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Folders deze week:

Auto Corsten
De Nachtegaal

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

• een gratis leenauto 

• 4 jaar garantie 

• geen eigen risico.

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Beachsoccer evenement niet meer weg te denken uit Sint-Oedenrode
Met zijn handen in de zij wacht 
Jan van der Linden van ‘de Pie-
tertjes’ geconcentreerd op het 
fluitsignaal. Met één knal kan hij 
een einde maken aan Beachsoccer 
Rooi 2012. Fuuuut! Jan schiet het 
leer vol overtuiging in de hoek en 
een feestje barst los. Teleurgesteld 
kijken de mannen van ’t Straotje 
toe. Een seconde voor tijd stonden 
ze nog met 1-0 voor, maar na de 
gelijkmaker moesten ze zich op-
maken voor penalty’s. Zo kan het 
lopen. Een spelletje beachsoccer 
is uiterst onvoorspelbaar.

Maar o zo leuk. Getuige de honder-
den deelnemers. Voor het eerst in 
de historie van het beachsoccer, dat 
alweer voor de zevende keer werd 
gehouden, werd ook de zaterdag 
bij het evenement betrokken. Toen 
was het tijd voor de jeugd om met 
elkaar de krachten te meten. De 
weersvoorspellingen waren goed 
en dat kwam ook helemaal uit. 
Er is geen druppeltje regen geval-
len. Sterker nog, alle drie de dagen 
scheen de zon van ’s morgens tot 
’s avonds. Het enige minpuntje was 
misschien de kwaliteit van het zand. 

» lees verder op pag. 32 / 33

Rooise schutters naar Olympische 
Spelen na goud op EK

Rick van den Oever en Sjef van den 
Berg kunnen zich op gaan maken 
voor de Olympische Spelen in Lon-
den. De schutters van respectievelijk 
Concordia en Ontspanning leverden 
afgelopen weekend een geweldige 
prestatie door op het EK goud te 
halen met het team. Ze versloegen 
huidig wereldkampioen Italië. Rick 
van den Oever wist ook individueel 
nog een zilveren medaille te halen.   

» lees verder op pag. 38

v.l.n.r. Rick van den Ven, Sjef van den Berg 
en Rick van den Oever.

verf behang
& woondecoratie

Borchmolendijk 15  5492 AJ Sint-Oedenrode
tel. 0413-471431 - www.bij-jet.com

 Vliegengordijnen 
 nu – 10% korting

a.s. zondag 
geopend 

van 12.00 tot 17.00 uur

Markt 18
5492 AB

Sint Oedenrode
0413-472208

Geopend maandag t/m zaterdag 
van 8.00 tot 21.00 uur

Aanmelden Verkiezing Ondernemer 
van het Jaar begonnen

Na de eerste aankondiging in 
januari van dit jaar kan de Stich-
ting Leeuw van een Ondernemer, 
opgericht namens de Lions Club 
Sint-Oedenrode, thans de plan-
nen verder ontvouwen. De verkie-
zing zal worden gehouden op 17 
november a.s. tijdens een feest-
avond bij Restaurant 't Leeuwke 
te Nijnsel. Ondernemers geves-
tigd in Rooi worden opgeroepen 
om zich aan te melden. Tevens is 

het mogelijk door anderen om een 
ondernemer kandidaat te stellen.

De aanmeldingstermijn sluit op 16 
juli a.s. Formulieren voor de aan-
melding zijn te downloaden via de 
website www.rovjlions.nl. Daar is 
tevens alle verdere nuttige infor-
matie te vinden. De verkiezing 
vindt plaats door een onafhanke-
lijke jury van buiten Rooi.

Het evenement kan niet zonder 
de noodzakelijke ondersteuning 
van sponsors. Een aantal bedrijven 
en instellingen hebben hun me-
dewerking al toegezegd, waaron-
der de Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel die evenals bij de vorige 
verkiezingen weer als hoofdspon-
sor zal optreden. Anderen worden 
nog benaderd. 

» lees verder op pag. 3

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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Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur Kossen | Design

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

Eetpunt Boskant geopend na 
geslaagd experiment
Gezien de vele positieve reacties 
bij het experiment op 10 mei gaat 
het Eetpunt Boskant op vrijdag 8 
juni vanaf 12.00 uur daadwerke-
lijk van start.

Via de enquête bleek dat een veer-
tigtal senioren graag wil deelne-
men. Uit de voorkeurdagen was 
vrijdag de eerste keuze. De deel-
nemers moeten zich voor deze dag 
wel van tevoren aanmelden, zodat 
de medewerkers van Zorgcentrum 
Odendael, die de maaltijd verzor-
gen, tijdig de  benodigde maatre-
gelen kunnen nemen.

Wij vragen dan ook om u voor 1 
juni aan te melden, via de inschrijf-
strook. Bij Toon Hageman Popu-
lierenlaan 14. Telnr: 474084 of 
a.h.j.hageman@ hetnet .nl.  Voor 

belangstellenden die zich nog niet 
hebben gemeld en dus geen in-
schrijfstrook hebben, geen nood, 
meld u zich dan toch even aan.

Wat het diner betreft: Vermeld 
uw voorkeur. Vlees of vis .Ook als 
voor u een bepaald dieet van toe-
passing is. De prijs van € 6.55, kan 
alleen zo laag gehouden worden, 
omdat het geheel verzorgd wordt 
door vrijwilligers. Hopende dat wij 
ook van uw diensten, indien no-
dig, gebruik kunnen maken.

Vele handen maken het werk 
draaglijk. Hebt u problemen met 
het vervoer dan kunt u dit door-
geven aan Hr. Harrie Konings 
475082. Wij hopen u op 8 juni te 
mogen begroeten. U ontvangt dan 
ook informatie over het vervolg.

DANKBETUIGING

Wij danken iedereen die zijn medeleven en belangstelling heeft getoond, 
persoonlijk of door troostgevende kaarten bij het overlijden van mijn 

vrouw, onze moeder en oma 

Mia Appeldoorn Foolen.

Onze speciale dank gaat uit naar 
vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Regio Uden/ Veghel, 

Thuiszorg Pantein, Dr. van Mill, Pastor Blom en Dela.

Gerard Appeldoorn, 
kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, mei 2012

OVERLĲDENSBERICHTEN

Bedroefd geven wij kennis dat na een periode 
waarin zijn gezondheid steeds verder achteruitging, 

thuis, in zijn vertrouwde omgeving rustig is ingeslapen
mijn lieve man, ons pap en opa

Piet van Erp
-Petrus Thomas-

∗ Nijnsel, 10 februari 1944 † Liempde, 27 mei 2012 

echtgenoot van

Nelly van Erp – van der Zanden

Monique en Frans
Koen
Tim

Yvonne
Teun

Oude Dijk 53
5298 BB Liempde

De afscheidsdienst is op vrijdag 1 juni om 10.00 uur 
in crematorium Rosmalen, Oude Baan Oost 170, 
5244 NG Rosmalen.
Daar is tevens gelegenheid om schriftelijk te condoleren.

Het is helaas onmogelijk 
om iedereen persoonlijk te bedanken voor het

warme medeleven dat wij hebben mogen ontvangen 
na het overlijden van

Francy van Casteren – van de Meerendonk

Voor iedereen die met ons heeft meegeleefd; 
hartelijk bedankt !

Werner 
Fam. van de Meerendonk

Fam. van Casteren
Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden niet zo goed meer met je praten
Die blik, die stilte deed vaak zeer
De moeder en oma van vroeger was je niet meer
Maar nu je voorgoed bent heengegaan
Zeggen wij “Dank je” voor al wat je hebt gedaan

Met al haar levenslust en wilskracht 
heeft zij de strijd niet kunnen winnen.

Na alle fijne jaren die wij met haar mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet 

samen afscheid moeten nemen van 
onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Marietje de Laat – van Erp 
∗ Sint-Oedenrode, 18 december 1932

† Sint-Oedenrode, 22 mei 2012

echtgenote van

Harrie de Laat †

Wil en Desirée
Linda en Stefan
Mariska en Kevin

Marion en Edwin
Teske
Hidde

Odendael 112
5492 CT Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst en crematie hebben op zaterdag 26 mei 
plaatsgevonden.

Correspondentieadres:
Pater Vic. van Heeswijkstraat 6   5462 CL Veghel

marion@visserveghel.nl Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131www.rooisefamilieberichten.nl
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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

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.

Bouwbedrijf van Stiphout neemt Bouwbedrijf 
Olijslagers over
Deze week is bekend gewor-
den dat Bouwbedrijf Gebr. van 
Stiphout BV uit Sint-Oedenrode 
Bouwbedrijf Olijslagers uit Veg-

hel heeft overgenomen. Het Veg-
helse bedrijf is dinsdagmiddag 22 
mei door de rechter in Den Bosch 
failliet verklaard door de heersen-
de crisis op de woningmarkt. 

Als curator is mr. S. van Dooren 
van Holla Advocaten aangesteld. 
Het Veghelse bedrijf, onder leiding 
van Bert van Ruremonde, gaan in 
samenwerking met het bouwbe-
drijf alle activiteiten zoveel moge-
lijk voortzetten. De Rooise bouwer 
zal zoveel als mogelijk mensen 
over nemen indien de projecten 
zich daar voor lenen. Alle activa 
heeft bouwbedrijf van Stiphout 
ook over genomen. 

Directeur Jeroen van Stiphout van 
het gelijknamige bouwbedrijf: 
“Bouwbedrijf Olijslagers past goed 
in ons portfolio. We zijn beiden 
actief op dezelfde markten zoals 
projectmatige woningbouw, utili-
teitsbouw van kantoren, bedrijven 
en scholen en in de nieuwbouw 
en verbouw van particuliere wo-
ningen. Wij maken zoveel moge-
lijk de lopende projecten van het 
bedrijf af. Ik zie de samenwerking 
met Bert van Ruremonde voor nu 
en de toekomst als positieve aan-
vulling van ons bedrijf. Tevens zal 

hij de klanten van Olijslagers blij-
ven vertegenwoordigen wij zullen 
het pand blijven gebruiken om het 
bouwbedrijf voort te zetten, te-
vens is dit een mooie aanvulling in 
onze onroerend goed portefeuille  
” Voor Bouwbedrijf van Stiphout is 
dit de tweede overname in korte 
tijd. In februari nam het Rooise be-
drijf alle onderhanden bouwactivi-
teiten van het Eindhovense  bouw-
bedrijf Vannel over.

Over Bouwbedrijf 
Gebr. van Stiphout BV
Bouwbedrijf Gebr. van Stiphout BV 
is opgericht in 1969. Het familie-
bedrijf heeft zich de afgelopen de-
cennia ontwikkeld tot een zeer so-
lide en modern bedrijf. De omzet 
van bouwbedrijf van Stiphout zal 
in 2012 op ongeveer 25.000.000 
uitkomen. Het bedrijf is voorna-
melijk actief op de markt van pro-
jectbouw, utiliteitsbouw en parti-
culiere woningbouw in het hogere 
segment in de regio Noordoost- en 
Zuidoost Brabant. Bij Van Stiphout 
werken ongeveer 50 personen op 
de verschillende bouwprojecten en 
12 personen op het kantoor dat 
gevestigd is op industrieterrein De 
Kampen in Sint-Oedenrode.

Bronzen maquette aan Kruisakker verwijst naar 
Gouden Eeuw 

Dat Rooi in de Middeleeuwen een 
bruisend en bepalend middelpunt 
was in deze regio is al langer be-
kend. Vooral de ‘Burcht van Rode’, 
gelegen in het centrum van het 
dorp, bevestigde de Gouden Eeuw 
van Sint-Oedenrode. Ook aan de 
Kruisakker, een nieuwe straat in 
de woonwijk ‘de Rooise Zoom’, 
zijn resten gevonden van die pe-
riode. Afgelopen donderdagmid-
dag werd op die plek een bronzen 
maquette onthuld door Wethou-
der Jeanne Hendriks, een verte-
genwoordiger van Hendriks bouw 
– het bedrijf dat de bouw van de 
wijk realiseerde – en beeldhoud-
ster Trudie Broos.

In 2007 heeft ter voorbereiding 
van het bouwrijp maken van de 

wijk ‘De Rooise Zoom’ een ar-
cheologisch onderzoek plaats ge-
vonden. Bij deze archeologische 
opgravingen zijn waardevolle 
vondsten gedaan van oude resten 
van bewoning, waaronder resten 
van paalwoningen, uit de periode 
800 – 1200 voor Christus. 

In het openbare gebied ter plaat-
se van het binnenterrein aan de 
Kruisakker zijn houten palen en 
tegels geplaatst die verwijzen naar 
de resten van de paalwoningen 
die hier in de Middeleeuwen heb-
ben gestaan. Ter verduidelijking is 
een stenen sokkel met een bron-
zen plaquette van ca. 70 x 80 cm. 
geplaatst waarop de situering van 
de oude woningen staat weerge-
geven. De plaatselijke kunstenares 

Trudie Broos is de maker van het 
kunstwerk. Broos: “Omdat er een 
duidelijk verband is met de his-
torische Markt wilde ik daar naar 
verwijzen. De granietkeien komen 
dan ook van de Markt. Het kruis 
refereert aan de Kruisakker.”
Archeoloog Sem Peters sprak ook 
nog een woordje tot de aanwe-
zigen. Voor dit onderzoek plaats-
vond wisten ze al dat hier zeer 
waarschijnlijk iets in de grond zou 
zitten, aldus Peters, omdat ze ook 
aan de Everse Akkers resten had-
den gevonden van oude houten 
huizen. “Na 800 akkers op deze 
grond, is er nu weer bebouwing. 
Wie weet vinden ze hier over hon-
derden jaren weer resten van”, be-
sloot hij. 

vervolg voorpagina

Aanmelden Verkiezing Ondernemer 
van het Jaar begonnen
Aanmelden kan uiteraard ook om 
ondernemend Rooi in het zonne-
tje te zetten en zeker in de huidige 
mindere economische omstan-
digheden een steun in de rug te 
geven. Een eventueel batig saldo 
wordt aangewend voor het goede 
doel Alleen Samen Verder, waar-
bij het gaat om het verlenen van 
praktische hulp bij de sociale re-
habilitatie van gezonde maar door 
omstandigheden contactarme 
Rooise mensen.

De winnaar ontvangt onder meer 
een wisseltrofee die door de vo-
rige Stichting als organisator van 
de verkiezingen in 2005, 2007 en 
2009 belangeloos ter beschikking 

wordt gesteld. Het is een ontwerp 
van Cecilia Visser. Hiermee wordt 
een traditie met dit kunstwerk als 
herkenning voortgezet, waarvoor 
de huidige Stichting uiteraard er-
kentelijk is. 

vrijdag, zaterdag, zondag en op

 alle feestdagen 
geopend van 10.00 t/m 22.00 uur

(reservering gewenst)

Kom proeven van onze
uitgebreide lunch- en 

dinerkaart.

Iedere middag serveren 
wij heerlijke borrelhapjes!

(o.a. Aziatische)

Verwen uzelf en/of een ander 
met onze high tea!

Lunch, diner en drinken

Borchgrave 1 | Sint Oedenrode | 0413 47 55 96 | www.lunchroomcestlavie.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Starter van de maand

Securebit – ICT service

Jennis van Lieshout heeft van zijn 
passie zijn beroep gemaakt. Al in 
zijn studententijd is hij begonnen 
met het opzetten van zijn eigen 
bedrijf ‘Securebit’. Na het suc-
cesvol afronden van zijn studie 
informatica is Jennis zich fulltime 
op zijn eigen onderneming gaan 
richten en is de klantenkring van 
Securebit sterk groeiende.

Als allround zakelijk ICT-dienstver-
lener verzorgt Securebit een com-
pleet palet aan ICT-diensten voor 

starters en het midden- en kleinbe-
drijf. Jennis: “Naast het leveren en 
implementeren, beheren en onder-
houden wij de ICT-middelen van 
onze klanten.”

Voor ondernemers wordt automa-
tiseren steeds complexer. Niet al-
leen het aantal producten neemt 
toe, maar ook de bijbehorende be-
trokken partijen. Securebit streeft 
er naar om voor haar klanten te 
fungeren als hét aanspreekpunt 
voor alle ICT-vraagstukken. Jennis: 

“ICT moet een onzichtbare lust en 
geen duidelijke last zijn.”

Het idee om te fungeren als over-
koepelend aanspreekpunt voor alle 
ICT-vraagstukken komt voort uit 
een stijgende vraag vanuit onder-
nemers naar het consolideren van 
ICT-middelen en de bijbehorende 
ondersteuning. Doordat Securebit 
de volledige ICT-omgeving van de 
klant overziet kan snel en efficiënt 
ingespeeld worden op nieuwe kan-
sen voor (kosten)technische opti-

malisaties.

Jennis: ”Door middel van conso-
lidatie heeft de klant één enkel 
aanspreekpunt voor bijvoorbeeld 
technische ondersteuning, de le-
vering van computer apparatuur 
en aanpassingen m.b.t. de bedrijfs-
website.” Securebit kan op deze 
wijze de klant volledig ontzorgen 
zodat deze zich kan richten op zijn 
of haar ‘core business’ zonder zich 
zorgen te hoeven maken over de 
veiligheid en continuïteit van de 
ICT-omgeving.

Doordat Securebit beschikt over 
een groot kennisnetwerk kan voor 
ieder vraagstuk een passende op-
lossing geboden worden. Jennis: 
“Dagelijks worden we benaderd 
door klanten om nieuwe ICT-uitda-
gingen op te lossen. Hierbij maken 
we voortdurend gebruik van de 
nieuwste technieken en zorgen we 
voor een stabiele en betrouwbare 
oplossing.”

Securebit is sinds kort gevestigd 
binnen de Campus Fioretti (voor-
heen het Fioretti College).
Jennis: “De oprichting van Campus 
Fioretti is een fantastisch initiatief 
om het startersklimaat in Sint-Oe-
denrode te bevorderen.” Securebit 
implementeerde het en onderhoudt 
nu ook hier de ICT-omgeving voor 

alle op de campus gevestigde on-
dernemingen.

Securebit onderscheidt zich door 
haar snelle service en flexibele 
dienstverlening, ook buiten kan-
tooruren. Doordat zij het begrip 
veiligheid (security) extra aandacht 
geven is de klant verzekerd van een 
veilige totaaloplossing. Jennis: “Wij 
geloven in een persoonlijke bena-
dering, flexibele dienstverlening en 
kwaliteit in alles wat we doen.”
Kortom, Securebit is het aanspreek-
punt voor al uw automatiserings-
vraagstukken.

Heeft u ICT-vraagstukken waar u 
graag een vrijblijvend advies over 
ontvangt, loop dan gerust eens 
binnen bij Securebit. Jennis: “Graag 
praten we met u verder over uw 
organisatie, het automatiseren van 
uw bedrijfsprocessen en de onder-
steuning die u daarbij kunt gebrui-
ken.”

Voor meer informatie kijk op: 
www.securebit.nl

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:
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Al die tijd

Je doet de dingen
voor zolang als het duurt
Voor onbepaalde tijd
en verder niet

Niet verder, want elk ding
heeft zijn eigen tijd

En bij alles kom je jezelf
voortdurend genadeloos
één keer tegen

    Kees Hermis

1

T

Noortje
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Bedankt…..

voor de vele kaarten, mailtjes, bezoekjes telefoontjes, bloemen, ca-
deaus die ik de afgelopen weken bij mijn afscheid als wethouder van 
Rooi mocht ontvangen. Ook de geweldig grote belangstelling tijdens 
de afscheidsreceptie was overweldigend en hartverwarmend. 
Iedereen met wie ik de afgelopen 6 jaar heb samengewerkt; heel, heel 
hartelijk bedankt! Afscheid nemen is niet fijn maar ik heb een gewel-
dige tijd gehad en ik had er geen dag van willen missen.

Henriëtte van den Berk – Van de Laar

Win een oranje 
straatje met je 
oranje straat!

De oranjekoorts begint zich als 
een olievlek uit te breiden over 
heel Nederland. Ook in Sint-
Oedenrode kleuren steeds meer 
gebouwen, huizen en voortuinen 
oranje. Op de foto zie je de Johan 
Frisostraat in wijk Kienehoef. Daar 
zijn ze al flink bezig geweest met 
versieren.

DeMooiRooiKrant ziet tijdens het 
EK ook oranje en schrijft een wed-
strijd uit voor de mooiste oranje 
straat van Rooi. Versier uw straat of 
pleintje de komende weken, stuur 
wat foto’s in en maak kans op een 
straatje 1/5 staatsloten! De initia-
tiefnemer van de straat mag de prijs 
in ontvangst nemen. Met de verde-
ling zal het ook vast wel goed ko-
men! Lever de foto’s in voor 10 juni 
en win! De uitslag staat op woens-
dag 13 juni in DeMooiRooiKrant!

Arne en John 
ervaring 

sinds juni 1972!

Proficiat!

Mirjam, Nova, Koss en Finn
Ellis, Noor, en Koen

Verkeersschool (L) 
van der Meijden

Bedankt voor het 1e 
keer slagen van mijn 

rijbewijs

Davy van 
Vught

Te koop:

Nieuwe aardappelen 
en 

andere groenten

L. Eijkemans, 
Bus 1, Sint-Oedenrode

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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WAT JE LIEF IS, LIJST JE IN

De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

Roparun 295 van 
harte gefeliciteerd met 

jullie behaalde prestatie!! 
De hardlooptrainers van 

SV Fortuna ’67 

Draaien, graaien en een kratje bier van Jan cadeau

Klaar, af!!!! Tonnie van Zutphen 
zette aan met haar karretje. Ze 
wist al precies waar ze naar toe 
wilde, want ze kent de winkel op 
haar duimpje. Na 2,5 minuut ren-
nen, stoppen, draaien en graaien 

was ze tevreden. In totaal win-
kelde ze voor maar liefst 84 euro 
bij elkaar. Jan Hellings, gul als hij 
is, gaf snel nog een kratje bier ca-
deau. Man Toon kon dat present-
je, gezien zijn brede grijns, wel 

waarderen.

Een paar weken geleden kochten 
Toon en Tonnie van Zutphen de 
kavel ‘2,5 minuut gratis winke-
len bij Attent’ bij de goederen- en 
dienstenveiling van bouwmarkt 
Forum. Dat kostte ze 150 euro. 
Nu haalde Tonnie voor veel min-
der op, maar dat kon haar niet 
deren. “Het is allemaal voor een 
goed doel, dat is het belangrijk-
ste”, meende ze oprecht. “Ik vind 
het voor Jan ook wel leuk dat juist 
ik de kavel gekocht heb, want ik 
kom hier anders ook altijd winke-
len. Vanaf het begin ben ik hier 
naartoe gegaan.” Ook Jan was blij 
dat het ging om een dierbare klant 
van hem. Dat kratje bier schonk hij 
daarom met extra liefde. 

Elle Verstappen (l)was namens bouwmarkt Forum aanwezig bij het 
gratis winkelen van Tonnie en Toon. Jan Hellings staat 2e van links

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Bedankt!
Verkeersschool (L) 

van der Meijden

Voor het behalen van 
mijn rijbewijs

Manon 
Geerts

3 juni wordt de beste en 
knapste schoonmoeder 

van Sint-Oedenrode 
70 jaar

Petra,
Hartelijk gefeliciteerd!

De trotse ouders zijn
Ruud Hagelaars &

Martine de Louw
Jonker Willem van Oetelaarstraat 11

5492 GK  Sint Oedenrode

Geboren op 27 mei 2012

MAYRA
Antonia Francina Martina



Woensdag 30 mei 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe6 
Wovesto informeert relaties digitaal
Dit jaar ontvangen relaties en 
samenwerkingspartners van 
Wovesto voor het eerst een di-
gitaal jaarverslag. Op een speci-
ale website legt Wovesto verant-
woording af over haar activiteiten 
uit 2011. Deze week ontvangen 
alle samenwerkingspartners een 
e-mail met daarin de link: jaarver-
slag.wovesto.nl. Huurders ontvin-
gen vorige week al een brief met 
daarin de link. 

Samen werken aan beter wonen
De titel van het jaarverslag, ‘Sa-
men werken aan beter wonen’, vat 
samen wat voor Wovesto het cen-
trale thema was in 2011. Op ver-
schillende onderdelen werkten we 
samen met onze belanghouders. 
Of dat nu ging om de gemeente, 
maatschappelijke partners, aanne-
mers of onze klanten, we verloren 
het gezamenlijke doel nooit uit het 
oog: kwalitatief goede huisvesting 
en leefbare kernen en wijken. 

Duurzaamheid
Met het digitale jaarverslag wil 
Wovesto tegemoet komen aan een 
nieuwe vorm van communiceren. 
Mensen zijn steeds meer gewend 
om digitale informatie tot zich te ne-
men. En dat is iets waar Wovesto re-
kening mee wil houden. Daarnaast 
past een digitaal jaarverslag ook 
in de duurzaamheidgedachte van 
Wovesto. Met een digitaal jaarver-
slag besparen wij flink wat papier, 
maar ook druk- en verzendkosten. 

Gebruikersvriendelijk
Het jaarverslag is een populaire 
versie van het formele jaarverslag 
en dus voor iedereen leesbaar. Het 
digitale jaarverslag is opgebouwd in 
de vorm van een website waar de 
gebruiker eenvoudig zijn weg vindt. 
Geen lange en onduidelijke teksten, 

maar to the point en helder. De be-
zoeker vindt er snel zijn weg naar 
de juiste informatie, zonder ellen-
lange teksten te hoeven lezen. 

Toekomst
Ondanks alle veranderingen in de 
sector, de economische crisis en 
de politieke ontwikkelingen blijft 
Wovesto zich, samen met haar 
partners, inzetten voor haar huur-
ders. Hoe we dat doen, staat in ons 
ondernemingsplan ‘Wovesto, al-
tijd in de buurt 2011-2014’. Onze 
strategie hebben we vastgelegd in 
zes speerpunten. Wovesto…..
- zet zich in voor een brede doel-
groep
- is actief in een breed sociaal-
maatschappelijk werkveld en praat 
met klanten en belanghouders
- groeit in kwantiteit en kwaliteit
- blijft zichzelf ontwikkelen
- zet haar middelen optimaal in
- verkent opties om samen te werken
De komende jaren staan deze speer-
punten centraal in al onze activitei-
ten. Ons ondernemingsplan vindt u 
op www.wovesto.nl, onder ‘infor-
matie’, ‘brochures en folders’. 

Zowel het populaire jaarverslag als 
het formele jaarverslag staan op 
onze website, www.wovesto.nl.

