich te nemen. Denk 
daarbij aan coaching, de zoektocht 
naar het vinden van de best pas-
sende baan, het maken van een CV, 
het schrijven van een goede brief 
en het voorbereiden van een solli-
citatiegesprek. Een laatste nieuwtje 
aangaande HRQ Personeelsadvies is 
dat de werkzaamheden binnenkort 
verricht zullen gaan worden vanuit 
Campus Fioretti.

HRQ Personeelsadvies, 
Ilse Quinten, Grote Doelenlaan 41, 
5491 EE  Sint-Oedenrode, 
06-51451521, 
www.hrqpersoneelsadvies.nl

Computer gekaapt! Wat te doen?
Pas op! De digitale piraten en de 
computervirussen zijn weer terug 
van weggeweest. Er wordt door de 
KLPD gewaarschuwd voor het zo-
geheten ransomware. 

Het ongemak zorgt ervoor dat al 
uw bestanden worden vergrendeld 
waardoor er zogenaamd niks an-
ders rest dan een geldbedrag over 
te maken. Meestal krijgt het slacht-

offer na betaling geen werkende 
oplossing. Een andere vorm van 
ransomware laat een beeldvullend 
formulier zien dat je niet weg kan 
krijgen. Het blokkeert de gehele 
toegang tot je bureaublad inclusief 
start-menu en waarschuwt vervol-
gens dat er verboden handelingen 
zijn verricht met uw computer. In dit 
geval dien je 100 euro over te ma-
ken aan de politie om van de ver-

grendeling af te komen. Dit is uiter-
aard geen normale handelswijze van 
de politie, dus bespaar je de euro's 
en doe aangifte. De formulieren om 
het probleem op te lossen, zijn bij de 
politie te verkrijgen en de originele 
waarschuwing van het KLPD kan je 
lezen op de website: www.politie.
nl/klpd/nieuws/ 120316klpdwaar-
schuwt.asp
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Ge hoeft nie mi ‘n schuurdeur te wenke
(Je hoeft niet zo nadrukkelijk om aandacht te vragen)
bron: Brabantse Spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 25 augustus 2012
Finale Kermistoernooi biljart 

Is er nu
nog een verschil

met een kermis en
een gewoon 
toernooi?

Niet veel,
alleen zijn de ballen

niet rond en de
keus krom

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Ik, de man
 
 

 ik vertel u over de man
 en kijk in zijn diepste wezen,
 als dat al kan:
 naar binnengaan
 ofwel mijn ziel
 met eigen ogen lezen

 van naturen
 ben ik ziende blind
 niet dat ik dat zo wil
 of dat intimiteit mij ontgaat
 neen, het is de waarneming
 van de immer schone vrouw
 te paard en het jachtgedrag
 waarop ik mij verlaat

 het versmalt het zicht
 tot oerbeeld van de 
 perfecte moeder en maagd;
 zo zuigend en basaal

 ik zie haar voortdurend 
 als engel galopperen;
 de gemalin van oppergod Baäl

 zo ben ik,
 is de man

 als u ons wilt begrijpen
 zult u uw verbeelding
 moeten rijpen tot het inzicht
 van een korrel zand
 pas dan raakt u de diepte
 van het mannelijk zielenland

 

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:

Janneke 
van den Heuvel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Linda van Kessel

Van Berghenstraat 44
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

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

Zoek de volgende woorden: 
filiaalhouder, fotograaf, impresario, insteller, instructeur, mandenmaker,  
mannequin, makelaar, politicus, politieagent, pooier, postbode, poetser,  

stylist, stripper, tekenaar, technicus, wachtmeester, weerkundige,  
vormenmaker, voorzitter, zeilmaker, zetter, zilversmid,  

 
 

Als vreemdgaan zo erg is, 
waarom stellen de mensen zichzelf 

dan niet eerst voor? 

MooiRooi Klompenspel volop in gebruik

Een paar weken geleden bevatte DeMooiRooiKrant een nieuw soort spel, namelijk het MooiRooi Klompen-
spel. Op het kantoor konden mensen (dat kan nog steeds) een klein gratis spellensetje ophalen om het spel te 
spelen. Daar is volop gebruik van gemaakt. Vooral op Odendael wordt er driftig gespeeld. Op deze foto valt 
te zien dat bewoners zich kostelijk vermaken met het nieuwe spel.
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   Wilink Creatief                                                 Schootsedijk 42                         5491VC Sint-Oedenrode 
   06-53330448 / 06-43178595                   www.wilinkcreatief.nl                    info@wilinkcreatief.nl 
 

 

 

In de meeste mensen     Er zijn ook speciale thema  
schuilen talentvolle     workshops zoals bijv. met 
creatievelingen.      Herfst, kerst en Pasen. 

 

Wij bieden onder deskundige   Wij werken met lood,   begeleiding op sfeervolle     fietsenband,  
locatie verschillende     textielverharder, mos, 
Workshops met verschillende   wilgentenen, klei, etc. 
materialen aan.       Teveel om op te noemen. 

 

Dit kan individueel of met    Men kan ook kiezen voor 
meerdere in lessen die     een dag-arrangement met 
wekelijks tot maandelijks    een heerlijke Brabantse 
gepland kunnen worden.    Koffietafel, barbecue en ter 
        afsluiting een borrel. 

Ook verzorgen wij Work-    Neem gerust een kijkje op  
Shops voor groepen tot 30     onze website om de  
personen, voor teambuilding,    creaties te bekijken. 
vrienden-en sportclubs, 
vrijgezellenfeesten en  
kinderfeestjes. 

30 augustus open avond vanaf 
19.00 uur tot 22.30 uur 

We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten. 
Wilma van Driel, Schootsedijk 42, 06-53330448   

Wilink Creatief 
◊ In de meeste mensen schuilen talentvolle creatievelingen.

◊ Wij bieden onder deskundige begeleiding op 
    sfeervolle locatie verschillende workshops met 
    verschillende materialen aan.

◊ Dit kan individueel of met meerdere in lessen die    
    wekelijks tot maandelijks gepland kunnen worden.

◊ Ook verzorgen wij workshops voor groepen tot 30 
    personen, voor teambuilding, vrienden- en sportclubs, 
    vrijgezellenfeesten en kinderfeestjes.

◊ Er zijn ook speciale thema workshops zoals bijv. met   
    herfst, Kerst en Pasen.

◊ Wij werken met lood, fietsenband, textielverharder, 
    mos, wilgentenen, klei etc. Teveel om op te noemen.

◊ Men kan ook kiezen voor een dag-arrangement met 
    een heerlijke Brabantse Koffietafel, barbecue en ter  
    afsluiting een borrel.

◊ Neem gerust een kijkje op onze website om de creaties 
    te bekijken.

www.wilinkcreatief.nl | info@wilinkcreatief.nl
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vrienden-en sportclubs, 
vrijgezellenfeesten en  
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19.00 uur tot 22.30 uur 

We hopen je binnenkort te mogen ontmoeten. 
Wilma van Driel, Schootsedijk 42, 06-53330448   

Wilink Creatief 

30 augustus open avond vanaf
19.00 uur tot 22.30 uur

Open Avond Wilink Creatief: 30 augustus van 19.00 tot 23.00 uur

“Mensen denken twee linker handen te hebben, 
maar gaan met iets moois naar huis”

In de meeste mensen schuilen ta-
lentvolle creatievelingen. Daar 
weet Wilma van Driel alles van. Zij 
is eigenaresse van Wilink Creatief, 
een bedrijf dat creatieve workshops 
geeft voor volwassenen, kinderen 
en groepen. Dat doet ze al jaren en 
daarom heeft ze gezien dat men-
sen vaak veel meer kunnen dan 
ze denken. Ze zeggen twee linker 
handen te hebben, maar gaan met 
een prachtig knutselwerk naar bui-
ten. Daar kan Wilma van genieten. 
Op 30 augustus geeft ze een open 
avond van 19.00 tot 23.00 uur.

Wilma knutselt al jaren. Zo’n vijf-
tien jaar geleden begon ze met een 
eigen bedrijfje. Van een kleine ga-
rage verhuisde ze zes jaar geleden 
naar een prachtige luxe ruimte aan 
de Schootsedijk in Olland. Ze heeft 
nu  een grote hobbykamer, een 
opslag en een aangrenzende ont-
vangstruimte waar ze haar gasten 

kan ontvangen. “Dat is ideaal voor 
grote groepen. We geven namelijk 
workshops voor bedrijven, vrien-
dengroepen, sportclubs, vrijgezel-
lenfeesten, kinderfeestjes enz.”, 
zegt Wilma. “Het arrangement 
kan zelf samengesteld worden. De 
mensen kunnen hier zelfs een hapje 
eten en drinken. Denk daarbij aan 
een barbecue, een koffietafel en 
een afsluitende borrel. Alles is mo-
gelijk bij ons. Met herfst, Pasen en 
Kerst hebben we speciale thema 
workshops.”

Het is ook mogelijk om les te krijgen. 
Zowel individueel als met een groep 
kun je bijvoorbeeld een maande-
lijkse cursus plannen bij Wilink Cre-
atief. Daar wordt veel gebruik van 
gemaakt, want Wilma leert ze de 
mooiste dingen te maken. Wilma: 
“We werken met hout, lood, klei, 
textielverharder, wilgentenen en 
nog veel meer.” Ze heeft gelijk. In 

het opslaghok liggen honderden 
verschillende materialen waar je bij 
Wilink de mooiste dingen mee kunt 
maken. In de hobbyruimte staan 
vitrines vol vervaardigde poppen, 
kandelaars, lampen, schilderijtjes, 
beelden enz. Aan de wand hangen 
ook kinderproducten. Daar kun-
nen kinderen uit kiezen als ze wat 
gaan maken. “Vanmiddag heb ik 
hier bijvoorbeeld een kinderfeestje. 
Dan gaan lampenkapjes beschil-
deren. Dat vinden ze prachtig om 
te doen”, glimlacht de hobbyist. 
“Vanaf 17 oktober organiseer ik ie-
dere woensdagmiddag een inloop-
middag voor kinderen. Er zijn nu 
al kinderen die regelmatig komen 
knutselen.”

Tijdens de Open Avond van 30 au-
gustus is iedereen welkom om te 
komen kijken. Onder het genot van 
een kopje koffie kan iedereen zien 
in wat voor mooi gebouw Wilink 

Creatief is gevestigd en nog veel 
belangrijker…wat er allemaal mo-
gelijk is, want dat is onvoorstelbaar 
veel. Wilma zit vol goede ideeën en 
ze is van plan om dat door u uit te 
laten voeren.

Wilink Creatief, 
Schootsedijk 42, 
0653330448, 
www.wiinkcreatief.nl 

Eerlijk over geld

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,53%
2. 1 jaar vast   3,30%
3. 5 jaar vast   3,70%
4. 10 jaar vast   4,35% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 21-8- 2012. Het be-
treft een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,80%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast    3,80%

Het betreft ons hoogst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 21-8-2012
Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Kantoor Sint-Oedenrode
info@eerlijkovergeld.nu

Tel. 0413-483030
www.tsgroep.nl

Drs. Gerard der Kinderen FFP
Gecertificeerd Financieel Planner 
g.derkinderen@tsgroep.nl

Sander Janssen
Erkend Hypotheekadviseur
sanderj@eerlijkovergeld.nu

Financiële planning Hypotheken Sparen Beleggen Verzekeringen Pensioen 

Check  nu uw woekerpolis! 
Langer wachten en het aanhouden van uw woekerpolis kost geld!  Er zijn veel betere producten 
voorhanden met gegarandeerde eindkapitalen..
Wij hebben inmiddels honderden polissen doorgerekend voor onze klanten. In meer dan 90% van de 
gevallen realiseren wij veel hogere (gegarandeerde) eindopbrengsten. Verschillen van €20.000,- of 
meer zijn geen uitzondering. 
Neem contact op voor een vrijblijvende inventarisatie en advies over uw woekerpolis, inclusief compen-
satieregeling. Volledig transparant en zonder verborgen kosten.  

Bel Sander op 0413-483030 of mail hem.
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Elvisdag
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Dringend te koop gevraagd  
wegens aanhoudende vraag  

en recente verkopen ! 
 

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

 • www.vandenbergmakelaardij.nl • twitter: @vdberg_makelaar 

Tussen- en hoekwoningen in Sint-Oedenrode, 
met name voor de startersmarkt. 
 
U kunt een afspraak met ons maken voor een vrij-
blijvend gesprek over de verkoop van uw woning. 
 
Ook voor taxaties bent u bij ons aan het juiste 
adres. Neem contact op voor de mogelijkheden. 
 
Wij verwijzen u voor ons huidige aanbod naar 
www.vandenbergmakelaardij.nl en naar 
www.funda.nl voor een compleet overzicht. 

Spookfacturen
Vrijwel iedere ondernemer heeft er 
wel eens ooit één in zijn brieven-
bus gehad: een spookfactuur. He-
laas komt het toch nog vaak voor 
dat deze ’facturen’ betaald worden 
in de veronderstelling dat het een 
echte rekening is. Dit komt vooral 
doordat er heel handig herkenbare 
termen op staan als “verplicht”, 
“handelsregister” of “heffing”. 
Wie ALLE (ook de kleine) lettertjes 
leest, ontdekt dat het in werkelijk-
heid een aanbieding of offerte is! 
Met het betalen van de ‘factuur’ ac-
cepteert u het zogenaamde aanbod.

Naast deze spookfacturen zijn er ook 
nog andere vormen van acquisitief-
raude, vaak per telefoon. Zo wordt 
u soms  gebeld met de mededeling 
dat uw bedrijf vermeld staat op een 
of andere online bedrijvengids en 
dat ze even willen controleren of de 
gegevens nog wel kloppen. Stemt 
u hiermee in dan ontvangt u vaak 
een fax of e-mail die u dan voor 
‘akkoord’ terug moet sturen. Met 
dit terugsturen blijkt dan dat u een 
contract hebt gesloten met de ma-
lafide aanbieder. Het is vervolgens 
bijna onmogelijk om dit ‘contract’ te 
ontbinden.

Wilt u meer informatie over deze 
vorm van fraude? Probeert u ook 
onder een dergelijk contract uit te 
komen? Neem contact op met Van 
de Ven Accountants | Adviseurs, te 
bereiken via info@vdven.nl of tele-
foon: 0413-491111.

advertorial

Heerlijk Zomerfruit 
Frambozen

Blauwe bessen
Rode bessen

 
ook jams en sappen van onze 

eigen vruchten
 

Annie v Hoof 
Roest 2a

5491 XX Olland  
tel 0413-473608

Openingstijden 
Maandag / vrijdag:  13.00 uur tot  17.00 uur

zaterdag: 10.00 uur tot  16.00 uur

Elvis leeft voort in Sint-Oedenrode
As the snow flies.
On a cold and gray 
Chicago mornin',
A poor little baby child is born
In the ghetto.

Op en rondom het terras van café 
Van Ouds zaten afgelopen zondag-
middag tientallen doorgewinterde 
Elvis-fans rustig mee te zingen met 
de liedjes van ‘the King’. Zanger 
Mark Elbers vertolkte de nummers 
en benaderde Elvis’ stem bijna. Hij 
is niet voor niets één van de beste 
Elvis imitators van het land. Bernie 
de Brouwer, organisator van de 
zesde Elvis Memorial Day en eige-

naar van café Van Ouds, bekeek 
het tafereel tevreden. Ieder jaar 
weer staat hij stil bij de dood van 
zijn idool en dat deelt hij het liefst 
met zoveel mogelijk mensen. 

Afgelopen weekend was het de 
meest warme editie tot nu toe. 
Bezoekers zochten daarom de 
schaduw op om te luisteren naar 
de muziek van verschillende bands 
en te kijken naar de dansoptredens 
van Rock & Roll dansschool The 
Boogie Academy. Het was verma-
kelijk en prima vol te houden. He-
laas liepen daarom minder men-
sen een rondje om te kijken bij de 
kraampjes met Elvis-spullen en de 

prachtige oude auto’s. Wanneer 
een nieuw exemplaar het Kerk-
plein op reed trok dat veel bekijks, 
maar de gasten bleven lekker in 
de schaduw zitten met een glaasje 
drinken. Het waren alleen de kin-
deren die zich druk maakten. Voor 
hen stond er een klein zwembadje 
en een sproeier om ze een beetje 
koel te houden. 

Iedereen genoot dus stilletjes en 
rustig. Terug naar de tijd van – vol-
gens velen – de grootste artiest 
aller tijden. En het moet gezegd 
worden: jong en oud genoot van 
de prachtige muziek uit de jaren 
vijftig en zestig. 

Toch nog wat verkocht tijdens Kofferbakverkoop in Olland

Ook in Olland, tijdens de koffer-
bakverkoop bij De Dorpsherberg, 
was het warm afgelopen zondag. 
Toen de ‘marktlui’ arriveerden was 
het al warm. Maar de verkopers 

pakten gemoedelijk hun spulletjes 
uit, richtten hun plekje in en daar 
zaten ze dan. “We weten nog niet 
of we het volhouden tot het einde 
van de dag”, aldus één van de ver-

kopers. “Dat hangt er vanaf hoe 
warm het wordt. Storm loopt het 
nog niet echt, maar iedereen doet 
vandaag gewoon rustig aan.”

Een enkele aanwonende was zo 
slim geweest direct op de eigen 
inrit een kraampje in te richten. Er 
was van alles te koop. Een aantal 
marktlui bleek bijzonder creatief 
en verkocht waar van eigen hand: 
Zelfgemaakte 3d-kaarten, beschil-
derde beelden en houten planten-
bakken voor aan de muur. Maar 
ook speelgoed, boeken, kleding en 
allerlei accessoires. Een straat ver-
derop hield een dorsgenoot zelfs 
een totale inboedel-verkoop. 

Echt druk werd het niet. Toch 
bleek het best lekker toeven op het 
Ollandse dorpsplein. De koopwaar 
stond veelal in de schaduw, af en 
toe blies er een windje, het publiek 
keek rustig rond en zo werd er 
toch nog wat verkocht.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
------------------------------------------

Uw auto weer als nieuw!

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a

5492 NL Sint-Oedenrode 
0413-476198/ 06-20308105

(Bedrijventerrein Nijnsel)

------------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
------------------------------------------
Te huur parkeerpl. in parkeerkelder in 
centrum van Rooi.
Ingang bij emté.
Tel: 06-51101477
------------------------------------------

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

------------------------------------------
Norma Supreme pocketvering matras-
sen 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.
------------------------------------------

<

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

------------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 371,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
------------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Van 27 augustus tot en met 3 septem-
ber wegens vakantie gesloten.
------------------------------------------
Brievenbussen – kluizen - tuinhaarden
Naamborden - huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
------------------------------------------

Buitenland
Te huur / te koop

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

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

Aangeboden

Massage. Ook voor jou!
Kijk voor meer info op:
www.de-bodhiboom.nl
of bel: 06 52 21 36 52.
------------------------------------------
Vakantieaanbieding. 20% korting op 
uw afspraak in augustus. Massage-
praktijk Cura. Praktijk voor massage en 
massagetherapie. Gediplomeerd mas-
seur: 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
------------------------------------------

Gezocht

Roois gezin met jonge, schoolgaande 
kinderen zoekt oppasmoeder voor de 
maandag- en dinsdagmiddag. Bel met 
Yvonne op 06-47698806
------------------------------------------

Verloren

Sinds 11/8 vermist bij speeltuin Joh. 
van Brabantlaan: klein blauw loop-
fietsje van merk Puky. 
Fam. v/d Kerkhof, 06-51338432.
------------------------------------------

Cursussen

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

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding en 
overlijden, en Rots en Watertraining. 
“weerbaarheidtraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
------------------------------------------

Dieren

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
------------------------------------------

Uw auto weer als nieuw!

Carcleaning van Laarhoven
Handelsweg 11a

5492 NL Sint-Oedenrode 
0413-476198/ 06-20308105

(Bedrijventerrein Nijnsel)

------------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: tentoonstelling 
‘Door weer & wind’ in Museum van 
Brabantse Mutsen, en beeldenten-
toonstelling in de kruidentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
------------------------------------------

   
Wat zijn dit voor gezelschappen en kent iemand mensen op deze foto?

We zijn erg benieuwd! Stuur uw antwoord naar 
redactie@demooirooikrant, bel naar 0413-479322 
of kom binnen op ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Historische beelden
Er wordt regelmatig volop ge-
danst in Odendael. Veel liefheb-
bers gaan er de vloer op om sa-
men te dansen. Tijdens de kermis 
regelen de KBO en Odendael een 
extra dansavond.

Op zaterdag 25 augustus is de ex-
tra dansavond ingelast. Deze zal, 
net als anders, plaatsvinden in de 
Ontmoeting van Odendael.  Piet 
de Koning speelt dan live muziek 
uit de jaren 50 en 60. Dat wordt 
dus even terugdenken aan de goe-
de oude tijd, terwijl je ook nog eens 
moet opletten of je wel de juiste 
danspasjes er tegenaan gooit! De 
avond begint om 19.30 uur en de 
zaal is al om 19.00 uur open.

Op iedere eerste zaterdag van de 
maand is het daarna ook weer 
dansen. Een goede traditie wordt 
voortgezet. 

Extra dansavond 
in Odendael

Zomerconcert op en rond het Smitsorgel 
Sint-Oedenrode
Op zaterdagmiddag 25 augustus 
a.s. vindt alweer het laatste orgel-
concert plaats van deze zomerreeks. 
Het Smitsorgel wordt dan bespeeld 
door Jan Berkers uit Eindhoven met 
daarnaast zang van Tonny Frèrejean 
(alt) en Tarkan Tan (tenor).

Jan Berkers  is als organist/dirigent 
werkzaam in Geldrop/Zesgehuch-
ten. Als zanger maakt hij deel uit 
van het Eindhovens vocaal ensem-
ble, Dietsch vocaal ensemble en het 
projectkoor Ad Mosam uit Sittard. 
Hij studeerde schoolmuziek en en-
kele jaren muziektheorie aan het 
Brabants Conservatorium in Tilburg
en volgde orgellessen bij Ruud 
Huijbregts en Bram Beekman. Te-
vens was hij 25 jaar lang dirigent 
van het Geldrops mannenkoor.

De alt/mezzosopraan Antonia Frè-
rejean studeerde hoofdvak zang bij 
Meta Bourgonjen aan het Brabants 
Conservatorium te Tilburg. Ze volgde 
daarnaast lied- en interpretatiecur-
sussen bij Robert Holl en Udo Reine-
mann. Ze zong verschillende (hoofd)
rollen in o.a. “Venus and Adonis” 

van John Blow en “die Gärtnerin aus 
liebe” van Mozart. Ze zingt al ver-
scheidene jaren in een dubbelkwar-
tet, treedt solistisch op en vormt sinds 
kort een trio met Caroline Spanjaard 
(sopraan) en Jan Berkers, piano.

Tarkan Tan is een universitair do-
cent bij de Technische Universiteit 
Eindhoven, School of Industrial 
Engineering. Hij volgde zanglessen 
bij o.a. Caroline Spanjaard, harmo-
nielessen bij Istemihan Taviloglu en 
deed mee aan workshops van o.a. 
Ward Swingle en Stephen Con-
nolly. Was lid van diverse internati-
onale ensembles. Sinds 1989 in o.a. 
Turkije, Hongarije, de Verenigde 
Staten en Nederland. Hij heeft met 
die groepen in verschillende inter-
nationale competities meegedaan 
en diverse prijzen gewonnen.

Het muzikale programma bestaat 
uit werken van o.a. Johann Pachel-
bel, Pierre du Mage, J.S. Bach, Carl 
Ph. E. Bach, Glinka ook wel de Rus-
sische Schubert genoemd en Astor 
Piazzolla. Deze laatste componist 
schreef verschillende werken voor 

de bandoneon. Op dit instrument 
wordt, zoals bij velen bekend o.a. 
ook de Argentijnse tango gespeeld.

Extra aandacht wordt gevraagd 
voor de afwijkende begintijd van 
dit concert namelijk 13.00 uur. Het 
concert is in de H. Martinuskerk 
aan het Kerkplein in Sint-Oedenro-
de. Het is gratis toegankelijk. 

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

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

Vodafone plaatst 
extra antenne op 
dak Ahrend

Ahrend heeft het hoogste gebouw 
van Sint-Oedenrode en verhuurt 
daarom haar dak al jaren aan en-
kele telefoonproviders als Voda-
fone en KPN. Afgelopen maandag 
plaatste Vodafone een extra an-
tenne om het bereik verder uit te 
breiden. Een flinke kraan moest de 
helpende hand toesteken.
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Grote 
beurt

NU 199,95
All-in

We hebben een garantiebasisprijs 
voor deze complete inspectiebeurt 
ontwikkeld en bieden u deze aan voor 
199,95 all-in voor alle merken op 
basis van 10W40 olie (max. 4ltr.). 

APK
       BENZINE
 24,95 All-in

ROETMETING 
 10,00 All-in

NU

Airco

 VOOR

Verversen van het koudemid-
del van uw aircosysteem.
Voor alle merken 
van   119,- 

79,95
All-in

Banden

NU 99,95 p/s
All-in

Continental 
Premium Contact2  
205-55-16 91V

inclusief monteren, 
balanceren, 
ventielen en 
verwijderings-
bijdrage.

Kleine 
beurt

NU

Een kleine onderhoudsbeurt met 10W40 
olie (max. 4 ltr.) inclusief gratis airco
inspectie. Een complete servicebeurt 
voor alle merken.

99,95
All-in

Rem 
vloeistof

NU

Voorkom extra onderhouds-
kosten en laat tijdig de 
remvloeistof verversen.
Een veilige gedachte.

44,95
All-in

Het meest vergeten 
onderhoud.
Ook de airco heeft onderhoud nodig. 
Laat uw airco gratis controleren. 
Want voorkomen is beter dan genezen!

Gratis
airco-check

Voordelen
van MerkService 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf
•   Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
• Ervaren en goed opgeleide monteurs
•  Moderne apparatuur om electronica-

problemen op te lossen
• Tot 25% goedkoper dan een dealer
• Alle merken, echte service!

Gratis
Korte vakantiecheck op de vitale 
onderdelen van uw auto. Inclusief 
controle remvloeistof en remblokken, 
accumeting en controle vloeistoffen.

vakantie
check

Rem
blokken
Kwaliteitsmerk Bosch, 
inclusief fabrieksgarantie.

VANAF69,95
All-in

Airco
fris

Reiniging van de luchtkana-
len van uw airco voorkomt 
bacteriën en helpt tegen nare 
luchtjes in de auto.

NU 29,95
All-in

VANAF 49,95

Bougies
vervangen

Optimale ontsteking.

All-in

MerkService Voordeeltjes
Aanbiedingen geldig tot 31 oktober 2012

 St. Oedenrode: Schijndelseweg 17a, (achter tankstation Esso) Telefoon 0413 420 458 
•  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur  •  info@merkservice.nl   •  www.merkservice.nl
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Naar aanleiding 
van de nade-
rende honderd-
ste column van 
Pieter van de 
Kamp hebben 
de redactie en 
hij besloten om 

alle Rooise cafetaria’s te testen op 
de kwaliteit van hun “frietje-met”.

Met nog nét geen knikkende knie-
en begonnen we aan onze missie. 
Wij, dat zijn, naast uw columnist, 
Kim Rijkers, counselor met name 
op het gebied van gewichtsproble-
men –dat leek ons in dit geval wel 
toepasselijk-, Theo Gerits, fanatieke 
“culi” en foodspecialist bij een lan-
delijk bekende groothandel en tot 
slot Jan Ebbenn, fotograaf o.a. voor 
deze krant en zelfbenoemd frito-
loog. Onze werkwijze was als volgt: 
Onaangekondigd liepen wij met 
vieren het cafetaria binnen, stelden 
ons voor en vertelden het doel van 
onze komst. Vervolgens bestelden 
we één portie friet-met, rekenden 
af (bijna alle uitbaters wilden ons 
de friet gratis verstrekken maar 
dat weigerden we categorisch) en 
proefden in de besloten ambiance 
van een personenbusje, op weg 
naar de volgende locatie. Er werd 
systematisch geproefd en getest 
volgens 6 criteria: Krokantheid. Een 
frietje moet lekker kraken en knis-
peren aan de buitenkant, het liefst 
zo natuurlijk mogelijk, dus geen 
rare additieven. Natuurlijk heeft dat 
alles te maken met de voorberei-
ding en het feitelijke bakken. Kleur. 
Wij van het testpanel waren het 
erover eens dat een  patatje best 
wel wat meer kleur mag hebben. 
Een licht bruin tintje geeft aan dat 
de buitenkant enigszins gekaramel-
liseerd is en dat is in het geval van 
de aardappel smaakbevorderend. 
Malsheid. Zo krokant als een friet-
je aan de buitenkant moet zijn, zo 
mals en smeuïg moet het van bin-
nen zijn. En daar zitten met name 
de grote verschillen, want bij som-
mige frituren was de zaak van bin-
nen ronduit droog. Dat kan bijna 
niet aan het bakken liggen, want 
op krokantheid was weinig aan te 
merken, integendeel, maar veeleer 
aan het merk en de soort aardap-
pelen. Smaak. Ja, zult u zeggen, dat 
is toch het belangrijkste zeker? Nou 
nee, niet helemaal, want voor het 
panel was het mondgevoel en de 
structuur net zo belangrijk. Waar 
wij op letten was of we inderdaad 
nog gewoon aardappel proefden en 
of die smaak niet werd weggedrukt 
door het bakvet. Ook letten wij er 
natuurlijk op of het zoutgehalte in 
balans was. Mayonaise. Jawel, ook 
de kwaliteit van de mayonaise werd 
meegewogen in onze beoordeling. 
Ikzelf ben een groot liefhebber van 
een wat zuurder mayo, à la Belgi-
que, als tegenhanger van het vet in 
de frieten. Maar de meningen van 
het panel liepen wat dat betreft uit-
een en zodoende kregen we niet al-
tijd een eensluidend oordeel. Alge-
mene indruk. Hier spraken we met 
elkaar over de presentatie, manier 
van serveren, indruk van de hygië-
ne, maar ook het interieur. Dat was 
bij sommigen top, maar bij anderen 
dringend aan vernieuwing toe. 
Iets dat we niet hebben meegewo-
gen hebben is de prijs. Die varieerde 
van € 1,70 tot  € 2,30, weliswaar 
voor verschillende van hoeveelhe-
den maar voor de totale beoorde-
ling niet interessant, hetgeen straks 
duidelijk zal worden. Ons oordeel 
velden wij op een schaal van nul tot 
tien en alles werd direct door Kim 
genotuleerd.

Resultaat. Voorop stellen we dit: 
Niemand krijgt een onvoldoende, 
met andere woorden, u kunt in heel 
onze gemeente met gerust hart een 

frietje-met gaan halen. Natuurlijk 
zijn er uitschieters, ondernemers die 
zéér hoog scoren op de schaal van 
onze criteria. Wij als panel denken 
dat dat geen momentopname is 
maar het resultaat van een gedegen 
bedrijfscultuur. Dat proef je en dat 
voel je.

And the winner is…….. Wij hadden 
op het laatste moment besloten 
om slechts één winnaar bekend te 
maken en niet bijvoorbeeld ook de 
nummers twee en drie. Want waar 
het tenslotte om gaat is dat wij 
voor u zo objectief mogelijk heb-
ben getracht de beste friet er uit 
te lichten. Dus er kan er maar een 
de beste zijn en dat is: Cafetaria De 
Koffer in het Kofferen. Lekker kro-
kant, mooi lichtbruin randje (vers 
gesneden aardappelen), mals van 

binnen, lekker van smaak, krachtige 
mayonaise en keurige verzorging 
en presentatie. Wel willen we graag 
een eervolle vermelding geven aan 
cafetaria D’n Inloop in Nijnsel, want 
het was echt een nek-aan-nek race 
tussen die twee. Ook in Nijnsel we-
ten ze hoe lekkere friet bedoeld is, 
top!

Graag willen we alle Rooise friet-
boeren (cafetariahouders, natuur-
lijk) bedanken voor hun sportieve 
medewerking, want ze werden er 
wel mee overvallen. Humor heb-
ben ze echter allemaal, en dat zul je 
ook wel nodig hebben in deze be-
drijfstak, zeker gezien de uitspraak 
van Ton van de Dorpsherberg: “Zo, 
dame en heren, voor u in ieder ge-
val het lekkerste frietje van Olland!”

De grote Rooise friettest

SHOWROOM OPRUIMING

o.a. MAAIERS MET KORTING OP=OP.

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

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

Maaiers opruiming Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 8/13/2012   9:57:45 AM
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André van den Warenburg: meer dan 40 jaar passie voor het onderwijs

Je zult hem vast en zeker eens 
zijn tegengekomen, André van de 
Warenburg. Jarenlang is hij werk-
zaam geweest in en voor het on-
derwijs in Sint-Oedenrode. Naar 
aanleiding van zijn prepensione-
ring met ingang van het  school-
jaar interviewde deMooiRooi-
Krant hem afgelopen week over 
zijn werkzaamheden.

Zijn eerste baan in het onderwijs 
is per toeval op zijn pad gekomen. 
Toentertijd was André in militaire 
dienst, vanwege de dienstplicht. Tij-
dens die periode was hij woonach-
tig in Someren. Er was een nijpend 
lerarentekort. Zo is de Rooienaar 

dus vervroegd voor de 
klas gekomen en heeft 
zijn passie voor het on-
derwijs verder vorm ge-
kregen.

Na zijn tijd in Someren 
vervolgde André zijn weg 
naar Bakel. Daar startte hij 
in 1972 voor de klas. Dat 
betekende dus dat de jon-
ge leraar niet meer terug 
in militaire dienst  hoefde, 
iets wat hij nooit heeft be-
treurd. De militaire dienst 
was voor hem  veel min-
der uitdagend dan zijn 
baan voor de klas. Pas 18 
jaar later, in 1990, nam 
André afscheid in Bakel 
en verhuisde hij naar Sint-
Oedenrode.

In Rooi is hij begonnen 
op basisschool Sint-Pe-

trus in Olland. Daar heeft hij 16 
jaar als directeur gefunctioneerd, 
met lesgevende taken.  André 
heeft heel wat veranderingen mee 
mogen maken in het onderwijs. 
De meeste daarvan waren wense-
lijk, maar het tempo waarin alles 
plaatsvond was minder.  Om een 
voorbeeld te geven… Toen André 
in 1990 startte waren er in totaal 
3 MSX- computers op school aan-
wezig. Nu werken alle klassen met 
digiborden en worden laptops, pc’s 
en tablets als heel normaal gezien. 

Vandaag de dag maakt hij zich 
zorgen over de rol van ICT in het 
onderwijs. André is van mening dat 

de ICT geen hoofdrol moet gaan 
spelen, maar puur dienstverlenend 
moet zijn. Volgens hem is het na-
melijk niet denkbeeldig  dat andere 
zaken dan in het gedrang komen.  
Er wordt bijvoorbeeld al veel min-
der echt gezongen in de klas, maar 
er worden liedjes afgespeeld via 
YouTube. “Dit is erg jammer”, be-
treurt André. “Kinderen hebben 
ook steeds meer moeite met het 
spelen van gezelschapsspelletjes,  
omdat zij vaker bezig zijn met in-
dividueel  gerichte ontspanning.  
Leraren worden genoodzaakt om 
steeds meer tijd te steken in  on-
derwerpen als ‘Hoe gaan we met 
elkaar om?’ waarbij de sociaal/
emotionele vorming van een kind 
centraal staat. Daardoor komen an-
dere, belangrijke zaken onder druk  
te staan.De maatschappij verhoogt  
de druk nog verder. Zij verlangt 
steeds meer van leraren. Zaken als 
grof taalgebruik tijdens het sporten 
in het weekend, dienen niet door 
leraren afgehandeld te worden, 
maar door betreffende  partijen.”