Buurtschap Oud Rijsingen steunt drie doelen

Een groot bord siert de Ollandse-
weg: ‘Oud papier’. Oud Rijsingen 
begon met één container, inmid-
dels hebben ze er al een tijdje 
twee. “Jaarlijks verzamelen we 
ruim 300 ton oud papier”, aldus 
voorzitter van het buurtschap 
Theo Jansen. “Door een gedeelte 
van de opbrengst te schenken aan 
een goed doel, willen we iets te-
rugdoen voor de gemeenschap.“ 
Voor het eerst werden drie goede 
doelen gekozen. Afgelopen za-
terdag kregen Scouting Rooi, De 
Zonnebloem en de Jeugd Natuur-

wacht  elk een cheque ter waarde 
van €400,-

“We hebben continu gebrek aan 
geld”, benadrukken Aad Dekker 
en Jos Lauwen van het sponsorco-
mité van de Zonnebloem. Gisteren 
zijn  we naar de Floriade geweest. 
Dankzij deze gift, konden we 15 
extra man mee nemen. Scouting 
Rooi heeft een nieuw logo ont-
worpen vanwege het 65jarig be-
staan. Voorzitter Stefan Zomers: 
“Met deze cheque kunnen we het 
fabriceren van de badges en het 

bedrukken van de kleding bekosti-
gen.” Ook de Jeugd Natuurwacht 
had een mooie bestemming. Eens 
per drie jaar gaan ze naar het rep-
tielenhuis in Tilburg. Volgend jaar 
bestaan ze 30 jaar en hoeven de 
kinderen geen eigen bijdrage te le-
veren voor de bus. Penningmees-
ter Oda van Genugten: “Als dank 
aan het buurtschap, hangen we in 
het najaar hier een nestkastje.”
Zo steunt het buurtschap een aan-
tal goede doelen en krijgt daar di-
rect weer iets voor terug. Hoe kan 
het mooier.

Handelsweg 18 - 5492 NL - Sint Oedenrode - 0413-490088
www.progress-uitzendbureau.com

U ziet ze vast wel ooit rijden. Die blauwe autootjes van 
Progress Uitzendbureau. Met bijna driehonderd werk-
nemers is het misschien wel de grootste werkgever 
van Sint-Oedenrode. Over het algemeen komen deze 
werknemers uit het Oosten van Europa, voornamelijk 
uit Polen en Letland. Als vreemde eend in de bijt ko-
men ze in ons kikkerlandje terecht om te werken. Voor 
hen een cultuurshock, maar ook voor de gemiddelde 
Rooienaar was of is het soms best wennen om met ze 
samen te leven. Is dat terecht? Natuurlijk bestaan er 
stereotyperingen over Oost-Europeanen, maar Pro-
gress wil laten zien hoe de vork echt in de steel zit. 
Waarom zijn ze naar Nederland gekomen? Wat zijn 
hun ambities? Wat voor werk doen ze? Waar leven ze 
en wat doen ze in hun vrije tijd? In een vierluik geeft 
Progress een kijkje in het leven van enkele van hun 
werknemers. DeMooiRooiKrant ging in gesprek met 
Gosia Kmiecik en de koppels Dawid Ziombkowski en 
Ania Wrona en Borys Jancevskis en Kristina Nagula.

Deel 4: Respect op de werkvloer, over en weer.

In de eerdere drie afleveringen van dit 
vierluik maakten we kennis met Gosia 
Kmiecik en de koppels Dawid Ziomb-
kowski en Ania Wrona en Borys Jancevs-
kis en Kristina Nagula. Ze werken in Ne-
derland. Ze leven hier hun leven, hebben 
het volgens eigen zeggen naar hun zin 
en maakten nog geen plannen om terug 
te gaan naar hun thuisland. In de laatste 
aflevering brengen we een bezoek aan het 
bedrijf KLV uit Nijnsel. Al jarenlang een 
partner van Progress uitzendbureau. Ze 
hebben dus ervaring met Oost-Europese 
werknemers. Hele goede ervaringen zelfs.

Progress uitzendbureau zorgt ervoor dat 
hun werknemers worden ondergebracht 
bij betrouwbare bedrijven die respect to-
nen voor hun medewerkers. Al snel kwa-
men ze er achter dat KLV een bekwaam 

bedrijf is dat hoge ogen gooit 
op dat gebied. Daarom laat 
Progress er met een gerust 
hart vijf van haar werknemers 
werken.
KLV staat voor Kunststof 
Lastechniek Verbakel. Marc 

Verbakel is de eigenaar. Het bedrijf heeft 
zich gespecialiseerd in het produceren van 
duurzame kunststof producten, die speci-
fiek van aard zijn. Het is voor hen steeds 
moeilijker om technisch bekwame mensen 
aan te komen. Vooral van Nederlandse na-
tionaliteit. “Om eerlijk te zeggen voelde 
ik er in het begin weinig voor om Oost-
Europese werknemers aan te nemen, maar 
na mijn eerste ervaring is mijn mening 
180 graden gedraaid”, bekent Marc. “De 
eerste Poolse werknemer, Adrian, was zo 
enthousiast en kundig dat hij mijn vertrou-
wen vrij snel won. Inmiddels is hij mijn ver-
lengstuk op de werkvloer.”   
Borys Jancevskis, de Letse man die we de af-
gelopen weken hebben gevolgd, werkt nu 
1,5 jaar via Progress uitzendbureau bij KLV. 
Na twee dagen ‘proefgedraaid’ te hebben, 
waren we beide overtuigd voor een pro-

ductieve samenwerking. 
Vanaf dag één voelde 
Borys zich thuis bij het 
bedrijf. Marc: “Borys zei 
‘zo lang ik in Nederland 
werk, wil ik bij KLV blij-
ven’. Dat zegt wel wat 
natuurlijk. Ik heb vier 
personen in vaste dienst 
en vijf via Progress. Over 
en weer behandelen we 
elkaar met respect. Als 
zij goed voor mij zijn, 
ben ik goed voor hen. 
We zijn allemaal mensen 
en mensen maken fou-
ten. Dat is niet erg. Het 
ligt er alleen aan hoe je 
er mee om gaat. Ieder 
persoon heeft zijn eigen kwaliteiten en dat 
vult elkaar aan op de werkvloer. Zo zijn we 
een geoliede machine.”
Voor onze Oost-Europese medemens valt 
het niet mee om de stap te maken naar het 
verre en onbekende Westen. Het getuigt 
van respect dat ze de stap durven nemen. 
Gelukkig helpt Progress uitzendbureau hen 

door allerlei ‘problemen’ heen. Ze zorgt 
voor goede huisvesting, voor een baan die 
bevalt, voor vervoer en eventueel voor een 
cursus Nederlands. Ze doen er alles voor 
om het verblijf zo aangenaam mogelijk te 
maken. Maar het feit blijft dat ze de rest 
zelf moeten doen en dat is zeer prijzens-
waardig.

Borys aan het werk bij KLV. Hij is bezig met het lassen van kunst-
stof bakken voor een groot project voor Vanderlande uit Veghel.
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Gitaarvereniging Ancora

Een bloeiende Ollandse gitaarvereniging
Pas geleden kon men genieten 
van hun optreden tijdens de open 
dag van de Boelaarshoeve. Ook 
tijdens de Ollandse liederentafel 
lieten ze van zich horen en ko-
mende zondag geven ze weer acte 
de présence tijdens Ollend dreijt 
dur. Gitaarvereniging Ancora: Na 
meer dan 50 jaar nog steeds een 
bloeiende Ollandse vereniging. 
Elke dinsdagavond is het een klein 
beetje feest. Dan is de wekelijkse 
repetitie. Zodra je ontmoetings-
centrum de Holm binnenstapt, 
komt de muziek je tegemoet. 
Oud, nieuw, Nederlands, Engels, 
het maakt niet uit. Het repertoire 
hangt af van de leden zelf. Gitaar, 
basgitaar, een drummer en een 
mondharmonica: samen spelen én 
zingen, dat maakt het een gewel-
dige combinatie.

Door: Ria Balk

Doel
 “Gezelligheid staat voorop”, ver-
telt voorzitter Betsie Geerts.  “Een 
aantal leden komt uit Olland zelf, 
maar het merendeel komt overal 
vandaan. Eén van ons komt altijd 
met de trein vanuit Tilburg. An-
deren pikken hem dan op van het 
station. Dat tekent de sfeer binnen 
de club. Het gaat echt supergoed 
onderling. Natuurlijk is er weleens 
iets, maar dat wordt altijd snel op-
gelost.” Toch gaat het de vereni-
ging niet alleen om de gezelligheid. 
Uiteraard draait het ook om de 
muziek, het samen spelen en zin-
gen. Maar ook om het leren gitaar 
spelen. De club beschikt over het 
nodige talent, maar denkt ook aan 
de toekomst. Een nieuw lid hoeft 
echt niet meteen een virtuoos te 
zijn. Betsie werd zelf voor het eerst 
lid toen ze 15 jaar was. Samen met 

haar zussen: “We kregen toen 
alle drie een gitaar. Dat was niet 
zomaar iets.” Na een aantal jaren 
afwezigheid, was er in 1990 een 
reünie met oud-leden. Veel leden, 
waaronder Betsie,  vonden het zo 
gezellig dat ze opnieuw lid werden 
van Ancora. 

Toekomst
Sinds twee jaar heeft de vereniging 
zelfs weer een eigen jeugdclub. 
Betsie: “In eerste instantie begon 
Wim Verhoogt ermee, samen met 
Henk Groenefelt, maar het bleek 
gewoon teveel. Je kunt niet zelf 

spelen, in het bestuur zitten en 
ook nog les geven. Ik dacht:  ‘als 
die kinderen les willen, dan moe-
ten we daar toch iets aan doen. Ik 
heb zoveel rond gebeld, naar mu-
ziekscholen e.d., maar dat mocht 
niet baten. Het laatste dat ik deed, 
was een mailtje naar onze vorige 
dirigent en toen was het zo ge-
piept. Boudewijn Dolstra is pas 16 
jaar, maar hij heeft het goed voor 
elkaar. De groep is zo enthousi-
ast. Inmiddels zijn er zo’n veertien 
jeugdleden en in September ko-
men daar nog een aantal bij. 

Op dinsdag, vroeg in de avond, 
bijt de jeugd de spits af. Na hen 
zijn de volwassenen aan de beurt. 
Twee groepen repeteren na elkaar 
onder leiding van Sander van den 
Helm. Ook Sander is nog jong, 
maar weet hoe hij zijn muzikanten 
kan stimuleren. Alle repetities vin-
den plaats in ontmoetingscentrum 
de Holm. “We zijn een Ollandse 
club en vinden het belangrijk om 
dat ook te blijven”, aldus Betsie. 
“We horen in het dorp thuis. Het 
ontmoetingscentrum is voor ons 
prima. We hopen nog lang op 
deze manier door te gaan. Ook 

straks in de nieuwe Holm.” Met 
twee jonge enthousiastelingen en 
een hechte ledengroep, kan An-
cora de toekomst met vertrouwen 
tegemoet zien. Wilt u hiervan ge-
nieten? Kijk dan eens op www.gi-
taarverenigingancora.nl  kom eens 
luisteren tijdens een repetitie of 
bezoek het optreden van komende 
zondag. Op d’n tip in Olland (krui-
sing Nieuwstraat en Schootsedijk), 
vieren de dorpsgenoten ‘Ollend 
dreijt dur’. Tijdens de brunch zal 
Ancora zich van haar beste kant 
laten horen.

Blauwalg in de Molenwiel

Waterschap De Dommel heeft 
afgelopen week blauwalg ge-
constateerd in De Molenwiel in 
Sint-Oedenrode. Ook in de regio 
werd dat op verschillende plek-
ken geconstateerd. Namelijk bij 
het Leyensven en de vijver bij 
het gemeentehuis in Boxtel; de 
vijver aan de Jan van Galensin-
gel in Vught; visvijver  ’t  Neer-
ven in Bladel; de Molenwiel in 
Sint-Oedenrode; de visvijver aan 
de Heideweg in Lage Mierde. De 
gemeente plaatst waarschuwings-
borden. Het waterschap houdt de 
situatie nauwgezet in de gaten. 

Ontstaan van de algen
Blauwalg ontwikkelt zich voorna-
melijk bij hogere temperaturen in 
de lente en de zomer en in stil-
staand water, bijvoorbeeld in gro-
tere vijvers die zich in woonwijken 
bevinden en in zwemplassen. Con-
tact met oppervlaktewater met 

blauwalg kan leiden tot huidirri-
tatie, zoals jeuk en rode vlekken. 
Als mensen of dieren het water via 
de mond binnen krijgen kan dit 
maag- en darmklachten veroorza-
ken. De gevoeligheid bij mensen is 
zeer verschillend. Het is verstan-
dig om ook honden niet te laten 
zwemmen in water met blauwalg. 

Onderzoek
Veel, vooral stil-
staande stadswateren 
in Nederland, kam-
pen regelmatig met 
blauwalgenoverlast. 
De Brabantse wa-
terschappen doen 
samen met de Wa-
geningen Universiteit 
en de Stichting Toe-
gepast Onderzoek 
(STOWA) onderzoek 
naar het ontstaan en 
de behandeling van 
blauwalg. Met het 
onderzoek willen we 
gezamenlijk de kennis 
over effectieve be-
strijding van blauw-
alg in Nederland ver-
groten. 

Stadswateronderzoek
De vijvers zijn of worden onder-
zocht in een stadswateronderzoek. 
Meer informatie vindt u op onze 
website op de pagina Aanpak 
blauwalgen in stadswateren.

Hoge temperaturen oorzaak 
Afhankelijk van de weersomstan-
digheden kan er meer of minder 

blauwalg ontstaan. Als de concen-
tratie verhoogt en er grote drij-
flagen met blauwalgen ontstaan, 
zullen Waterschap De Dommel en 
de betrokken gemeente maatrege-
len nemen. Het waterschap blijft 
hierop alert. Op de website www.
dommel.nl, van Waterschap De 
Dommel vindt, u de actuele stand 
van zaken. 

Mensen die in contact komen met 
water dat blauwalg bevat, wordt 
geadviseerd een normale hygiëne 
toe te passen, zoals handen was-
sen en/of douchen. Iedereen wordt 
verzocht extra zorgvuldig te zijn en 
geen onnodig contact met water 
met blauwalg te hebben.

De lekkerste

Bestel via 
www.bakkerbart.nlBakker Bart

Borchgrave 10-12
5492 AT St. Oedenrode

Tel: (0413) 47 81 15

Bestel  
nu ook de 
lekkerste 
belegde 
broodjes
en vlaaien 
online...

Wij bezorgen  
op verzoek 
je bestelling!Zo jammer, zo onnodig

Vorige week verscheen er al een ar-
tikeltje in onze krant over vernielin-
gen in Sint-Oedenrode. Aangezien 
het vrijwel altijd in het weekend 
plaatsvindt is de kans groot dat het 
om jeugd dat na het stappen naar 
huis fietst. Ook afgelopen weekend 
vond iemand het nodig om bij Os-
teria de planten uit enkele bakken te 
trekken. Zo jammer en zo onnodig. 
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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)

EEN DOCHTER VAN JOU
 
Wanneer ik moe was,
droeg je mij.
Je hielp me
met mijn werkstuk,
toen........
was je nog dichtbij.
 
Zie je nog zitten in je stoel,
die elke dag,
na je werk, verwarmt werd.
Niemand die het zag.
 
Zwart is de leegte,
in je ogen,
op bijna iedere foto
van jou.
 
Het doet me pijn,
te zien,
alsof je ziel
is leeggezogen.
Toen.....
was ik gewoon te klein,
om te zeggen,
dat ik van je hou. 
 
Je droomde van,
vrijheid op het water,
de wijde wereld in,
maar je verhalen van vroeger,
hield je diep verborgen.
Je was alleen,
leefde alleen,
voor je gezin.
 
Zie jouw ogen in de mijne,
een enkele foto,
waarop je lacht.
Voel je verdriet,
wanneer je me aankijkt.
Zo'n kort leven,
had je zeker niet verwacht.
 
Al heel lang,
lig je daar,
onder hoopjes zand,
in het pikkedonker, 
daar beneden.
Veel mensen bezoeken je,
sindsdien, 
die je vroeger hebben gemeden.
 
In mij leef je verder,
leer ik je beter kennen, 
elke dag weer,
naarmate ik ouder wordt.
 
Jouw liefde is als een deken
om mijn armen,
tegen de bittere kou.
Trots mag ik wel zijn,
want......
ik ben een dochter van jou.
 
 
Françoise Schouten-Damen

Reacties op dit gedicht mogen 
worden gestuurd naar 
redactie@demooirooikrant.nl

Terug naar vroeger met Ambachtenmarkt in Odendael

Zorgcentrum Odendael gaat een 
stapje terug in de tijd. Op 2 juni 
vindt van 13.00 tot 16.00 uur 
een Ambachtenmarkt plaats. Het 
is de officiële aftrap van de the-
mamaand ‘het Boerenleven’. De 
bewoners van Odendael zullen 
meerdere malen een deja-vu ge-
voel krijgen, want alles memo-
reert aan de oude glorietijd die ze 
hebben meegemaakt. 

Zowel buiten als in de Ontmoeting 
en bij de receptie zal de Ambach-
tenmarkt plaatsvinden. Er staat een 
oud orgeltje, een kraampje met 
Oudhollands snoep, drankenhan-
del van Boxmeer staat er met bier, 
er komt een houtbewerker, een 
schapenscheerder en een echte 
ganzendrijver!  “Ook het gilde van 
Liempde komt een optreden ver-
zorgen en er staan veel hobbyisten 

die dingen maken die met vroeger 
te maken hebben. Hen heb ik kun-
nen benaderen dankzij Jolanda Eij-
kemans. Zij had nog veel adressen 
van de Streekmert. Ook het co-
mité van de Liempdse boerenmert 
heeft geholpen”, bedankt Danielle 
Coolen hen. Ook voor de kinde-
ren is er van alles te beleven, zoals 
het maken van schilderijtjes en het 
spelen van Oudhollandse spelen.

Tijdens de themamaand ‘het Boe-
renleven’ wordt het interieur van 
Odendael geheel in stijl aange-
kleed. Bijna iedere dag staat er wel 
wat op het programma om de be-
woners te vermaken. Je kunt het 
zo gek niet bedenken. Van een 
uitstapje naar de aspergekonin-
gin Annie van Hoof tot een potje 
klompengym en van kaneelstok-
ken maken tot een bezoek aan 
een museum in Den Dungen. De 
activiteitencommissie heeft hard 
gewerkt om alles voor deze maand 
te organiseren. Nu is het aan de 
deelnemers om er van te genieten. 
Maar eerst dus de Ambachten-
markt. Zeker de moeite waard om 
naar te komen kijken!

Dagtocht KBO naar Doesburg, ’s-Heerenberg en 
Montferland  

We bezoeken 27 juni een mooi 
kasteel (met rondleiding) en een 
oude stad in de Achterhoek (Gel-
derland). Het wordt een prachtige 
tocht door Montferland via Duits-
land! met mooie natuur en oude 
cultuur.

Huis Bergh is een kasteel in de stad 
's- Heerenberg gemeente Mont-
ferland, Gelderland en is een van 
de grootste kastelen van Neder-
land. De bouwgeschiedenis van 
het kasteel gaat terug tot het jaar 
1250. Delen van het huis dateren 
uit de 14e,15e en 17e eeuw. Het 
kasteel en alle bijbehorende bezit-
tingen kwamen in 1912 in eigen-
dom van Jan Herman van Heek 
(1873-1957), een textielindustri-
eel uit Enschede die ook een groot 
kunstverzamelaar was. Er is veel 
vroege Italiaanse schilderkunst 
te zien. Een zeer bijzonder werk 
is een paneel  met de aartsengel 
Gabriel. Huis Bergh herbergt ook 
een uitzonderlijke collectie middel-
eeuwse handschriften. 
Na de middag bezoeken we de 
stad Doesburg. Een mooie oude 
Hanzestad. Door de strategische 

ligging aan de monding van de 
Oude IJssel en de Gelderse IJs-
sel, is Doesburg lange tijd een 
belangrijke vestingstad geweest.                                                                                    
In het Mosterdmuseum krij-
gen we een rondleiding. Het is 
een "werkend museum", waar 
oude mosterdmolens bedrijfs-
klaar te bezichtigen zijn. Regel-
matig zijn er demonstraties mos-
terd maken. Ook is er een grote 
collectie mosterdpotten te zien.                                                                                                
Daarna is iedereen vrij om on-
derstaande bezienswaardigheden 
te bezoeken. + Elvis museum: 
café ingericht in jaren 50 stijl, 
speciaal voor de jongeren onder 
ons!        Gratis te bezoeken tij-
dens onze vrije tijd in Doesburg.                                                                                                                                        
+ De Gildehof naast het Mos-
terdmuseum, leuke winkeltjes 
en diverse oude ambachten                                                                               
gegroepeerd aan een oud gezellig 
plein met groot terras en ons ver-
zamelpunt. (*1 consumptie gratis 
of in het Elvis museum of in de Gil-
dehof). + De Martinikerk gebouwd 
in 1340 in de laatgotische stijl. 
De toren is 94 meter hoog. + De 
Waag gebouwd in 1478 (zie foto)                                                                                            
+ Het Stadhuis herbouwd in 1378 
(zie foto)
08.30 u. vertrek v.a. Markt 
Sint-Oedenrode, via Kleve                                                 
10.15 u. koffie met streekge-

bak en daarna rondleiding door 
Kasteel Huis Bergh 12.45 u. kof-
fietafel met kroket te Didam 
( bij restaurant Juffrouw Tok)                                            
14.15u. rondleiding in het 
mosterdmuseum in Doesburg 
daarna vrij voor stadsbezoek                                                                               
18.15u. diner in Zeeland                                                                                     
20.30 u. terug in Sint-Oedenrode

Wilt u dit artikel bewaren 
in verband met de tijden en 
de datum van overmaken!!                                          
Ledenprijs € 60,- voor 9 juni 
overmaken op rekeningnummer  
1382.18.145 t.n.v. de Penning-
meester KBO  Sint-Oedenrode on-
der vermelding van: Doesburg. 

Rectificatie, 
dagtocht KBO Rooi 

In het pas verschenen KBO - 
contactblad staat abusievelijk 
dat de komende dagtocht naar 
Doesburg en omgeving zal zijn 
op 25 juni. Dit is niet juist! De 
dagtocht zal, zoals in deze krant 
staat vermeld, plaatsvinden op: 
woensdag 27 juni. Voor informa-
tie kunt u contact opnemen met 
Lia Fierens 472746 of Jan Vogels 
474065.

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur nu voordelig 
met een abonnement 
van Filmclub rooi!!
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De ‘Termeertjes’. Indra en Geert met hun dochters Maaike (r) en Lieke

‘Termeertjes’ uit Rooi eerste Nederlandse gezin in Kappl 
Kappl is al jaren een tweede thuis 
voor familie Termeer uit Sint-Oe-
denrode. Vooral voor moeder In-
dra. Zij ging er met haar ouders 
al meer dan dertig jaar geleden 
voor het eerst naar toe. Ze be-
smette haar man Geert en kinde-
ren Maaike (12) en Lieke (10) met 
het Oostenrijkse virus. Binnenkort 
is Kappl het eerste huis van het ge-
zin. Ze emigreren namelijk naar het 
kleine dorpje. Een bijzondere stap.

Nu de mogelijkheid er was om zich 
daar definitief te gaan vestigen, 
kwam de beslissing om naar Oos-
tenrijk te verhuizen in een  stroom-
versnelling. Ook de kinderen kunnen 
zich vinden in de verhuizing naar 
Oostenrijk, hoewel ze hun vrien-
dinnetjes flink zullen missen. Indra: 
“Lieke was in het begin iets minder 
enthousiast, maar nadat we een paar 
weken daar waren geweest, vonden 
ze het allebei helemaal geweldig en 
wilden ze niet naar huis.”

Kappl is het tweede dorp in het 
Paznauntal in Tirol en met meer 
dan 2600 inwoners is het qua in-
woneraantal tevens de grootste 
plaats in dit dal. Het dorp ligt op 
een hoogte van 1258 meter. Indra 
en Geert kennen er zowat het hele 
dorp, omdat ze er ieder jaar op 
wintersport gaan, al decennia lang. 
Ze zijn de eerste Nederlanders die 
zich er gaan vestigen. Kunnen de 
lokale bewoners dat waarderen? 
“Jazeker”, glundert Indra. “We 
hebben uitsluitend goede reacties 
gehad van de inwoners. Sterker 
nog, ze bieden overal hulp voor 
aan. Op 1 juli gaan we daar onze 
vrachtwagen leegmaken en dan 
staan er alweer mensen klaar die 
ons helpen.” De Termeertjes wa-
ren op zoek naar een huis, en 
kregen een compleet huis met ap-
partement aangeboden. Het bleek 
precies wat ze zochten. Ze gaan 
het appartement straks verhuren 
onder de naam Apart Deiser. Het 
is een vier- tot vijfpersoons appar-
tement en te huur in de zomer- en 
wintermaanden. “De eerste boe-
kingen zijn al binnen”, bevestigt 
Geert. Indra: “Het is ideaal voor 
mensen die een fijne wintersport 
willen beleven. Er ligt namelijk een 
40km lange piste en er is een ski-
school plus skiverhuur en skidepot 
op diverse plekken in Kappl. In de 
zomer leent het gebied zich per-
fect voor mountainbiken, motorrij-
den, wandelen, raften en vissen.”

De inkomsten aldaar zullen onder 
andere komen uit het verhuur van 
het appartement, maar ook gaat 

Geert de Oostenrijkse arbeids-
markt op. “Ik ga werken in de 
bouw”, zegt Geert, die na 19 jaar 
zijn baan bij de Jumbo in Veghel 
heeft opgezegd. “In Oostenrijk 
staan ze in die sector te springen 
om mankracht. Ik heb dan wel niet 
veel ervaring in de bouw, maar 
ik ben erg handig en leer snel op 
dat gebied.” Natuurlijk moeten de 

kinderen ook in Oostenrijk naar 
school. Vanaf 9 september gaan ze 
naar de Hauptschule. Daarna ver-
volgen ze hun studie in Breger of 
Landeck. “In de eerste maanden 
zullen we veel door Oostenrijk rij-
den om het land en de mensen te 
leren kennen. We pakken de ge-
schiedenisboeken er dan bij, want 
we willen dat kinderen zo snel mo-

gelijk integreren. Dat getuigt van 
respect voor de Oostenrijkers”, 
aldus Indra.