Na zijn functie als directeur van 
de basisschool in Olland, is André 
gestart als staffunctionaris bij de 
Stichting voor Katholiek Onderwijs 
Sint-Oedenrode, beter bekend als 
SKOSO.  SKOSO is de overkoepe-
lende organisatie van zeven basis-
scholen in Rooi.

Een gegeven waar SKOSO trots op 
is, is het ziekteverzuim in het plaat-
selijke onderwijs. Dat is bijzonder 
laag ten opzichte van de landelijke 
cijfers. Dat zou mede te danken 

zijn aan de goede structuur die er 
op dit moment bestaat.  Er is dui-
delijkheid over de werkzaamheden 
van de leerkrachten,  waarbij door 
controles constant gereflecteerd 
wordt. Leraar zijn bestaat niet al-
leen uit lesgeven, maar uit nog 
veel meer. André  licht toe: “Alles 
dient tegenwoordig geregistreerd 
en geadministreerd  te worden. 
Daar gaat ongelooflijk veel tijd in-
zitten, meer dan de meeste men-
sen zich voor kunnen stellen.”

Scholen in Sint-Oedenrode zijn zo 
ingericht, dat zij de vaardigheden 
hebben om alle partijen daarbij te 
betrekken. Ouders zijn daarbij be-
langrijk. Daarnaast ontlast SKOSO 
haar directeuren  voor een groot 
gedeelte. André heeft er mede 
voor gezorgd dat de Arbo-zaken 
op alle scholen in orde zijn en ge-
certificeerd. Ook de  tussentijdse- 
en buitenschoolse opvang heeft hij 
onder zijn beheer gehad. Dit heeft 
in de loop der tijd geresulteerd in 
een efficiënte en effectieve manier 
van werken. Financieel levert dat 
ook voordelen op, wat weer (ex-
tra) geïnvesteerd kan worden in 
het onderwijs. 
André is nog steeds een actieve 
man, die betrokken is en blijft bij 
veel zaken die een link hebben met 
het onderwijs. Daarnaast is hij ook 
actief in meerdere bestuursfuncties 
en andere organisaties. Kortom, 
een man die zich inzet voor de 
maatschappij, al vele jaren lang. 

Tekenen is toveren

Sinds een aantal jaren verzorgt “Te-
kenen is Toveren” tekencursussen 
voor kinderen. Vanaf het nieuwe 
schooljaar heeft ”Tekenen is Tove-
ren” haar eigen atelier.

De cursussen bij “Tekenen is To-
veren” worden verzorgd door In-
grid Vissers-Huijberts. Ingrid heeft 
jaren als juf in het basisonderwijs 
gewerkt. In 2005 is zij gestart met 
de opleiding Creatieve Communica-
tie.  Dit is een tekenopleiding voor 
leerkrachten in het basis- en speci-
aal onderwijs. Je leert tekenen met 
kinderen, door tekenen als middel 
te gebruiken tot zelfontplooiing en 
zelfinzicht. De tekening vertelt ons 
over de ontwikkeling, de gevoels-
wereld en ervaringen van het kind. 
Tekenen is de natuurlijke, beeldrijke 
en kleurrijke taal van het kind. In 
2006 behaalde Ingrid haar diploma. 
Momenteel volgt zij de opleiding 
voor ‘Genezend Tekenen’ in Zut-
phen, een opleiding tot kinderte-
kentherapeut. In december hoopt 
zij hiervoor haar diploma te behalen. 

Samen met haar man Hans heeft 

Ingrid een sfeervolle tekenruimte in 
hun garage aan de Eerschotsestraat 
weten te realiseren. Hier gaat Ingrid 
haar cursussen verzorgen.  Tijdens 
de lessen is er niet alleen aandacht 
voor het technisch tekenen, maar 
staat ook de sociaal-emotionele 
ontwikkeling centraal. In deze tijd 
krijgen kinderen veel informatie 
van buitenaf te verwerken; school, 
clubs, computer, televisie en mobie-
le telefoons. Allemaal mooi en tot 
op zekere hoogte zinvol, maar er is 
juist ook een grote behoefte bij kin-
deren om te ontdekken wie ze van 
binnen zijn.   
Het nieuwe schooljaar gaat Ingrid 
van start met acht groepen. De 
groepen worden niet groter dan 
acht kinderen, zodat er voor ieder 
kind voldoende aandacht is. In alle 
groepen is er nog ruimte voor kin-
deren. Voor meer informatie over de 
verschillende groepen en aanmel-
den kunt u terecht op de website: 
www.tekenenistoveren.nl of door 
een mail te sturen naar info@teke-
nenistoveren.nl

Verder wil Ingrid nadat zij haar di-

ploma tot kindertekentherapeute 
heeft behaald één op één gaan 
werken met kinderen met sociaal 
emotionele problemen. D.m.v. zijn 
tekentaal laat een kind in zijn teke-
ning zien wat hem op dat moment 
bezig houdt. Hierin komt naar voren 
hoe het met hem gaat en waar zijn 
ontwikkeling zit. Maar ook waar zijn 
kracht zit en wat zijn zwakte is. Dit 
komt tijdens het tekenen aan het 
licht en het kind wordt via zijn te-
kening bewuster van wat er speelt, 
maar ook wat zijn kwaliteiten zijn en 
wat hij moeilijk vindt. De tekening 
wordt gebruikt om mee aan de slag 
te gaan.

Voor haar examens moet Ingrid 
een zestal sessies doen met één 
kind. Bij deze wil zij een oproep 
plaatsen. Tegen een kleine onkos-
tenvergoeding wil zij gaan tekenen 
met uw kind. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
Ingrid tel. 0413 476111 of 
info@tekenenistoveren.nl, 
Tekenen is Toveren, 
Ingrid Vissers-Huijberts, 
Eerschotsestraat 29
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Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.sint-oedenrode.nl

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

Verleende evenementenvergun-
ningen en ontheffingen 
-  Aan Handboogvereniging Con-

cordia voor het houden van veld-
wedstrijden handboogschieten 
in de maand juli van 2013-2017 
op het terrein van boomkwekerij 
Gebr. Van den Berk aan de Don-
derdonksedijk 3 te Boskant.

-  Aan tapperij en eeterij D’n Dom-
mel voor de uitbreiding van het 
terras aan Markt 15 tijdens de 
kermis van 25 augustus tot en 
met 29 augustus 2012.

-  Aan café Oud Rooij voor de uit-
breiding van het terras aan Markt 
13 tijdens de kermis van 25 augus-
tus tot en met 29 augustus 2012.

Melding meerjarenvergunning 
-  Van Handboogvereniging Concor-

dia voor het houden van wedstrij-
den handboogschieten op 8 en 9 
september 2012 aan de Boskantse-
weg 77a te Sint-Oedenrode.

-  Van Oldtimer Bromfietsclub “de 
Bromvliegers” voor het houden 
van het Roois Bromfietstreffen op 
7 oktober 2012 op de Markt in 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
-  Gedurende de openingstijden 

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

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

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

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

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Evenementen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

Stimuleren van de woningmarkt Sint-Oedenrode
Het gemeentebestuur wil van u 
weten welke ideeën u heeft over 
de stimulering van de Rooise 
woningmarkt. 

Opiniërende nota stimulering 
lokale woningmarkt 
Sint-Oedenrode
Zoals ook in andere Nederland-
se gemeenten functioneert de 
woningmarkt in Sint-Oedenrode 
op dit moment niet goed. Wat 
kan de gemeente doen om de 
Rooise woningmarkt weer op 
gang te brengen?
Daarvoor heeft het college de 
opiniërende nota ‘Stimulering 
lokale woningmarkt Sint-Oe-
denrode’ vastgesteld. Daarin 
staan maatregelen die de ge-
meente zou kunnen inzetten. Op 
20 september aanstaande buigt 
de gemeenteraad zich over deze 
maatregelen in een thema-bij-
eenkomst. 

Uw mening
Om de gemeenteraad een zo 
breed mogelijk beeld te geven 
van de mogelijkheden zullen 
professionals uit het veld hun 
visie geven op het stimuleren 
van de woningmarkt. 
Naast deze professionals willen 
wij onze inwoners betrekken. 
Daarom vragen wij u om uw me-
ning te geven over de maatrege-
len in de nota of, indien u zelf 
goede ideeën heeft, deze aan 
ons kenbaar te maken. 
De raad kan mede aan de hand 
van uw mening en de mening 
van de professionals in het veld 
de richting bepalen van het be-

leid.

Maatregelen in de nota
De complete nota vindt u op 
www.sint-oedenrode.nl/actu-
eel/laatste-nieuws/Wat kan de 
gemeente doen om de Rooise 
woningmarkt weer op gang te 
brengen? U kunt de nota ook 
schriftelijk inzien. Deze ligt ter 
inzage in de publiekshal van het 
gemeentehuis.
In het kort staan hierin de vol-
gende maatregelen/scenario’s:
-  Verruiming van het toelatings-

beleid; niet alleen verkopen 
van grond en nieuwbouw aan 
(oud-) inwoners, maar ook aan 
personen afkomstig uit andere 
gemeenten

-  Lagere verkoopprijzen bouwkavels
-   Meer mogelijkheden voor 
  ondernemers om in vrijheid 
  plannen te ontwikkelen
-  Handhaven van de starterslening
-  Flexibelere bestemmingsplannen
-  Plannen van meer woningen in 

de hoofdkern
-  Sint-Oedenrode meer promo-

ten als aantrekkelijke woonge-
meente 

Reageren
U kunt uw reactie per e-mail 
geven aan 
sbraams@sint-Oedenrode.nl of 
schriftelijk via gemeente Sint-
Oedenrode, mevr. S. Braams, 
Postbus  44, 
5490 AA Sint-Oedenrode. 

U kunt reageren tot 13 septem-
ber 2012.

Tweede Kamer verkiezingen op 12 september 2012
Woensdag 12 september van 
7.30-21.00 uur zijn er Tweede 
Kamerverkiezingen.

Stempas
Alle kiezers krijgen een stempas 
toegezonden. De stempassen 
worden verzonden in een enve-
lop en worden deze week bij u 
bezorgd.
Heeft u geen stempas ontvan-
gen, of bent u uw stempas kwijt 
geraakt, dan kunt u een ver-
vangende stempas aanvragen 
bij het Klant contact Centrum/

Burgerzaken tot dinsdag 11 sep-
tember, 12.30 uur. 

Identificatieplicht
Om te stemmen heeft u een 
stempas en een identiteitsbe-
wijs nodig. U kunt stemmen in 
ieder stemlokaal binnen uw ge-
meente.

Meer informatie?
Kijk voor meer informatie over 
de verkiezingen op onze web-
site www.sint-oedenrode.nl of 
www.verkiezingen2012.nl. 

Huisvuil

Inzameling oud papier
Woensdag 18 augustus
-  KVO Nijnsel; papiercontainer 

aan de achterzijde van de Bec-
kart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 18 augustus
-   Wijkvereniging Kinderbos; 

oud papier wordt opgehaald 
in de wijk Kinderbos tussen 
09.00 en 12.00 uur;

-  Ouderraad basisschool Sint 
Antonius van Padua; kraak-
perswagen op de parkeer-
plaats tegenover de basis-
school aan de Jasmijnstraat 11 
a, van 8.00 tot 12.00 uur;

-  Ouderraad basisschool Dom-
melrode; container op par-

keerterrein bij cultureelcen-
trum Mariëndael zaterdag 

   van 9.00 tot 12.00 uur;

Woensdag 29 augustus
-  Basisschool De Springplank; 

container bij school in Juliana-
straat van 08.00 tot 13.00 uur;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; 

papiercontainer tegenover Ol-
landseweg 98 van maandag 
t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 
uur.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Meldingen incidentele festiviteiten
-  De heer M. Toelen heeft op 7 

augustus 2012 een kennisgeving 
ingediend voor het melden van 
een incidentele festiviteit. De 
kennisgeving omvat het laten 
spelen van een blaaskapel op 
zondag 26 augustus 2012.  De 
festiviteit zal plaatsvinden op het 
terras van café D’n Toel aan de 
Pastoor Smitsstraat 4 te Olland.

-  Door de heer P. de Corte is op 
14 augustus 2012 een kennisge-
ving ingediend voor het melden 
van twee incidentele festivitei-
ten. De kennisgeving omvat 
het organiseren van een tweetal 
terrasconcert op de zondagen 
2 en 16 september 2012. De 
festiviteiten zullen plaatsvinden 
op het buitenterrein van café 
De Vriendschap gelegen aan 

de Pastoor Teurlingsstraat 30 te 
Boskant.

Een horeca- inrichting mag maxi-
maal 6 keer per jaar gebruik ma-
ken van een regeling welke de 
ruimte geeft om af te wijken van 
de geluidsnormen die voor de nor-
male bedrijfsvoering gelden (ge-
regeld in het Activiteitenbesluit). 
Voor een recreatie-inrichting is 
een maximum van 4 keer per jaar 
vastgelegd. In het evenementen-
beleid zijn de exacte geluidsnor-
men omschreven, waaraan moet 
worden voldaan tijdens een inci-
dentele festiviteit. Het evenemen-
tenbeleid kunt u vinden op onze 
internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Standplaatsen

Bekendmaking verleende ver-
gunningen op grond van de 
Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergun-
ningen 
-  Aan CDA Sint-Oedenrode voor 

het innemen van een inci-

dentele standplaats op 7 sep-
tember 2012 tussen 08.30 en 
12.00 uur op de Markt te Sint-
Oedenrode ten behoeve van 
promotionele activiteiten voor 
de aankomende verkiezingen.

Hierop is procedure 1 van toe-
passing (zie procedurekader).

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs
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Vergunningen
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   Postcode Ingekomen Omschrijving
Lieshoutsedijk 37 b 5491 RV 06-08-2012 Kappen 1 eik
Mosbulten 4  5491 PH 14-08-2012 Milieuneutraal wijzigen pluimveebedrijf
Ollandseweg 172/172 a 5491 XC 08-08-2012 Gewijzigd uitvoeren woningsplitsing
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter 
kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Rijtvenweg 3 5491 PJ  14-08-2012  Milieuneutrale wijziging agrarisch bedrijf
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Azaleastraat 3 5492 JA 20-08-2012  Planologische ontheffing huisvesting arbeidsmigranten
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Liempdseweg 6  5492 SM Veranderen van hoveniersbedrijf ingevolge het Besluit 
     landbouw milieubeheer.
Hertog Hendrikstraat 32 5492 BB Oprichten van kleinschalig cateringbedrijf ingevolge het 
     Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Liempdseweg 31 5492 SM Veranderen van boomkwekerij ingevolge het Besluit landbouw 
     milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

50 jaar rooienaar

31ste reünie van 50 Jaar Rooienaar

Op 8 september is het zover. Dan 
wordt in partycentrum De Vriend-
schap in Boskant voor de 31ste 
keer de reünie van 50 Jaar Rooi-
enaar georganiseerd. De reünie 
start om 13.30 uur en gaat door 
tot in de late uurtjes. Op dit mo-
ment hebben zich 200 rooienaren 
aangemeld.

Een prachtig evenement dat oude 
vriendschappen doet herleven. De 
organisatie, bestaande uit twee 
afgevaardigden van iedere basis-
school uit Sint-Oedenrode, is er 
helemaal klaar voor om samen met 
de uitbaters van De Vriendschap er 
een onvergetelijke feestdag van te 
maken. Van deze dag worden fo-

to's gemaakt die na het feest gratis 
zijn te downloaden vanaf de site.

Heb je een uitnodiging ontvan-
gen maar ben je je vergeten aan 
te melden, doe dit dan vlug. 
Voor informatie en foto's, kijk op 
www.50jaar-rooienaar.nl.

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

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

Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene 
die het bezwaar indient

- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan 
de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

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

Nieuwe gespreksgroep: 
Mijn volwassen kind heeft autisme
Medio oktober 2012 start MEE 
Noordoost Brabant met de nieu-
we gespreksgroep voor ouders 
van een volwassen kind met au-
tisme: Mijn volwassen kind heeft 
autisme. Deelname is kosteloos. 
Aanmelden kan tot 10 september 
2012. MEE biedt ondersteuning, 
advies en informatie aan mensen 
met een beperking en hun naas-
ten. Een onderdeel daarvan is het 
verzorgen van cursussen en ge-
spreksgroepen. 

Als uw kind met autisme volwassen 
wordt, komt u voor andere vragen 
te staan dan wanneer uw kind nog 
klein is. Denk bijvoorbeeld aan het 
dilemma tussen het zorgen voor 
uw kind en het loslaten nu uw 
kind volwassen is. In de gespreks-

groep ‘Mijn volwassen kind heeft 
autisme’ is aandacht voor deze en 
andere vragen, zoals de positie van 
u als ouder, uw omgeving, gevoe-
lens en de toekomst. Ook krijgt u 
naar behoefte informatie over au-
tisme. De groep komt zes keer bij 
elkaar, eens per week, op dinsdag 
van 20.00 tot 22.00 uur in Oss 
of Uden. De groep start bij vol-
doende aanmeldingen. Voor meer 
informatie en aanmelden kunt u 
contact opnemen met Inga Jacobs, 
coördinator Groepswerk bij MEE 
Noordoost Brabant, 
telefoon 0413 33 47 33, 
e-mail i.jacobs@mee-nob.nl

Koffieconcert Cohda-KREK in Damiaancentrum
De dialectgroep Cohda-KREK uit 
Dinther geeft een bijzonder kof-
fieconcert in het Damiaancen-
trum op zondag 23 september, 
van 11.00 tot 13.00 uur. De en-
treeprijs is namelijk (minstens) 
1 pak koffie. De hele opbrengst 
komt ten goede aan het koffie-
project van het Damiaancentrum 
in Sint-Oedenrode, dat pakken 

koffie inzamelt voor de voedsel-
bank. 