Het gezin steekt erg veel energie in 
het verwezenlijken van de droom. 
Over een paar weken zetten ze 
koers richting de Oostenrijkse ber-
gen. Indra: “Gelukkig is het wat 
afstand betreft goed te doen. We 

zijn er niet vies van om straks in de 
auto te stappen en naar Nederland 
te rijden. Dat zullen we vast wel 
een paar keer per jaar doen. Rooi 
kermis wordt waarschijnlijk weer 
de eerste keer, want dat willen we 
natuurlijk niet missen.” 

www.apart-deiser.kappl.at –
 www.facebook.com/apartdeiser

“ROOI KERMIS wILLEN wE 
NATuuRLIJK NIET MISSEN”

Nos Jungit Apollo kleurt De Beurs 
oranje tijdens EK-voetbal
Terwijl bondscoach Bert van Mar-
wijk ‘onze’ jongens conditioneel 
klaarstoomt voor het EK-voetbal 
raakt Rooi langzaamaan ook in de 
ban van het gezelligste sporteve-
nement van het jaar. Straten wor-
den versierd, de rood-wit-blauwe 
schmink wordt uit de kast gehaald 
en we gaan als eenheid staan voor 
ons Nederland. 

Terwijl vriendengroepen tossen 
welke woonkamer ze ombouwen 
tot voetbaldome is fanfare Nos 
Jungit Apollo druk bezig om Za-
lencentrum De Beurs om te bou-
wen tot de voetbaldome van Rooi. 
Twee jaar geleden was NJA i.s.m 
MK2 het brein achter het uitzen-
den van de WK-wedstrijden op 
de Rooise Markt. Ook dit jaar liep 
NJA al een tijdje rond met het idee 
om tijdens het EK wederom iets 
te organiseren voor alle oranje 
suporters. We zijn in gesprek ge-
gaan met Edwin en Sander van 
Zalencentrum De Beurs en razend-
snel was HILLSTREET SOCCER 
geboren Op initiatief fanfare NJA 
worden de EK-wedstrijden van 
het Nederlands elftal in de zaal 
van De Beurs op 2 grote schermen 
uitgezonden onder de naam HILL-
STREET SOCCER. Voor €20,- kun-

nen de toeschouwers onbeperkt 
bier, fris en wijn drinken en tijdens 
de wedstrijden zal er ook gezorgd 
worden voor een lekker hapje, 
mixdranken zijn te verkrijgen te-
gen een bijbetaling van €1,50 per 
consumptie. Het onbeperkte ar-
rangement loopt van één uur voor 
de wedstrijd tot één uur na de 
wedstrijd. 

Twee jaar geleden werd NJA ge-
steund door een groot aantal on-
dernemers uit Sint-Oedenrode.
Ook dit jaar hopen wij dat de 
rooise ondernemers ons willen 
steunen. Tegen betaling van € 25,- 
zullen wij er voor zorgen dat uw 
naam en/of logo perfect in beeld 
gebracht wordt, heeft u interesse 
dan kunt u uw naam,adres en 
logo door mailen naar njafanfare@
gmail.com
Natuurlijk willen wij iedereen al-
vast bedanken voor hun mede-
werking en wij gaan er vanuit dat 
het ook dit jaar weer een geweldig 
groot feest wordt. 

De poulewedstrijden zijn op zater-
dag 9, woensdag 13 en zondag 17 
juni. De zaal van De Beurs is tel-
kens één uur voor aanvang van de 
wedstrijd geopend.

Heuvel 40
5492 AD 
Sint-Oedenrode

Tel 0413-472784
info@juwelieropaal.nl
www.juwelieropaal.nl

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs
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Wie z’n geld wil zien verstuive, hauw ‘t best mer duive.
(Wie zijn geld wil zien verstuiven, houdt het beste maar duiven)
Duivensport is duurder dan men denkt.
Bron: Brabantse spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Beachsoccer Rooi tot in de puntjes
georganiseerd

Heren,
voeten vegen

aub. anders zit zo 
alles onder...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Onder de mensen

 
   

 ik luister naar 
 drie afwezigen
 onder een parasol
 
 alles en iedereen
 gaat voorbij mijn
 schaduw
 het terras is vol 

 met onbekende lippen
 die hun dorst lessen
 en een ober
 die uitziet naar
 de stopwatch van zessen

 
 kijkt over gasten heen
 heeft geen oog voor wenken
 het echtpaar verder op;
 ik zie hun denken
 
 light zijn mijn slokken
 immers mijn tafelgenoten
 behoeven slechts een oor
 in al het rumoer
 
 ik heb nog een tweede besteld
 Chrystal Clear, het middel
 dat minder calorieën telt
 
 het past in ons gesprek
 waar stilte geen nieuws vertelt

 

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:
Will vd. Linden

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Annemarie van Loon

Nachtegaal 17
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Alle 
kinderschoenen 

nu halve prijs 
+ 5 euro!

(m.u.v. sportschoenen, sandalen 
en Converse)

Snel naar van de Kamp 
Kinderschoenen!

 Hertog Hendrikstraat 12 
Sint Oedenrode

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

De Slag is 
gestreden
Afgelopen weekend vond in De 
Werf ‘de Slag om Rooi’ plaats. 
Verschillende bands streden voor 
een plek op Jaarmarktpop op 24 
juni aanstaande.

De mannen van Spum zullen op 
zondag 24 juni Jaarmarktpop ope-
nen. The Big Bang Theory was dit 
jaar de favoriet van het publiek. 
Beide bands gefeliciteerd namens 
de organisatie en het publiek. Het 
was weer een mooie Slag om Rooi.

Activiteiten van 
Wijkvereniging 
Eerschot

Woensdag 30 mei staat de kien-
machine om 20.00 uur weer klaar 
om het eerste nummer te trekken. 
Vanaf 19.15uur is de zaal open en 
heeft Marianne de koffie en thee 
klaar. In de pauze wordt er een lo-
terij gehouden.

Vrijdag 1 juni kunnen alle leden van 
de wijkvereniging komen vissen. Om 
18.15 uur kunt u zich inschrijven aan 
het Cathalijnepad. Er wordt gevist 
van 19.00 tot 20.30uur. De deelna-
me is gratis. Breng wel zelf een leef-
net mee en een bak voor het voer.
Op zondag 3 juni vertrekken, alle le-
den die zich hebben opgegeven, tus-
sen 11.00 en 11.30 uur bij Meerschot, 
voor onze jaarlijkse fietstocht. Waar 
wij gaan picknicken blijft nog een 
verrassing. De kinderen van groep 2 
tot en met 8 kunnen zich, voor het 
kinderreisje op 9 juni naar Drievliet,  
aanmelden bij Carin Jansen, Tartwijck 
47. Doe het snel want vol = vol. Voor 
de straatspeeldag op woensdag 13 
juni zoeken wij nog hulpen. Dus jon-
gens en meisjes heb je de examens 
erop zitten, of moet je nog een maat-
schappelijke stage doen. Meld je aan 
bij Tonnie van Zoggel Tel ;475726

    Prachtige hangplanten 
in een 27 cm pot

Diverse soorten en kleuren, 
nu 3 halen 2 betalen!

Ook uw adres voor 
bomen en struiken.

ma t/m vr 10.00 uur tot 19.00 uur
za van 10.00 uur tot 17.00uur

Schoor 3 
06-20438743

www.groenexclusief.nl

Automerken Woordzoeker
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Op de Rooise loper……….

In ons mooi Rooi zijn veel mensen die zich 
belangeloos op velerlei gebied inzetten. 
Denk bijvoorbeeld eens aan sportverengin-
gen, ouderenzorg, kinderopvang en die-
renzorg. Ze worden wel eens “de eeuwige 
vrijwilliger” genoemd. Sommigen zien een 
negatief stereotiep beeld van “de” vrijwil-
liger: saai, werkloos, beetje zielig. Waar-
schijnlijk kennen ze er dan geen persoon-
lijk. Want niets is minder waar. De meeste 
vrijwilligers zijn juist heel actieve mensen, 
in veel gevallen met een drukke baan, die 
vooral voldoende onder de mensen komen. 
Vaak zijn ze van daaruit in hun positie ge-
rold en na jaren nog steeds actief. 

Wij van DeMooiRooiKrant willen deze vrij-
willigers in het zonnetje zetten. Dit om ze 

wat beter te le-
ren kennen, en 
tegelijkertijd om 
onze waardering 
voor hen uit te 
kunnen spreken. 
Daarom hebben 
wij vandaag op 
de Rooise lo-
per…. Geertje 
Wouters

Hallo Geertje, 
wil je je even 
voorstellen? 
Graag, ik ben 
Geertje Wouters, 
ben 28 jaar en 

heb een leuke relatie met Leo de Koning.
Ik woon nu nog in Rooi, maar eind dit jaar 
gaan we samenwonen en verhuis ik naar 
Helmond. Ik werk fulltime in mijn twee 
praktijken voor Cesar-therapie, een in Sint 
Oedenrode en een in Gemert.

Je bent vrijwilligster, waar?
Ik ben verzorgster bij de voetbalclub Ol-
landia, dit houdt in dat ik elke donderdag-
avond bij de trainingen van de selectie-
teams aanwezig ben. En op de zondagen 
ben ik altijd aanwezig als waterzak bij het 
eerste van Ollandia.
Tegen Sinterklaas ben ik ook te herkennen 
in een wat zwartere gedaante. 
En ik zit in de kerngroep van de Jeugdva-
kantieweek in Sint-Oedenrode.

Wat doe je precies als vrijwilliger bij de 
Jeugdvakantieweek?
Daar maak ik deel uit van de kerngroep. Die 
bestaat uit 10 personen. De kerngroep or-
ganiseert de vakantieweek. Wel delen we 
die op in wat kleinere commissies, die ieder 
weer een extra onderdeel op zich nemen, 
bijvoorbeeld de rode draad. 

Geertje, kun je ons vertellen hoeveel uur je 
hier in de week mee bezig bent?
We beginnen bij de jeugdvakantie met 
vergaderingen, van januari tot en met au-
gustus, de laatste is de woensdag voor 
aanvang en het wordt dan ook vaak nacht-
werk. Het aantal uren varieert naar gelang 
de taken die men heeft, in het begin is het 
vooral het bedenken van de thema’s etc. De 
laatste paar maanden hebben we het best 
druk met het regelen en maken van alle za-
ken die nodig zijn voor een goed verloop 
van deze week.
Gemiddeld genomen zal het uitkomen op 
een uur of twee per week in 8 maanden.
Bij de jeugdvakantieweek nemen per jaar 
zo’n 500 kinderen deel en een kleine 100 
man aan leiding. Dit alles in natuurlijk terug 
te vinden op onze website: 
www.jeugdvakantieweek.nl. Het algemeen 
telefoonnummer voor alle vragen over de 
jeugdvakantieweek is  767290

Waarom ben je dit gaan doen?
Als kind heb ik zelf altijd graag meegedaan, 
en toen ik 16 werd heb ik me opgegeven 

voor de leiding. Dit heb ik altijd met veel 
plezier gedaan. Leiding is namelijk meer 
dan begeleiding van de groep kinderen, je 
hebt ook elke dag een leuke nabespreking 
met zijn allen, vaak heel gezellig ergens op 
een terras. De reden dat de leiding mini-
maal 16 jaar oud moet zijn is voornamelijk 
om wat meer afstand te creëren tussen de 
leiding en de kinderen van groep 8, zodat 
er een meer natuurlijk overwicht ontstaat. 
Zes jaar geleden is me gevraagd deel uit te 
maken van de kerngroep, ik heb ja gezegd, 
en ook dit vind ik heel erg leuk.

Krijg je hier een vergoeding voor?
Nee, wel voldoening. En natuurlijk een fan-
tastische feestavond met de kerngroep en 
de leiding.
Dus mocht je 16 jaar of ouder zijn en je hebt 
zin in een mega gezellige week, geef je op 
als leiding voor de jeugdvakantieweek, je 
bent altijd welkom.

Wat is je drive om dit zo lang vol te houden?
Mega gezellig, zowel met de kinderen als 
met de leiding en de kerngroep. De jeugd-
vakantie is voor iedereen die hieraan mee 
doet, gewoon leuk! Het is een heel intensief 
samengaan van sport, spel, competitie ge-
voel en ontspanning.

Geertje wij willen graag met dit interview 
onze waardering naar je uitspreken. Jij mag 
met recht op de rooise loper vandaag……. 
tada

Geertje Wouters

UW aUto W
eer als nieUW!

 wassen
 polijsten
 poetsen binnen/ buiten
 Bekleding diep stomen/ 
 leder behandeling

motor reinigen ( in overleg)

van € 160,00

nu t/m 30 juni

   € 125,00

Groep 8 Dommelrode geeft musical over Olympische Spelen

Groep 8 van BS Dommelrode 
geeft binnenkort een musical die 
gaat over de Olympische spelen. 
Het toneelstuk heet ‘START’ en is 
geproduceerd door Benny Vreden.

Nog 2 ½  week en dan gaan 49 kin-
deren van groep 8 van basisschool 
Dommelrode de musical ‘START’ 
produceren. Het is dit jaar een hele 
speciale musical, want de moe-
der van Stefan van Acht heeft de 
musical speciaal voor de leerlingen 
herschreven. Ze heeft twintig rollen 
bijgeschreven, zodat ze alle 49 op 
het podium kunnen schitteren. 

Iedereen is hard aan het werk om 
alles op tijd af te krijgen. Er zijn 
verschillende werkgroepen, zoals 
een groep die een PowerPoint 
maakt,  een PR groep, een 
dansgroep, een groep voor 
decor en attributen, een 
licht- en geluidgroep 
en een groep 
voor schmink 
en haar. Ie-
d e r e e n 
draagt 
zi jn 

steentje bij. Als de werkgroepen 
aan het werk zijn, gaan een aantal 
moeders van kinderen uit de klas 
de scènes oefenen. Zodat ieder-
een de musical straks heel goed 
kent en kinderen in kunnen vallen 
voor klasgenootjes die door om-
standigheden afhaken. Afgelopen 
donderdag 24 mei vond er een 
belangrijke repetitie plaats. 
De acteurs hebben heel 
de musical doorlopen 
en gekeken naar 
wat er nog ver-
anderd moet 
worden. 

Wanneer is de 
uitvoering?
Op 12 juni 
g a a t 
groep 
8 

de musical uitvoeren in Mariën-
deal. Deze voorstelling is speciaal 
voor ouders, broertjes en zusjes.  
Maar op  donderdag 14 juni kan 
iedereen komen kijken. Dat vraagt 
wel om een kleine bijdrage, maar 
het is de moeite waard! Voor het 
bestellen van kaartjes kunt u con-
tact opnemen met Marga van 
Acht. Tel: 472402. De kinderen 
van groep 8 zouden het heel 
leuk vinden als u ook komt 
kijken! 

(dit stuk is ge-
schreven door  
Cas, Magdy, 
D a a n , 
Tijn & 

Fleur, leerlingen van 
groep 8 van basis-
school Dom-
melrode)
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GeMeenteNIEUWS

Regeling bijzondere culturele evenementen in de 
gemeente Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode heeft een enthousiast en bloeiend cultureel verenigingsleven. De gemeente wil stimuleren om activitei-
ten te ontwikkelen die nieuw zijn in de gemeente en daardoor een uitstralend effect en inspirerende voorbeeldfunctie 
hebben op het culturele leven in Sint-Oedenrode. De subsidieregeling “Bijzondere culturele evenementen” is bedoeld 
voor deze bijzondere, vernieuwende en nieuwe initiatieven op het gebied van de amateuristische kunstbeoefening. 

Over de periode juli t/m december 2012 zijn vijf aanvragen ingediend in het kader van deze regeling waarvan er vier 
gehonoreerd zijn. Het College van B&W heeft, hierbij geadviseerd door een onafhankelijke adviescommissie, de volgende 
eenmalige subsidies toegekend.

Organisatie   Evenement/activiteit             Toegekende subsidie
Gemengd koor Cantecleer  Diverse evenementen in het kader van het 40-jarig jubileum € 1.000,00
Gemengd koor Sint-Oedenrode Gezamenlijk concert Princenhage’s Mannenkoor op 7 oktober € 1.000,00
De heren Sikking en Muselaers Ekstrakt in september     € 1.000,00
Stichting Cultureel Platform Gemeenschappelijk kerstconcert in december in de Goede Herderkerk €    660,00

Aanvragen voor activiteiten van januari t/m juni 2013
Per jaar zijn er een tweetal verdeelrondes ingesteld. Dit betekent dat voor culturele activiteiten die plaatsvinden in de pe-
riode januari t/m juni 2013 vóór 1 november 2012 een subsidieverzoek ingediend moet zijn met daarin een beschrijving 
van de activiteit en een begroting. 

Subsidieregeling opvragen?
De subsidieregeling ‘Bijzondere culturele evenementen’ kunt u opvragen bij mevrouw L. de Vos, beleidsmedewerker 
team Economie, Vrije tijd en Onderwijs. tel. 0413-481314. De regeling staat ook op de website van de gemeente Sint-
Oedenrode (www.sint-oedenrode.nl).

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
 
- goudkleurige bril met prisma glazen
- zonnebril met goudkleurig montuur

Huisvuil
Inzameling oud papier

Op de volgende data wordt oud papier ingezameld:

Donderdag 31 mei
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 

Zaterdag 2 juni
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur;

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en tijdens 
de wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Inzameling wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval op vrijdag 1 juni
Op vrijdag 1 juni wordt wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval inge-
zameld, wanneer dit schriftelijk is aangemeld bij de firma Van Kaathoven. De 
kosten hiervoor bedragen € 20,- voor het wit- en bruingoed en € 0,185 per 
kilo met een minimum bedrag van € 18,15 voor het grof huishoudelijk afval.

Machtigingskaart
Voor het aanbieden van dit afval moest de machtigingskaart vóór dinsdag 29 
mei in het bezit zijn van Van Kaathoven BV. 
Zet het afval op 1 juni om 07.30 uur duidelijk zichtbaar voor uw huis.

Tip
Zelf brengen van afval naar de milieustraat is goedkoper dan het laten ophalen.
Bruikbare spullen kunnen naar de Kringloopwinkel aan de Sluitappel 17a (na 
telefonische aanmelding: 0413-490950).

Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct ge-
raakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
indienen.  
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

Gemeentenieuws

Rectificatie

Bestemmingsplan “Ollandseweg 117 e.o.” vastgesteld 
Bestemmingsplan ter inzage 
Het college van de gemeente Sint-
Oedenrode maakt bekend, dat de ge-
meenteraad in de vergadering van 26 
april 2012 het bestemmingsplan ‘Ol-
landseweg 117 e.o.’ NL. IMRO.0846.
BP2012BUI03OLLA117-vg01 gewij-
zigd heeft vastgesteld. Vanaf donder-
dag 31 mei 2012 liggen de stukken 
gedurende zes weken ter inzage op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.30 uur 
bij het publieksplein van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. 

U kunt het bestemmingsplan ook 
raadplegen op de gemeentelijke web-
site via de rechtstreekse link: www.
sint-oedenrode.nl. Tevens is het be-
stemmingsplan raadpleegbaar op de 
landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. 

Omschrijving bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan biedt een juridi-
sche regeling voor de oprichting van 3 
woningen nabij Ollandseweg 117  als-
mede het omzetten van de agrarische 
bedrijfsbestemming van de locatie  Ol-
landseweg 117 naar de bestemming 
“Wonen”.

Wijzigingen 
Ten opzichte van het ontwerp bestem-
mingsplan Ollandseweg 117 e.o. zijn 
er wijzigingen aangebracht voor wat 

betreft een bouwvlak en de regeling 
voor bijgebouwen. 

Beschikking hogere grenswaarde 
Bij de oprichting van de nieuwe wo-
ningen zal de geluidbelasting boven 
de voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
geluidhinder uitkomen. Daarom heeft 
het college een hogere grenswaarde 
vastgesteld vanwege de geluidhinder 
op de op te richten woningen. Inge-
volge artikel 110c Wet geluidhinder 
ligt de beschikking hogere grenswaar-
de met het akoestisch onderzoek te-
gelijkertijd met het bestemmingsplan 
ter inzage. 

Beroep 
Als belanghebbende kunt u tegen het 
vaststellingsbesluit een beroepschrift in-
dienen. U bent belanghebbende als u: 

1. het niet eens bent met het niet ho-
noreren van een door u ingediende 
zienswijze; 
2. geen zienswijze heeft ingediend en 
het kan u niet verweten worden dat u 
geen zienswijze heeft ingediend; 
3. het niet eens bent met wijzigingen 
die de gemeenteraad heeft aange-
bracht bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan;

Op grond van artikel 145 van de wet 
geluidhinder loopt de beroepstermijn 
van het Besluit hogere waarden Wet 

geluidhinder tegelijk en gezamenlijk 
met de beroepstermijn voor het be-
stemmingsplan.

Gedurende de bovengenoemde ter-
mijn van zes weken kan beroep wor-
den ingediend tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan en het besluit ho-
gere waarden Wet geluidhinder.
Het beroepschrift kan worden inge-
diend bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een 
ingediend beroepschrift schorst niet 
de werking van het bestemmingsplan 
en het besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder. U moet dan tevens een 
verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Het bestemmingsplan “Ollandseweg 
117 e.o.” treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. Indien gedurende de 
beroepstermijn bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State een verzoek om voor-
lopige voorziening wordt ingediend, 
treedt het bestemmingsplan niet in wer-
king voordat op dat verzoek is beslist. 

Voor vragen kunt u contact opne-
men met de heer J. den Otter (0413-
481911)

Melding incidentele Festiviteit
Op 21 mei 2012 heeft de heer P. de Cor-
te namens “De Vriendschap” een ken-
nisgeving ingediend voor het melden 
van een incidentele festiviteit. In en/of 
rondom het café zal zowel versterkte 
als live muziek ten gehore worden ge-
bracht op dinsdag 5 juni aanstaande bij 
café “De Vriendschap”, Pastoor Teur-
lingsstraat 30 te Sint-Oedenrode.

Een horeca-inrichting mag maximaal 6 

keer per jaar gebruik maken van een re-
geling welke de ruimte geeft om af te 
wijken van de geluidsnormen die voor 
de normale bedrijfsvoering gelden (ge-
regeld in het Activiteitenbesluit). In het 
evenementenbeleid zijn de exacte ge-
luidsnormen omschreven, waaraan moet 
worden voldaan tijdens een incidentele 
festiviteit. Het evenementenbeleid kunt 
u vinden op www.sint-oedenrode.nl.

Handhaving huisvesting arbeidsmigranten
In februari van dit jaar heeft u infor-
matie kunnen lezen over de huisves-
ting van arbeidsmigranten. Daarin 
werden huiseigenaren, werkgevers 
en uitzendbureaus opgeroepen een 
huisvestingsvergunning aan te vragen 
indien zij in een woning arbeidsmi-
granten huisvesten. Inmiddels zijn 18 
aanvragen om een huisvestingsver-
gunning ingediend.

Handhavingstraject
In het kader van het handhavings-
traject zal eerst een legalisatietraject 
doorlopen moeten worden. Daarom 
wachten we eerst de afhandeling van 
de aangevraagde vergunningen af. 

Pas hierna zal het handhavingstraject 
aan de orde komen. Hierbij worden 
ook woningen gecontroleerd waar 
geen aanvraag voor ingediend is. 

Indien het vermoeden bestaat dat er 
sprake is van acuut gevaar, zullen wij 
hierop direct actie ondernemen. Hier-
bij kunt u denken aan gevaar op het 
gebied van brandveiligheid of volksge-
zondheid.

Vragen
Indien u vragen heeft over het hand-
havingstraject kunt u van maandag tot 
en met donderdag contact opnemen 
met mevrouw T. Gruben- van den 

Hoek van het taakveld Handhaving. 
Bel met 0413-481911.
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Odendael 1  5492 CT  22-05-2012 Maken terras met toegangsdeur en kozijn
Pastoor Smitsstraat 40 5491 XP  23-05-2012 Kappen eik onder voorwaarde van herplant.
Laan van Henkenshage 2 5492 BH  24-05-2012 Gebruik maken buitenpodium
Heistraat 26  5491 BC  23-05-2012 Uitbreiden woonhuis en bouwen berging
Pastoor Smitsstraat 66 5491 XP  24-05-2012 Aanpassen gevel
Donderdonk 4  5492 VJ  25-05-2012 Plaatsen brandcompartiment en intern wijzigen gebouw
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Ritaplein 3 5492 EH  Brandveilig gebruik kinderdagopvang
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 31 mei 2012 
ter inzage. 

Evenementen

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 22 tot en met 28 mei 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van KV Nijnsel voor het organiseren van een familie/vrienden toernooi op 10 juni 2012 in sportpark de Eimert in Nijnsel.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan café Oud Nijnsel voor het organiseren van activiteiten tijdens Nijnsel kermis en het EK, van 8 tot en met 12 juni 
2012, in en rondom café Oud Nijnsel, Azaleastraat 3 te Nijnsel.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verkeersmaatregel
- In verband met de ELE Klassementsproef zullen de volgende wegen op 2 juni 2012 tussen 14.30 en 23.00 uur afgeslo-
ten zijn voor het verkeer: Hoogstraat, Sloef, Vogelenzang, Leunestraat, Schoorse Hoefstraat, Goeiendonk en Vernhout te 
Sint-Oedenrode. Ook geldt voor deze wegen een parkeerverbod.
- In verband met een straatfeest zal op 3 juni tussen 10.00 en 22.00 uur de Streepenstraat tussen nr.2 en de Mater Lem-
mensstraat te Sint-Oedenrode afgesloten zijn voor het verkeer.
- In verband met voorstellingen in cultureel centrum Mariëndael zijn op 2 en 3 juni 2012 tussen 13.00 en 22.00 uur de 
volgende wegen afgesloten voor het verkeer: Laan van Henkenshage na de 1ste inrit van de parkeerplaats van sporthal 
De Streepen tot aan de Baron Willem van Haarenlaan, en de Baron Willem van Haarenlaan tussen de Laan van Hen-
kenshage en het parkeerterrein van Mariëndael.

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Gemeentenieuws

Man met harddrugs aangehouden
De politie heeft dinsdagmorgen 
om 0.15 uur een 32-jarige man 
uit Sint Oedenrode aangehou-
den op de Oranje Nassaulaan. 

Surveillerende agenten zagen de 
man daar rijden in zijn personen-
auto en lieten hem stoppen voor 
een verkeerscontrole. Toen de 

politie het voertuig controleerde 
troffen ze tientallen XTC-pillen en 
tientallen grammen speed aan. 
De man is daarop aangehouden 
en meegenomen naar het bureau 
voor verder onderzoek. De drugs 
zijn in beslag genomen en zullen 
worden vernietigd.

Elke zaterdag van 09.00 – 16.00 uur bij Sporthal de Kienehoef in Sint-Oedenrode

WE ZIJN ER WEER ! ! ! ! 
vanaf 02 Juni 2012
Bakkerij 't Stoepje op zaterdag van 09:00 tot 16:00
Tegenover sporthal de kienehoef.