Cohda-KREK , winnaar van de di-
alectpenning bij het dialectfestival 
van Lieshout in 2012, brengt in 
een gezellig optreden allerhande 
Meierijse dialectliedjes, van mee-
zingers tot luister-teksten. Gezel-
ligheid is ook een handelsmerk 

van Cohda-KREK.

Deze keer zet de groep zich be-
langeloos in voor het koffieproject 
van het Damiaancentrum, waar-
bij pakken koffie worden ingeza-
meld. De voedselbanken kunnen 
steeds moeilijker aan hun produc-
ten komen en koffie is daarvan 
een duidelijk voorbeeld. Het Da-

miaancentrum wil hierbij helpen 
en heeft intussen meer dan 1000 
pakken koffie verzameld. 

Met dit gezellige koffieconcert wil 
het Damiaancentrum het streef-
aantal van 1600 pakken zo dicht 
mogelijk benaderen. 

Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 
5491 TB Sint-Oedenrode, 
zondag 23 september, 
van 11.00 tot 13.00 uur.

Meldingen

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren voorwerpen
- bruine herenportemonnee met pasjes
- bruine zonnebril

Gevonden voorwerpen
- diverse sleutels

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte 
liggen? Bel 0413-481376 of 
mail: info@sint-oedenrode.nl
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Skeeball
Bij inlevering van de bon 

geen 40 ballen 
maar 45 ballen 

voor 5 euro
Kinderen altijd prijs!

KERMIS ROOI 
25 t/m 29 AUG. 2012Waterballen!!

Een superleuke en spetterende attractie!!

NIEUW 
op Rooi kermis!!

Tegen inlevering 
van deze bon
2 minuten 

extra 
waterballen

Aquafun

KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS 2012

Bij inlevering van deze bon;

2 ritten gratis
bij besteding van € 10,- 

AUTO SCOOTER

KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS 2012

Tegen inlevering van 
deze advertentie

4 ritten 
voor € 10,-
Alleen geldig op 
maandag, dinsdag 
en woensdag

BOOSTER

KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS 2012

Tegen inlevering 
van deze bon

14 
speelmunten 

voor € 5,-
Grij

pautomaten
KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS

ALLEEN BIJ INLEVERING VAN
DEZE ADVERTENTIE!

NU GEEN VIER ZUURSTOKKEN
VOOR € 7,=

MAAR VIJF ZUURSTOKKEN

KEUZE UIT 16 SMAKEN
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ROOI KERMIS 2012
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Kermis vroeger open op zaterdag

Rooi Kermis 2012 wordt weer optimaal genieten

Het gonst alweer in Rooi en om-
streken, want Rooi Kermis staat 
voor de deur. Het grootste eve-
nement wat Sint-Oedenrode te 
bieden heeft! Op zaterdag gaan 
de deuren al om 16.00 uur open. 
Men kan dus nog langer genieten 
van de kermis. Het aanbod van 
attracties is wederom top. Van de 
klassieke grijpautomaten, bots-
auto’s, rups en spin, tot de me-
gavette booster en het Lunapark. 
Het Kerkplein wordt omgetoverd 
tot een stukje Parijs. Erg leuk om 
daar eens sfeer te gaan proeven. 
Ook de horeca staat voor de be-
zoekers klaar en samen met hen 
maken we er weer een geweldige 
editie van. Genieten dus!!

Op- en afbouw kermis 
Vanaf woensdag 22 augustus 
wordt begonnen met de opbouw 
van de attracties. Op donderdag 
30 augustus wordt de kermis weer 
afgebroken. 

Openingstijden kermis 
De openingstijden van de ker-
mis zijn op zaterdag 25 augustus 
van 16.00 uur (voorheen 18.00 
uur) tot 24.00 uur, op zondag 26, 
maandag 27 en woensdag 29 au-
gustus van 13.00 uur tot 24.00 uur 
en op dinsdag 28 augustus van 
15.00 uur tot 24.00 uur. De ope-
ning van de kermis vindt plaats op 
zaterdag 25 augustus om 15.00 
uur. Vanaf 16.00 tot 24.00 uur 
krijgt de basisschooljeugd de kans 
om de vrijkaartjes in te leveren. 

Openingstijden horeca 
De horeca-inrichtingen mogen tij-
dens de kermis van zaterdag- op 
zondagnacht (25 op 26 augustus) 
tot en met de nacht van dinsdag 
op woensdag (28 op 29 augustus) 

geopend zijn tot 02.00 uur, met 
een uitlooptijd tot 02.30 uur. In 
de nacht van woensdag op don-
derdag (29 op 30 augustus) is het 
sluitingsuur bepaald op 01.00 uur 
met een uitlooptijd tot 01.30 uur. 
Een half uur voor sluitingstijd mag 
geen muziek meer ten gehore 
worden gebracht. 

Verkeer 
Gedurende de openingstijden 
van de kermis worden de Heu-
vel, Markt, een gedeelte van de 
Stompersstraat (vanaf de Markt 
tot aan de Coeveringslaan) en een 
gedeelte van de Borchmolendijk 
(vanaf de Markt tot aan de Phi-
lippusstraat) afgesloten voor ver-
keer. Hierbij dient wel 3,50 meter 
vrije doorgang voor de hulpdien-
sten gewaarborgd te blijven. Deze 
verkeersmaatregelen gelden van 
zaterdag 25 augustus 18.00 uur 
tot en met de nacht van woens-
dag 29 augustus op donderdag 
30 augustus tot ca. 02.00 uur ’s 
nachts. 
Tijdens de op- en afbouw van 
de kermis is éénrichtingsverkeer 
mogelijk tussen de Heuvel en de 
Borchmolendijk. Dit geldt ook tij-
dens de uren dat de kermis voor 
publiek is gesloten. 

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

Ontheffing 
De bewoners en gebruikers (dus 

niet de bezoekers) van de pan-
den aan de Heuvel, Markt, Neul-
straat, Kapittelhof, Leerlooierspad, 
Borchmolendijk en Stompersstraat 
zijn ontheven van de plicht om ge-
volg te geven aan het bord C01, 
zoals opgenomen in het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeer-
stekens 1990 (gesloten in beide 
richtingen voor bestuurders) die in 
de Borchmolendijk zijn geplaatst 
vanwege de kermis. Van de ont-
heffinghouders wordt bovendien 
een aangepast (rustig) rijgedrag 
verlangd als zij gebruik maken van 
deze ontheffing. Bewoners van de 
wooncomplexen Nieuw Rhode, 
Kerkenborch, Martinushof en 
Borchgrave kunnen het centrum-
gebied verlaten via de parkeer-
garage met in- en uitgang bij de 
Em-Té. 

Parkeren 
Van woensdag 22 augustus 06.00 
uur tot vrijdag 31 augustus 14.00 
uur (weekmarkt) geldt op de 
Markt een parkeerverbod. 

Taxistandplaatsen 
Evenals voorgaande jaren worden 
ook dit jaar tijdens de kermis taxi-
standplaatsen gerealiseerd aan de 
Borchmolendijk en aan de Hertog 
Hendrikstraat. 

Weekmarkt 
In verband met de opbouw van de 
kermisattracties zal de weekmarkt 
van vrijdag 24 augustus worden 
verplaatst naar de Stompersstraat 
(vanaf kruising Coeveringslaan tot 
De Jongsingel) en De Jongsingel 
(tussen Stompersstraat en Rijcke-
vorsel van Kessellaan).

Dit jaar wederom ouderenkermis

Kermis vroeger dan ooit geopend
Sint-Oedenrode staat bekend om 
haar kleine nostalgische kermis 
op het gezellige Marktplein en 
Kerkplein.

De kermis vindt dit jaar plaats van 
zaterdag 25 augustus tot en met 
woensdag 29 augustus. Op deze 
dagen kan iedereen een bezoek 
brengen aan totaal 26 attracties.

Wij nodigen u van harte uit voor 
de officiële opening door burge-
meester P.M. Maas op zaterdag 
25 augustus a.s. om 15.00 uur op 
het terras van café ‘t Dommeltje, 
Markt 15. De burgemeester zal 
dit samen doen met een aantal 

Rooise basisschoolleerlingen. Het 
officiële gedeelte wordt om 16.00
uur afgerond, waarna de burge-
meester samen met de kinderen 
de kermis zal openen met een be-
zoek aan een aantal attracties.

Op dinsdag 28 augustus zal van 
13.00 tot ongeveer 15.00 uur de 
inmiddels traditionele ouderen-
kermis worden georganiseerd. 
Een ouderenkermis waarvoor 
de kermisexploitanten zich ge-
heel belangeloos en met de volle 
100% inzetten en waarbij uw 
aanwezigheid dan ook zeer op
prijs wordt gesteld.

Rooi Kermis vindt plaats op de Markt en het Kerkplein 
in het centrum van Sint-Oedenrode

Skeeball
J. Akkerman – De Jong V.O.F.

 
Waterballen/Aquafun

H. Bakker
 

Aqua Blasta en Samba Balloon 
De heer, mevrouw D. van Ballegooy

 
Foto schiet Salon 
P.J. van Griensven

 
Popcorn en suikerspinkraam

V.O.F. Hilferink - Hendriks
 

Auto Scooter
V.O.F. Hinzen Martens

 
Booster
A. Korten

 
Pusher

M.H.P.A. Meijer-Vermolen

 Grijpautomaten
VOF C. Overkamp en Zn.

 
Draaimolen

V.O.F. Paashuis
 

Nougat- en suikerwerkenkraam
VOF Paashuis-Spierings

 
Rue de Paris

D. Punt-Sloots VOF
 

Magic Star
V.O.F. T. Reekers

 
Luna Park/cakewalk

J.M. Reemer
 

Lijntrekspel en Lucky Duck
De heer, mevrouw Stuy-Boon

 
Power Wave en Boksbal
V.O.F. van der Veen Speudel

Rups
V.O.F. M.J. Vermolen

 
Kamelenrace

P.H. Verwijk
 

IJswagen
H.A. van de Voort

 
Bussensport 

H.D. van der Vorst
 

Viswagen
H. Vorstenbosch

 
Pony rijden
J. H. Vossen

 
Gebakkraam

De heer A. v.d. Weerdt jr.
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*Klik* 
Op de foto gezet? 

Kijken en bestellen via

www.mooirooi.nl
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Familie van de Weerdt: al veertig jaar op 
de Rooise kermis

Na de kermis wordt het restaurant verbouwd

De Beurs laat jong en oud genieten 
tijdens Rooi Kermis
Iedereen in Rooi en omstreken heeft Rooi 
kermis wel eens gevierd in zalencentrum 
De Beurs. De horecazaak trekt automa-
tisch mensen, omdat het een ontzettend 
goede naam heeft opgebouwd. Ook dit 
jaar doet De Beurs er weer alles aan om 
iedereen een onvergetelijke Rooi Kermis 
te bezorgen. Voor jong en oud is er een 
fantastisch programma samengesteld, 
met lokale en regionale artiesten. Hill-
street Classic wordt iets nieuws voor de 
wat oudere bezoekers, terwijl Hillstreet 
XXL er voor gaat zorgen dat de jeugd zes 
dagen plezier heeft.

Hillstreet Classic is totaal iets nieuws. Het 
restaurant van De Beurs zal op zondag, 
maandag en dinsdag omgebouwd worden 
tot een gezellig café met terras. De tafels 
gaan er grotendeels uit en worden vervan-
gen door bartafels, zodat het de sfeer ten 
goede komt. Drie dagen lang treden lokale 
artiesten op om het wat oudere publiek te 
vermaken. Op zondag trapt de prettig ge-
stoorde band ‘de Sanseveria’s af om mu-
ziek te maken. Ze hebben een groot boek 
bij met veel liedjes er in. Kies er eentje en 
beklim het podium om uw prachtige stem 
te laten horen. Het zorgt vaak voor hilari-
sche maar onvergetelijke taferelen. 

Een dag later staat Rockin’ Daddy op het 
podium. Hij is de onvervalste Rooise ko-
ning van de Rock & Roll. Zijn vaste schare 
fans zal zeker aanwezig zijn. Als geen an-
der weet die groep dat de zanger er altijd 
een mooi en dansbaar feestje van weet te 
maken. Het duo Ryder, met de Nijnselse 
zangeres Ryan van Langen in de gelede-
ren, sluit Hillstreet Classic op dinsdag af 
met een optreden in het gezellige café 
van De Beurs. Samen brengen ze bekende 
nummers ten gehore. Een act die zeker 
past in dit nieuwe aansprekende concept. 
Volgens De Beurs is Hillstreet Classic een 
probeersel, maar het is nu al zeker dat de 
‘oudere garde’ dit niet mag missen. Geen 
harde ‘boem boem muziek’, maar heerlijke 

meezingnummers in een gezellige sfeer, 
waar ook gewoon gekletst kan worden. 
Open vanaf 13.00u, live muziek vanaf 
circa 17.00u en de entree is gratis. 

De jeugd heeft wat meer dagen plezier 
voor de boeg. Van vrijdag 24 t/m woens-
dag 29 augustus vindt Hillstreet XXL 
plaats. Achter in de grote zaal is het dan 
iedere avond bal. Voornamelijk House- en 
feestmuziek in verschillende vormen zal de 
boventoon voeren. Eén van de klappers op 
het programma is FEESTDJRUUD, hij komt 
op zondagavond langs. Maandag wordt 
een zeer speciale dag. Die avond is spe-
ciaal ingeruimd voor de vrouwen. Alleen 
maar mooie vrouwelijke DJ’s en de bezoe-
kende dames worden in de watten gelegd 
met leuke aanbiedingen. Yellow Claw, 
een stel maffe DJ’s belooft een spektakel 
te worden op dinsdagavond en Korsakoff 
moet de nodige portie hardcore gaan be-
zorgen op de afsluitende woensdag. Daar 
omheen draaien er ook nog bekende lo-
kale DJ’s. Kortom, een programma om van 
de watertanden.
 
Na de kermis zal het restaurant worden 
verbouwd. De Beurs gaat dan iets meer 
dan een week dicht. Het restaurant zal 
worden omgebouwd tot Grand Café. Een 
nog laagdrempeliger concept met voor ie-
der wat wils. Terras, lunch, borrelen, uit-
gebreid diner, maar vooral ook lekker ge-
woon een hapje eten. Gewoon zoals u van 
De Beurs gewend bent, maar dan in een 
gemoedelijk, fris jasje. De toiletten wor-
den vernieuwd en het interieur krijgt een 
boost. De Beurs zal beetje bij beetje een 
ander eigen gezicht krijgen en de verbou-
wing van het restaurant is de eerste stap. 
We zijn benieuwd naar het eindresultaat. 
Edwin en Sander kunnen nu al verklappen 
dat er over gepraat zal worden. Het Grand 
Café komt er straks prachtig uit te zien en 
de menukaart blijft top, u kunt vanaf vrij-
dag 7 september sfeer komen proeven!

advertorial

DJ Thom

DJ Frensz

DJ Mauro Fuerte

DJ Jesse E-Mode

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

XXLHillstreet 24 
29AUG

K E R M I S  2 0 1 2

alle dagen vanaf21:30u

DJ Blondt / DJ Kitstar / Lady Bee

Feest DJ Ruud
Ladies DJ’s  

Yellow Claw
Korsakoff 

26

27

28

29

Je hebt kermisfamilies en je hebt echte 
kermisfamilies. Gezinnen die voor dag 
en dauw op staan en ’s avonds als laat-
ste weer naar bed gaan. De familie Van 
de Weerdt uit Alphen aan de Rijn is zo’n 
echte kermisfamilie. Al generaties lang 
trekken ze met verschillende attracties of 
gebakskramen door het land. Sint-Oeden-
rode is één geworden met familie A. van 
de Weerdt. Dit jaar staat de gebakskraam 
alweer veertig jaar op de Rooise kermis. 
Eerst de welbekenden Hennie en Aart en 
nu alweer bijna tien jaar zoon Aart jr.

Hennie en Aart hebben altijd een bijzonde-
re band gehad met Sint-Oedenrode. Om-
dat ze een dagje ouder zijn geworden, ko-
men ze niet elk jaar meer naar Rooi, maar 
ze kennen er nog veel mensen. Hennie: 
“We zijn altijd blij als we weer naar Sint-
Oedenrode mogen. We zijn er altijd heel 
gemoedelijk en gastvrij ontvangen in het 
gemeentehuis. Altijd staat er een hapje en 
een drankje klaar voor de kermisexploitan-
ten en ook heeft Sint-Oedenrode een zeer 
vriendelijke burgemeester. We voelen ons 
er gewaardeerd. Daarom is het leuk om 
iedere keer weer dezelfde mensen te zien. 
In het gemeentehuis, maar vooral ook op 
de kermis. Door de jaren heen hebben we 
ontzettend veel vaste klanten gekregen die 
ieder jaar weer oliebollen kopen en een 
praatje komen maken. Tegenwoordig ken-
nen we vooral veel mensen die deelnemen 

aan de ouderenkermis.”
Aart jr. nam op een gegeven moment de 
kraam over van zijn ouders. Op zijn twaalf-
de mocht hij al mee helpen en kreeg hij 
de lepel in de hand om oliebollen mee te 
bakken. Het is voor het gezin een manier 
van leven. Samen de mouwen opstropen 
om een boterham te verdienen. “Onze 
hele familie zit in de kermiswereld en al-
lemaal helpen we elkaar”, vervolgt Hen-
nie. “Kleinkinderen van mij hebben Lucky 
Cranes. Onze dochter, maar ook een aantal 
andere kleinkinderen reizen door het land 
met andere attracties. Er is in principe wei-
nig veranderd door de jaren heen. Het is 
echter wel allemaal veel duurder gewor-
den. Daarmee bedoel ik de ingrediënten en 
de stroom. De onkosten zijn een stuk ho-
ger dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. We 
moeten er dan ook hard voor werken. Dat 
wordt wel eens onderschat. We zijn dag en 
nacht in de weer, is het niet op de kermis, 
dan moet bijvoorbeeld de boekhouding 
worden gedaan.”

Ook deze editie van de Rooise kermis zal 
familie Van de Weerdt aanwezig zijn. De 
kans is klein dat Hennie en Aart sr. er bij 
zijn. Zij vallen alleen maar in als de nood 
echt aan de man is. Ook al zullen ze niet fy-
siek aanwezig zijn, in gedachten zijn ze bij 
de vaste klanten in Sint-Oedenrode, want 
met hen zijn ze altijd heel blij geweest. Ook 
andersom is dat vast en zeker het geval.

Overheerlijke 
Oliebollen, krentenbollen,

appelbollen en berlinerbollen

van familie v/d Weerdt
Al 40 jaar vertrouwd en iedere dag vers!!

Overheerlijke 
Oliebollen, krentenbollen,

appelbollen en berlinerbollen

van familie v/d Weerdt
Al 40 jaar vertrouwd en iedere dag vers!!
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Bij inlevering van deze bon
15 ritten voor  10 euro
Kermiskaart   60 euro 
(gehele kermis, pasfoto verplicht) 

Dagkaart    20 euro 
(gehele dag)

Avondkaart   15 euro 
(v.a. 18.00 uur tot sluiting)

Reva Amusement B.V.

Cake
   walk

KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS 2012

Nieuw op Rooi kermis!

Kamelenrace

Bij inlevering van deze bon 
bij 5 euro 1 spel gratis

Overheerlijke 
Oliebollen, krentenbollen,

appelbollen en berlinerbollen

van familie v/d Weerdt
Al 40 jaar vertrouwd en iedere dag vers!!

4 HALEN, 3 BETALEN!
Alleen in te leveren op maandag, 

dinsdag en woensdag op Rooi kermis

Rue 
de     
Paris

De als van 
ouds  bekende 

Rupsbaan
SUPER

AANBIEDING!

MAGIC STAR:
18 kaartjes voor €12,-

KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS 2012

ROOI KERMIS 2012
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DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

zondag 26 aug

SANSEVERIA’S
maandag 27 aug

ROCKING DADDY
dinsdag 28 aug

RYDER

KERMIS 2012

Hillstreet
Classic

Live muziek vanaf 17u

HillstreetClassicPosterA0.indd   1 7/13/12   3:24 PM
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Ook dit jaar betaling met gezamenlijke 
horecamunt mogelijk
Ook in 2012 is het tijdens de kermis 
van Sint-Oedenrode mogelijk om met 
de gezamenlijke horecamunt te betalen. 
De Rooise Kermis is dit jaar vanaf zater-
dag 25 augustus  tot en met woensdag 
29 augustus.

In navolging van vorig jaar is het ook dit 
jaar weer mogelijk om tijdens de kermis 
met de gezamenlijke horecamunt te ko-
pen en te betalen. Voor de bezoekers 
van de kermis is dit zeer aantrekkelijk 
want ze lopen niet met allerlei verschil-
lende munten op zak. Nu kunnen bezoe-
kers van de kermis met 1 gezamenlijke 
horecamunt betalen in de verschillende 
horecagelegenheden en deze munt is 
het gehele jaar in te leveren, dus ook na 
de kermis. 
De horecagelegenheden die deze ho-

recamunt verkopen en accepteren zijn 
herkenbaar door een grote raamsticker 
die er hetzelfde uit ziet als de adverten-
tie. De waarde van deze horecamunt is € 
2,00 per stuk. Er zijn ook halve munten 
beschikbaar.

De gezamenlijke horecamunt is verkrijg-
baar bij de volgende horecabedrijven: 
café ’t Pumpke, café Oud Rooy, Tappe-
rij d’n Dommel, café Van Ouds, café ’t 
Straotje, Zalencentrum de Beurs, café ’t 
Kofferen en ook bij Cafetaria de Koffer.

Wilt U de Rooise horeca volgen via twit-
ter dan is dit sinds kort ook mogelijk via  
@horecarooi, zodat U op de hoogte blijft 
van de actuele informatie van de Rooise 
horeca. 

ScOOR gRAtIS 
vRIjKAARtjES vOOR 

vERSchIllEndE AttRActIES!!!

Om het tweejarig bestaan 
van DeMooiRooiKrant te vieren 

deelt het 'MooiRooi promotieteam' 
aanstaande zondag op de kermis 

tussen 15.00 en 17.00 uur 
gratis kaartjes uit 

voor verschillende attracties.

DAT WORDT FEEST!!

JAAR

 

  

JAAR
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Gert de Graaf
&

The Wieners
(bekend van “de wereld draait door”)

50’er en 60’er jaren muziek

Zondag 8 mei vanaf 
17:00uur

Gert de Graaf
&

The Wieners
(bekend van “de wereld draait door”)

50’er en 60’er jaren muziek

Zondag 8 mei vanaf 
17:00uur

Markt  15
5492AA Sint Oedenrode
0413-473979

Markt 13
5492 AA Sint Oedenrode

0413-473166

Zaterdag 25 augustus
Edwin van Mierlo  aanvang 20.00 uur

Zondag 26 augustus
All round DJ Vinc  aanvang 20.00 uur

Maandag 27 augustus
- Matinee vanaf 16.00 uur

 - Berry Daamen 
- René Ulehaken

 - Marc Fever
 - Verrassing optreden
 - Randy

- Jolanda Zoomer

 Dinsdag 28 augustus
Live muziek vanaf 16.00 uur

- DJ D’n Dommel 
Woensdag 29 augustus

- DJ Oud Rooij

Alle gezelligheid onder één dak !

Kermis 
in Oud Rooy en D’n Dommel
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facebook.com/straotje

@straotje

FREE ENTRANCE
BAR OPEN FROM 5.00 PM

FRIDAY 24 AUGUST

DJ Joe-Y &
DJ Jurgensen

SATURDAY 25 AUGUST

DJ Jarune

SUNDAY 26 AUGUST

Latin Night

DJ MEDITO
the coming days are presented by:

MONDAY 27 AUGUST

Saxy Sexy Night
(met live saxefonist)TUESDAY 28 AUGUST

Dolle Dinsdag

P
UB

 and PAR
T
Y

P
UB

 and PAR
T
Y

T EM P LE

WEDNESDAY 29 AUGUST

Back to the 90’s
Café ‘t Straotje

Kerkstraat 18   -   5492 AH  Sint-Oedenrode   -   T. 0413 - 820334

Bij inlevering van de bon:

Bij aankoop van 4 Hollandse 

nieuwe haringen de 5e gratis!

Voor al het goede uit de zee 
neem je vis van Vorstenbosch mee

Schijndel 073-5492458
KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS 2012

PUSHER
Normaal 40 penningen 

voor € 5,-

BIJ INLEVERING VAN 
DEZE BON 

60 PENNINGEN
VOOR € 5,- 

KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS

 

DRAAIMOLEN 

van Johan Paashuis

RITPRIJS € 1,-
Bij inlevering van deze bon 

15 ritten voor € 10,-

Als vanouds
Het grootste vermaak voor de 

kleinsten met de bekende

KERMIS ROOI 25 t/m 29 AUGUSTUS 2012

Ook dit jaar weer op Rooi Kermis
De top attractie Power Wave!!

ROOI KERMIS 2012

Top attracties voor lage prijzen 

op Rooi Kermis!
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  Pantein
  Huishoudelijke

Hulp
Meer 

dan hulp
alleen! “Dichtbij en 

 betrokken”

Voelt beter

Mevrouw Van Breugel kiest voor Pantein Huishoudelijke Hulp.
U ook? Bel 0900-8803 (lokaal tarief) of kijk op www.pantein.nl

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

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

                     
Wat is er lekkerder op een warme dag dan een heerlijk ijsje. Waterijs, 
Italiaans ijs of een lekkere magnum, ze doen het allemaal goed op een 
zomerse dag.  Waarschijnlijk heb je een vakantie achter de rug met 
daarin genoeg ijs voor het komende jaar, in dat geval komt dit artikel 
als mosterd na de maaltijd. Maar mocht je van plan zijn ook tijdens de 
prachtige nazomer die ons nog te wachten staat (dat kan namelijk niet 
anders), te genieten van een ijsco of twee, dan heb je misschien toch 
nog iets aan deze informatie.

Dat er ijsjes zijn met net zoveel calorieën als een pakje boter is pure 
onzin.  Een gemiddeld pakje boter bevat 1500 kcal en 164 gram vet. 
Een magnum bevat 250 kcal en 6 gram vet.  Dat is weer een meeval-
ler. Het neemt echter niet weg dat die magnum behoorlijk wat ca-
lorieën bevat voor een ijsje. Een volwassen vrouw mag er 6 per dag 
hebben,  en dan hoeft ze de rest van de dag niet meer te eten. Alle ijs-
jes bevatten suiker. Waterijs 
en sorbetijs het minst. Om-
dat ze beide ook geen room, 
melk en vet bevatten komen 
zij als winnaar uit de test. 
Lekker en weinig calorieën. 
Roomijs, Italiaansijs en slag-
roomijs bevatten veel room, 
slagroom en dus vet. Helaas 
is dit verzadigd vet en dus 
niet zo gezond. Softijs daar-
entegen is minder ongezond 
dan je denkt. Het bevat wel 
melk , suiker en plataardige 
vetten, maar stukken minder dan roomijs. De romige structuur van 
het ijs ontstaat door de kleine luchtbelletjes in het ijs, die erin gespo-
ten worden door de ijsmachine. Een klein softijsje bevat ongeveer 135 
calorieën en 4 gram vet.  Zoals je ziet is af en toe een ijsje niet eens zo 
ongezond en worden het er meer dan 1, bekijk dan dit lijstje nog eens 
voor je je keuze maakt.

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

IJskoud en lekker

Nieuws en evenementen? Stuur uw mail naar redactie@demooirooikrant.nl

Onze eerste column voor DeMooiRooiKrant. Voor ons een hele eer en voor ie-
dereen in Sint-Oedenrode waarschijnlijk leuk om te lezen hoe wij leven en vooral 
wat wij beleven in Kappl.
 
Ruim 7 weken geleden begonnen we aan een nieuwe start in ons leven, een 
nieuw bestaan in Oostenrijk. Met een traan namen we afscheid van Sint-Oeden-
rode en met een grote lach kwamen we midden in de nacht aan bij ons nieuwe 
huisadres. Die eerste twee dagen zijn we vooral bezig geweest met het in orde 
maken van de slaapkamer van de meiden. Op maandag kwam de vrachtwagen 
met onze spulletjes en konden we aan de gang met het uitruimen van zo’n on-
geveer 140 verhuisdozen. Halverwege de eerste week begon Geert aan 
zijn nieuwe baan bij de Firma Zangerle Bau en een paar dagen nader-
hand kwamen onze eerste gasten. Een drukte van jewelste maar op z’n 
Brabants gezegd “kei gezellig”! 

Tsja en dan gaat ook hier het gewone leventje van start. Wassen, koken 
en strijken. Al vele Rooienaren hebben ons de afgelopen weken een 
bezoek gebracht. Het is enorm leuk om hen te laten zien hoe we hier 
leven. Om klokslag 12.00 uur wordt hier warm gegeten. Geert eet dus 
vaak op zijn werk warm. Rond half 6 gaan we Jausen ( brood, spek, 
kaas en jam). De weergoden hadden het de afgelopen weken ook goed 
met ons voor. Maaike en Lieke gingen vaak zwemmen in Ischgl of met 
de mountainbikes in de gondel naar boven om dan naar beneden te ko-
men gefietst. Dit doen ze geheel zelfstandig: mobieltje mee, helm op, 
fles water in de rugzak en “tot vanmiddag een keer” zeggen ze dan. 

De omgeving hebben we al goed verkend… Wat een omgeving, zo 
mooi groen, verschillende mooie soorten bloemen, dieren in het wild en 
wandelwegen en mountainbikeroutes in overvloed. Inmiddels heeft de auto ook een Oostenrijks kenteken 
(LA-579-CM) en zijn we allemaal ingeschreven in Oostenrijk.  Maaike en Lieke hebben nog vakantie. Op 5 
september start de eerste schooldag om 7.45 uur. Gelukkig is het maar 5 minuutjes lopen, maar kinderen die 
hier elders in het Paznauntal wonen, moeten om 7 uur met de bus mee, want er is maar één Hauptschule in 
het gehele dal.

Tot zover hadden we deze mail af en hadden we DeMooiRooiKrant beloofd de column voor 17.00u deze 
middag te sturen. Maar we zijn een dag naar “de Alm” geweest in het Großes Walsertal en waren pas laat 
thuis.  Rond 19.00 uur werd het zo donker en heeft het hier tot 10 uur vanavond zeer intensief geregend 
en geonweerd. Alle auto’s werden dan in de garages gezet i.v.m. eventuele hagel die er komen gaat. De 
Diasbach ( een waterstroom uit de bergen zo’n 50 meter bij ons huis vandaan) wordt goed in de gaten ge-
houden voor eventuele modderstromen.   Over een aantal weken zullen wij weer iets van ons laten horen, al 
zal het dan geen 30 graden meer zijn. Misschien zijn de toppen van de bergen dan al wel wit door de eerste 
sneeuwval en hebben onze meiden de eerste schoolweken erop zitten. Wij wensen alle Rooienaren hele fijne 
kermisdagen toe !

Viel Spaß und bis bald !
Liebe Gruesse, Geert, Indra,Maaike en Lieke Termeer

Luch
tpo

st

Terug in de tijd met René 
Op donderdag 20 september 
2012 van 20.00 – 22.30 uur or-
ganiseert het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) in 
café/zaal ‘Oud Nijnsel’ in Nijn-
sel weer een gezellige, historisch 
getinte avond onder de titel ‘Het 
Geheugen van Sint-Oedenrode’. 
Uw gastheer is de immer boei-
ende causeur René Bastiaanse. Hij 
praat aan de hand van alledaagse 
verhalen, beelden en foto’s met u 
over Boskant, Nijnsel, Olland en 
Sint-Oedenrode. In 2006 en 2009 
was het BHIC al eens te gast in 
de gemeente Sint-Oedenrode. 
Nu weer, maar met een compleet 
nieuw programma. Heemkunde-
kring De Oude Vrijheid zal zich 
vooral richten op fotomateriaal uit 
Boskant en Nijnsel. 

Programma ‘Het Geheugen van 
Sint-Oedenrode’ in Nijnsel
• Welkomstwoord en presentatie 
van nieuwe aspecten van het on-
line geschiedenisboekje van Sint-
Oedenrode door René Bastiaanse 
onder het genot van koffie/thee
• “Verhalen achter straatnamen” 
door Regiohistoricus Henk Buijks 
van het BHIC
• Korte pauze
• Gezellige ‘Petje op Petje af’ quiz 
door René Bastiaanse met daarbij 
historisch beeld en geluid uit onze 
Rooise archieven
• Gelegenheid om uw meege-
brachte foto’s op een groot scherm 
te laten zien, samen herinneringen 
op te halen en informatie uit te 
wisselen.

De bijeenkomst vindt plaats op 
donderdag 20 september 2012 
van 20.00 – 22.30 uur in café/zaal 
‘Oud Nijnsel’ in de Azaleastraat 3 
in Nijnsel. De zaal is vanaf 19.30 
uur open voor het publiek. U bent 
van harte welkom!
 
Foto-oproep
Het BHIC is speciaal voor deze 
avond op zoek naar foto’s van ver-
dwenen beroepen (zoals de schil-
lenboer, scharensliep, vodden- of 
melkboer) en/of huishoudelijke 
voorwerpen (zoals de waswringer 
en mattenklopper). Kortom, be-
roepen en voorwerpen die uit ons 
dagelijkse leven zijn verdwenen. 
Maar neem gerust ook andere 
oude foto’s uit Boskant, Nijnsel, 
Olland en Sint-Oedenrode mee!

Er is nog plaats voor VPTZ in de 
basistraining
VPTZ is een organisatie die door 
middel van actieve ondersteuning 
met getrainde VPTZ vrijwilligers, 
mantelzorgers ondersteunt in de 
terminale situatie. 

Op 3 september a.s. start er weer 
een basistraining, waarvoor nog 
ruimte is voor mensen die belang-

stelling hebben om VPTZ vrijwil-
liger te worden. Heeft u ook be-
langstelling? Reageer dan voor 28 
augustus.

Voor meer informatie kunt u mai-
len naar info@svptz.nl of bellen 
naar 0413-820305 wij geven u 
graag nadere informatie.

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Tai chi & Qigong een goede manier om te ontspannen

We weten allemaal dat ontspan-
nen goed voor ons is, maar nemen 
er niet altijd de tijd voor. Vanaf nu 
kunnen we op een eenvoudige en 
leuke manier leren hoe we moe-
ten ontspannen door middel van 
beweging. 

We kennen Tai Chi van de Chi-
nese mensen die in parken mooie 
bewegingen maken, die langzaam 
en rustig in elkaar overvloeien. Tai 
Chi is ontstaan vanuit de oosterse 
kunst van de zelfverdediging. Te-
genwoordig wordt het vooral be-
oefend om de gezondheid en de 
ontspanning te verbeteren. 

In de lessen leer je stapsgewijs hoe 
je makkelijk kunt ontspannen en je 
ademhaling kunt verbeteren. Tai 
Chi is vanwege het zachte karakter 
een goede basis voor iedereen die 
iets aan de gezondheid wil doen of 
op een rustige ontspannen manier 
sportief willen bewegen. 

De lessen worden geven door Kay 
Aras. In het dagelijkse leven een 
Motivatie trainer & Coach voor 
bedrijven en Topsporters. In de Tai 
Chi en Zelfverdediging geeft hij 
al meer dan 16 jaar met veel ple-
zier les. Er wordt op een leuke en 
nuchtere manier les gegeven. De 

rustige bewegingen ontspannen 
het lichaam en de geest. En de oe-
fenstof makkelijk en toegankelijk 
voor iedereen. 