 

OPENINGSACTIE
Stoepje voordeeltas:  

- 2 Ambachtelijke broden naar keuze 
- 10 witte puntjes 
- 8 Roomboter krentenbollen 

 Dit alles voor maar liefst  € 7,50 Tot z
iens te

genover 

sportzaal 

de 

kienehoef

Tak breekt af en valt op auto
Maandagmiddag omstreeks 
13.00 uur is een tak afgebroken 
en op een auto terecht gekomen. 
Dit gebeurde op de Bobbena-
gelseweg. De auto raakte zwaar 
beschadigd.

Vrouwelijke fietser overleden na 
botsing op Schijndelseweg
Een 69-jarige inwoonster van 
Sint Oedenrode is zondagoch-
tend om het leven gekomen 
doordat zij bij het oversteken 
van de weg werd geschept door 
een auto. Dat heeft de politie 
maandag gemeld.

De vrouw stak met de fiets aan 
haar hand de Schijndelseweg in 
Sint Oedenrode over, toen zij 
werd geraakt door de auto van 
een 29-jarige vrouw uit Schijn-
del. Het slachtoffer overleed ter 
plaatse. De automobiliste is aan-
gehouden voor verhoor 

Een brandveilig EK voetbal 2012

Over enkele weken gaat het EK voet-
bal weer van start. Een gezellig eve-
nement met diverse festiviteiten. De 
brandweer vraagt uw medewerking 
om er voor te zorgen dat het EK voet-
bal ook in 2012 brandveilig verloopt.

Of u het EK viert in uw huis, met uw 
straat of in uw horeca gelegenheid, u 
kunt zelf veel doen om brand te voor-
komen of om de gevolgen van brand 
te beperken. Zo kunt u bijvoorbeeld 
alleen gebruik maken van brandveilige 
versiering. Ook kunt u ervoor zorgen 
dat de wegen goed begaanbaar blij-
ven voor de hulpdiensten. Zorg dat 

de versieringen hoog genoeg hangen. 
Voor de hulpdiensten geldt een vrije 
doorgangshoogte van tenminste 4,2 
meter en een vrije doorgangsbreedte 
van tenminste 3,5 meter.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.sint-oedenrode.nl en op die van 
de brandweer www.brandweer.nl/
brabant-noord. 

Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken 

en werkervaring opdoen?
 

De gemeente zoekt 6 kandidaten voor circa 20 uur per week.
Kijk voor de volledige advertentie op: www.sint-oedenrode.nl.

Automobilist botst tegen boom 
Op het zandpad de Wolvensteeg 
in het buitengebied van Sint-
Oedenrode raakte rond halfvier 
een automobilist gewond. Door 
onbekende oorzaak is hij in een 
bocht rechtdoor tegen een boom 
tot stilstand gekomen. 

Politie en ambulance kwamen ter 
plaatse en de bestuurder is over-
gebracht naar het ziekenhuis. Op 
het eerste gezicht leken de ver-
wondingen mee te vallen. Een 
bergingsbedrijf heeft het voer-
tuig afgevoerd voor verder tech-
nisch onderzoek. 

De gemeente praat samen met heel veel mensen 
over de toekomst en dat gaat heel goed
Om goed voorbereid te zijn op de toe-
komst kijkt de gemeente, samen met 
anderen, of ze met de huidige visie 
op koers liggen.  Hoe zien wij de ge-
meente Sint-Oedenrode in de wereld 
van morgen? Een antwoord op die 
vraag formuleren ze interactief, ofwel 
samen met heel veel mensen.  Dat is 
wél een heel andere manier van wer-
ken dan voorheen. Daar bepaalde de 
gemeente veel meer zelf. Nu is er meer 
invloed mogelijk van anderen op in-
houd en zelfs het proces, en dat vergt 
een andere manier van denken. En dat 
gaat heel goed! Uiteindelijk gaat het er 
om een visie op te stellen, waar Rooie-
naren zich in herkennen! En ze hebben 
allemaal het beste met Sint-Oedenro-
de voor! 

Daarom organiseerde de gemeente 
drie bijeenkomsten voor een grote 
groep inwoners, belanghebbenden of 
deskundigen. Daar discussieerden zij 
over onderwerpen, zoals “Vitaal plat-
teland”, “Woningbouw en Leefbaar-
heid” en “Economie en Ruimtelijke 
ontwikkeling”. Aan die discussies nam 
de gemeente niet deel. 

Sterker nog: omdat de gemeente 
“frisse” inbreng wil hebben op de dis-
cussie, is er een groep “frisdenkers” 
actief. Deze groep benut de resultaten 
van de discussies en zal ook adviseren 
bij het trekken van conclusies na deze 
bijeenkomsten.  Om hun advies goed 
te kunnen onderbouwen en structu-
reren krijgen zij de ruimte om dit op 

hun eigen manier te doen! Het advies 
dat de frisdenkers opstellen gaat via 
een ambtelijke project- en stuurgroep, 
naar achtereenvolgens het college en 
de gemeenteraad.

Op basis van de visie kan het gemeen-
tebestuur keuzes maken en doelstel-
lingen formuleren die Sint-Oedenrode 
de gewenste richting opsturen. Welke 
projecten moeten er op de agenda? 
Welke optie brengt ons in de gewens-
te richting, en welke zet ons op een zij-
spoor? De visie is de basis voor al onze 
acties. Dus…..

Wilt u ook reageren? Dat kan nog!
Schroom niet, ook úw mening telt: 
stuur een e-mail naar herijkingvisie@

sint-oedenrode.nl.
Maar u kunt ook via twitter reageren: 
gebruik daarvoor #rooisedraad. Ook 
kunt u via #rooisedraad de andere op-
merkingen lezen!

U kunt tot 7 juni aanstaande reageren! 

Het laatste woord is uiteraard aan de 
gemeenteraad. Volgens een vooraf 
opgestelde planning behandelt de ge-
meenteraad op 5 juli 2012 het herij-
kingsdocument.  U bent daarbij van 
harte welkom!

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Reactie op buitenlandse werknemers

Lezerspodium....

Te koop/Te huur

Nieuwe zwembroek, badpak of 
andere zwembenodigheden nodig 
voor de vakantie? Zaterdag 2 juni 
magazijnverkoop Diana zwemkle-
ding in het Campus Fioretti, 
Kasteellaan 6 
www.dianazwemkleding.nl
--------------------------------------
Alle kinderschoenen nu halve prijs 
+ 5 euro. m.u.v. sportschoenen, 
sandalen en Converse. Snel naar 
van de Kamp Kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint-Oedenrode.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kersenhouten salontafel € 75,-
tel. 0620113927
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Alle kinderschoenen nu halve prijs 
+ 5 euro. m.u.v. sportschoenen, 
sandalen en Converse. Snel naar 
van de Kamp Kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint-Oedenrode.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Donderdag 17 mei en 
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------

www.thuisfeesten.com

--------------------------------------
FEESTJE?, zeskamp? huur een 
springkussen, spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste attractie-
verhuurder van de regio
Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl of 
www.zeskampen.nl uit Uden
--------------------------------------
TE HUUR: parkeerplaats in par-
keergarage midden in centrum, in-
gang Kerkstraat. € 50,00 mp.mnd. 
excl. servicekosten. 
Tel: 0413-473737.
--------------------------------------
TE HUUR op “De Kampen”
Opslagruimte 150 m2 of 230m2
Kantoorruimte 90 m2 of 180 m2
voor info bel 06 55 36 36 36
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------

Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Aangeboden

Kom tot jezelf !
Kijk voor meer info over yoga en/
of massage
op www.de-bodhiboom.nl of 
bel: 06 - 52 21 36 52.
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd 
voor ontspanning ? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Dieren

Hondenschool het Rooike, Sint-
Oedenrode; voor puppy- & 
gehoorzaamheidscursussen.
voor info / aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Vakantie

Te huur 6-pers. vakantiehuis in 
‘s-Gravenzande (Z.H.)
400 m van zee.
tel. 06-22063292
--------------------------------------

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

Diversen

De Plekkers houden 10 juni vlooi-
enmarkt, heeft U spullen bel 
490700.
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020
--------------------------------------
Geef je zelf op voor de 8-uurs 

solexrace www.solexrace.info
--------------------------------------

   
Wie herkent deze mensen en wanneer en waar is deze foto 
gemaakt?

Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl , bel 0413-479322 
of loop binnen bij de redactie aan de Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 21:
Mw v/d Brand, Dommelrodelaan 13N te Sint-
Oedenrode heeft onderstaande doorgegeven:
(LINKS) Antonette vd Weetering, 
(RECHTS) An van Gerwen

Historische beelden
Aspergeteler 
Annie van Hoof 
in laatste Ger 
Gedaon

Wie regelmatig door het Rooise 
landschap fietst, ziet ze vlijtig aan 
het werk: de aspergestekers. Annie 
van Hoof is aspergeteler en is zo 
betrokken bij deze groente dat ze 
ook bestuurslid is van het Brabants 
Aspergegenootschap. Ze heeft 
zelfs een eigen aspergesymfonie 
geschreven. Reden genoeg dus 
voor Ger van de Wijdeven om bij 
Annie op bezoek te gaan om al-
les te weten te komen over asper-
ges.  Deze aflevering is de laatste 
in de rij van 36 Ger Gedaons die 
gemaakt zijn.  De uitzending is te 
zien van 1 t/m 14 juni om 10.00 
uur, 16.00 uur en 22.00 uur.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 31 mei kunt u 
op TV Meierij weer kijken naar een 
nieuw Rondje Rooi met:

-Inzegening Ritakapel in Boskant - 
Met Rooise ondernemers naar de 
Floriade - Beachsoccertoernooi in 
sportpark De Neul - Wielerkoers 
Hel van Brabant komt door Nijnsel 
- Bijenzwerm in de tuin, en dan? 
- Werkgroep Behoud Martinushuis 
pleit voor publieke functie gebouw 
- Open dag project Vlagheide - 
Jaarlijkse Dag van het Kasteel; een 
kijkje in kasteel Henkenshage (on-
derwerpen onder voorbehoud)

De advertenties die in de plaat-
selijke krant verschijnen over een 
uitzendbureau die buitenlandse 
werknemers van werk voorziet, 
is natuurlijk niet objectief te noe-
men. Wij hebben er met enkele 
bewoners uit Sint Oedenrode 
een andere mening over. 

Het zal wel waar zijn dat er di-
verse buitenlandse werknemers 
correct zijn en goed functioneren, 
zonder twijfel. Maar wij hebben 
een andere ervaring. Ik heb het 
uitzendbureau en de verhuur-
der op de hoogte gebracht van 
onze problemen, het resultaat 
van dit gesprek heeft nagenoeg 
niets op geleverd. Het pand waar 
deze mensen gehuisvest zijn, ziet 
er aan de buitenkant niet uit. 
Ons uitzicht is steeds wisselende 
werknemers voor open ramen, 
gekleed of gedeeltelijk ontkleed. 
We hebben gevraagd  voor het 
aanzicht, of de ramen van gordij-
nen voorzien konden worden. Dit 
is het resultaat van de raambekle-
ding waar wij tegen aan moeten 
kijken. Zie foto 1.

Fietsen die in een noodgang 
staan gestald, vastgeketend aan 

een ketting. Deze gang moet ook 
worden gebruikt voor bevoorra-
ding van de winkels. Containers 
met afval die bij de buren op en-
kele meters van hun deur staan, 
met de drankflessen ernaast. Zie 
foto 2. Nog maar niet te spreken 
van de ongemakken en geluids-
overlast van werknemers met 
misschien wisselende diensten die 
pal naast het pand naar binnen 
moeten. Het is ook de vraag hoe 
het zit met de brandveiligheid 
voor de omwonenden. Ook de 
reacties van de verhuurder tegen 
de bewoner van het naastgele-
gen pand was niet bepaald netjes 
te noemen. 

We hebben de gemeente en het 
centrummanagement de klach-
ten besproken. We wachten de 
resultaten van dit gesprek af. 
Naar onze meningen moet er nog 
veel veranderen, niet alleen bij de 
buitenlandse werknemers maar 
ook bij het uitzendbureau en ver-
huurder.

willem van den Heuvel 
Kofferen 21.

Foto 1

Foto 2
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Tot de laatste seconde met volle overgave gewerkt

Beduusd was ze zeker: Carla van 
de Wetering. Inmiddels is ze al-
weer bijna 30 jaar in het onder-
wijs. Sinds 1990 als kleuterjuf op 
basisschool Sint Petrus. Een paar 
maanden geleden moest ze vrij 
plotseling een punt achter haar 
schoolloopbaan zetten vanwege 
de gezondheid van haar man Ad. 
Na een fikse operatie gaat het nu 
gelukkig  goed met hem. Vandaar 
dat ze afgelopen vrijdag dubbel 
kon genieten van haar verlate af-
scheidsfeest op basisschool Sint 
Petrus. 

“Het mooie, juist van een klein-
schalige school zoals deze, is dat 
de onderlinge betrokkenheid zo 
groot is”, vertelt de juf: “Tot de 
laatste seconde heb ik met volle 

overgave gewerkt. Die kinderen, 
daar droom je van. Je bent er dag 
en nacht mee bezig. Juist daarom 
kan ik het nu loslaten. Het is goed 
zo. Ad en ik: we hebben allebei 
nieuwe energie om de volgende 
fase in te gaan.” Toch was het een 
geweldig afscheidsfeest. Carla’s 
ogen begonnen te stralen toen ze 
vertelde hoe haar kleuters haar die 
ochtend met de bus op kwamen 
halen. “Ad zei nog: ‘Doe die deur 
nou open’, maar dat wilde ik niet. 
Als je te vroeg opendoet, is heel 
de clou over. En toen begonnen 
alle kinderen te zingen, geweldig! 
Maar de hele dag is geweldig. Zie 
je al die mensen? Dat zijn allemaal 
mensen uit mijn eigen leefwereld.”  
Inderdaad had niet alleen de 
school gewerkt aan de feestdag. 

Een aantal vrienden, familieleden 
en buren zetten zich in bij diverse 
workshops. De kinderen van basis-
school Sint Petrus deden hun uiter-
ste best met drama, muziek, dans 
of beeldend. 

In de middag volgde de officiële 
voorstelling. Alle kinderen deden 
wel iets. Gekleed in fel gekleurde 
shirts beeldden ze uit wat er bij 
Carla zoal gebeurde op school. Er 
werd muziek gemaakt en gedanst 
met stokjes. “Carla, wat zullen we 
je gaan missen” zei Juf Yvonne aan 
het einde van de dag. “Het is wel 
een beetje raar dat we nu zo heb-
ben feestgevierd, want eigenlijk 
zijn we heel erg verdrietig dat je nu 
weggaat.”

De zittende dames zijn: Carla van de wetering zelf (met haar vinger 
omhoog) en Hanneke  van Lieshout De staande dames zijn vlnr: 
willemien Vermeulen, Karin Adams en Mai van den Akker  

Het is weer zo voorjaar 
en dan willen we er 

allemaal weer 
goed uitzien!

CELLULITE WEG EN 
CENTIMETERS VERLIEZEN

Kom naar Body Result en doe de Vacustep!

 
 

START NU 
EN BETAAL

€175,00 
i.p.v. €200,00

voor 20xVacustep.
Geldig in april 2012

www.bodyresult.nl      slank@bodyresult.nl

Bosseweg 7c
5682 BA Best
Tel. 0499-379787

Mgr. Bekkersplein 4
5491 EB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-870048

Maak een vrijblijvende
afspraak en informeer naar

de mogelijkheden.

Kom naar Body Result en doe de Vacustep!

Cellulite weg en 
CentimeteRs VeRliezen

Het is weer zo zomer 
en dan willen we er allemaal 

weer goed uitzien!

staRt nu 
en Betaal

 € 175,00 

i.p.v. € 200,00 
voor 20x Vacustep.

geldig in mei en juni 2012

Maak een vrijblijvende 
afspraak en informeer naar 

de mogelijkheden. 
Bosseweg 7c                                                        
5682 BA in Best 
Tel: 0499 – 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
5491 EB  St. Oedenrode

Tel: 0413 – 87 00 48

www.bodyresult.nl             slank@bodyresult.nl

DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

Voorverkoop at De Beurs: € 7,00
Deurverkoop: € 7,50

Inclusief 2 consumpties

1 juni 2012  - 20:00u tot 00:30u

Van 12 tot en met 15 jaar

DJJESSEE-MODE

Hillstreet

Junior

HillstreetJuniorPosterA0.indd   1 5/11/12   2:27 PM

De Beurs heeft een nieuw nummer 0413-470346

Nieuw in De Beurs: 
Hillstreet junior   
Hillstreet junior is een feestje dat 
speciaal voor de jongste jeugd van 
Sint-Oedenrode en omliggende 
dorpen georganiseerd wordt.  Het 
is een alcoholvrije discoavond voor 
jongens en meiden van 12 tot en 
met 15 jaar (middelbare school).

Daarmee speelt De Beurs in op vele 
verzoeken van ouders om dergelijke 
feesten te gaan organiseren, zodat 
hun kinderen gewoon lekker in Sint-
Oedenrode kennis kunnen maken 
met het fenomeen ‘stappen’.  Zo 
hoeven de ouders niet te halen/
brengen, zoals nu wel het geval is bij 
soortgelijke feesten in Lunenburg. 

Op omliggende middelbare scho-
len, zoals het Heerbeeck college in 
Best,  het Zwijsen en het Fioretti 
college in Veghel en het Elde col-
lege in Schijndel fungeren leerlin-
gen als mobiele verkopers. Zij zijn 
het verlengstuk naar de doelgroep 
en verkopen kaartjes waarbij ze 
zelf een winstaandeel per verkocht 
kaartje krijgen. Kortom, ze kunnen 
met een vlotte babbel hun eigen 
kaartje terugverdienen. 
We geven die avond tevens jong DJ-
talent een kans, DJ JOJO uit Nijnsel 
en DJ EVVIVA uit Best maken hun 
debuut in De Beurs. Als klap op de 
vuurpijl gaat DJ Jesse E-mode er met 
de populairste plaatjes voor zorgen 
dat de handjes de lucht in gaan.   

Het feestje is van 20.00u tot 00.30u, 
kaartjes zijn in de voorverkoop a 
€7,- inclusief twee consumptie-
munten te koop bij De Beurs Rooi 
en de mobiele verkopers. Aan de 
deur kost een kaartje €7,50, ook 
inclusief twee consumptiemunten. 
Schoolpas is verplicht. HILLSTREET 
JUNIOR vindt iedere 1e vrijdag van 
de maand plaats in De Beurs. 

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
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Het Alice! In wonderland 
programma.

Woensdag 30 mei

13.30 Film "Alice in Wonderland", tekenfilm van Disney, met high 
tea en ranja (5 euro)
15.30 Film "Alice in Wonderland", Johnny Depp, keuring 9 jaar 
met fris en popcorn (5 euro)

Donderdag 31 mei

20.15 Film "Pieds Nus, inclusief consumptie (5,50 euro)

Zaterdag 2 juni
Mariendael, High Tea en diverse workshops vrij toegankelijk.
13.00-17.00 High Tea en diverse workshops
 
Openlucht theater Mariendael toegang euro € 5,-
13.00 Bonte stoet met enkele deelnemers en de Brabant Band
13.25 Opening openlucht theater
13.30 Muzikale tour door Europa door de Brabant Band
14.30 Dansvoorstelling door Sunrise
15.00 Workshop presentatie door het Rooistheater
15.30 Oeck speelt "Alice!"
 
Openlucht theater Mariendael toegang euro 5,=
19.00 Oeck speelt "Alice!"
20.30 Muzikale afsluiting door Harmonie Nijnsel

Zondag 3 juni

Mariendael, High Tea en diverse workshops vrij toegankelijk.
13.00-17.00 High Tea en diverse workshops

Openlucht theater Mariendael toegang euro 5,=
13.00 Bonte stoet met deelnemers en de Brabant Band
13.30 Muzikale tour door Europa door de Brabant Band
14.00 Mathieu Dirven Concert  NJA en Harmonie Nijnsel
15.00 Workshop presentatie door het Rooistheater
15.30 Oeck speelt "Alice!"

Openlucht theater Mariendael toegang euro 5,=  
18.00 Concert van Nos Jungit Apollo
19.00 Oeck speelt "Alice!"

Dit programma wordt mogelijk gemaakt door medewerking van:
Oeck, Brabant Band, MIK-Pieter Breughel, Harmonie Nijnsel, Salus 
jongerenwerk, Dichterbij, Dansvereniging Sunrise, Fanfare NJA, 
’t Rooistheater, RKK Marktplaats Curioso, Bibliotheek de Meierij, 
Wijshart, CEC  Mariendael.

Met dank aan Rabobank St. Oedenrode Schijndel 
en de Gemeente Sint-Oedenrode.

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

Op donderdag 24 mei 2012 
wordt er op Mariëndael gestart met een kennismaking les:

Yoga voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
In deze periode van je leven verandert er veel en ontdek je veel. In jezelf, 
maar ook in de wereld om je heen.  Yoga kan je hierbij helpen.  Samen met 
leeftijdsgenoten leer je jezelf te ontspannen en te focussen op dat wat voor 
jou op dit moment belangrijk is. Dit kan b.v  zijn , school/studie, maar ook het 
maken van andere keuzes in je leven.
De kennismaking les is gratis, hierna volgt er nog een sessie van 4 lessen tot 
aan de zomervakantie. De prijs voor deze jongerensessie bedraagt 8,00 euro 
per les.
De lessen worden gegeven door Peggy Gerits, op de donderdagen 
van 18.15 tot 19.15 uur, de locatie is Cultureel centrum Mariëndael. 
Voor het aanmelden of informatie over de lessen kun je mailen of bellen naar: 

Tel: 0413-4 77 109  M: 06 - 52 21 36 52 E: info@de-bodhiboom.nl 
W: www.de-bodhiboom.nl

Openluchttheater 
Mariëndael  
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Vakantiewerkers 
gezocht!!

Heb jij deze zomer tijd over en wil je 
lekker bijverdienen? 

Wij zijn op zoek naar vakantiewerkers 
voor een bedrijf in Schijndel.

Interesse? 
Informeer naar de mogelijkheden.

Activus Technisch Personeel BV
Ridderplein 31, 5421 CX Gemert

Tel. 0492-367575 
E-mail: info@activus.nl

 
 
 
 
 
 
 

GELD EN MAKELAARDIJ is een kleinschalig financieel adviesbureau dat zich 
bezighoudt met hypotheken, verzekeringen, bankzaken en makelaardij.

Per 1 september 2012 zijn wij op zoek naar een

HYPOTHEEK-/ASSURANTIEADVISEUR 
30 uur p/w (3 dagen+2 avonden - uitbreiding in toekomst eventueel mogelijk)

Functie: Je bent samen met je collega´s het aanspreekpunt voor de klant en je 
geeft na een inwerkperiode een gedegen advies over verzekeringen, hypotheken en 
bankzaken. Je bezoekt de klanten en onderhoudt contacten met maatschappijen.

Functie-eisen: Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau en de vereiste 
Wft-vergunningen. Verder heb je zo’n 3 jaar relevante werkervaring, ben je 
stressbestendig, representatief, integer en bovenal heb je geen“negen tot vijf”-
mentaliteit: je bent bereid om met enige regelmaat ’s avonds te werken.

Wat bieden wij? Boeiend en uitdagend werk in een professionele en informele 
omgeving, goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden.

Interesse? Stuur vóór 10 juni 2012 je motivatie met curriculum vitae ter attentie 
van Henk Quinten.

GELD EN MAKELAARDIJ, 
Nieuwstraat 30, 5298 CL Liempde, T. 0411-631400, www.geldenmakelaardij.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wie  het  verhaal  van  Alice  leest,
Beware  het  bij  zijn  dromen,
Als  iets  moois  dat  ons  als  kind
Ooit  is  overkomen.
Een  van  die  magische  bloemen  die 
Ons  levenspad  omzomen

Personages
Alice: Marie-Louise van Heijst
 
Schaakfiguren:
Zwarte Dame: Rutger Kordelaar
Witte Dame: Patrice van der Kallen
Zwarte Koning: Tineke 
Boudewijns
Witte Koning: Paul Soetekouw
Zwarte Loper 1: Konijn, Ellie Janssen 
Zwarte Loper 2: Hoedenmaker, 
Patrick van der Heijden
Witte Loper 1: Kolderkat, Gonnie 
Swinkels
Witte Loper 2: Maartse Haas, 
Leon van Aalst
 
De namen van de Zwarte Pionnen
Janne van Helvoort
Iris Vulders
Fleur van Dongen
Sylke Reijnen
Lucie Groenendaal
Gwen Verberk
Fleur van den Broek
Maureen Maessen

De namen van de Witte Pionnen
Arwen van Kuijk
Roos van Dongen
Veerle Capelleveen
Micheline Jeuken
Lieke van Delft
June Jansen
Vera van Eyck
Jet Schoo
Debby van Tilburg

Andere personages:
Tweeling: Twee-Een en Twee-
Twee:  Angela Steenbakkers - van 
Gruijthuisen en Freddy Loeffen
Rups: Jos Hamelink
 
Productie: Ineke Bekkers
Regie: Nelleke van der Weide
Dans: Anne van Nistelrooij - 
Lepoutre
Geluid: Frans-Joseph van Riel
Grime: o.l.v. Connie Simons

Medewerking van vele 
vrijwilligers en ouders

Nog steeds kaarten verkrijgbaar voor hele programma

Alice in Wonderland is een prachtig verhaal, voor jong en oud

Alice is het verhaal van een jong 
meisje. Door vreemde ontmoe-
tingen en een wonderlijke wereld 
groeit zij door alles te ontdekken 
wat op haar pad komt. Is alles wat 
het lijkt? Is niets meer vanzelf-
sprekend? Alice is een verhaal van 
alle tijden. Ook in onze tijd  groei-
en mensen door hun ervaringen 
en hun verwondering over het le-
ven. Het is een verhaal voor jong 
en oud. Ook de versie die komend 
weekend in Rooi gespeeld wordt.