De lessen vinden vanaf 27 augus-
tus iedere maandag van 18.30 tot 
19.30 uur plaats in de sportzaal 
van De Odaschool. Kosten € 140,- 
per halfjaar. Het is altijd mogelijk 
om een proefles te volgen. 

Voor vragen of aanmeldingen Kay 
Aras 0413-840687. 
Of kijk voor meer info op: 
www.dewegvandecirkel.nl

Geen borden, wel bonnen! 
Te gek, toch?
Beste Rooienaren,

Jullie zullen het misschien nog niet gezien hebben en het is ook niet te 
geloven. Ongeveer twee maanden geleden zijn de borden die de blauwe 
zone op onze mooie Markt aan moeten geven, met daarop hoe lang ie-
mand mag parkeren, weggehaald!  Waarom? Ik weet het niet! Niemand 
weet het!

Maar toch worden er door de BOA bonnen uitgeschreven. Hoe is dat mo-
gelijk? beste wethouder van verkeerzaken? Kunt u daarover uitleg geven, 
en zo ja, doe dat dan publiekelijk in de krant. Beste mensen, wie van u 
de afgelopen +- twee maanden een verbaal achter uw ruitenwisser heeft 
gekregen, adviseer ik, om tegen deze bekeuring protest aan te tekenen. 
Want ik denk, dat als er geen borden staan, dat er dan ook geen bonnen 
uitgeschreven mogen worden! Het zou toch ook te gek zijn, of niet dan?

Gegroet, Peer van der Linden van cafetaria “de Mèrt”

Lezerspodium....
Door: Peer van der Linden

ONTSPANNEN DOOR MIDDEL VAN BEWEGING

DE WEG VAN DE CIRKEL
Tai Chi School

Tai Chi is vanwege haar zachte karakter een goede basis voor 
iedereen die iets aan de gezondheid wil doen of op een 
ontspannen manier sportief wil bewegen.
Er wordt op een leuke en nuchtere manier les gegeven, en de 
oefenstof is makkelijk en toegankelijk voor iedereen. 

Sint-Oedenrode : maandagavond 18.30 - 19.30 u.
Tevens lessen in Eindhoven (ochtend en avond)

 MELD JE AAN VOOR EEN PROEFLES:
www.dewegvandecirkel.nl of bel 0413-840687

Vanaf maandag 27 augustus nieuwe lessen in: 

SINT-OEDENRODE - ODASCHOOL

 QIGONGTAI CHI

Bootcamp door sportcentrum Van den Oever

Afgelopen dinsdag vond er een 
eerste bootcamp plaats in sport-
park De Neul. Elf deelnemers 
meldden zich bij hun trainer We-
sley van Veghel voor de aftrap. Een 
van deze sportievelingen, Saskia 
Louwers, gaat DeMooiRooikrant 
aankomende tijd volgen.

Een bootcamp is een trainingsme-
thode die in de buitenlucht plaats 
vind. Oefeningen die je normaal in 
de sportschool zou doen, worden 
omgevormd naar een outdoor trai-
ning. Het leuke hiervan is dat elk 
persoon op willekeurig fitnessni-
veau hieraan mee kan doen. 

De redenen om mee te doen aan 
de bootcamp lopen uiteen bij de 
meeste deelnemers. “Het is leuk 
om sportief bezig te zijn en goed 
voor je conditie. Bovendien zijn de 

kilo’s die verdwijnen mooi meege-
nomen!”, merkt Jos Fredrix op. 

Conditionele oefeningen en 
krachttraining komen beiden aan 
bod tijdens een bootcamp. De 
krachttrainingen zijn gebaseerd op 
het uithoudingsvermogen. “Tij-

dens de eerste training houd ik tij-
den bij. Na twaalf weken kunnen 
we dan precies hun vooruitgang 
meten. Iedere deelnemer kan op 
deze manier zien of zijn of haar 
gezondheid op een eerlijke manier 
is verbeterd”, legt Wesley uit. 

“VOOR EEN EERLIJK HOORADVIES” 
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig

• Voorkeursleverancier van o.a. CZ, VGZ en IZA • Onafhankelijk

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 
www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

Club van Niks al voor de 25e keer op stap

Toen VV Nijnsel in 1988 haar 
veertigjarig bestaan vierde ont-
stond er een vriendenclub die 
zichzelf de Club van Niks noem-
de. Dit jaar gaan ze voor alweer de 
25e keer met zijn alle op stap. De 
groep maakte vorig jaar een trip 
naar Stockholm.

Eigenlijk was de groep ontstaan 
omdat Frans van Erp een reisje 
naar Parijs had gewonnen. De 
Club van Niks ging mee en beleef-
de haar eerste trip.  Het clubje be-
staat uit: Frans en Marijke van Erp, 

Bert en Maria Foolen, Rien en Ria 
Hellings en Ad en Marianne van 
der Wijst. Het zijn stuk voor stuk 
vitale 65-plussers die van het leven 
genieten en ieder jaar weer uitkij-
ken naar het jaarlijkse tripje. 

Ze hebben nu 25 steden bezocht in 
Europa en gaan nu 10 sept a.s. naar 
Leipzig en Dresden. Marianne van 
der Wijst en Rien Hellings regelen 
de trip meestal. Met zijn allen wordt 
eerst de plaats bepaald en daarna 
gaan ze met zijn allen op pad om 
een mooi weekend te beleven.
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Café d’n Toel viert Olland Kermis 
Van vrijdag 28 September tot en 
met dinsdag 2 Oktober is het zo-
ver: Olland kermis. Voor Café D’n 
Toel een goede reden om weer 
een spetterend feest op touw te 
zetten. Al biedt Olland de kleinste 
kermis in de omstreken, bij Café 
D’n Toel zou je dat niet denken. 
Met een nieuwe uitgebreide tent, 
gratis entree en de grootste arties-
ten, biedt Café D’n Toel een top-
programma voor iedereen. 

Dagelijks kun je genieten van DJ 
Mike. Deze allround feest DJ, kan 
van elk feest een knalfeest maken. 
Vrijdagavond 28 September, zet 
DJ Mike vanaf 20.00 uur de eerste 
toon voor de kleinste kermis met 
het grootste feest.

Zaterdag 29 September staat Café 
D’n Toel vanaf 20.00 uur compleet 
op z’n kop tijdens het live optre-
den van Canvas. Met de beken-
dere feestnummers, afgewisseld 
door eigen werk en de nodige im-
provisatie, staan de optredens van 
Canvasbol van show, humor, onzin 
en bijbehorende acts. 

Zondag 30 September zal vanaf 
19.00 uur You & Me de tent op 
stelten zetten met hun vocale en 

instrumentale kwaliteiten. Met 
Dirk Drost als gloednieuwe zanger, 
maakt de coverband muziek die 
je in het hart raakt. Het ongebrei-
delde enthousiasme van Dirk, Es-
ther en de overige bandleden zorgt 
voor een onvergetelijke avond.

Maandag 1 Oktober is het gezel-
ligheid troef bij Café D’n Toel. Van-
af 13.00 uur kun je een kaartje ko-
men leggen tijdens onze Matinée 
toepen. Kun je toepen? Toep dan 
mee en maak kans op een vat bier. 
Vanaf 19.00 uur, zorgt coverband 
You & Me wederom voor muziek 
pur sang. Met hun veelzijdige re-
pertoire zullen zij er nogmaals een 
spetterende avond van maken.

Last but not least geldt zeker voor 
dinsdag 2 Oktober. De laatste 
avond van de kermis. Vanaf 20.00 
uur treedt de band Jailbreak op. 
De vier muzikanten van Jailbreak 
hebben hun sporen inmiddels wel 
verdiend. Ze houden vooral van 
veel lol maken en dat doen ze 
graag samen met het publiek.

Dat zit dus wel goed bij Café D’n 
Toel. De kleinste kermis met het 
grootste feest. Kom ook en feest 
met ons mee. 

advertorial

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Te koop in Gerwen: meubels én de hele winkel

Hij is eigenlijk al vijf jaar aan het 
stoppen: Cor van Erp van meu-
belzaak 'De Collse Hoek' in Ger-
wen, maar intussen alweer 12 jaar 
woonachtig in Sint-Oedenrode. 
Zijn opheffingsuitverkoop wil hij 
voortzetten zolang hij nog regel-
matig wat verkoopt en zolang het 
complete pand niet verkocht is. 

De Collse Hoek kenmerkte zich 
altijd al in een verscheidenheid 
aan meubelstijlen, van eigentijds 
klassiek tot romantisch, in eiken, 
kersen, grenen, teak etcetera. 
Complete eetkamers en eetkamer-
stoelen kon je er kopen, en zit-
meubels en bankstellen in leder en 
stof. Maar ook opbergmeubels en 
tv-kasten. Voor mensen die meer 
van klassiek houden dan van mo-
dern design in staalbuis en plastic. 

En nu stoppen op korte termijn, 
gaat dat lukken?
"Het valt niet mee, de laatste meu-
bels te verkopen. Wat ik nog heb is 
wél echt iets voor de leeftijdscate-
gorie die in deze klassieke stijl iets 
willen aanschaffen nu de kinderen 
het huis uit zijn. Zo heb ik nog een 
stuk of vijf mooie eethoeken staan. 
Ik ga met deze opheffingsuitver-
koop in principe door totdat ik hier 
alles kwijt ben. Overigens staat 
dit hele pand, dus ook de woning 
hierboven waar we vroeger ge-
woond hebben, te koop." 

Vroeger adverteerde Cor van Erp 
veel, en was hij sponsor van di-
verse Gerwense verenigingen. Nu 
wonen hij en zijn vrouw Marianne 
alweer 12 jaar in Sint-Oedenrode. 
En komt Cor alleen elke zaterdag 

terug om zijn zaak in Gerwen voor 
een paar uur te openen. In af-
wachting van wie op zoek is naar 
stijlvolle meubels voor weinig geld. 
Of naar een mooi pand in een le-
vendig dorp.  Maar in Sint-Oeden-
rode kennen ze hem intussen in de 
sportschool. En van het fanatiek 
toepen "en lekker ouwehoeren", 
zoals hij het zelf noemt, elke vrij-
dagavond in de kroeg!  

De Collse Hoek, Gerwenseweg 41 
– 5674 SE Gerwen 
Geopend iedere zaterdag van 
10.30 – 14.30 uur
en daarbuiten op afspraak via 
06-29 28 12 66 (oude 040-num-
mer buiten gebruik)
of mailen naar cor@vanerpnet.nl
Zie ook www.decollsehoek.com

advertorial

Thermae Son, een begrip in Son en Breugel
Son en Breugel, De familie Van 
Santvoort komt na een vakantie 
in Oostenrijk, grondlegger op het 
gebied sauna- en wellnessbedrij-
ven, op het idee een saunabedrijf 
te beginnen. Ruim 25 jaar later 
is het familiebedrijf van sauna 
uitgegroeid tot een wellness- en 
healthresort. De ideale plaats om 
te ontspannen en te werken aan 
de gezondheid.

“Zorgeloos relaxen tijdens een 
dagje sauna of een lesje Yoga in de 
sportclub. Genieten van behande-
lingen en het innerlijke verwennen 
in de Brasserie. Het kan allemaal bij 
Thermae Son! Gasten het gevoel 
geven even een andere wereld in 
te stappen. Een wereld die rust en 
een gemoedelijke sfeer kent. Waar 
service en de wens van de gast 
voorop staat. Met deze visie heb-
ben wij als ondernemersfamilie al 
veel kunnen bereiken. Zelf ben ik 
leidinggevende van de Thermae 
Brasserie en een gemotiveerde 
duizendpoot die veel activiteiten 
binnen het bedrijf oppakt. Zo is 

de Brasserie met zaalcapaciteit het 
laatste jaar in een fris nieuw jasje 
gestoken. Voor veel gasten was 
het onduidelijk dat onze Brasserie 
ook zonder thermen te bezoeken 
is. Laat staan dat we beschikken 
over een aantal zalen. Jammer na-
tuurlijk! Een project waar ik een 
jaar geleden aan begonnen ben en 
in een korte tijd al voor veel resul-
taat heeft gezorgd. De Brasserie 
beschikt over een klein team van 
vaste en betrokken medewerkers, 
waaronder ook mijn zus Loes en 
een chef-kok die met passie en 
liefde zijn gerechten bereid. Inmid-
dels hebben we als team al vele 
gasten mogen ontvangen voor 
onder andere nieuwe producten 
en diensten zoals High Tea en High 
Wine, maar ook voor koffietafels, 
recepties en gezellige feestavon-
den.” vertelt Aniek van Santvoort, 
dochter van eigenaar Wim van 
Santvoort, enthousiast. 

“Het persoonlijke contact met 
gasten en de combinatie van Bras-
serie, zalen en het aangrenzend 

buitenterras, gelegen op een lo-
catie middenin de natuur, zorgt 
voor leuke events. Ook vanuit 
de zakelijke markt komt er steeds 
meer vraag. Want hoe ideaal is het 
om een zakelijk event te combine-
ren met “wellness” op één adres? 
Even inspannen en dan lekker ont-
spannen. Bij Thermae Son zorgen 
we ervoor dat gasten een op-en-
top-wellnessgevoel blijven erva-
ren.” aldus Van Santvoort.

Heeft u interesse voor het orga-
niseren van een event bij Ther-
mae Son? Stuur dan een mail naar 
aniek@thermaeson.nl  en maak 
een afspraak voor een geheel vrij-
blijvend gesprek. Indien u een tafel 
wenst te reserveren voor een lunch 
of diner bij de Brasserie kunt u bel-
len naar 0499-476383. Voor meer 
informatie over Thermae Son kunt 
u kijken op de website 
www.thermaeson.nl 
Wellness & Healthresort Thermae 
Son is gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te Son en Breugel. 
(Bron: Thermae Son)

advertorial
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Kortestraat 1
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de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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jeu de boules Invitatietoernooi JBC Boskants 
Boeleke

Het eerste invitatietoernooi, op 
zaterdag 11 augustus, dat J.B.C. 
Boskants Boeleke heeft georgani-
seerd is een schitterend toernooi 
geworden. 

Op deze zonnige en gezellige dag 

waar leden en niet leden uitgenodigd 
om als paar samen een dag te spelen 
op sportpark de Esdoorn in Boskant. 
Voor de lunch had Martje een lekkere 
verse soep en belegde broodjes waar 
gretig gebruik van werd gemaakt. 
Na 5 wedstrijden spelen was de eer-

ste prijs voor de broers Henk en Jan 
Smulders 5 gewonnen + 40 punten, 
tweede prijs voor Gerard v.d. Berk 
en Piet v. Schijndel 5 gewonnen + 
33 punten, derde prijs voor Jan v.d. 
Elzen en Theo Merks 4 gewonnen + 
27 punten.

Jan v.d. Elzen, Piet v. Schijndel, Gerard v.d. Berk, Jan en Henk Smulders.
Theo Merks ontbreekt op deze foto.

duiken

Snorkellessen DDA weer gestart

De snorkellessen van The Dutch 
Dive Academy op maandagavond 
zijn weer gestart. Tijdens deze les-
sen leer je de basisbeginselen van 
het snorkelen, zoals o.a. snorkel 
leegblazen, hoekduiken maken en 
reddingstechnieken.

DDA volgt hierbij het Scubadoe-
snorkelprogramma van de Neder-
landse Onderwatersport Bond, 

wat betekent dat het mogelijk is de 
NOB snorkeldiploma's A, B en C te 
halen. De lessen zijn voor iedereen 
(jong en oud) en vinden plaats in 
zwembad de Neul, op maandag-
avond, van 18.45 tot 19.30 uur. 
Interesse in een proefles? Neem 
contact op met DDA op 
tel.nr. 06-22425634 of via e-mail: 
info@dutchdiveacademy.com.

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Speciale Zwemclub bedankt 
Rooi Events

zwemmen

De Speciale Zwemclub Rooi wil 
Rooi Events heel hartelijk bedan-
ken voor de mooie cheque die wij 
tijdens de EK voetbal finale moch-
ten ontvangen. Aan het begin van 
ons nieuwe zwemseizoen (1e za-
terdag van september, en wel in 

Zwembad De Neul) zullen we de 
gift een goede bestemming geven. 
Verder willen wij alle Rooienaren 
bedanken die de evenementen 
van Rooi Events bijwoonden en zo 
deze gift mogelijk maakten.

Afgelopen zaterdag hebben Anne 
en Bas Gibbels deelgenomen aan 
de 7e Monshouwer Race ’t Waal-
tje te Heerjansdam. Bas behaalde 
twee 2e plaatsen: 2000m school-
slag in 35.18.75 en 1000m vrije 
slag in 14.15.65. Anne behaalde 
een 4e plaats op de 3000m vrije 
slag in 45.18.05. Deze 3 tijden 
waren tevens goed voor een club-
record.

Komend weekend staan er twee 
Brabantse Open Water wedstrij-
den op het programma: Op zater-
dag de 1e PSV Arena SportEmotion 
Kanaalrace in het Wilhelminaka-
naal te Oirschot, aanvang 10:45 
uur. Op zondag vindt verderop in 
het Wilhelminakanaal bij Ooster-
hout de 81e Dopharma Open Wa-
ter Wedstrijd De Warande plaats, 
aanvang 9.30 uur.

Bas Gibbels twee keer tweede

MHC Sint-Oedenrode viert 
50-jarig bestaan
Hockeyclub MHC Sint-Oeden-
rode staat pal voor de viering 
van haar vijftigjarig bestaan. Het 
prachtige jubileum willen ze vie-
ren met alle (jeugd)-leden, oud-
leden, relaties, partners en geno-
digden. 

Het bestuur van de club nodigt 
u uit voor de officiële receptie op 
vrijdag 31 augustus aanstaande 
op het hockeycomplex aan de 

Bremhorst 2 in Sint-Oedenrode. 
Aanvang 19.30 uur. Het bestuur 
kijkt uit naar uw komst!

voetbal Ollandia bekert zaterdag tegen 
Gemert 2

A.s. zaterdag staat voor Ollandia 
de laatste bekerwedstrijd op het 
programma. Dan komt het reserve 
team van topklasser Gemert op 
sportpark Ekkerzicht op bezoek. 
Dit 2de team van Gemert komt 
in de competitie uit in de reserve 
Hoofdklasse en is dan ook een 
zeer sterke tegenstander.  Voor 
Ollandia is dit dus een echte se-
rieuze test voordat een week later 
de competitie weer gaat beginnen. 
Ook Ollandia 2 en de Ollandia 

Vrouwen spelen, beiden na winst 
in hun 1ste wedstrijd,  donderdag 
en zondag nog voor de beker.

Voor Ollandia 3 en 4 staan er oe-
fenwedstrijden op het programma.  
Ook de Ollandia jeugd speelt ko-
mend weekeinde voor de beker. 
De junioren spelen in een poule 
op meerdere speeldagen en voor 
de pupillen gebeurd dit in toer-
nooivorm. Door deelname hieraan 
steunen de teams de Zwaluwen 

Jeugdactie, die ervoor zorgt dat 
ook gehandicapte kinderen kun-
nen sporten. Op sportpark Ekker-
zicht worden zaterdag vanaf 9.30 
uur hiervoor ook 2 toernooitjes 
gespeeld, waarbij Ollandia F1 en 
F2 zijn ingedeeld. Er valt dus weer 
volop te genieten op Ekkerzicht, 
bijv. op a.s. zaterdag van 9.30 uur 
bij de kleinste tot 20.00 uur bij het 
laatste fluitsignaal van de wedstrijd 
van Ollandia 1. Iedereen is daarbij 
weer van harte welkom.  

Rhode begint  bekercompetitie met 1-3 winst
De eerste bekerwedstrijd zit er al 
weer op. Onder tropische weers-
omstandigheden trok Rhode 
zaterdag naar Vorstenbosch en 
werkte daar een snel opgelopen 
achterstand uiteindelijk goed weg 
en won met 1-3.

Rhode begon goed aan de wed-
strijd, maar naar een klein kwartier-
tje wist Vorstenbosche Boys toch 

een slordigheidje achterin goed af te 
ronden, 1-0. Na een half uur werd 
het 1-1. Rhode ving een uittrap van 
de doelman op en vervolgens werd 
Teun Latijnhouwers gelanceerd en 
hij rondde goed af, 1-1. Nog voor 
de rust kwam Rhode op voorsprong. 
Uit een corner kopte Michel Daniels 
fraai in, 1-2. In de tweede helft kon 
Rhode al snel uitlopen naar 1-3. 
Rhode kreeg een strafschop en Bas 

van Kuringen schoot deze onberis-
pelijk binnen. Daarmee was de wed-
strijd wel beslist, Vorstenbossche 
Boys konden geen vuist meer ma-
ken en Rhode had wel veel balbezit, 
maar dit leverde verder geen doel-
punten meer op. Afgelopen dinsdag 
speelde Rhode tegen Heeswijk dat 
ook de eerste wedstrijd won, name-
lijk met 2-0 tegen SES. Voor meer 
informatie zie www.rhode.nl 

Bekeroverwinning voor Boskant 1
Boskant 1 heeft gehakt gemaakt 
van Ruwaard 1. De gasten uit Oss 
hadden niet veel in te brengen en 
werden met 8-1 aan de kant ge-
schoven.

Boskant 1 is sterk aan de beker-
competitie begonnen. Tegenstan-
der Ruwaard kwam in de 6e minuut 
nog wel op een 0-1 voorsprong 
door een ongelukkig eigen doel-
punt van Edo, maar daarna was de 
tegenstand die werd geboden aan 
de matige kant. Slechts twee kan-
sen kregen de bezoekers. In beide 
gevallen reageerde doelman Paul v 
Heesch attent. Met de rust was het 
al 5-1 voor de thuisclub door doel-
punten van Ron, Roel, Frank, Roel 
en Ron. In feite was de wedstrijd 
natuurlijk al gelopen. Na rust kreeg 
Boskant voldoende mogelijkheden 
om de voorsprong te verdubbelen, 

maar de productie stopte via Pie-
ter, Geert en opnieuw Pieter  bij 
een stand van 8-1.  Een resultaat 
dat, gezien het vertoonde spel, 
vertrouwen geeft voor de komen-
de wedstrijden. Gisteren, dinsdag 
21 augustus, heeft Boskant haar 
2e bekerwedstrijd gespeeld, uit 

tegen Bruheze. A.s. zaterdag sluit 
Boskant 1 de bekercompetitie af 
met een thuiswedstrijd tegen Prin-
ses Irene 1. 

Meer info vindt u op de v.v. Bos-
kant site: www.vvBoskant.nl 
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Nieuwe sporthal ingewijd door jonge sporters

De nieuwe sporthal De Streepen is vorige week dinsdagavond ingewijd door jonge sporters van twee verenigingen. In de krant van week 33 werd al gemeld dat volleybalvereniging 
VVROOI/ADR de eer had om de vloer als eerste te gebruiken. Ook de meiden van turnvereniging Dioscuri schreven historie om als eerste de hal te gebruiken. Ze keken hun ogen uit in 
het nieuwe gebouw en deden ondertussen hun oefeningen. De komende weken wordt de hal helemaal klaar gemaakt. Begin oktober is de officiële opening. 
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BEACHHOCKEY
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Ollandia verliest 1e bekerwedstrijd 
van Asv'33
Onder tropische omstandigheden 
moest Ollandia zaterdagavond 
aantreden tegen 4e klasser Asv'33. 
Met name in het begin van de wed-
strijd kon Ollandia het tempo van 
Asv'33 niet bijbenen. 

Toch was het Ollandia die de eer-
ste kans kreeg om op voorsprong 
te komen. Niet veel later was het 
1-0 na een behoorlijke dekkings-
fout achterin. Ook in het verdere 
verloop van de 1e helft kwam Ol-
landia regelmatig verdedigend in 
de problemen. Toch was het Stefan 
Erven die in de 30e minuut de ge-
lijkmaker binnen tikte na uitstekend 

voorbereidend werk van Rob van 
der Heijden. Lang konden we hier-
van niet genieten want binnen 10 
minuten stond er ineens 4-1 op het 
scorebord, tevens de ruststand. De 
rust deed Ollandia niet goed want 
binnen 1 minuut was het 5e doel-
punt van Asv'33 een feit. Hierna 
ging Ollandia wat beter voetballen 
en moest ook ASsv'33 een stapje 
terug doen. Door Bart vd Tillaart en 
Rob van der Heijden kwam Ollandia 
nog terug tot 5-3 maar verder liet 
Asv'33 het niet komen. A.s dinsdag 
staat de thuiswedstrijd tegen Rkpvv 
op het programma en hopelijk tap-
pen we dan uit een ander vaatje.

Specialist in sport en kinderschoenen

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

OOk welkOm liemPDe!

paardensport

Afgelopen weekend werd de Bra-
bantse Kampioenschappen in 
Chaam gereden, ditmaal voor de 
paarden. De Rooise Ruiters en 
Ponyruiters waren met een tiental 
combinaties goed vertegenwoor-
digd. Voor paard en ruiter was het 
enorm zweten dit weekend, maar 
ondanks de hitte was de concur-
rentie hoog. Er werd enorm goed 
gereden en gestreden om de titel.

Dianne Merks en Caprice-ps Z 
kwamen op het springterrein 
aan de start in de klasse B. Door 
twee foutloze ritten en een goede 
stijlbeoordeling van de jury, was 
er voor deze combinatie een 4e 
plaats op zaterdag. Op zondag 
wist het duo de vorm helaas niet 
te behouden. In de klasse Z was 
het de beurt aan Anne van Liempd 
met Bartabas. Deze combinatie 
wist na twee mooie foutloze rit-
ten op zaterdag, een 2e plaats te 

behalen. Op zondag mochten zij 
daarom opnieuw in de ring ver-
schijnen. Helaas door twee fouten 
in de tweede manche, eindigde zij 
op een knappe 7e plaats. Hiermee 
hebben Anne van Liempd en Bar-
tabas een startbewijs behaald voor 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen in Ermelo.

In de discipline dressuur namen 
Laura Petersen en Divident deel in 
de klasse B. Zij behaalden op za-
terdag een 4e plaats, hierdoor wa-
ren zij verzekerd van een startplek 
op zondag. Helaas mocht het zon-
dag niet lukken om bij de beste vijf 
combinaties te rijden, die zouden 
gaan strijden in de finale voor de 
titel Brabants Kampioen. Ook voor 
Myrthe Evers en Oh La La was er 
een mooie 6e plek in de klasse M1 
op zaterdag, maar ook voor hen 
was het zondag niet goed genoeg 
voor een finaleplek.

Warme dagen op de Brabantse 
Kampioenschappen

Beachhockey Rooi: 
geslaagd toernooi 

www.verkeersschoolschellekens.nl

Veilig en goed, 
je rijbewijs tegemoet
€37,50 p/lesuur 

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

beachhockey

Heel veel zon, lekkere muziek, 
koele drankjes en smakelijke 
hapjes brachten vele spelers en 
toeschouwers weer even in va-
kantiesferen. De 1e editie van 
beachhockey Rooi  is succesvol 
verlopen.
 
Op zaterdag 18 en zondag 19 au-
gustus hebben maar liefst veertien 
heren- en negen damesteams op 
het warme zand gestreden om de 
felbegeerde Gouden Kokosnoot en 
een verkoelende fles champagne. 
De winnaars waren bij de heren de 
‘Zatte Zandhazen’ uit Schijndel en 
bij de dames  ‘Zand in m’n ogen’ 
uit Sint-Oedenrode. De dweilprijs 
ging naar de ‘zandkroketjes’. Deze 
dames streden tegen het heren-
team wat onderaan was geëindigd 
en wonnen de twee flessen cham-
pagne met emmer en dweil.

Omdat dit evenement één van de 
officiële voorrondes is van het Ne-
derlands Kampioenschap beach-
hockey mogen de winnaars bij 
de dames en de heren in de zo-
mer van 2013 gaan strijden in het 
beachstadion in Scheveningen.

Beachhockey is een nog vrij onbe-
kende sport maar al sterk in op-
komst. Er wordt met speciale hoc-
keysticks en een pannabal op blote 
voeten met vijf spelers in het veld 
gestreden. De wedstrijden duren 
slechts 2 x 7 minuten. Dit lijkt kort 
maar is in het zware zand een flin-
ke krachtsinspanning.
Ondanks de voorspelde hitte zijn 
alle teams uit de hele regio op ko-
men dagen. Er was een gevarieerd 

aanbod van sporters. Niet alleen 
hockeyers hadden een team ge-
vormd, maar ook voetballers en 
individuele sporters.

Tijdens het warmste weekend sinds 
1994 had de organisatie gelukkig 
voor voldoende watertappunten, 
douches, schaduwplekken, een 
sproeier en zelfs een zwembad 
met dolfijnen gezorgd. De Rooise 
brandweer kwam twee keer per 
dag langs om het warme zand op 
de twee velden te sproeien en de 
deelnemers van een heerlijke extra 
douche te voorzien.  

Onder een heldere sterrenhemel 
was er zaterdagavond een heuse 
beachparty met enthousiaste dj’s. 
Tot het einde van de avond was 
het druk op het gezellige evene-
mententerrein. Een dag later was 
sambaband Brasilandos uit Eerde 
aanwezig. Die kreeg de toeschou-
wers aan het dansen en verhoog-
de  hiermee de tropische sfeer. De 
twee EHBO-ers van EHBO Sint-
Oedenrode hadden de nodige 

spelers te verzorgen. Gelukkig 
bleef dit bij niet ernstige gevallen 
en konden de spelers vol energie 
en enthousiasme weer terug naar 
het veld.

Er kan worden teruggekeken op 
een zeer geslaagd toernooi. Het is 
zeker voor herhaling vatbaar. De 
organisatie gaf na afloop van het 
toernooi al te kennen dat ze zich 
alweer gaat richten op de zomer 
van 2013.

voetbal



Woensdag 22 augustus 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Voetbal

Rhode

Uitslagen senioren:
Vorstenbossche Boys-Rhode 1-3
Rhode 2-Avanti 2 8-2
Schijndel 3-Rhode 3 4-1
Rhode 4-VOW 3 2-2
Rhode 6-Gemert 11 3-0
Blauw Geel 18-Rhode 7 9-0  
Avanti 6-Rhode 8 2-4
Rhode 9-Keldonk 3 0-5
Schijndel 5-Rhode 10 1-6
ELI-Dames 1-4

Programma senioren do 23/8: 
HVCH 2-Rhode 2 18:45u
Rhode 3-VOW 2 18:45u
Boerdonk 2-Rhode 4 18:45u
Schijndel 8-Rhode 5 18:45u
Nijnsel 5-Rhode 6 18:45u
Rhode 8-WEC 7 18:45u
Programma senioren za 25/8:
SES Langenboom-Rhode 18.00u.
Programma senioren zo 26/8:
Rhode 2-OSS 2 11.00u
Vorstenb. Boys 2 –Rhode 3 13.00u
Rhode 4-Schijndel 11 12.00u
Rhode 5-Avesteijn 3 10.00u
Rhode 6-FC de Rakt 3 12.00u
FC de Rakt 2-Rhode 7 11.00u
Rhode 8-Schijndel 9 12:45u
Boskant 3-Rhode 9 11.00u
Avesteijn 6-Rhode 10 11.00u
Dames-Mariahout 10.00u 
Programma senioren do 30/8
Nijnsel 6-Rhode 9 18:45u

Programma  jeugd woe 22/8:
SCMH C2- Rhode C5  v17:45
Programma jeugd za 25/8:
Blauw Geel’38 A1-Rhode A1 v13:30u 
Avanti’31 A2-Rhode A2  v13:00u
Rhode B1-Avanti’31 B1 a16:15u
Rhode B2-Blauw Geel B3  a14:30u
Rhode B3-Sparta’25 B3  a14:30u
Rhode B4-Avanti’31 B3  a16:15u
Boekel Sport C1-Rhode C1  v11:45u
Rhode C2-Mariahout C1  a14:30u
Rhode C3-Erp C3  a12:45u
Rhode C4-Ollandia C1G  a12:45u
Rhode C5  vrij

FC de Rakt MB1-Rhode MB1  v13:30u
Rhode MC1-NWC MC1  a11:15u
Zwaluwen Jeugd Actie Toernooi van 
9:30 tot 12:45.
Rhode D1-ZJA Blauw Geel v8:30
Rhode D2-ZJA Avanti  v8:30u
Rhode D3-ZJA Blauw Geel  v8:30u
Rhode D4-ZJA Blauw Geel  v8:30u
Rhode D5-ZJA Sparta’25  v8:30u
Rhode D6-ZJA Irene  v8:30u
Rhode E1-ZJA Erp  v8:30u
Rhode E2-ZJA Boekel  v8:30u
Rhode E3-ZJA WEC  v8:30u
Rhode E4-ZJA ASV’33  v8:30u
Rhode E5-ZJA Mariahout  v8:30u
Rhode E6-ZJA Mariahout  v8:30u
Rhode E7-ZJA Boekel  v8:30u
Rhode E8-ZJA Erp  v8:30u
Rhode E9-ZJA Boekel  v8:30u
Rhode F1-ZJA Rhode  a9:30u
Rhode F2-ZJA Rhode  a9:30u
Rhode F3-ZJA Avanti  v8:30u
Rhode F4-ZJA Rhode  a9:30u
Rhode F5-ZJA WEC  v8:30u
Rhode F6-ZJA Avanti v8:30u
Rhode F7-ZJA Schijndel  v8:30u
Rhode F8-ZJA Schijndel  v8:30u
Rhode F9-ZJA Schijndel  v8:30u
Rhode F10-ZJA WEC  v8:30u
Mini-pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang 10:00.