Theatergroep OECK speelt een 
heel eigen versie van Alice en 
brengt het verhaal naar onze tijd,in 
een samensmelten van theater, 
muziek, dans, ritme, fantasie, de-
cor, humor en effecten,voor ieder 
die zich wil laten verwonderen. 
Het buitenpodium van Mariendael 
zal het toneel zijn van een prachtig 
stuk, waar veel verenigingen uit 
Sint-Oedenrode aan mee werken.
Nelleke van der Weide is de regis-
seur van het toneelstuk. “”Deze 
variatie op Alice in Wonderland is 
voor mij heel bijzonder, omdat ik 
het zelf geschreven heb. Daar heb 
ik ongeveer een half jaar over ge-
daan. Er zijn heel veel varianten 
op het verhaal. Ik heb oude films 

bekeken en uiteindelijk ben ik tot 
een eigen versie gekomen”, zegt 
Nelleke trots. De acteurs spelen de 
schaakstukken van het schaakspel. 
Dus acht witte en act zwarte pion-
nen. Nelleke: “Het is prachtig om 
te zien hoe die tot leven komen. 
Mensen worden echt een type-
tje door bepaalde bewegingen en 
door stemgebruik. We hebben er 
allemaal ontzettend veel zin in, 
omdat we er samen al lang naar 
toe werken. Het wordt een prach-
tig kijk- en luisterspel.

In het stuk spelen kinderen en 
volwassenen mee. Dat geeft voor 
het publiek een hele mooie mix 
van speelstijlen. Alle kleding en 
alle decorstukken zijn door OECK 
helemaal zelf gemaakt. Dat maakt 
het nog specialer. Patrick is al jaren 
lid van OECK. Hij speelt in dit ge-
val de Hoedenmaker. “Ik moet dus 
de Koning en de Koningn onder-
steunen”, geeft hij uitleg over zijn 
rol. “Veel mensen zullen geneigd 
zijn om te vergelijken met Johnny 
Depp, maar ik geef er een totaal 
eigen draai aan. Het wordt een 
heel speciaal stuk. We hebben er 
met zijn allen ontzettend hard voor 
gewerkt en we hebben erg veel zin 

om het nu eindelijk te laten zien!” 
Er zijn nog steeds kaarten verkrijg-
baar. Ze kosten 5 € per stuk voor 
zowel volwassenen als kinderen. 
Ze zijn geldig voor het gehele mid-
dag- of avondprogramma op 2 of 
3 juni (dus niet alleen voor onze 
voorstelling). Het volledige pro-
gramma vindt u in de advertentie 
naast dit artikel.

Kaarten voor Alice! zijn te koop bij 
de VVV Sint-Oedenrode en aan de 

kassa van Mariendael. Daarnaast 
kunt u ook per email kaarten re-
serveren, deze worden klaargelegd 
voor u bij de kassa. De gereser-
veerde kaarten dient u een half 
uur voor aanvang op te halen bij 
de kassa van het openlucht thea-
ter Mariendael. Dat kan dan om 
12:30u of 18:30u zijn. Als u con-
tact met ons op wilt nemen dan 
kan dat via:contact@oeck.nl

Schrijf je nu al in voor solexrace: ‘Plaankgas dur Olland’
Vorig jaar werd een nieuwe tradi-
tie geboren: de 8 uurs Solexrace 
‘Plaankgas dur Olland’. Dit jaar 
maken we het spektakel nóg iets 
uitgebreider. Op 8 juli vanaf 11.00 
uur begint de voorronde van de 

Solexrace met de ‘ludieke klasse’. 
Kijk voor meer informatie op www.
solexrace.info. Vanaf 18.00 uur zal 
topband Tilt het feest muzikaal la-
ten losbarsten. Het uitgangspunt 
van elk Tilt-optreden is, dat de tent 

op z’n kop moet.  Aangezien Café 
D’n Toel het hele weekend al op 
z’n kop staat, zal dat vast wel luk-
ken. Kom gezellig naar Café D’n 
Toel en feest met ons mee.

Buitenpodium Mariëndael speel-
klaar gemaakt
Het grote Alice! weekend vindt 
plaats op het buitenpodium van 
Mariëndael. Speciaal daarom is 
het speelklaar gemaakt. Afgelo-
pen week tilde Gaffert BV met 
een grote kraan de zware banken 
van het podium. Locatiemanager 
van Mariëndael, Albert van der 
Heijden: “We maken zo ruimte 
voor het optreden, de hangjeugd 
kan er niet meer zitten en er wor-
den zitplekken voor het publiek 
gemaakt.” Ook zal er nog een tri-

bune worden geplaatst.

Personeel
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Suzuki Grand Vitara 1.6 
3drs Exclusive

Oktober 2006,  78312km
Nu Met:
1 jaar Garantie 
1 jaar Mobiliteits-garantie
Volle tank
Géén afleveringskosten

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraaff.nl

Van Dijk automobielen b.v. 

BMW X6 3.0DA Xdrive HIGH EXE LEDER NAV SPACEGRAUMET 2009
BMW X5 3.0SI Xdrive EXE NAV LEDER MONACOBLAUWMET 2008
2x BMW X 11.8IA Sdrive EXE NAV LEDER DAK BLAUW EN ZWART MET. 2011      
BMW 523IA TOURING EXE LEDER NAV SAPHIRZWARTMET 2011
BMW 520DA TOURING HIGH EXE LEDER NAV  SPACEGRAUMET 2011
BMW 525DA SEDAN HIGH EXE LEDER NAV  IMPERIALBLAUMET 2010
BMW 330DA TOURING EXE NAV M SP.PAKKET SPARKLING GRAPHITEMET 2006
2x BMW 318I TOURING ECC NAV met grijs en zilver  2009 2010
BMW 320D SEDAN BUSINESS LINE LEDER NAV TIEFSEEBLAUWMET 2010
BMW 116I URBUN LINE NAV ECC MIDNIGHT BLUE MET. 2011

Nieuwe Renault Master 
L2H2 met Airco
Kleur zilver metallic

Nu voorraadactie 
op = op: Van € 21.950,- 

voor € 20.950,- !!

Ford Focus 1.6 16V 74KW 
5D Futura Business
•	 Bouwjaar	sept.		2005
•	 Benzine
•	 Handgeschakeld

€ 9.250 

Uw officieel Mazda dealer

Mazda 2 1.3 Bifuel  11.000km 2011
Mazda 2 1.3 GT-M line  35.000km 2011
Mazda 3 1.6 Navigator  model 2012  3km     2011 
Mazda 5 2.0 GTM   780km     2011
Mazda 3 1.6 Diesel TS+  45.000km 2009
Nissan Almera 1.5 Acenta  75.000km 2005
Nissan Note 1.4 First  88.000km 2006

Auto van de week :
Peugeot 207 CabrioCoupé 1.6 47.000km 

mei 2008 voor de zonnige prijs van €12.950

apk 
accu’s
airco service
banden
onderhoudsbeurten

uitlaten
remmen
carwash
motorbrandstoffen
 

Bouwjaar: 2002      
Km. stand: 170493  
Motorinhoud: 1749 cc  
Vermogen: 116 pk  
APK: Ja    

prijs  € 2.350,-  

Peugeot 307 Oxygo 
1.6-16v 5-Drs
Bouwjaar: 2006
Km-stand: 138.895  
Carrosserievorm: 
Hatchback
Transmissie: 
Handgeschakeld

 € 8.950,-

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

U kunt bij ons terecht voor nieuwe en 
gebruikte Hyundai’s. 

Natuurlijk ook voor onderhoud, 
schades en reparaties van 

alle merken.

Volkswagen Golf 1.6fsi
Bouwjaar: 2005
Km-stand: 128.129  
Brandstof: Benzine
Vermogen: 116 pk

 

             €9.450,-

Daihatsu Move 2000   €1750,-
Fiat Doblo 1.9 geel kenteken 2004  €4500,-
Mazda 323 F 2.0 Ditd 1999  €1500,-
Opel Corsa 1.2 1996   €1250,-
Renault Express 1.6D bestel 1992  €850,-
Renault Megan Scenic 1.9 DCI 2011 €2500,-
Toyota Avensis2.0 D-4d Sedan 2002 €3500,-
Volkswagen Touran 2.0 fsi 2004  €10.500,-
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Nieuws: Diëtist wordt doorgaans wel vergoed

Waarom (dure) diëten volgen 
zonder goed advies, terwijl in uw 
dorp een specialist zit die samen 
met u zoekt naar een betere life-
style. Dat kan bij Marijke Mohr 
diëtetiek. ‘Ik zie er vanaf, want het 
wordt toch niet vergoed!’ is een 
veelgehoorde kreet. Toch berust 
die niet op waarheid. Voor velen 
is er namelijk goed nieuws!

Er heerst veel onduidelijkheid over 
de kwestie, maar de diëtist wordt 
doorgaans wel vergoed, ook in 
2012. Dat is goed nieuws voor veel 
mensen. Het afgelopen half jaar is 
er veel geschreven en gesproken 
over de vergoeding van de behan-
deling door een diëtist. Met ingang 
van 1 januari 2012 wordt de dië-
tist niet meer vergoed uit de basis-
verzekering, met uitzondering van 
de Ketenzorg. In vele aanvullende 
verzekeringen is de diëtist weer wel 
opgenomen. De informatie hier-
over in de media is vaak eenzijdig 
en onvolledig en dat schept veel 

onzekerheid en onduidelijkheid. 

De diëtist wordt vergoed vanuit 
de aanvullende verzekering of 
Ketenzorg (zie hierna). Een groot 
aantal verzekeraars heeft dieet-
advisering opgenomen in een of 
meerdere aanvullende pakketten 
en daarvoor geldt meestal geen 
eigen risico. Hieronder vindt u de 
meest voorkomende verzekeraars 
in onze regio en de bij hen gel-
dende vergoedingen: CZ: 2 uur 
dieetadvisering in alle pakketten 
(verwijsbrief noodzakelijk)  VGZ: 
4 uur dieetadvisering in Vitaal en 
Plus aanvullend pakket; ruim 8 uur 
in Mix pakket  Menzis: 4 of 6 uur 
dieetadvisering in alle pakketten 
IZZ: 4 uur dieetadvisering in alle 
pakketten  IZA : 4 uur dieetadvise-
ring in Classic pakket 

Alle andere verzekeringen heb-
ben een of meerdere pakketten 
waarin dieetadvisering is opgeno-
men. Patiënten met een bijstands-

uitkering krijgen 2 uur dieetadvies 
vergoed vanuit een collectieve ge-
meenteverzekering. Check dus uw 
persoonlijke pakket; u heeft vaak 
meer recht op zorg dan u weet. 
Mohr Diëtetiek, uw thuis in voe-
ding en coaching, kan samen met 
u kijken of in uw aanvullend pak-
ket de vergoeding is opgenomen. 

Ketenzorg
Daarnaast blijft de diëtist opgeno-
men in de zogeheten Ketenzorg 
Diabetes, dit is een vergoeding 
vanuit de basisverzekering. Hier-
voor geldt geen eigen risico. Men-
sen met een hoge bloeddruk en/of 
een verhoogd cholesterolgehalte 
krijgen het vaak ook via de keten-
zorg vergoed.

Er zijn dus veel mogelijkheden 
voor vergoedingen. U kunt altijd 
contact opnemen met Marijke 
Mohr, (telefonisch, via de mail, 
website of facebook) voor eventu-
ele vragen over bovenstaande en 
om samen te kijken naar de mo-
gelijkheden. Op de website onder 
het kopje “werkwijze” vindt u alle 
informatie over aanmelden, ver-
goedingen en kosten. 
En vergeet nooit: wat is uw ge-
zondheid u waard? Marijke Mohr 
is de specialist die u kan helpen 
met voeding en advies.

Mohr Diëtetiek, 
Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15
5491 GC  Sint - Oedenrode
0413 – 724600 / 06 53 19 97 98
contact@mohrdietetiek.nl, 
www.mohrdietetiek.nl

advertorial
Inwoners van Sint-Oedenrode gul 
voor MS, maar wie haalt ‘t op? 
De inwoners van Sint-Oedenrode 
zijn gul en geven graag tijdens de 
MS Collecteweek. Maar wie wil 
dit geld ophalen? Met het huidige 
aantal collectanten kan er niet bij 
alle voordeuren aangebeld worden.

Het Nationaal MS Fonds zoekt 
daarom meer collectanten voor 
de MS Collecte. “Vorig jaar zijn 
er 12 collectanten langs de deu-
ren gegaan, maar dat is echt te 
weinig”, zegt Pamela Zaat van 
het Nationaal MS Fonds. “Om bij 
alle 17925 inwoners aan te bellen 
moeten er eigenlijk ruim 75 collec-
tanten zijn”, vervolgt zij. 

Over MS wordt vaak gedacht dat 
het een spierziekte is. Maar niets 
is minder waar: MS is een zenuw-

ziekte, waarbij de beschermlaag 
rondom de zenuwen, het zoge-
heten myeline, wordt aangetast. 
Hierdoor kunnen de signalen van-
uit de hersenen de spieren moeilij-
ker bereiken of zelfs helemaal niet. 
Bewegen kan daardoor steeds 
moeilijk worden.

Het Nationaal MS Fonds is actief op 
de gebieden voorlichting, coaching 
én onderzoek. De MS collecteweek 
is van 19 t/m 24 november. 

Wilt u meer informatie? Neem 
contact op met Pamela Zaat, pa-
mela@nationaalmsfonds.nl     
of bel met 010-591 98 39 of ga 
naar www.nationaalmsfonds.nl 
Een donatie op giro 5057 is ook 
altijd welkom.

Nieuwstraat 76, 5683 KD Best Tel.: 0499-371237
www.modehuisvanelderen.nl

KORTING! KORTING! KORTING! KORTING! KORT-
ING! KORTING! KORTING! KORTING! KORTING! 

-10%

-30%

-50%

-75%

Bouw sporthal de Streepen verloopt volgens planning

De oude sporthal de Streepen, die 
dateerde uit 1968, is eind vorig 
jaar gesloopt. Op dezelfde locatie 
wordt nu een nieuwe, moderne 

sporthal gebouwd. Geholpen door 
het goede weer van de afgelopen 
weken verloopt de bouw van de 
sporthal volgens planning. Het 

glas is gezet. Een aantal kozijnen 
gesteld. Men is druk bezig met het 
aanbrengen van kabelgoten, cv 
installaties en luchtverwarming.

Dagelijks zijn ca 50 bouwvakkers 
van de firma Giebers druk in de 
weer met de afbouw. Momenteel 
zijn tegelzetters de kleedlokalen 
aan het betegelen, worden de 
voorzieningen voor de turntoestel-
len zijn in de vloer aangebracht. 
Deze week gaan ze aan de slag 
met het bouwen van de stijgers 
zodat de buitenkant kan worden 
bekleed met natuursteen panelen. 
De sportverenigingen hebben af-
gelopen weken informatie ontvan-
gen over het nieuwe seizoen wat, 
zoals het zich nu laat aanzien, op 
maandag 13 augustus kan begin-
nen.

Gebr. van Stiphout deelnemer Dag van de Bouw

Een kijkje achter de schermen bij 
een uniek bouwproject 
Bouwbedrijf Gebr. Van Stiphout 
is op zaterdag 2 juni deelnemer 
aan De dag van de Bouw. Dit jaar 
opent het Rooise bedrijf de poor-
ten van een prestigieus en uniek 
bouwproject in de Gestelse Buurt 
in Den Bosch. Daar bouwen zij, 
in opdracht van BrabantWonen, 
de Brede Bossche School (BBS) 
Nieuw Zuid. 

“Het bijzondere aan dit project is 
dat wij hele nieuwe technieken 
toepassen. Als eerste gebouw in 
Nederland wordt het PassiefHuis 
concept en het Frisse Scholen Con-
cept toegepast, de combinatie van 
beide concepten in één gebouw is 
uniek” vertelt directeur Jeroen van 
Stiphout. “Het binnenklimaat in 
scholen is over het algemeen niet 
optimaal. Door gebruik te maken 
van nieuwe producten en moder-
ne technologieën en technieken 
in het bouwproces heerst er in het 
nieuwe gebouw een gezond bin-
nenklimaat voor kinderen, leer-
krachten en andere gebruikers.”

Bij het PassiefHuis concept wordt 
optimaal gebruik gemaakt van de 
warmte van de zon, warmte van 
apparaten en lichaamswarmte van 
gebruikers. Het Frisse Scholen con-

cept betekent dat onder andere door 
optimale ventilatie de luchtkwaliteit 
in de klaslokalen wordt verbeterd. 
Uit onderzoek is gebleken dat door 
een gezonde luchtkwaliteit kinde-
ren zich beter kunnen concentreren 
en dat schoolprestaties verbeteren. 
Ook zorgt het voor minder ziekte-
verzuim..

Van Stiphout vult aan: “Het bou-
wen van deze school is een tech-
nisch hoogstandje. Daar zijn we 
trots op en dat willen we aan zo-
veel mensen laten zien. Onze me-
dewerkers zijn op zaterdag 2 juni 
aanwezig om rondleidingen te ver-
zorgen en toelichting te geven op 
beide concepten. Maar natuurlijk 
is er ook volop aandacht voor de 
bouw in het algemeen. Onze sec-
tor verkeert in zwaar weer en het 
is mooi als er een keer positieve 
aandacht is.”

De Dag van de Bouw vindt plaats 
op zaterdag 2 juni van 10.00 uur 
tot 16.00 uur. De bouwlocatie van 
de BBS Nieuw Zuid ligt nabij de 
Zuid Willemsvaart in Den Bosch 
aan de Albert Verweijstraat. De 
toegang is gratis. Kijk voor meer 
informatie op 
www.dagvandebouw.nl.

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

Goochelact, dans en zang in centrum Sint-Oedenrode
Komend weekend is er veel te bele-
ven in het centrum van Sint-Oeden-
rode. Stichting Rooi Promotie heeft 
een aantal leuke en diverse acts we-
ten te strikken. Goochelaar Magic 
Mike treedt op, de Berkenhofzan-
gers komen zingen en ook Dans-
school van Kasteren geeft op het 
Kerkplein een spetterend optreden.

Op vrijdagavond 1 juni van 19.00 
tot 21.00 uur loopt goochelaar 
Magic Mike door het dorp om 
mensen te verbazen met zijn trucs. 
Op jonge leeftijd leerde hij van een 
goochelaar enkele trucs en daarna 
was hij gegrepen door het goochel-
virus. Deze passie bracht hem tot 
de Nieuwe Uri Geller Show en ook 
bij Omroep Brabant mocht hij zijn 
talent laten zien. Kaarten, munten 
en touwen zijn onderdeel van zijn 
routines en zelfs horloges zijn niet 
veilig wanneer Magic Mike in de 
buurt is. Kom aanstaande vrijdag 
winkelen tijdens de koopavond en 
laat hem u verbazen en verrassen 

met zijn vingervlugheid. In dezelf-
de tijd treden de Berkenhofzangers 
op, op het Kerkplein.

Een dag later geven Neeltje van 
Kasteren en al haar dansers een 
spetterend optreden op het Kerk-
plein. Ze hebben weken geoefend 
en het resultaat is uiterst verras-
send en prachtig om te zien. Ze 

treden op 
v a n a f 
15.00 uur!
Kom dus op 
vrijdag en zaterdag gezellig een 
kijkje nemen in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Meer informatie 
over de Zomerevenementen: tel. 
0413-472241 of mail naar zome-
revenementen@gmail.com
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Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Hout, steen, glas, 
een juiste combinatie

Zwevende kastwand 
in diverse 

combinaties mogelijk

Alle 
kinderschoenen 

nu halve prijs 
+ 5 euro!

(m.u.v. sportschoenen, sandalen 
en Converse)

Snel naar van de Kamp 
Kinderschoenen!

 Hertog Hendrikstraat 12 
Sint Oedenrode

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

Duizenden nieuwsgierig naar gastvrij en groen Vlagheide

Als een bezige bij vliegt Ans Dek-
kers door de tuin van haar Land-
goed De Rijt. Net als de andere 
deelnemers aan Masterplan Vlag-
heide, heeft ze blijkbaar veel men-
sen nieuwsgierig gemaakt naar 
haar bezigheden. Het is namelijk 
druk in haar immense tuin. Enkele 
bezoekers rusten uit in de scha-
duw, anderen luisteren aandach-
tig naar een beeldhouwster en als 
wandelende vraagtekens komen 
om de haverklap gasten naar de 
gastvrouw om haar vragen te stel-
len. Ze geniet er zichtbaar van. 
Wat wil je ook. Het is prachtig 
weer en de mensen hebben het 
naar hun zin.

Op Tweede Pinksterdag hield 
Masterplan Vlagheide een Open 
Dag. Na de sluiting van de vuilstort 
Vlagheide, het afstoten van de mi-
litaire complexen door Defensie, 
de reconstructie landelijk gebied 

en de aanleg van de A-50 zijn voor 
de gemeenten Schijndel, Sint-
Oedenrode en Veghel aanleiding 
geweest om aan de slag te gaan 
met het Intergemeentelijk Master-
plan Vlagheide. In 2006 is door de 
drie gemeenten een Masterplan 
vastgesteld. Al sinds 2007 wordt 
er gewerkt aan de uitvoering. Nu 
was het tijd om het aan het publiek 
te tonen. 

De complete Vlagheide, dat zich 
typeert als gastvrij en groen, her-
bergt veel mogelijkheden tot 
ontspanning en recreatie. Vooral 
wandelaars en fietsers kunnen 
zich er uitleven. Maar ook golfers 
zijn over een aantal jaar aan slag. 
De oude vuilnisbelt wordt name-
lijk ingericht als golfbaan. Afgelo-
pen maandag konden mensen al 
proberen een balletje te slaan op 
de hoge bult. Bert de Leeuw uit 
Schijndel is al jaren bij het project 

betrokken. “Acht jaar geleden 
is het idee ontstaan om hier een 
baan aan te gaan leggen”, begint 
hij. “We stuurden een brief naar 
gemeente Schijndel met daarin 
ons idee. Toen het Masterplan 
kwam, bleek dat er twee partijen 
meer waren met een soortgelijk 
voornemen. Die hebben we nu 
gecombineerd. Binnenkort begin-

nen de eerste werkzaamheden. Ik 
zou zeggen dat we hier in 2016 
kunnen golfen.” Vrijwel direct na 
zijn lumineuze startte hij met een 
aantal mensen de golfclub ‘de 
Vlagheide’. Ze hebben al 250 le-
den, maar hebben dus geen eigen 
baan. Kregen ze ook kritiek op hun 
plan? “Eigenlijk niet”, vervolgt 
Bert. “Iedereen is enthousiast. 
Een enkeling vindt het onnodig, 
aangezien golfclub ‘de Schoot’ er 
ook al is. Toch denk ik dat de twee 
elkaar completeren. De Vlagheide 
wordt een heel andere baan door 
zijn verschillende hoogtes. Dat is 
bewust zo gemaakt met het oog 
op een eventuele golfbaan in de 
toekomst, dus eigenlijk stamt het 
idee al sinds het begin van deze 
vuilnisstort in 1983.” 

Op veel plekken is er een moge-
lijkheid tot het nuttigen van een 
bakje koffie en iets lekkers. Ook 
een overnachting in de natuur be-
hoort tot de mogelijkheden. Enkele 

voorbeelden in beide categorieën 
zijn de Koffie - en Theeschenkerij, 
de bijenhouderij van Ton Kusters, 
minicamping Favora en natuur-
camping/bistro ‘Het Goeie Leven’. 
Verder heeft het gebied veel be-
zienswaardigheden zoals De Eerdse 
Molen, prachtige fiets- en wan-
delroutes, de Eendenkooi en wijn-
gaard Domaines les Damianes van 
familie Van Boxmeer. Ook zij gooi-

den hun poorten open. Ilse van 
Boxmeer heette haar gasten wel-
kom op een zonovergoten terras. 
“Onze wijngaard was er natuurlijk 
al veel langer, maar het sluit perfect 
aan op het hele plan. Het voordeel 
is dat we nu onderling veel meer 
samen gaan werken. Het aanbie-
den van arrangementen is daarvan 
een voorbeeld. Of als mensen een 
overnachting zoeken dan sturen we 
ze naar een camping in dit gebied.”

Sommige plannen staan nog in de 
kinderschoenen, anderen zijn al tot 
volle wasdom gekomen. Op Land-
goed de Rijt, dat voor het eerst 
een open dag gaf, moet nog veel 
gebeuren. “Ik heb een plaatje in 
mijn hoofd van hoe het moet wor-
den”, aldus Ans, die ook wel Miss 
Hyacinth genoemd wordt. Een 
duidelijke verwijzing naar de pluk-
tuin op haar grond. “En met een 
vette knipoog naar de ‘bekakte’ 
Engelse sfeer van Miss Bouquet”, 
lacht ze. “Ik bied hier vooral een 
plek waar mensen kunnen genie-
ten van de natuur. Het kan hier zo 
stil zijn!” Ze slaat de spijker op zijn 
kop. Gastvrij en groen, typisch de 
Vlagheide. 

Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

Seniorenraad 
officieel een feit
Na een intensieve periode van 
voorbereiding en in goed overleg 
met de betrokken partijen is het 
dan zover. Op donderdag 31 mei 
zal om 10.30 uur notaris Mr. A.J. 
Grimbel du Bois de Statuten van 
de Seniorenraad officieel  vast-
leggen en daarmee is de stichting 
Seniorenraad Sint-Oedenrode 
officieel een feit.  

Het dagelijks bestuur met Wim 
van Kreij als voorzitter, Bert 
Heijen als secretaris en Tjeu Ver-
happen als penningmeester, zul-
len als comparanten  optreden.
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Ik weet niet meer wanneer, niet meer waar, maar opeens had ik het. Vroe-
ger nooit last van gehad. Nou ja, nooit…. Met m’n zusters en zwagers 
naar Spanje, toen ik ’n jaar of 12 was, over de route nationale via Moulins, 
Nevers, en Millau over het Centraal Plateau. Iedereen reed als een waan-
zinnige, bij een spoorwegovergang kwamen we los van de grond en toen 
we de bochtige kustweg van de Costa Brava afjakkerden, met piepende 
banden langs gapende afgronden, durfde ik niet uit het raam te kijken. 
Later groeide ik daar blijkbaar overheen, want ik klom in de hoogste bo-
men en liep met gemak over een richel. Toen ik bij de brouwerij werkte 
moest ik van tijd tot tijd met de andere brouwers de maïssilo’s schoon-
maken: de maïsgries koekte vast aan de betonnen wanden en diende 
dus verwijderd te worden. Vrijwilliger gezocht! Op zolder bevonden zich 
de luiken, waardoor je 20 meter diep de silo’s inkeek. Er werd een soort 
van lier op wieltjes boven geplaatst, aan een stalen kabel zat een stoeltje 
met een riem en zo daalde je onder langzaam geratel de diepte in. En ik 
moet u zeggen, ik vond het niet eens eng, nee, ik vond het zelfs leuk. In 
m’n handen had ik een soort van zelfgemaakte brede schoffel, waarmee 
ik de maïs van de wanden moest steken, en als ik niet bij alle hoeken kon 
komen duwde ik mezelf een beetje af en dan zorgde ik dat ik al schom-
melend de verste plek kon bereiken. “Voorzichtig”, riep de schijtebroek 
boven op zolder, die tevens moest zorgen dat ik omhoog en omlaag werd 
getakeld. Toen Max uit Zwitserland ons kwam versterken liepen we sa-
men ’n keer rond over de “apollo’s”, de 30 meter hoge lagertanks, die 
buiten de brouwerij stonden. Vanaf de top kon je het provinciehuis in Den 
Bosch zien staan. De loopbruggen bovenop waren van ijzeren raster, en 
dat beviel Max voor geen meter, duidelijk af te lezen van zijn bleke ge-
zicht. “En jij komt nog wel uit de bergen?” riep ik. “Heu, nou niet echt”, 
antwoordde hij…
Later haalde ik op de weg dezelfde roekeloze streken uit als destijds mijn 
zusters en zwagers – l’histoire se répète -. Mijn vriendin was de eerste die 
aanmerkingen maakte op het snelheidsniveau tijdens de beklimming van 
de Gotthardpas, terwijl ik daar zelf helemaal geen last van had. Ook mijn 
moeder vroeg mij pas als chauffeur als helemaal niemand anders meer 
kon. Bij elke bocht of tegenligger riep ze: “Huuh, zachtjes, rustig aan”. 
Toen wij met twee kleine neefjes naar Italië gingen en wij voortvarend 
de Alpenpassen trotseerden, moesten we de raampjes open zetten van 
de angstwinden, die ze lieten. Nee, haarspeldbochten en zo waren m’n 
grote liefhebberij.
En nu, niets meer hoge silo’s of bochtige afgrondweggetjes. Toen wij in 
de buurt van het Lago Maggiore met een bevriend paar per ongeluk ver-
keerd reden kwamen we uiteindelijk terecht op ’n soort geitenpad met 
rechts daarvan een gapende diepte. Na ’n paar honderd meter durfde 
ik niet meer verder en heeft mijn vriend het stuur over genomen, terwijl 
zijn vriendin en ik het nog verder vertikten om in de auto te gaan zitten. 
Lopen dus maar..
“Nog maar twaalf kilometer”, riep hij sarcastisch uit het raampje.
Goed, ik ben gelukkig niet de enige, ook als ik in m’n eigen kennissen-
kring kijk, maar het gaat wel eens ten koste van het algemeen plezier. De 
Gorges du Verdon zijn voor mij dus absoluut taboe, en de Eiffeltoren zal ik 
ook nooit opgaan. Nee, zo’n vier meter hoog op de steigers vind ik al héél 
dapper. “Je moet wel met beide benen op de grond blijven staan”, zei een 
omhoog gevallen jonge zakenman. En dat heb ik onthouden.

Vinaigrette.
Vrienden zeggen dat ik lekkere vinaigrette maak, daarom geef u mijn 
recept.
Ik maak mijn vinaigrettes altijd in zo’n plastic knijpfles met schenktuitje, 
dus ga ik van de volgende hoeveelheid uit:
75ml azijn, 300 ml arachideolie (1 op 4, dus)
1 tl grove mosterd, 1 tl scherpe (Dijon)mosterd
1 tl aromat, 10 druppels worchestersauce, peper uit de molen
Evt. 1 flinke tl honing (niet bij witte of donkere balsamicoazijn)
Roer azijn, mosterd, aromat, worchestersauce, peper en evt. honing los in 
een hoge mengbeker.
Zet er een staafmixer of draaiende garde in. Voeg druppelsgewijs de olie 
toe, langzaamaan steeds meer. De vinaigrette moet binden (emulgeren). 
Doe in een knijpfles en schud voor gebruik.
P.S. goed geëmulgeerde vinaigrette bindt onmiddellijk weer na schud-
den. Indien u rodewijnazijn, wittewijnazijn, frambozenazijn of sherryazijn 
gebruikt, zou ik wél wat honing toevoegen. Bij frambozenazijn kun je een 
deel van de olie vervangen door noten- of hazelnootolie. Let wel, deze 
olie wordt snel ranzig. Mensen, die allergisch zijn voor arachideolie (aard-
noten) kunnen deze vervangen door zonnebloemolie of druivenpitolie.

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

Hoogtevrees

Hej hej Rooienaren en anderse lezers 
van deze krant. Een nieuw verhaal 
een nieuw Zweeds avontuur.

Studiebezoek
Willem zit nu in klas 7 van de Stöde 
Skola. Tot zijn 16e jaar (klas 9) blijft hij 
op deze school. De leraren zijn nu al be-
zig met de toekomst van de leerlingen. Zo zijn ze pas naar Sunds-
vall geweest waar een presentatie was van verschillende vervolg-
opleidingen. Willem had daar in een simulator van een bosbouw 
machine gezeten. “Het lijkt zo makkelijk als je het ziet, maar het 
is toch moeilijker dan je denkt!” was zijn commentaar. Een vriend 
van de congierge van school had een half jaar geleden een enorm 
groot (waarschijnlijk de grootste van dit merk in de wereld) nieu-
we bosbouw-
machine aange-
schaft. Of Willem 
het leuk vond om 
hier mee naar toe 
te gaan? Het ant-
woord op deze 
vraag was niet zo 
moeilijk. De op-
leiding die hierbij 
hoort om op zo’n 
bosbouwmachine 
te rijden is moeilij-
ker dan je denkt, 
waarbij wiskunde 
een van de belangrijkste vakken is. Samen met de concierge Lars 
op pad naar het bos waar ze aan het werk waren. Het was voor 
Willem een ervaring om nooit meer te vergeten. Alleen de school-
bus moest bij terugkomst wel heel even gewassen worden...

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!!

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden.

Luch
tpo

st

Natuurexcursie naar “Moerputten” bij ’s-Hertogenbosch
De Heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode organiseert een na-
tuurexcursie naar de Moerputten 
gelegen nabij ’s-Hertogenbosch 
op zondag 3 juni. Het vertrek is 
om 9.00 uur vanaf de markt te 
Sint-Oedenrode, vandaar gaan we 
carpoolen naar ’s-Hertogenbosch. 

De Moerputten is een natuurge-
bied ter grootte van 120 ha en ei-
gendom van SSB. De naam geeft 
aan dat het een nat gebied is. Het 
gebied is een van de weinige over-
gebleven laagveenmoerassen in 
onze provincie. De Moerputten 
bestaat uit veel verschillende ter-
reintypes. Zo zijn er hooilanden, 
enkele blauwgraslanden, rietvel-
den, moerassen, open water en 
wilgenstruwelen te vinden. Nage-
noeg alle stadia van een verlan-
dend laagveengebied komen hier 
voor.  Er zijn talrijke zogenaamde 
legakkers.
Door de lage ligging heeft vroeger 
een sterke veenvorming plaats-

gevonden. Blijkbaar was het veen 
dik genoeg om te worden ontgon-
nen. Zo ontstonden twee plassen: 
de Lange Putten, waarover nu de 
grote Moerputtenbrug ligt, en een 
kleinere, de Moerput. Sporen van 
deze veen-ontginning zijn nog in 
het landschap te zien.

Het gebied heeft een rijke maar 
kwetsbare flora en fauna. Men ziet 
er reeën, vossen en roofvogels, 
zoals de buizerd. Ook zijn in het 
gebied enkele vlindersoorten uit-
gezet. Op de pijlers van de brug 
zijn korstmossen, bladmossen en 
muur- en steenbreekvarens te vin-
den.  Verder is er een bijzondere 
flora te zien met o.a. addertong en 
spaanse ruiter.

Prominent aanwezig in de Moer-

putten is de 600 meter lange 
spoorbrug, die een onderdeel was 
van de Langstraatspoorlijn. (in 
de volksmond ook wel het Halve 
Zolenlijntje genoemd, omdat er 
voornamelijk leer en aanverwante 
artikelen over dit spoor werden 
vervoerd). Deze is sinds 1972 niet 
meer in gebruik en sindsdien ern-
stig in verval geraakt. In 2010 is 
de brug opnieuw gerestaureerd 
en op 18 mei 2011 werd de brug 
weer geopend voor wandelaars. Er 
zijn 3 wandelroutes uitgezet door 
Staatsbosbeheer. 

Interesse in deze bijzondere na-
tuurexcursie komt dan naar de 
markt en ga mee. Iedereen is van 
harte welkom. Zorg wel voor ste-
vig schoeisel en als het nodig re-
genkleding. 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Dolf Jansen in Openluchttheater Mariahout

Vrijdag 8 juni om 20.30 uur treedt 
Dolf Jansen op in het Openlucht-
theater in Mariahout. Het is de 
eerste keer dat deze cabaretier te 
gast is in het Openluchttheater 
Mariahout. Hij brengt zijn nieuw-

ste programma: “Als ik het niet 
doe, doet niemand het…”. 

Rasartiest Dolf Jansen nadert 
zijn 25 jarig jubileum. Hij heeft 
nog steeds (bijna) al zijn haar en 
een lichaam waar menig dertiger 
zachtjes van moet huilen. Als ik 
het niet doe doet niemand het... 
gaat snoeihard aantonen waarom 
Dolf het doet, wat er moet ge-
beuren, waarom dat niet gebeurt, 
wiens schuld dat is en waar het uit 
gaat komen, als het zo doorgaat. 
Lees die laatste zin gerust nog een 
keer: Als ik het niet doe doet nie-
mand het... gaat snoeihard aanto-
nen waarom Dolf het doet, wat er 
moet gebeuren, waarom dat niet 
gebeurt, wiens schuld dat is en 
waar het uit gaat komen, als het zo 
doorgaat. Cabaret met een grote 
H, stand up zonder vangnet, poë-
zie die pijn mag doen, improvisatie 
tot op het balkon en hier en daar 
een kwinkslag. Omdat niemand 
anders het doet!  

Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
oltm.nl of aan de kassa van het 
theater. De kaarten kosten €15,- 
in de voorverkoop en €17,- op de 
avond zelf.
Zaterdag 2 juni heropening open-
luchttheater

De afgelopen jaren is er ontzet-
tend hard gewerkt om ons au-
thentieke openluchttheater om 
te toveren tot 'Laarbeeks trots'. 
En met succes. Dankzij een grote 
groep vrijwilligers is een schitte-
rende theateraccommodatie, met 
een nieuw paviljoen, artiesten-
gebouw, vernieuwde tribune en 
entree verwezenlijkt. Jong en oud 
is zaterdag 2 juni 2012 van harte 
welkom om de heropening van het 
theater in te luiden en te genieten 
van het nieuwe ‘Laarbeeks Trots’. 
De entree is gratis. Komt dat zien, 
horen, beleven en proeven! 
Voor meer informatie kunt u kijken 
op de site van het openluchtthea-
ter www.oltm.nl.

3d schilderijen

Tentoonstelling 
Ria van Aarle in 
de bibliotheek
Van 4 juni tot en met 16 juli 2012 
zijn er in de bibliotheek in Sint-Oe-
denrode 3d schilderijen van Ria van 
Aarle te bewonderen. De onder-
werpen van haar schilderijen zijn 
divers - van stillevens tot dieren. 

Ria van Aarle is door haar zus in 
Canada besmet geraakt met het 
maken van 3d schilderijen. Ze is 
daarvoor vier keer op en neer ge-
vlogen en toen is ze zelf gaan les 
geven, omdat haar zus haar niks 
meer kon leren.

Creatieve periode
Ria wilde alles eruit halen wat erin 
zat. Ze waarschuwt dat als je aan 
deze hobby begint, je er bijna niet 
meer vanaf komt. Ria is er zelf on-
dertussen mee gestopt, maar ze 
heeft het als een zeer mooie en 
creatieve periode ervaren. Ook 
haar man heeft een aandeel gehad 
in haar hobby. Hij heeft het inlijs-
ten voor zijn rekening genomen.

De tentoonstelling is gratis te be-
zoeken tijdens openingsuren van 
de bibliotheek. 
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Met uw kind naar de zon? Ga goed beschermd op reis!
Te veel kinderen gaan onbe-
schermd op reis. Wat veel mensen 
niet weten, is dat vaccinaties óók 
nodig zijn voor landen als Bulga-
rije, Kroatië, Turkije, Egypte, Tu-
nesië en Marokko. Zelfs voor een 
all-inclusive reis naar een resort! 
Hepatitis A (besmettelijke geel-
zucht) komt in deze landen nog 
voor, maar gelukkig is besmetting 
met vaccinatie te voorkomen. 

Kinderen zijn extra kwetsbaar op 
reis. Ze zijn gevoelig voor warmte, 
ziektes en de vaak minder goede 
hygiëne ter plaatse. Reizigersdiarree 

kan uw welverdiende vakantie aar-
dig in de war sturen. Maar met een 
goede voorbereiding kunt u veel 
gezondheidsproblemen voorkomen. 

Laat uw kinderen en uzelf vacci-
neren tegen hepatitis 
Maak snel een afspraak op het rei-
zigersspreekuur via www.ggdreizi-
gerszorg.nl of bel 0900-8222467 
(€0,10/min). Kinderen krijgen in de 
maand juni een leuke attentie als zij 
hun vakantieprik komen halen. 

Reizigersinformatie via social media
Reizigers kunnen tegenwoordig 

voor informatie over de GGD ook 
terecht op Facebook: www.face-
book.com/ggdreizigerszorg. Ook 
via het Twitteraccount 
www.twitter.com/ggdreizen kun-
nen reizigers het meest actuele 
gezondheidsnieuws ontvangen.  
De verpleegkundigen van team 
Reizigerszorg delen via deze social 
mediakanalen hun ervaringen (ui-
teraard met respect voor privacy), 
expertise, nieuwtjes, gezondheids-
weetjes en –tips met hun volgers. 
Ook houdt de GGD daar regelma-
tig een leuke actie.

Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Winterbanden

Airco service
Accu’s
Remmen
Uitlaten

 

Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 
Tel: 0413 - 42 05 00  www.bongersautos.nl

Al decennia 
een begrip

Verkoop van 
gebruikte auto’s

Dubbel feest op Kinderboerderij “Kienehoeve” 
Kinderboerderij bestaat 15 jaar! Op zich al een reden 
de vlag te hijsen, maar er is nog een reden om feest te 
vieren! De vrijwilligers van de Kinderboerderij zijn er in 
geslaagd het landelijke keurmerk Veilig en Verantwoor-
de Kinderboerderij binnen te halen. Om dit keurmerk te 
kunnen verwerven moet aan nogal wat eisen worden vol-
daan en juist daarin zijn de vrijwilligers met vlag en wim-
pel geslaagd! De kop boven dit verhaal is dus terecht; 
Dubbel feest. 

Zondagmiddag 3 juni  zal het nieuwe keurmerk voor het 
eerst te bewonderen zijn aan de gevel van het hoofdge-
bouw. Er is die middag van alles te zien en te beleven bij 
de kinderboerderij! Kinderen kunnen zich laten schmin-
ken, een mevrouw laat zien hoe je met een spinnewiel 
draden kunt spinnen, enkele imkers laten kinderen zelf 
uit was een kaars maken en een mandenmaker laat zijn 
manier van werken zien. Last (but not least)  komt er 
een meneer met 2 grote uilen (Oehoe’s) waarmee de 
kinderen op de foto kunnen! Vergeet dus niet uw fo-
tocamera mee te nemen! Kortom een leuk en leerzaam 
middagprogramma! Natuurlijk bent u van harte welkom 
met uw kinderen en/of kleinkinderen, de toegang is gra-
tis. De vrijwilligers van de boerderij zullen u graag ver-
welkomen. Noteer zondagmiddag 3 juni van 13.30 tot 
en met 17.00 uur in uw agenda!

Boeiende KBO-ZomerActviteiten 2012: een 11-tal
Van 3 juli tot 16 augustus op vele 
Rooise locaties voor alle Senioren. 
In de Zomertijd wil je  erop uit en 
leuke dingen doen, zowel binnen als 
lekker buiten. Alle Senioren uit Rooi 
en de kerkdorpen Boskant, Nijnsel 
en Olland, kunnen nu weer mee-
doen voor het  vierde jaar  op een rij 
aan de KBO ZomerActiviteiten. 

Zie het Programmaboekje in het 
KBO-Kontaktblad met boeiende 
activiteiten:
* Feestelijke opening met span-
nende muziekhow * Beautydag / 
workshop visagie * KBO-Filmclub 
met de natuurdocumentaire ‘Ea-
rth’ * Workshop Tai Chi, een nieu-
we wijze van bewegen * Vissen op 
de vijvers in park Kienehoef * Ge-

rechten maken voor een originele 
Engelse High Tea * Workshop op 
locatie “hoe maak ik betere foto’s” 
* Op excursie naar een modern 
boerenbedrijf  * Workshop Ikeba-
na, een prachtige vorm van Japan-
se bloemsierkunst * KBO-Filmclub 
met de Disney familiefilm “Pinok-
kio” * Feestelijke afsluiting met … 
een brunch in het kasteelpark 
Deelname is gratis of tegen een 
aantrekkelijk prijsje… inclusief de 
koffie en thee.
In een sfeer van ontspanning en 
ontmoeting zijn er tal van éénma-
lige binnen- en buitenactiviteiten, 
die boeiend zijn en waar je iets 
van op kunt steken. Leuk ook om 
eens mee kennis te maken, júist in 
een zomertijd, waarin vaak andere 

activiteiten stil liggen of waarin 
familie, vrienden of kennissen op 
vakantie zijn. 
Wees op tijd met het Inschrijffor-
mulier: uiterlijk 8 juni inleveren.
Let op! Aan sommige ZomerActi-
viteiten kunnen een beperkt aantal 
deelnemers meedoen. Hoe eerder 
u zich aanmeldt hoe meer kans. U 
dient zich altijd op te geven via het 
Inschrijfformulier dat u vindt in de 
Bibliotheek, Odendael en Marien-
dael. Op het Inschrijfformulier is 
vermeld, waar u dit kunt inleveren. 
Of email naar KBOSint-Oedenro-
deCentrum@live.nl
KBO ZomerActiviteiten is een sa-
menwerking van KBO’s uit Sint- 
Oedenrode, Boskant, Nijnsel, Ol-
land en WelzijnSalus. 

Damiaancentrum helpt voedselbank

Met een grote lading koffie schonk 
Damiaancentrum Nederland op 24 
mei een flinke ‘bak troost’ aan de 
Voedselbank Schijndel. De koffie 
werd ingezameld bij particulieren 
en bedrijven. Met deze schenking 
van meer dan 100 kilo kan de voed-
selbank de groeiende groep men-

sen, die een beroep op haar doet, 
van een lekker bakje koffie voorzien.

Omdat de aanvoer van allerlei arti-
kelen van bedrijven afneemt, terwijl 
er steeds meer mensen een beroep 
doen op de voedselbanken, bood 
Damiaancentrum Nederland aan om 

koffie in te zamelen. Dit is een van 
de producten, waar de voedselbank 
via de reguliere kanalen moeilijk aan 
kan komen. 
Met allerlei acties wordt gepoogd om 
van particulieren vacuüm verpakte 
koffie te krijgen. “Het is hartverwar-
mend om vast te stellen, hoe juist in 
deze tijden mensen klaar staan om 
anderen ‘een bakje troost’ te schen-
ken,” aldus Piet van de Tillaart, coör-
dinator van het koffieproject van het 
Damiaancentrum. 
Naast een groot aantal pakken koffie 
bevatte de schenking, die voor een 
deel afkomstig was van Coffee Uni-
ted, ook thee, coffeepads e.d. “Des 
te beter,” reageerde coördinator van 
de voedselbank Schijndel, Lex Kamp. 
“Ook daarmee kunnen mensen ge-
holpen worden!”
Damiaancentrum Nederland blijft 
voorlopig nog druk bezig met het 
koffieproject. Voor alle informatie, 
inzamelingspunten en info over de 
andere projecten van het centrum, 
zie www.damiaancentrum.nl .  

Trots draagt Piet van de Tillaart (rechts) de lading over aan 
een vertegenwoordiger van de voedselbank Schijndel
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Sint Oedenrode open:
Dinsdag & vrijdag van 12.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

In Eindhoven ook iedere

zondag open!

Tuinmeubels + binnenmeubels uit eigen import. NERGENS GOEDKOPER!

BTW 
ACTIE !!!

ALLES ZONDER BTW !!!

DEZE WEEK ALLES ZONDER BTW: DUS 
19% KORTING OP ALLES!!!

MAATWERK ZONDER 
MEERPRIJS!

Wij maken ieder meubel voor u op maat 
zonder dat u hier extra voor betaald!!!

SANUR TVKAST140x40x52cm VAN €449, NU VOOR €363,-160x40x52cm VAN  €499,- NU VOOR €404,-180x40x52cm VAN €569 NU VOOR €460,-

TUINBANK + BLOKSTOEL 

VAN €79,- NU VOOR €64,-

180x90cm VAN €459,- NU VOOR €371,-200x100cm VAN €489,- NU VOOR €396,-240x100cm VAN €629 NU VOOR €509,-260x100cm VAN €699,- NU VOOR €566,- etc.

CUENOS WICKER ARMCHAIR
VAN €129,- NU VOOR €105,-

INCL. KUSSEN

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

INCL. KUSSEN 

GRUTTERSKAST 
220x55/35x220 CM

VAN €1399,- NU VOOR €1130,-

TEAKHOUTEN

SCHOMMELBANK VAN €649,- 

NU VOOR €525,-

TEAKHOUTEN EETKAMERTAFELS IN NIEUW EN GEBRUIKT HOUT:Enkele prijsvoorbeelden:180x90cm VAN €459,- NU VOOR €371,-200x100cm VAN €489 NU VOOR €396,-240x100cm VAN €629,- NU VOOR €509,-260x100cm VAN €699,- NU VOOR €566,-



Woensdag 30 mei 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 25
Ruud en Henk klaar voor Alpe D’HuZes

De twee Rooise vrienden Ruud 
van Vijfeijken en Henk Gloude-
mans zijn na een half jaar voorbe-
reiding klaar voor Alpe D’HuZes. 
Naast het rijden van de nodige 
kilometers rondom Sint-Oeden-
rode, hebben ze bijvoorbeeld ook 
mee gedaan aan enkele toertoch-
ten. De laatste grote voorberei-

ding heeft het afgelopen Pink-
sterweekeinde plaatsgevonden: 
op zaterdag naar Melissant op 
Goeree Overflakkee gefietst en op 
maandag retour. Met de benen zit 
het dus wel goed!

Wat echter nog veel meer energie 
en vertrouwen geeft om de Alpe 

D’Huez vier maal te gaan beklimmen 
op 6 juni, zijn de vele donaties en de 
hartelijke belangstelling van mensen 
uit Sint Oedenrode en daarbuiten. 
De acties met de emballagebonnen 
bij Albert Heijn, Emté en Jumbo in 
Sint-Oedenrode heeft maar liefst 
€1000,- opgeleverd! De actie tij-
dens de winterbraderie, waarvan 
eerder in deze krant verslag werd 
gedaan, leverde €600,- op. Mede 
hierdoor gaan Henk en Ruud geza-
menlijk meer dan €13.000,- opha-
len voor het onderzoek naar kanker. 
De donaties gaan rechtstreeks naar 
het KWF. Meer informatie hierover 
is te vinden op de site www.opge-
venisgeenoptie.nl Via deze site zijn 
de belevenissen van Ruud van Vijf-
eijken en Henk Gloudemans ook te 
volgen en kun je zien hoe het met 
de donaties staat. Dit kan door het 
intikken van de naam in de zoek-
functie van de bovengenoemde 
site. Tijdens de beklimmingen zelf 
zijn ze ook live te volgen via de 
site. Tik deelnemer nr.129 in voor 
Henk en 147 voor Ruud. Doneren 
kan overigens nog steeds, ook na 6 
juni via de persoonlijke actiepagina. 
Alle beetjes helpen in de strijd tegen 
deze verschrikkelijke ziekte! Ruud 
en Henk gaan ervoor!

Ruud en Henk zijn er klaar voor!

Scouting bedankt Bonfloor

De scouting wil BONFLOOR be-
danken voor het deels sponsoren 
en borduren van onze groeps-
polo's van de Stam van Scouting 
Rooi. De groep Stam is een speltak 
van Scouting Rooi, hoofdzakelijk 
bestaande uit leiding/vrijwilligers, 
die wekelijks de Rooise Scouting-

kinderen een leuke avond/middag 
bezorgen. Zelf hebben zij ook om 
de week een activiteit, waarbij ze 
niet de scouting-uniformen dra-
gen, maar kiezen voor deze 'Stam-
polo's'. Zij bedanken BONFLOOR 
voor het borduren en deels spon-
soren van deze clubkleding.

Open dag bij 
Paardenmelkerij 
Bekkers 
Zondag 3 juni staan bij Paarden-
melkerij Bekkers de deuren open 
van 10 tot 17 uur. Deze dag is er 
van alles te proeven en is te  zien 
wat er met paardenmelk allemaal 
mogelijk is.

 Tijdens de open dag worden ook 
enkele nieuwe producten gepresen-
teerd. Zo kun je bonbons, likeur  en 
koemelkvrije muffins proeven. Deze 
laatste is speciaal ontwikkeld voor 
mensen met een koemelk allergie.
Wil je meekijken bij het melken 
van de paarden? Dat kan!  Om 
11.00, 13.00 en 15.00 uur kun je 
zien hoe wij dat doen. Daarnaast 
zijn er nog tal van leuke activitei-
ten voor de kinderen.
U ben van harte welkom op het 
compleet vernieuwde bedrijf van 
familie Bekkers, Hoogstraat 55 in 
Sint-Oedenrode.

DeMooiRooiKrant feliciteert Team 295 met hun geweldige teamprestatie

Het afgelopen half jaar trainde Team 295 zich helemaal suf om samen de Roparun van afgelopen weekend tot een goed einde te brengen. De ploeg leverde een geweldige 
teamprestatie en rondde de estafette af met een gemiddelde van in ieder geval 11 km/per uur. Dat was ook de doelstelling. Volgende week leest u meer in DeMooiRooiKrant.

De Zevensprong 2012: striphelden gezocht!
Over een maandje is het zover… 
op dinsdag 3 juli start de 26e 
editie van de Zevensprong, de 
Rooise kindervakantieweek voor 
alle kinderen uit groep 3 en 4 van 
het basis- en speciaal onderwijs. 
De kerngroep is al sinds septem-
ber vorig jaar druk bezig met het 
organiseren van deze week. De 
voorbereidingen zijn nagenoeg 
klaar, de laatste puntjes worden 
de komende weken nog op de i 
gezet. Alles wordt uit de kast ge-
haald zodat de ruim 300 kinderen 
en 50 vrijwilligers kunnen genie-
ten van een spetterende week!