Ollandia

ASV’33 1-Ollandia 1 5-3
WEC 4-Ollandia 2 2-3
Ollandia VR1-Erp VR1 4-1

Programma senioren do 23/8: 
Ollandia 2-Nijnsel 2 18.45u
Mariahout 5-Ollandia 3   19.00u(vr)
Stipht. Vooruit VR1-Ollandia VR1 20.00u 
Zat 25/8: 
Ollandia 1-Gemert 2 18.00u
Ollandia 4-Nijnsel Vet   16.30u
Zo 26/8: 
Ollandia 2-Erp 4 11.00u
Nijnsel VR1-Ollandia VR1  12.00u

Programma jeugd Za 25/8: 
Ollandia B1-Nijnsel B1 14.30u

Rhode C4-Ollandia C1 v:11.45u
Ollandia D1 toernooi Nijnsel  v:9.00u
Ollandia E1 toernooi Liempde v:8.45u
Ollandia E2 toernooi Nijnsel  v:8.30u
Ollandia F1 toernooi Olland   9.30u
Ollandia F2 toernooi Olland   9.30u 
Woe 29/8: 
WEC B1-Ollandia B1 v:17.30u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zaterdag 18/8:       
Nijnsel 1 - SPV 1 (1e bekerronde) 4-2
Nijnsel VR1 - Stiphout Vooruit VR1 16-0
UDI’19/Beter Bed Vets - Nijnsel Vets 3-1

Uitslagen senioren zondag 19/8:       
Nijnsel 2 - Erp 4  3-1
Nijnsel 3 - Sparta’25 4 1-0
Nijnsel 4 - ASV’33 5 1-2
FC De Rakt 3 - Nijnsel 5 3-0
Boskant 3 - Nijnsel 6 2-0
Nijnsel VR2 - Sparta’25 VR2 6-0
Avanti’31 VR1 - Nijnsel VR3 8-0

Programma senioren  do 23/8:
Ollandia 2 - Nijnsel 2 18.45u
SCMH 2 - Nijnsel 3 18.45u
WEC 5 - Nijnsel 4 18.45u
Nijnsel 5 - Rhode 6 18.45u
Bavos VR1 - Nijnsel VR2 18.45u
Nijnsel VR3 - Boerdonk VR1 18.45u

Programma senioren za 25/8: 
ONDO 1 - Nijnsel 1 18.00u
Nijnsel 2 - WEC 4 12.00u
ELI 2 - Nijnsel 3 11.00u
Nijnsel 4 - Gemert 5 10.00u
Nijnsel 5 - Gemert 11 10.00u
RKVV Keldonk 3 - Nijnsel 6 11.00u
Nijnsel VR1 - Ollandia VR1 12.00u
Mierlo Hout VR2 - Nijnsel VR2 11.00u
DVG VR1 - Nijnsel VR3 11.00u

Programma jeugd za 25/8:
Ollandia B1 - Nijnsel B1 14.30u
Gemert C2 - Nijnsel C1G 11.30u
Nijnsel C2 - Gemert C5 13.00u
Nijnsel D, E en F spelen een bekertoer-
nooi; programma is reeds eerder

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 15/8
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 58,75 
% 2 Dms. A.v.Genugten- W.v.Gerwen 
57,50 % 3 Echtpr. Seegers en Mevr. 
M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 54,58 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag zomerbridge 15/8:
A-lijn : 1. Willem Pieters & Rien Voets 
65,83 2. Mieke Janssen & Christine 
van Heertum 64,17 3. Bets Versant-
voort & Evert Vugs 55,00 4. Riet v.d. 
Laar & Ans Wiessing 53,75 B-lijn 1. Lin 
de la Parra & Bas de la Parra    61,46 2. 
Maria Broeke & Irmgard Etman 60,00 
3. Jan van Lanen & Ad van Helvoort 
55,00 4. Nellie Spanjers & Nellie Ver-
voort 48,75
Woensdag 22 en 29 augustus weer 
zomerbridge in Mariendael aanvang 
20.00hr ook niet leden welkom aan-
melden niet nodig

ZBC’01 
Vrij bridgen 14/8
A-lijn:  1.Cees v. Hout & Jo Verhoeven 
en Hilly v. Bosbeek & Ria Swinkels  en 
Albert & Petra v.d. Hurk 57,50 %  4. 
Mieke Toebast & Toos Vissers 55,42 %  
B-lijn: 1. Cor & Marietje Mollen  67,92 
% 2. Wim & Piet v. Schaijk  6 5,00 
% 3. Ad & Riet Koevots  60,42 %  4. 
Toon & Marietje v. Schaijk  58,75 %. 
KBO Vrij bridgen 17/8
A-lijn:  1. Wim & Tiny v. Lieshout  
60,00 % 2. Harry & Jana v.d. Acker 
59,58 % 3. Harry & Marietje v.d. Wij-
gert  57,08 %  4. Pieter v. Geffen & 
Tonnie Kivits  55,83 %  B-lijn:  1. Mie-
ke Toebast & Riek Vervoort  56,25 %  
2. Chris & Christien v. Helvoirt  55,42 
%  3. Cor  & Marietje Mollen 57,50 
%  4. Mies & Jo v.d. Burgt en Anny & 
Josien v.d. Berkmortel 52,08 %  

Bridgeclub ‘t Koffertje
Aanvang competitie:
Maandag 3 september vangt de 
nieuwe competitie weer aan. Plaats 
en tijd:13.30 uur in cafe-restaurant ‘t 
Leeuwke.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden 
bij Marcel Janse; tel. 0413 474985 of 
marcel.janse@kpnmail.nl

hardlopen
 
Ronde van Naasten Best, 
Best 18 augustus  
 
Mannen Trim
1.Marco  Verbeek JongensJB 
03.466 m 13.56 

Vrouwen Trim 
8. Sanne van Lieshout, MeisjesJC 
03.466 m  17.36 
9. Irene van der Velden, MeisjesJA 
03.466 m  17.52 

Mannen  
9. Thijs Dekkers, Mannen35 
10.000 m   38.55 
20. Jorrit Dekkers, Mannen35 
10.000 m  44.10 
 
Mannen 40 
17. Peter van Rooij, Mannen45 
10.000 m  57.38 

Vrouwen 
9. Tineke  Mous, Vrouwen50 
10.000 m  57.55 

Trail des Fantômes La Roche en An-
denne (B) 19 augustus
 
Mannen 40 
93. Frank  Scheutjens 25.000m 
5.47.26,7

Overige sporten

Meubels & Meer
bij

LAATSTE 
KANS

OP=OP

Nog 3 weken 
megaveel voordeel!

DE WOONDISCOUNTER SLUIT
BANKEN, STOELEN, TAFELS, KASTEN EN MEER! 

70% KORTING
TOT

De Bontstraat 84 • SON • 0499 - 47 95 08 • di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur • za. 10.00 - 17.00 uur • www.dewoondiscounter.eu

Rikken en jokeren voor K.B.O. Olland  
K.B.O. Olland gaat in verband 
met het vijftigjarig bestaan rikken 
en jokeren in de Dorpsherberg op 
zondag 2 september en op zon-
dag 16 september (aanvang 20.30 
uur) Het inschrijfgeld bedraagt € 
3,50 per persoon. Er wordt ook 

een loterij gehouden. De prijzen 
zijn prachtige levensmiddelen pak-
ketten. Aan het einde van het rik-
jokerconcours wordt een prijs van 
€ 50,00 verloot onder de deelne-
mers. Wij rekenen op een grote 
opkomst. Het feest comité.

Ollandse Biljartkampioenschappen

biljarten

Afgelopen maandag is de 23e editie 
van de Ollandse biljartkampioen-
schappen van start gegaan. Voor 
aanvang van de wedstrijden hebben 
we stilgestaan bij de ons ontvallen 
vaste deelnemers Theo Strijbos en 
Henk v.d. Haven. Daarna heeft de 
wedstrijdleiding het startsein gege-
ven. Voor het jaarlijks terugkerend 
kampioenschap hebben zich 61 
spelers aangemeld. Er wordt ge-
speeld in drie klassen waarbij geldt; 
C-klasse 18 t/m 23 caramboles, B-
klasse 24 t/m 39 caramboles en A-
klasse 40 caramboles en hoger. 

Op de eerste speelavond werd de 
beste wedstrijd gespeeld door Arie 
Markus tegen Wil Koolen. Arie 

had slechts 12 beurten nodig om 
zijn partij naar zich toe te trekken 
met een gemiddelde van 2.17. Wil 
speelde duidelijk onder zijn niveau 
en moest genoegen nemen met 2 
wedstrijdpunten. Joost Hungerink 
en Bert van Kessel hadden maar 
15 beurten nodig om de maximale 
wedstrijdpunten te vergaren. Hoge 
series werden gemaakt door Mark 
Leenderts 8, Bert van Kessel en Do-
rien Jans 6, Marion v.d. Putten 5. In 
verband met Rooi kermis staat de 
eerstvolgende wedstrijd gepland op 
maandag 3 september. 

Uitslagen 20 augustus D’n Toel: 
Marion v.d. Putten 10 – Gonny v.d. 
Pasch 6; Mark v.d. Laar 5 – Renee 
Wisse 10; Bert v.d. Plas 6 – Dorien 
Jans 8; Bert Smetsers 7 – Jos Markus 
5; Joost Hungerink 10 – Mark Leen-
derts 7 ; Bert van Kessel 10 – Leo 
Hagelaars 4.

Uitslagen 20 augustus De Dorps-
herberg:
Jan van Roosmalen 8 – Michael Toe-
len 6; Antoon Versantvoort 9 – Al-
bert van Driel 10; Ad v.d. Bergh 8 
– Rien v.d. Oever 6; Wil Koolen 2 – 
Arie Markus 10; Jan de Jong 5 – Jo 
Timmermans 7; Bart v.d. Bergh 9 – 
Joric Witlox 7 . 

Eline Peters 10e op de Brabantse kampioenschappen
Het waren tropische weersom-
standigheden afgelopen week-
end, toen de Brabantse Kampi-
oenschappen voor paarden werd 
verreden in Chaam. Ook meerde-
re Nijnselse Ruiters hadden zich 
geplaatst voor deelname aan dit 
kampioenschap.

Eline Peters liet blijken dat zij en 
haar paard Balinda F.S. in vorm 

zijn. Op zaterdag behaalde zij een 
knappe 4e prijs en op zondag reed 
zij ook een goede ronde met als 
resultaat een 10e plaats over-all 
tijdens het kampioenschap klasse 
L. Hiermee heeft zij ook een start-
plaats voor de Hippiade (Neder-
landse kampioenschappen) in de 
klasse L begin september weten te 
bemachtigen.
Suzan van Gastel was heel goed 

op weg naar het kampioenschap in 
het M springen. Op zaterdag zette 
zij zelfs de overwinning op haar 
naam met Biesielottie. Ook de 1e 
manche op zondag ging goed, 
waarna ze terug mocht komen 
voor de 2e manche. Helaas kon ze 
haar vorm niet meer behouden tij-
dens deze ronde en hield dit haar 
van het kampioenschap af.

Duiven Van Boxmeer en Van Houtum 
als eerste binnen

De eerste fond jonge duiven ver-
trok niet uit Orleans maar vanuit 
Epernay vanwege de hoge tem-
pratuur. De vlucht vanuit Epernay 
(302km) werd deelgenomen door 
drie liefhebbers en 60 duiven. Ge-
lost om 7.00 uur werd de eerste ge-
klokt door J. v. Boxmeer om 10.33 
uur (snelheid 1415 m.p.m.) De eer-
ste 15 in Sint-Oedenrode waren: J. 
v. Boxmeer:  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 
12, 15. H. v. Boxmeer: 6.  en Comb. 

G. & H. v. Dijk: 7, 10, 13, 14.

Ook op zondag was er nog de Na-
tour vlucht vanuit Isnes voor jonge 
en oude duiven. Deze werden ge-
lost om 7.30 uur. Met een afstand 
van 130 km een niet te grote op-
gave. De eerste werd geklokt door 
J. v. Boxmeer. Bij de jongen om 
8.56 uur (snelheid 1479 m.p.m ) 
en bij de ouden was Th. v. Houtum  
als eerste met een  tijd van 8.59 

uur (snelheid 1509 m.p.m.)
De eerste 15 bij de jongen waren: 
J. v. Boxmeer: 1, 14. Comb. G. & 
H. v. Dijk: 2, 3, 6, 7, 8. H. Vos: 4. 
A. v. Sinten: 5, 9, 15. W. v. Hou-
tum: 10. TH. v. Houtum: 11. H. v. 
Boxmeer: 12, 13.
De eerste 15 bij de ouden waren: 
TH. v. Houtum: 1. H. v. Boxmeer: 
2. W. v. Houtum: 3, 7, 8, 9, 12, 
14. J. v. Boxmeer: 4, 5, 6, 11, 15. 
Comb G. & H. v. Dijk: 10, 13.

duivensport
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Peter de Greef wint viswedstrijd

vissen

Afgelopen zondag is de vierde 
wedstrijd van het prijsvissen gevist. 
De winnaar was Peter de Greef in 
vak B met 1461gr, 2e A. Foolen 
(vak A 1135gr), 3e R. de Haan 
(vak A 603gr), 4e J. Herijgers (vak 

B 515gr), 5e W. Herijgers  (Vak A 
488 gr). Zaterdag 25 augustus is 
kermiswedstrijd voor senioren en 
junioren vissen aan het Cathalijne-
pad van 13.00 tot 15.30 uur. Op-
geven t/m donderdag 23 augustus.   

Papenhoef 21, Lieshout  Tel. 0499-42 53 60
www.triafi etsen.nl

Gratis SPD520-pedalen 
bij aankoop van fietsschoenen 

MTB of race!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

biljarten Driebanden kermistoernooi op 
volle toeren

In het Wapen van Eerschot is vo-
rige week het negende driebanden 
kermistoernooi met 96 deelnemers 
van start gegaan. Al in de eerste 
ronde werd duidelijk dat door toe-
passing van onderlinge handicaps 
de kansen voor eenieder heel dicht 
bij elkaar liggen.  

Van echte favorieten kan dus geen 
sprake zijn, waarbij aangetekend 
moet worden dat de spelers met de 
lagere moyennes voor de meeste 
verrassingen zorgen.  Van slechts 
een paar spelers moest na het spe-
len van de eerste ronde het aantal 
te maken caramboles naar boven 
bijgesteld worden, hetgeen aan-
geeft dat de gehanteerde moyen-
nes correct zijn doorgevoerd. Span-
nende partijen dus, ondanks het 
verschil in speelsterkte.  

Met name de favorieten hebben 

hun beste beentje voor moeten 
zetten, om uitschakeling te voor-
komen. In de eerste ronde lukte dit 
niet voor Nico vd. Heuvel, Jos v. 
Osch en René v. Hak, en ook in de 
tweede ronde moesten  gerenom-
meerde spelers het veld ruimen. 
Willy Smetsers, twee jaar geleden 
een van de finalisten, en Peter v.d. 
Heijden uit Geldrop konden het niet 
bolwerken, terwijl minder bekende 
spelers duidelijk hun kandidatuur 
stelden, met name de gebroeders 
Frank  en Ronald Jonker uit Deurne. 
Onze plaatselijke favorieten doen 
het ook uitstekend. Om er een 
paar te noemen:  Edwin vd. Boom, 
Marijn Schellekens en Pieter Hul-
sen hebben zich al geplaatst voor 
de derde ronde. Joop v. Hasten-
berg moet maandag nog in actie 
komen en ook Henry v/d Brand is 
als nieuwkomer nog niet uitgescha-
keld.  

Opmerkelijk zijn ook het grote aan-
tal spelers die binnen de helft van 
het maximale aantal beurten hun 
partij uitmaakten. Zij allen komen in 
aanmerking voor de extra prijs, een 
dinerbon, te besteden in het nabij 
gelegen Chinese restaurant. Na de 
tweede ronde zijn al 12 dinerbon-
nen uitgegeven.  Bovendien wordt  
na iedere speelavond een fles kwa-
liteitswijn van slijterij v. Boxmeer als 
pechprijs geschonken aan de groot-
ste pechvogel van diezelfde avond. 

Donderdag en vrijdag wordt in ron-
de drie de laatste schifting gemaakt, 
waarna op zaterdag , de dag van de 
opening van de kermis, 15 finalisten 
, verdeeld over drie poules uit gaan 
maken wie er naar de halve en hele 
finale gaan. Om 11.00 uur wordt 
dan gestart; de finales worden rond 
19.00 uur verwacht.  
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september  
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus 
Expositie Stichting Dichterbij

Mariendael 

6 juli - 29 september 
Expositie Maaike Goudriaan
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

24 juli - 8 september 
Linoleumsneden 
Henry Pennings

Bibliotheek 

4 augustus - 10 oktober
Tentoonstelling 

Mandala’s Annie Verstegen
Bibliotheek 

6 - 25 augustus 
Kermistoernooi biljarten

  Wapen van Eerschot 

24 - 29 augustus
Hillstreet XXL

De Beurs

25 augustus
Finale Kermistoernooi biljart

  Wapen van Eerschot 

25 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

25 - 29 augustus 
Rooi Kermis

  Centrum Sint-Oedenrode 

26-28 augustus  
Hillstreet Classic

De Beurs 

25 augustus 
Extra dansavond KBO

Odendael 

25 augustus 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura 

  26 augustus 
Drei Durfer Muzikanten

Terras d’n Toel  

 1 september  
Dansavond
  Odendael 

2 september - 1 oktober 
Tentoonstelling 

Gemengd koor Cantecleer
Mariendael 

2 september 
EJOS jaarlijkse wandeltocht

Nijnsel 

2 september 
Insectenexcursie 

  Moerkuilen 

2 september 
Vlooienmarkt 

cv ‘t Skrothupke
Parkeerterrein Kofferen 

5 september 
Avondfietstocht 

KVO Nijnsel 

7 september 
KBO Zomer: 

bezoek boerenbedrijf
  Mariendael 

8 september - 8 november 
Expositie 

‘Kunst Dichterbij bekeken’
Zaken- en bestuurscentrum 

8 - 9 september 
Nederlands Kampioenschap 

Veldschieten
Handboogvereniging Concordia 

8 september 
Reünie 50-jarigen
  De Vriendschap 

8 september 
Masterclass 

Whiskey proeven
The Old Pipe 

9 september 
Weekend van het Varken 

Houtsestraat en Airborneweg 

9 september 
Open Zondag

  Van Uden Caravantechniek 

9 september 
Kasteelconcert 

Roois Kamerkoor 
Kasteel Henkenshage 

9 september 
Open Huis 

Cultura / de Vriendschap 

11 september 
KBO film: A bridge to far

Odendael 

15 september  
Wijnmarkt

  Drankenhandel 
van Boxmeer 

15 september 
Bevrijdingsconcert 

m.m.v. Anton Buiting
Odendael 

16 september  
Jubileum wandeltocht  

SV Fortuna ‘67
clubhuis SV Fortuna ‘67 

16 september 
Damiaancentrum

Gesprek te Pas: belangen-
loosheid 

16 september 
MooiRooi / Fokpaardendag
  Centrum Sint-Oedenrode 

16 september 
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

16 september 
Kiwanis Klompenestafette en 

Klumpkesrace
  Dommelzicht (de Neul) 

 
 18 september 

Prinsjesdag

 18 - 22 september 
Fortuinweek
d’n einder 

19 september 
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

20 september  
Onderonsje: 

Herfststuk maken
Damiaancentrum 

22 september 
Softtip dartstoernooi

café d’n Toel 

22 september 
Goederen- en dienstenveiling

De Beckart 

23 september 
1e wedstrijd Trimcompetitie

Park Kienehoef 

26 september  
Sportieve avond 

  KVO Nijnsel 

29 september 
Live: Cold Cases
café Van Ouds 

29 september - 2 oktober 
Kermis Olland

Dorpsplein Olland 

29 september 
Jubileumfeestdag Scouting

Sint-Oedenrode 

30 september 
Jubileumconcert 
koor Cantecleer 

Mariendael 

 

JAAR

 

  