Thema
Het thema van de 26e Zeven-
sprong is Striphelden gezocht. 
Tijdens de spectaculaire opening 
zullen er verschillende striphel-
den in het echt te bewonderen 
zijn, daarna zullen de kinderen in 
groepjes met namen als de Donald 
Ducks, Flinstones, Harry Potters, 
Jimmy Neutrons, Phineas & Ferbs, 
Wicky de Vikings, Rescue Rangers 
zich van hun beste kant laten zien 
tijdens alle activiteiten. 

Vrijwilligers en sponsors

De kerngroep is erg verheugd dat 
ruim voldoende enthousiaste vrijwil-
ligers zich hebben aangemeld! Ook 
is het fantastisch dat de stichting 
opnieuw kan rekenen op financiële 
steun van onze sponsors! Voorzitter 
Martin van Hastenberg: “Wij willen 
al onze trouwe sponsors bedanken 
voor hun steun. Het is fantastisch 

dat zij ondanks de ongunstige eco-
nomische situatie de Zevensprong 
een warm hart toedragen!”

Laatste voorbereidingen
In deze laatste weken voor de Zeven-
sprong legt de kerngroep de laatste 
hand aan de voorbereiding van de 
leuke knutselactiviteiten. Het levend 

ganzenbord wordt voor de laatste 
keer nagelopen en ook de spectacu-
laire feestmiddag met bingo wordt 
verder voorbereid. De programma-
boekjes voor de kinderen liggen bij 
de drukker en zullen half juni op 
school worden uitgedeeld. Ook de 
vrijwilligers krijgen binnenkort in-
structies tijdens de speciale vrijwilli-

gersvergadering. Kortom; iedereen is 
er bijna klaar voor om er een gewel-
dig mooie week van te gaan maken!
Gedurende de week is iedereen 
van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. Ook kunt u de Ze-
vensprong volgen via Twitter 
@zevensprongROOI of 
www.zeven-sprong.nl .

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?
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EK Voetbal 2012EK Voetbal 2012

Woensdag 13 juni:

Zondag 17 juni:
 

Aanvang wedstrijd: 20.45 uur
Vanaf 16.00 uur tot 00.00 uur: DJ JOHAN

Van 13.00 uur tot 17.00 uur
(Bekkers huifkartocht-draaimolen-megaglijbaan-Big Wheels)

Zaterdag 9 juni:

NEDERLAND – DENEMARKENNEDERLAND – DENEMARKEN

NEDERLAND – DUITSLAND NEDERLAND – DUITSLAND 

NEDERLAND – PORTUGAL 

Aanvang wedstrijd: 18.00 uur
van 20.00 tot 00.00 uur live muziek met de band: Eternity 

( Tijdens Eternity Live op groot scherm wedstrijd Portugal-Duitsland )

Aanvang wedstrijd: 20.45 uur
Vanaf 19.00 uur DJ MART

22.30 uur tot 00.00 uur: DJ MART

EK  2012 WORDT VERZORGD DOOR ROOI EVENTS

GRATIS

@RooiEvents
RooiEvents

Groot scherm op de Markt in St.Oedenrode

WIJ GAAN DOOR 

TOT AAN DE fINALE

IEDERE WEDSTRIJD 

EEN fEEST IN 

SINT-OEDENRODE !

NEDERLAND – PORTUGAL 

SPECIALE KINDERMIDDAG OP DE MARKT

desIgn 
pixelbox MEDIAPARTNERS:

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Prachtige 
lenteboeketten, 

zomergoed 
en accessoires

3 gangen keuze menu voor € 37.50 
(kijk op www.ladolcevita-son.nl en reserveer)

Mei en Juni op, dinsdag woensdag en 
donderdag 3 gangen keuzen menu voor 

€ 32.50 

La Dolce Vita | Kanaalstraat 1a - 5691 NA Son | 0499 474 087
Maandag Gesloten | www.ladolcevita-son.nl

La Dolce Vita
De betere Italiaan! 

Cas en Kris zwemmen mooi 
bedrag bij elkaar

Vorige week stond in deze krant 
een aankondiging van Cas en Kris 
die baantjes gingen zwemmen voor 
het KWF kankerfonds. Dat hebben 

ze afgelopen zaterdag gedaan. Een 
uur lang trokken ze baantjes en dat 
leverde ze uiteindelijk een bedrag 
op van 360,30 euro. 

HOSTINGWEBDEVELOPMENT

GRAPHIC DESIGN

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

www.pixelboxdesign.nl

Ruud van de Pol
Heuvel 17

5492 AC Sint-Oedenrode
06 24 80 95 65

desIgn 
pixelbox 

Rooise inbreng op festival 7th Sunday

7th Sunday is een groot dancefestival wat gegeven wordt in Erp. Afgelopen zondag vond het plaats. Er was 
ook sprake van Rooise inbreng. Samba Rooi en de Samba Girls traden op en zorgden met hun zomerse muziek 
voor extra tropische sferen. Ze vonden het geweldig om er een optreden te mogen verzorgen.

Picknicken tussen de koeien van 
melkveebedrijf van Acht

Picknicken tussen de koeien; Dat 
was het thema van de Campina 
Open Boerderij Dag. Melkvee-
bedrijf van Acht zette tweede 
pinksterdag de deuren open. Me-
nigeen nam van de gelegenheid 
gebruik en kwam gezellig lunchen 
in de wei. Bij aankomst kreeg ie-
dereen direct een gezellig geblokt 
kleed en melk was er uiteraard in 
overvloed. Daarnaast kon er bij 
de zuivelbar lekker geproefd wor-
den van de yoghurt, vla, kaas of 
koek met boter. Supermarkt Emté 
en Campina maakten het smullen 
mede mogelijk.

Alle vragen zijn het waard om 
gesteld te worden, dat was de 
insteek. Rian van Acht: “Veel 
mensen rijden langs en weten 
niet hoe het er nu echt aan toe 
gaat binnen het bedrijf. Op deze 
manier kunnen we iedereen een 
kijkje in de keuken bieden.” Of-
tewel… een kijkje in de stallen en 
in de wei.  “Een koe is gemiddeld 
negen maanden en één week 
drachtig”, legde John van Acht 

o.a. uit tijdens de rondleiding. 
“We proberen ze elk jaar een 
keer zwanger te krijgen, dat is 
gezond voor de koe. Zo’n ander-
halve maand voor de bevalling 
gaan ze met ‘zwangerschapsver-
lof’ en worden ze niet meer ge-
molken. Dat hebben ze verdiend. 
Zij verwennen ons met hun melk 
en wij hen met goede zorg.” 

Dat was te merken. De koeien 
blijken zelfs elk een persoonlijk 
afgestemd portie krachtvoer te 
krijgen. De juiste hoeveelheid 
kan John via de computer precies 
afstellen.  Voor het publiek viel er 
heel wat te zien, te beleven en 
te leren. Wist je bijvoorbeeld al 
dat een koe op een dag zoals de 
tweede pinksterdag wel zo’n acht 
emmers water leegdrinkt? Of dat 
koeien je hand likken vanwege 
het zout dat daarop zit? Dat vin-
den ze lekker. 

Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl
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Op deze 
    jubileumzondag 

beginnen we de dag 
met een gezellige brunch 

voor alle inwoners en 
oud-inwoners van Olland. 

 (die zich hiervoor  (die zich hiervoor 
hebben aangemeld)
Aanvang 11.30 uur

COVERBAND 
THE FOOLS

             The sky is the limit? Maar niet bij deze 
            heren dan ……! Deze prettig gestoorde 
          partyband behoort tot de absolute top van 
          de coverbands!  Laat je verrassen door de 
            meest waanzinnige covers en doldwaze             meest waanzinnige covers en doldwaze 
             medleys gedurende deze wervelende 
                 show. 
                          Nog nooit is gek zijn zo 
                           aanstekelijk geweest 
                             als bij deze heren!  

Aansluitend 
staat deze dag nog 

bol van leuke activiteiten 
voor jong en oud. Evenals 

voorgaande jaren is 
iedeiedereen hierbij van harte 

welkom!

Aanvang 13.15 uur

                     

              G@ZZERop

  Nog nooit van G@ZZERop gehoord? 
 Dat kan, want deze gelegenheidsband 
is speciaal in het leven geroepen ter ere is speciaal in het leven geroepen ter ere 
van het 1e lustrum van Ollend Dreijt Dur.  
Deze 15-koppige band bestaat deels uit 
muzikanten uit ons eigen Olland, aan-
gevuld met gerenommeerde muzikanten
  uit de regio en niet te vergeten Anne 
    van der Heijden uit Sint-Oedenrode. 

        Dus een volwaardige start van
           de avond vol pop, rock en 
                       onvervalste 
                      meezingers!
                                  

VRIJDAG 1 JUNI
aanvang 20.30 uur

ZONDAG 3 JUNI
RIDDERS EN JONKVROUWEN 

De middag 
wordt muzikaal 

opgeluisterd 
door DJ Nikky.

Het Sint 
Joris Gilde

laat je kennis maken 
met koningschieten. 

Wie van de 
volwassen gaat de volwassen gaat de 

uitdaging
aan?

Voor de 
echte durfals 

is er een 
spectaculaire 

roofvogelshow.

Heb je altijd
al een ridder

willen zijn? Maak
het mooiste 
ridderschild.

Denk je dat 
ringsteken 

makkelijk is?
Laat je kunsten
dan maar eens 

zien in een 
wedstrijd.wedstrijd.

ZATERDAG 2 JUNI
aanvang 20.30 uur

          COVERBAND 
              STOOT!
  
   STOOT! is een band met een grote diversiteit aan   
  hits uit de Nederlandse popgeschiedenis. De strakke   
 basisbezetting bestaat uit moddervette blazers, een 
   fantastische zanger en zangeres.    fantastische zanger en zangeres. 
      
       Van een polonaise met de STOOT! - uitvoering 
         van Guus Meeuwis tot springen op Kane en   
              Anouk.  STOOT! speelt al deze hits op 
                    energieke wijze die je direct 
                      meeneemt in haar show!

Naast alle 
genoemde activiteiten
vind je op het terrein 

ook nog: 
-Schminkkraam    - Middeleeuwse spelen    

- Knutselhoek               - Luchtkussen                       
- Scouting Rooi       - Boogschieten

- Poppenkast         - Zandbak

e
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Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Ruben Plaat en Jade Kluijtmans 
succesvol op DJK Oost-Brabant

Afgelopen weekend vond de eind-
ronde plaats van de District Jeugd 
Kampioenschappen Oost-Brabant 
in Geldrop. De Rooise tennissers 
Ruben Plaat en Jade Kluijtmans 
vielen hierbij in de prijzen. Nadat 
zij beiden de week daarvoor al 
hun kwalificatiewedstrijden wis-
ten te winnen, begon afgelopen 
weekend het hoofdtoernooi.

In de categorie Jongens Enkel t/m 
8 wist Ruben zijn halve finale in 
twee sets te winnen van de als 
eerste geplaatste Andy Hyunh.  De 

finale tegen Filip Hooijer werd met 
4-0 5-3 gewonnen en hiermee 
mag Ruben zich de beste tennis-
ser t/m 8 jaar van Oost-Brabant in 
2012 noemen.
Jade nam het in de Meisjes Enkel 
t/m 10 in de halve finale op tegen 
Jay Geraets . In de 2 ½ uur duren-
de wedstrijd trok Jade de wedstrijd 
in twee sets naar zich toe. In de fi-
nale moest Jade met 6-2 6-3 haar 
meerdere erkennen in de als eerste 
geplaatste Daniëlle Rieff . Met een 
tweede plaats kan ook zij terugkij-
ken op een geslaagd toernooi.

tennis

Ruben Plaat en Jade Kluijtmans laten trots hun beker zien

Goed weekend Stef en Jur wielersport

Stef en Jur hebben een goed 
weekend achter de rug in Wijk en 
Aalburg. Jur zat steeds voorin en 
probeerde een paar keer te ont-
snappen. Het lukte hem niet en 
het kwam aan op een eindsprint 
waarin Jur door een onbesuisde 
actie van een andere renner geen 
kans meer maakte op het podium. 

Hij werd zevende.

Bij Stef ging het hetzelfde als bij 
Jur, want ook daar wist niemand 
weg te komen. Stef trok de sprint 
zelf aan en zag zijn ploeggenoot 
Carl uit zijn wiel komen voor de 
laatste bocht. Hij haalde bijna het 
podium, maar de jury bepaalde dat 

Stef 6e was.  Er stonden zeven ren-
ners op een rij op de foto finish, 
iets wat niet vaak voorkomt.

Een dag later stonden ze allebei 
aan de start in Schaijk. Daar kwam 
het bij allebei ook weer aan op een 
massasprint. Jur werd zesde en 
Stef zevende.

Valse start Beach Soccer Nijnselbeachsoccer

Dit weekend werd het eredivisie 
Beach Soccer seizoen geopend 
in Sint-Oedenrode. BS Nijnsel 
/ TVE Sport speelde op 1e pink-
sterdag haar openingswedstrijd 
tegen BS Hoorn. Na een span-
nende wedstrijd werd het 2-2. 
De Noord-Hollanders bleken ver-
volgens sterker bij de strafschop-
pen. Tweede pinksterdag kwam 
Beach Soccer Egmond op bezoek. 
De promovendus had een aantal 
fysiek sterke spelers in huis en 
mocht uiteindelijk met een 6-4 
overwinning de lange reis terug 
naar huis maken.

In de openingsfase bleek dat Beach 
Soccer Hoorn haar selectie aardig 
versterkt had. Diverse spelers uit de 
top- en hoofdklasse van het Ama-
teurvoetbal waren van de partij. De 
openingsfase hadden de Nijnsel-
naren het dan ook erg moeilijk en 
mocht het met name doelman Joris 
van Gerwen en Rob vd Laar dan-
ken dat het na 1 periode slechts 1-0 
stond voor Hoorn. 
Gaandeweg de 2e periode kreeg BS 
Nijnsel / TVE Sport iets meer grip 
op de wedstrijd. Dit resulteerde uit-
eindelijk in de gelijkmaker van Paul 
van der Rijt die een vrije trap keu-

rig binnen schoot. Met een gelijke 
stand werd begonnen aan de laat-
ste 12 minuten. Hierin wist Nijnsel 
iets meer gevaar te stichten voor 
het vijandelijke doel. Het houtwerk 
werd diverse keren geraakt, maar 
het was uiteindelijk toch Hoorn dat 
op 2-1 kwam. Er zat een vleugje 
‘hands’ aan deze treffer overigens. 
Beach Soccer Nijnsel rechtte nog 
één keer de rug en het was de 
steeds beter in zijn spel komende 
Rene de Vries die vervolgens de 2-2 
aantekende met nog 2 minuten op 
de klok. Na een mooie aanval vol-
leerde hij de bal binnen. 

De verlenging moest er vervolgens 
voor zorgen dat er een winnaar 
ging komen. Hierin werd niet meer 
gescoord, waardoor strafschop-
pen de beslissing moesten gaan 
brengen. Gezien de vorm van 
doelman Joris van Gerwen ging 
Nijnsel met veel vertrouwen naar 
de strafschoppen toe. Helaas miste 
aanvoerder Paul van der Rijt zijn 
penalty. Beach Soccer Hoorn was 
daarna wel trefzeker en mocht 2(!) 
punten mee naar huis nemen. 

Promovendus BS Egmond kwam 
met een grote selectie naar Sint-

Oedenrode. In de eerste periode 
was het Paul van der Rijt die de 
1-0 wist aan te tekenen. Egmond 
kwam echter al snel op een 2-1 
voorsprong.  Wederom van der 
Rijt zorgde voor de gelijkmaker.
In de 2e periode was het Egmond 
dat doelman Jeroen van Gastel 
steeds vaker onder vuur nam. Twee 
van deze inzetten waren de Nijnsel-
se goalie onmachtig. In de laatste 
periode ging BS Nijnsel  / TVE Sport 
meer risico nemen. Direct leverde 
een variant in de aftrap de 3-4 op. 
Roel van de Sande pegelde de aan-
sluitingstreffer binnen. Nijnsel ging 
nog wat meer risico nemen en dit 
resulteerde helaas niet in het ge-
wenste effect. Uiteindelijk was Paul 
van der Rijt nog één keer trefzeker, 
maar het stond op dat moment al 
3-6 en dit was dus van louter statis-
tische waarde. 

Volgende week krijgt BS Nijnsel / 
TVE Sport een herkansing op de 
Markt in Maastricht, waar twee 
zware wedstrijden op het pro-
gramma staan tegen meervoudig 
landskampioen Augustin uit Tiel 
en Beach Soccer Zwolle. Hopelijk 
kunnen dan de eerste punten van 
dit seizoen worden bijgeschreven. 

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

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

VADERDAG TIP!

Vaderdag Mooi Rooi.indd   1 3/8/2012   12:29:16 PM
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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 mei 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

Aanbiedingen geldig t/m 30 juni 2012
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Kyro van Schijndel en Koen van 
der Wijst in halve finale WK BMW

wielersport

Afgelopen week werd de WK BMX 
verreden in Birmingham (Eng). Er 
waren rijders uit veertig verschil-
lende landen waarvan twee uit 
Sint-Oedenrode, namelijk Kyro 
van Schijndel en Koen van der 
Wijst. Allebei haalden ze de halve 
finale. Een zeer knappe prestatie. 
Honderd deelnemers per klasse 
streden om acht finale plaatsen.
Kyro van Schijndel (boys 9 jaar) 
reed de volgende uitslagen: Man-
ches: 1-1-2, 1/8e finale  3e, 1/4 
e finale 3e en 1/2 e finale 7e (ge-
vallen) Koen van der Wijst (van 
Kuringe adviesgroep) reed ook een 
prima kampioenschap. Hij boekte 
de volgende resultaten: manches  
2-3-3, 1/8e finale 4e, 1/4 e finale 
3e, 1/2 e finale 7e

kanoën Internationale slalomwedstrijd op 
de Rooise Dommel

HKC, de kanovereniging uit Sint-
Oedenrode, houdt aankomend 
weekend belangrijke wedstrijden 
op hun baan in de Dommel. Ze 
nodigen iedereen van harte uit om 
te komen kijken naar de verras-
send spannende en interessante 
sport. DeMooiRooiKrant was erg 
benieuwd wat de wedstrijd pre-
cies inhoudt en voelde daarom 
Lars Dijkema aan de tand. Een lid 
dat nauw betrokken is bij de or-
ganisatie.

Wat houdt het evenement in?
“Elk jaar worden er door het land 
een aantal slalomwedstrijden ge-
varen: de Holland Cups. Ook wij 
als Hooidonkse Kano Club orga-
niseren elk jaar zo’n wedstrijd. Dit 
jaar is het een extra speciale editie, 
aangezien deze wedstrijd ook geldt 
als het Nederlands Kampioenschap 
voor Scholieren. Ons grote talent 

Mouhriz is een favoriet. Binnen 
onze club worden er veel disciplines 
beoefend, waaronder het raften 
(Team Fl’eau).  Zaterdagavond is 
er een slalomsprint, met een spec-
taculair parcours, muziek en special 
effects en natuurlijk een koud bier-
tje. Op zondag zijn de slalomwed-
strijden en is er ook een raftwed-
strijd.  Tijdens de raftwedstrijd is er 
een demonstratie van Team Fl’eau, 
die afgelopen weekend hun titel 
in de raft hebben geprolongeerd. 
Zaterdag begint het weekend met 
de afvaart wedstrijd om 14.00 uur. 
Zondag starten de wedstrijden om 
9 uur. Voor meer informatie kijk op 
onze website: www.kanoinrooi.nl.”

Wat betekent het voor de club?
“Het is misschien wel hét hoogte-
punt. Veel van onze leden zijn al 
een aantal weken in de weer om 
alles te organiseren en om er een 

groot feest van te maken! Verder is 
het vooral een heel gezellig week-
end en zie je dat we als club een 
grote familie zijn.”

Is er meer interesse voor jullie 
sport nu de baan verbeterd is?
“Veel leden die eigenlijk waren ge-
stopt met varen zijn toch weer in de 
boot gestapt. Iedereen is een stuk 
meer betrokken bij de club. Ook 
hebben we tijdens onze maandag- 
en woensdagavond trainingen 
veel meer bekijks. Helaas hebben 
we nog weinig jeugdleden, maar 
iedereen is welkom natuurlijk!”

Waarom moeten mensen komen 
kijken?
“Het is een weekend vol spektakel. 
Er is van alles te zien. Zaterdag-
avond is de slalomsprint, waarbij 
ons parcours omgetoverd wordt in 
een disco! 

Afsluitingsfeest voor leden van 
vv Boskant

voetbal

Nog één “karwei” staat er voor de 
seniorenleden van vv Boskant op 
het programma: het afsluitings-
feest.  Daarna kan voetballend 
Boskant op vakantie. 

Je mag het de laatste loodjes noe-
men. Klopt, maar zeker niet de 
meest onplezierige! Vrijdag 1 juni 
aanstaande sluit de jeugd haar 
competitie af met het intussen tra-
ditionele treffen met de ouders. 
Om 18.30 uur bijten de F, E en D2 

pupillen de spits af; vanaf 19.30 
uur betreden de D1 pupillen en 
de C-junioren het strijdperk en om 
20.30 uur is het de beurt aan de B 
en A-junioren. Vanzelfsprekend is 
er na de wedstrijden volop ruimte 
voor de 3e helft. DJ Rens zorgt 
voor de muzikale omlijsting. 
Eén dag later is het de beurt aan 
de senioren leden met hun part-
ner. Op een geheel andere manier 
wordt de competitie 2011-2012 
afgesloten. Door het 6e elftal is 

aan het afsluitingsfeest het thema 
“EK-bal” meegegeven. Dè gele-
genheid om de oranje outfit en 
meezingers aan een laatste test 
te onderwerpen. In verband met 
het oefenduel dat het Nederlandse 
team speelt tegen Noord-Ierland is 
de aftrap van het afsluitingsfeest  
om 19.45 uur.

Meer info vindt u op de v.v. Bos-
kant site: www.vvBoskant.nl 

Ollandia in extra nacompetitie tegen Constantia
Tot 10 minuten voor het einde 
waren door de 1-0 voorsprong 
van Keldonk de vooruitzichten op 
promotie voor Ollandia nog goed, 
maar door een late goal van SDDL  
en de 1-1 einduitslag is promotie 
van SDDL een feit en valt Keldonk 
definitief buiten de prijzen. Voor 
Ollandia, als 2de geëindigd in de 
reguliere nacompetitie, volgt nu 
nog een extra nacompetitie met 
nog 7 teams uit nacompetities van 
andere 5de klasse. 

Deze 8 teams strijden nu nog voor 
1 promotieplek, waarin dan ge-
speeld wordt volgens het knock-
out systeem. Ollandia zal daarin 
dan op 3 juni voor de 1ste ronde 
moeten uitkomen tegen de nr 2 
van de nacompetitie uit de klasse 
5G, Constantia uit Wanroij.  Deze 

wedstrijd moet zondag 3 juni in 
overleg met de tegenstander, er-
gens tussenin gespeeld worden op 
neutraal terrein, waarvan de locatie 
op dit moment nog niet bekend is.  
Kijk voor de locatie waar gespeeld 
zal worden op www.ollandia.nl. Bij 
winst zondag volgt nog een extra 
wedstrijd tegen de winnaar van SV 
Oostrum - Milheezer Boys op 10 
juni. De winnaar van die wedstrijd 
speelt vervolgens op 17 juni  de fi-
nale tegen Spcl WVV'28, Wijnan-
dia, SV Münstergeleen of RKSVN, 
waarna de uiteindelijke winnaar 
zich komend seizoen 4de klasser 
mag noemen. 

Nog een flinke weg te gaan, maar 
toch nog een extra kans om alsnog 
promotie af te dwingen. Ollandia 
rekent ook in deze wedstrijden weer 

op de steun van veel supporters.

Programma:
Zondag 3 juni: Voor locatie zie 
www.Ollandia.nl 
Constantia 1 – Ollandia 1  14.30 
uur.

Argo

Komend weekend wordt in het Pie-
ter van den Hoogenband zwemsta-
dion in Eindhoven de Speedo Finale 
gehouden. Namens Argo zullen 10 
zwemmers en zwemsters deelne-
men aan deze wedstrijd. Aanvang 
zaterdag en zondag om 13.00 uur.

zwemmen

jeu de boules

Tête à tête toernooi bij De Klutsers

Zondag 1e pinksterdag hield Bou-
lesvereniging De Klutsers haar 
jaarlijkse clubkampioenschap tête 
à tête. Een schitterend mooi toer-
nooi, zeker toen de zon zich van 
haar beste kant liet zien.

Aan het toernooi, dat de hele dag 
duurde, namen 20 leden deel. 10 
Dames en 10 heren. Bij deze sport is 
het gebruikelijk dat er geen onder-
scheid naar sekse wordt gemaakt 
dus spelen de dames ook tegen 
de heren. Allen werden in 4 poules 
van 5 ingedeeld, zodat men 4 par-
tijen in de voorronde speelde. De 
beste twee van elke poule gingen 
door naar de kruisfinales. Dat wa-
ren achtereenvolgens Gina van der 

Loo, Theo van de Koevering, Ma-
ria van de Koevering, Martien Ver-
santvoort, Ad van de Tillaar, Jo van 
Oirschot, Ad Hurkmans en Frans 
van der Velden. Na de kwartfinale 
ging door: Theo vd Koevering die 
in de halve finale tegen Ad van de 
Tillaar met 13-11 won en Frans vd 
Velden die met 13-8 van Martien 
Versantvoort wist te winnen. In de 
finale moest Theo vd Koevering het 
nipt afleggen tegen Frans vd Vel-
den met 11 tegen 13. Frans mag 
voor dit jaat weer de titel Maître du 
Pétanque dragen. Martien Versant-
voort speelde om de derde plaats 
tegen Ad vd Tillaar door met 13-4 
te winnen. Voor allen was er een 
prijs en voor Frans een oorkonde.  

v.l.n.r.: Ad van de Tillaar, Martien Versantvoort, 
Theo van de Koevering en Frans van der Velden.

Uitslag JBC Boskants Boeleke – 
De Klutsers
Het was een schitterende avond 
vanwege het weer om buiten te 
spelen. Dit verhoogde ook de ge-
zelligheid na afloop om na te ge-
nieten van deze sportieve avond. 
De fruitprijzen gingen: 3 naar Nijn-
sel en 3 bleven er in Boskant.

De uitslag van 22 mei 2012 zag er 
als volgt uit:
1 Truus Bekkers 3 gew.+22
2 Marij Hurkmans 3 gew.+18
3 Joan v. Hastenberg 3 gew.+16
3 Henk Smulders 3 gew.+16
4 Maria v.d. Koevering 3 gew.+12
5 Ad v.d. Tillaart  2 gew.+18

Familie van Stiphout-Siertsema  
sterk in Leende

paardensport

Dit weekend was het Pinkster con-
cours hippique in Leende. Een erg 
mooie wedstrijd, vooral omdat er 
op hetzelfde terrein zowel dres-
suur als springen verreden werd. 
Zo waren de Nijnselse dressuur- 
en springruiters in de gelegenheid 
om elkaar te zien rijden. 

Familie van Stiphout- Siertsema de-
den het zowel in de dressuur als in 
het springen goed. Moeder Marie-
ke Siertsema met Zarotte behaalde 
een hele knappe 2e prijs in de Z2 
dressuur. Zoon Martijn van Stip-
hout met zijn paard Allure ging, na 
een snelle barrage zonder fouten, 
met de winst in het L springen naar 

huis. Ook dochter en zus Marloes 
van Stiphout viel in de prijzen; zij 
mocht zich in het B springen met 
Beauté als 6e opstellen. 

Daarnaast vielen Teun Kluijtmans en 
Eline Peters met het springen weer 
in de prijzen. Teun werd met Corne-
lis 4e in het B springen en Eline werd 
met Balinda FS 5e in het L springen.  
Op eerste pinksterdag waren het de 
ponyruiters die in Leende aan start 
kwamen. Rachel Peters en Micky 
bewezen weer een goed duo te 
vormen door een 2e prijs te behalen 
in het springen klasse AB-L. 

Eveline van de Ven reed ook nog 
een dressuurwedstrijd in Schijndel. 
Waar ze met het paard Allure een 
mooi resultaat behaalde. Ze werd 
3e in de klasse M1.

Veerle van de Pasch pakt derde prijs
De Vresselse Ruiters zijn deze 
week op concours geweest in 
Leende, waar Veerle van de Pasch 
weer sinds lange tijd in de DB-
dressuurring startte met Gandalf 
en meteen een 3e prijs mee naar 

huis mocht nemen! Ook nam ze bij 
het springen in de klassse DL met 
Gandalf de 3e prijs in ontvangst. 
Een mooie 1e Pinksterdag geweest 
voor Veerle.

B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337    
DE NIEUWSTE TREND DE NIEUWSTE TREND 
OP TELECOM GEBIED

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak
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Kijk voor meer foto´s 
op www.mooirooi.nl
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Dinsdag 5 juni 
start Avond4daagse bij 

De Vriendschap!

Met live band ´Jailbreak´ en diverse gastoptredens.  
Deze avond tussen 19.00 en 23.00 uur tegen inlevering 

van deze advertentie tweede bol ambachtelijk 
Italiaans schepijs gratis bij ijssalon ‘Amicio’. 

Aanvang 18.30-23.00 uur
Entree is gratis
Locatie: terras bij De Vriendschap

Pastoor Teurlingsstraat 30
5492 EE Sint-Oedenrode

0413 472572

www.devriendschapboskant.nl

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

Spelen in de stralende zon tijdens Rhode Clubdag
Rhode pakte dit weekend flink uit. 
Behalve de organisatie van het be-
faamde beachsoccer was het ook 
weer tijd voor de Rhode Clubdag. 

Voor zowel de senioren als de 
jeugd stond er veel op het pro-
gramma. De kleintjes speelden er 
op zaterdagochtend/middag lustig 

op los op het veld naast het eve-
nemententerrein. Dat levert altijd 
mooie plaatjes op. Kijk voor nog 
meer foto’s op www.mooirooi.nl

vervolg voorpagina

Beachsoccer evenement niet meer weg te denken uit Sint-Oedenrode
Spelers klaagden over teveel ste-
nen tussen het zand en dat leverde 
enkele vervelende wondjes op. 
Toch mocht het de pret niet druk-
ken.

Op 1e en 2e Pinksterdag was het 
de beurt aan de volwassen heren- 
en damesteams. Ook steeds meer 
vrouwen schrijven zich in voor het 
prestigieuze toernooi. Ze lijken het 
spelletje steeds beter onder de knie 
te krijgen. Tevens bij de vrouwen 
werden de nodige combinaties uit 
de hoed getoverd en mooie doel-
punten gemaakt. Uiteindelijk ston-
den ‘de Verkus’ tegenover ‘Waar 
is dat gras’ in de finale. Net als bij 
de heren moesten strafschoppen 
de beslissing brengen en ‘de Ver-
kus’ beschikten uiteindelijk over de 
beste zenuwen. 

Alle wedstrijden stonden onder 
leiding van een vijftal officiële 
scheidsrechters uit het Westen van 
Nederland. De meesten van hen 
zijn al jaren aan dit toernooi ver-
bonden en voelen zich hier dan 
ook helemaal thuis. De 66-jarige 
Rotterdamse grappenmaker Roe-
lof Niesing komt hier al zeven jaar. 

Roelof: “We blijven het hele week-
end hier slapen. Vanavond gaan 
we weer naar huis, want we moe-
ten morgen gewoon weer werken. 
Samen fluiten we vaker toernooi-
en, maar Sint-Oedenrode is heel 
speciaal. Het heeft een bepaalde 
aantrekkingskracht en de mensen 
zijn hier enorm hartelijk! Volgend 
jaar zijn we er zeker weer bij.”

Organisator van het eerste uur, Ro-
bert Barclay, bedankte de mannen 
met de fluit in zijn afsluitspeech. 
Ook sprak hij een speciaal woord 
van dank uit naar het deelnemers-
veld en het publiek. “Zonder jullie 
enthousiasme en sportiviteit had-
den we dit toernooi nooit kunnen 
organiseren. Mijn complimenten 
voor iedereen!”, jubelde hij. Daar-
naast richtte hij zich tot de tiental-
len vrijwilligers, Peter ‘de speaker’ 
en de onmisbare sponsoren die 
met goederen en financiële mid-
delen een duit in het zakje hebben 
gedaan. Het blijkt een sterke basis 
voor een prachtig toernooi.

Het grootste compliment is mis-
schien nog wel weggelegd voor de 
organisatie. Behalve Robert Barclay 

horen daar ook Paul der Kinderen, 
Ed Sabel en Ronald van Doorn bij. 
Dag en nacht stonden zij klaar om 
er het beste van te maken. Het 
schema zat verdraaid goed in el-

kaar en ook interactief was het een 
lust voor het oog. Alle wedstrijden 
waren te volgen via Twitter, even-
als leuke gebeurtenissen en feitjes. 
Foto’s en tekst kwamen voorbij op 

een groot scherm op het podium. 
Iedereen is benieuwd wat volgend 
jaar weer uit de mouw wordt ge-
schud.
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autosport Fiat-equipe klaar voor 5e 
deelname ELE Rally

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 juni 
wordt voor de 48e keer de ELE Ral-
ly rondom Eindhoven en Helmond 
georganiseerd. Met klassements-
proeven in onder andere Sint-Oe-
denrode, Asten, Wintelre en Son 
een echte thuiswedstrijd voor het 
Ruud Middel Rally Team. Rijder 
Ruud Middel uit Nijnsel en navi-
gator René Bril zijn er op gebrand 
een goed resultaat neer te zetten.

Ruud: “Na onze laatste wedstrijd, 

augustus vorig jaar, is de Fiat Sei-
cento Sporting volledig gerevi-
seerd. Naast een motorrevisie is 
ook de versnellingsbak uit elkaar 
geweest en hebben we de rem-
men aangepast. De auto is er dus 
klaar voor!”

De ELE Rally start vrijdagavond om 
19.31 uur vanaf de Automotive 
Campus in Helmond. Op zaterdag 
bevindt het servicepark zich op het 
industrieterrein in Acht. Vanuit hier 
rijden de equipes de hele dag af en 

aan naar de klassementsproeven. 
Traditiegetrouw wordt de rally diep 
in de nacht afgesloten met een proef 
op industrieterrein Ekkersrijt in Son. 

Op www.ruudmiddelrallyteam.nl
kunt u meer informatie vinden over 
de ELE Rally, het Ruud Middel Ral-
ly Team en de gele Fiat Seicento. 
Daarnaast staat op deze website 
ook uitleg over de foto actie die het 
team in samenwerking met sponsor 
HAP Automaterialen te Veldhoven 
tijdens dit evenement organiseert!

Foto: Tjakko Middel

Mats van den Brand in alle opzichten klaar voor grote klus

Afgelopen weekeinde behaalde 
KNAF Talent First kandidaat Mats 
van den Brand, door deelname 
aan de Vechtdalrally, zijn felbe-

geerde EU licentie.

Aanvankelijk lukte het de jonge 
Brabander niet om op eigen kracht 

in te schrijven maar toen Maar-
ten van Tienen, voorman van het 
Autodrop Rallyteam, hem belan-
geloos voorzag van alle middelen 
waaronder een geschikte auto, 

Tekst: Geuz Media. foto's: Rene Vervoort photography

biljarten

Reserve kampioenen Van Ouds niet 
opgewassen tegen Senioren Odendael 
Het begint een traditie te worden 
als jaarlijks het Driebandenteam 
van café Van Ouds de Senioren 
van Odendael uitdagen voor en 
vriendschappelijk partijtje drie-
banden. 

Op voorhand zou je zeggen dat de 
jeugdige mannen van Van Ouds 
de vloer zullen aanvegen met Se-
niorenbiljarters van Odendael, 
omdat je mag verwachten dat die 
de eerste symptomen van Alzhei-
mer of Parkinson vertonen. Maar 
daarvan is nog lang niets te mer-
ken want de ervaren oudjes ver-
wezen de jongeren met gepaste 

afstand naar de 2e plaats met 45 
tegen 37 punten. Dit treffen vond 
plaats op woensdag 23 Mei in 
café Van Ouds. De uitslagen  Paul  
Josiassen moy. 0,200 - Leo van 
Breugel moy. 0,285  8-9,  Gerard 
van de Koevering moy.0,173 - Jan 
Foolen moy. O,478 5-10,  Bernie 
de Haan moy.0,500 -  Wim Wij-
nen moy. 0,583 10-10, Mario van 
Roosmalen moy. 0,323 - Cor van 
Alphen moy. 0,588 6-10 en Marc 
Hermes moy.0,571  - Marijn Korsten 
moy.0,555 10-6. Van Ouds krijgt 
een herkansing in de returnwed-
strijd op dinsdagavond 29 mei in 
Odendael.    

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.

bood het hem de kans het inloop-
traject af te sluiten met het o zo 
belangrijke papiertje, of te wel een 
internationale licentie om de ere-
divisie der rallysport te mogen be-
treden.

Mats kent alle facetten van de 
sport. Z’n vader Mark plaveide ooit 
de weg door als hobby in diverse 
hotseats van rallyauto’s te kruipen; 
zo bemande hij enige tijd de plek 
naast Hans Stacey in de Subaru 
WRC. In veel gevallen lijdt dat tot 
een virale besmetting wat dus ook 
bij Mats het geval was. Na een 
glansrijke carrière in de kartsport, 
met enkele kampioenschappen op 
z’n naam besloot Mats zijn vizier te 
richten op het rijden van rally’s. Dat 
wilde hij van meet af aan doen in 
een voor hem onorthodoxe bolide, 
de spectaculaire Nissan 350Z. “Ik 
ben in december 2011 begonnen 
met de bouw van mijn eigen Nis-
san,” laat Mats glimlachend we-
ten. “Ik wilde eigenlijk al heel lang 
een eigen rally auto.” Met nog 
meer glans op zijn gezicht vervolgt 
hij: “Het is echter uit de hand gelo-
pen en nu ben ik zelfs twee Nissan 
350Z’s aan het bouwen.” Nummer 
één nadert voltooiing en met die 
wagen staat Mats over een week 
aan de start van z’n thuiswedstrijd, 
de zich in en rond Helmond en 
Eindhoven afspelende ELE Rally. 
“Deze wedstrijd wordt mij moge-
lijk gemaakt door de trouwe steun 
van een paar niet onbelangrijke 
sponsoren waaronder Hankook,” 
vult Mats aan. “Je kunt begrijpen 
dat ik ze dank verschuldigd ben.”
 
Samen met vader Mark betreedt 
Mats tijdens de ELE Rally voor het 
eerst het strijdperk om zich op ge-
lijk niveau te kunnen meten met 
de andere teams uit de BioMCN 
350Z Challenge. Mats: “We be-
ginnen met de ELE, daarna kijken 
we verder.” Ondertussen geniet 
de jonge rijder ook nog eens de 
belangstelling van onze nationale 
autosportbond KNAF. Zo kreeg 

Mats de kans zich in het kader van 
de kweekvijver KNAF Talent First 
te bewijzen tegenover een panel, 
deskundigen die hem na bestude-
ring en vergelijking met de overige 
kandidaten samen met Leo van de 
Eijk een plaats in de finale bezorg-
den.  
 
Met als thuisbasis het pittoreske 
Sint-Oedenrode, kijkt Mats opge-
wekt uit naar z’n thuiswedstrijd 
die op de tweede dag van de rally 
z’n geboortedorp twee maal door-
kruist. Ook de locatie voor de ser-
vice is voor hem geen onbekende. 
“Met de service zit het wel goed 
voor de ELE. Het industrieterrein 
waar ik zit, daar leeft de auto- en 
de rallysport nogal onder de men-
sen. Zo hebben we een aantal 
bedrijven daar die samenwerken, 
onder wie Harperink Automotive, 
VA Engineering, Onboards.nl en 
Hyundai Mark van den Brand,” 
aldus Mats.  

Volgende week moet één grote 
apotheose worden als alles op z’n 
plek valt en Mats z’n eigen bolide 
mee op reis neemt tijdens de ELE 
Rally. Het zal in veel opzichten 
en ontdekkingsreis worden maar 
Mats heeft zich goed voorbereid 
en dus zal de grootste verrassing 
weleens z’n prestatie kunnen zijn. 
Hij mag het in ieder geval opne-
men tegen een paar snelle cup-
rijders als Theo van den Berg en de 
KNAF talenten Timo van der Marel 
en Kevin Kooijman. 

VDZ racing 
veel succes 

met de ELE rally

De nieuwe collectie van 
2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

De volgenDe merken vinD u 
o.a. in onze winkel: 

4-SeaSonS, Borek, GloSter, kettler, 
traditional teak, FermoB, emU, 

WeBer en oUtdoor CheF.

a.s. zondag 3 juni 
geopend

Van 12:00 uur tot 17:00 uur
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autosport 48e ELE Rally belooft waar spektakelstuk te worden

Met een hertekende vrijdagavond 
sectie kunnen de deelnemers aan 
de 48e ELE Rally alvast hun borst 
natmaken. “Een nieuwe proef in So-
meren en Mierlo gekoppeld aan een 
nieuwe servicelocatie moet het ni-
veau van de rally nog verder omhoog 
tillen. Voor rijders is dit misschien 
wel de meest uitdagende versie 
sinds we starten vanuit Helmond” 
klinkt wedstrijdleider Radboud van 
Hoek ambitieus. De ELE Rally vindt 
plaats op 1 en 2 Juni 2012 en start 
vanaf de AutomotiveCampusNL aan 
de Steenovenweg in Helmond.

Ruim zestien kilometer door So-
meren en Mierlo
Een investering van enkele jaren 
heeft eindelijk zijn volledige op-
brengst gebracht. De proef Somer-
lo is een ruime uitbreiding van de 
oude proef in Mierlo. “Wij roepen 
al jaren dat we naar een meer lan-
delijk karakter willen. Dit is wat ons 
betreft de stap die nog ontbrak. 
Minder ‘rondjes rijden’ op rond-
koers-proeven en meer uitdagende 
landelijke wegen. Dat is met deze 
proef gelukt. Er zit alles in, onver-
hard, snelle Brabantse klinkerwe-
gen en met 16 kilometer voldoende 
lang om de rijders echt te boeien. 
Precies in lijn met de rest van het 
evenement”, meent Van Hoek. Sa-
men met de proef in Asten vormt 
de nieuwe proef de vrijdagavond 
van de wedstrijd. Ook nieuw op 
die avond is de servicelocatie. Deze 
is gesitueerd vlak tegen het terrein 
van de Automotive Campus NL aan 
de Steenovenweg te Helmond.

Zaterdag met klassieke valstrikken
De zaterdagetappe wordt even uit-
dagend als zwaar. Om 9:30 uur ’s 
ochtends rolt de leider in de wed-
strijd van het startpodium. Hij be-
gint aan een lange boucle rondom 
Helmond om vervolgens richting 
Eindhoven te trekken. Daar staan 
klassiekers als Son, Oirschot en Sint-
Oedenrode op het programma, 

maar ook de proef van de haat-lief-
de verhouding; De Strijpse Kampen. 
“We zijn erg verheugd ook dit jaar 
weer bij Defensie te gast te mogen 
zijn. Het is en blijft een extreem uit-
dagende proef, waarbij we nog een 
breed arsenaal aan mogelijkheden 
voor varianten hebben. Feit blijft; je 
vindt het een geweldige proef, óf je 
haat ‘m  als rijder”,  lacht Van Hoek. 

Swaanen versus Van Loon
De 47e ELE Rally was een extreem 
spannende editie. Jeroen Swaanen 
en Erik van Loon, beide streekrij-
ders, vochten een secondeduel uit 
tot Swaanen pech kreeg en moest 
afhaken. Voor 2012 zijn de mes-
sen opnieuw geslepen. Van Loon 
(Riethoven) wil zijn zege van vorig 
jaar prolongeren aan het stuur van 
een Ford Fiesta RS WRC, terwijl 
Swaanen (Vessem) voor het eerst 
start in een Ford Focus RS WRC 
08. “Winnen in mijn thuiswedstrijd 
gaat boven alles”, liet Swaanen al 
optekenen. Naast de twee kemp-
hanen zijn er nog tal van andere 

kanshebbers voor de winst. Bern-
hard ten Brinke, met een identieke 
Fiesta als Van Loon, maar ook de 
twee Mitsubishi Lancer WRC’s van 
het Mad-Croc Rallyteam konden 
wel eens verrassend uit de hoek ko-
men. Speciaal is uiteraard de thuis-
komst van de Skoda Fabia WRC 
van Eric Bolhaar. Ondersteund door 
leerlingen van de Defensie oplei-
ding ‘Veiligheid en vakmanschap’ 
zullen zijn meters op de proef ‘De 
Strijpse Kampen’ absoluut speciaal 
zijn. In de standaardklasse wordt 
veel verwacht van Autodrop-rally-
rijder Tonnie van Deijne, die mag 
strijden tegen Antoine van Balle-
gooijen, Noortje van Gennip, Henk 
Vossen en Faron van Lieshout. 

Praktische informatie
De ELE Rally start vrijdagavond 1 
Juni om 19:30. De finish die avond 
is omstreeks 24:00 uur. Op zater-
dagochtend 2 Juni  is de herstart 
om 9:30. Na ruim 180 kilometer 
op snelheid finisht de winnaar om 
24:00 uur. Entreekaarten kosten 5 

Euro per klassementsproeflocatie. 
Voor de echte fans is er een pas-
se-partout verkrijgbaar (zaterdag 
20 Euro, weekendkaart 25 Euro). 
Meer info over voorverkoopadres-
sen is te vinden op www.elerally.nl 

onder ‘informatie’. Beleeft u de 
ELE Rally liever vanuit uw luie 
stoel? Omroep Brabant verzorgt 
rallyupdates op tv gedurende het 
weekend. Voor meer informatie 
over uitzendtijden surft u naar 
www.omroepbrabant.nl/elerally 

Beleef het rallyspektakel zelf in 
Sint-Oedenrode!
Tijdens de zaterdagmiddag sectie 
van de ELE Rally wordt de proef 
Sint-Oedenrode verreden . Zoals 
vertrouwd voert de proef over de 
Hoogstraat, Sloef, Vogelenzang, 
Broekdijk, Schoorsehoefstraat, 
Goeiendonk en Vernhout. Entree 
voor de klassementsproef bedraagt 
vijf Euro, kinderen tot en met tien 
jaar kunnen, zij het onder begelei-
ding, gratis komen kijken. Er zullen 
twee doortochten zijn op de klasse-
mentsproef Sint-Oedenrode, te we-
ten om 18:30 uur en om 20:55 uur. 
Voor wie de hele rally wil bekijken 
zijn er informatiepakketten te koop 
op verschillende plaatsen (waaron-
der wedstrijdcentrum Automotive-
CampusNL). Kijk hiervoor op 
www.elerally.nl onder informatie en 
op www.mooirooi.nl 

Maak kennis met tennis!!

Op 9, 16 en 23 juni vinden de kennismakingsdagen plaats 
van Tennisvereniging de Kienehoef voor de jeugd en seni-
oren. Deze drie middagen worden volledig gratis verzorgd!

Jeugd Kennismakingsdagen
Onze clubtrainers staan drie opeenvolgende zaterdagen klaar 
om uw kind, in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar oud, de 
beginselen van het tennisspel bij te brengen. U kunt uw kind 
aanmelden voor 4 juni, waarna de clubtrainer u zal informeren 
op welke uur uw kind speelt tussen 14.00 en 16.00 uur. Enthou-
siast na deze cyclus? Dan kunt u uw kind aanmelden voor een 
heel seizoen en zal een wekelijkse training verzorgd worden 
van september 2012 t/m juni 2013. Meer informatie wordt tij-
dens deze dagen verstrekt.

Senioren kennismakingsdagen
Deze kennismakingsdagen voor de senioren zijn vooral be- 
doeld om een grote groep mensen op een originele manier te 
laten kennismaken met het spel. 
Voordelen voor de starters zijn;
	 •	reductie	op	lidmaatschapgeld
	 •	reductie	op	trainingsgeld
Want voor slechts e 100,- kunt u een jaar lang gebruik maken 
van de tennisbanen met een ledenpas en 10 opeenvolgende 
weken training volgen bij een van onze clubtrainers.

    

  

Interesse voor inschrijving?

Doe dit voor 4 juni en u wordt geïnformeerd over het 

programma. Mocht u één van de dagen verhinderd 

zijn dan is dat geen enkel probleem.

Opgeven kan via info@tvdekienehoef.nl,

of bel op werkdagen Cees v/d Boer 06-46776090.

Spoor familie, vrienden en kennissen aan

om ook te komen!

Broekzicht maakt feestje van ELE-rally compleet

Buurtvereniging Broekzicht is 
nauw betrokken bij de befaamde 
ELE-rally die ieder jaar weer door 

Sint-Oedenrode dendert. Het par-
cours ligt immers deels op hun 
grondgebied en daarom steken ze 

met z’n alle de handen uit de mou-
wen de rally in Sint-Oedenrode tot 
een succes te maken. Op vijf plaat-
sen langs het parcours hebben de 
toeschouwers de gelegenheid om 
wat te eten en drinken. Een ser-
vice die de leden van Broekzicht al 
bijna twintig jaar bieden.

Het parcours is uitdagend en voor-
al de overgang van verhard naar 
onverharde weg op sommige plek-
ken en een aantal scherpe boch-
ten, maken de route aantrekkelijk. 
Voor zowel de coureurs als  het 
publiek. Op zaterdag 2 juni, tussen 
18 en 21 uur komen de rallyauto’s 
voorbij gescheurd. Alle categorie-
en passeren de revue. Begonnen 
wordt met de snelste wagens. Sail-
lant detail: dit jaar doen er maar 
liefst 3 teams uit Nijnsel mee. Ruud 
Middel, Mats van den Brand en 
Roel van der Zanden. De groene 
Peugeot van Van der Zanden deed 
vorig jaar ook al mee. Over Ruud 
en Mats lees je in deze krant meer 
over hun deelname.  

Buurtvereniging Broekzicht heet 
iedereen van harte welkom om te 
komen kijken naar de ELE-rally.

Gemeente       Veghel
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ELE RALLY
PARCOUR 2012
SINT OEDENRODE

Dit is het parcours van de klassementsproef in Rooi. De coureurs komen overal 
twee keer langs, behalve het stuk over de Hoogstraat wordt eenmaal gereden. De 
vijf kruizen markeren de plekken waar toeschouwers wat kunnen eten en drinken.

Roois Tourspel voortaan ook op Facebook
Sinds kort is Het Roois Tourspel ook actief op 
Facebook. Om deze site kleur en inhoud te 
geven is de organisatie op zoek naar foto's 
en ander materiaal van eerdere prijsuitreikin-
gen. Indien je nog iets hebt, wat wij mogen 
gebruiken, dan horen wij dat graag. Je mag 
een mail sturen naar info@rooistourspel.nl of 

nog liever, "like" ons op Facebook en laat een 
berichtje achter. Je kan ons vinden op www.
facebook.com/rooistourspel. Een tweet stu-
ren naar @rooistourspel mag natuurlijk ook. 
Help ons om het leukste Tourspel van Neder-
land nog meer inhoud te geven.

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden
AANBIEDINGEN MAAND JUNI*  

Tropisch voer 20 KG: € 14,95
Grasparkieten voer 25 KG: € 18,50 

Marine Schelpenzand 25 KG: € 4,75
Witte Molen eivoer 25 KG: € 55,50
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Nog meer wandelverslaafden na tien weken ‘Wandel je Fit’wandelen

Alweer zeven weken gaan ze iede-
re week op pad onder begeleiding 
van Hans van Rossum, George 
Zoontjens en Nico de Bruin. De 
wandelaars die zich hebben inge-
schreven voor het ‘Wandel je Fit’ 
programma. Een gratis initiatief 
van SV Fortuna ’67 en Comfort 
Zones, de sportschoenenzaak aan 
het Kofferen. Ieder had een eigen 
reden om mee te doen. De één 
haalt meer voldoening uit de ‘cur-
sus’ dan de ander. Dat zal altijd zo 
blijven, maar zeker is dat ze er al-
lemaal iets van leren.

“Iedere week geven we les in een 
ander item”, legt George uit. “Zo 
hebben we een les besteed aan het 
afwikkelen van de voet, hebben we 
heuveltraining gegeven, interval-
training, sportief wandelen enz. De 

deelnemers kennen nu als het goed 
is drie verschillende tempo’s. Het is 
wel mooi om te zien hoe sommige 
mensen vooruit zijn gegaan. Er wa-
ren er bij die amper 4km per uur 
konden lopen. Nu hebben ze dat 
aardig opgebouwd.”

Die progressie zien de begeleiders 
niet alleen met het blote oog. Tij-
dens de eerste training werd een 
test afgenomen. De wandelaars 
moesten zo snel mogelijk, maar 
natuurlijk wel in wandelpas, 1000 
meter afleggen. Deze test stond 
ook vorige week dinsdag op het 
programma. De oudste deelnemer 
van het stel, de tachtigjarige Harrie 
van Heeswijk uit Eindhoven, wist 
van tevoren al dat hij vooruitgang 
heeft geboekt. “Ik merk inderdaad 
dat het steeds beter gaat”, glun-

dert hij. “Tien jaar geleden was ik 
blij als ik thuis was na een wande-
ling met mijn kleinkind. Nu ben ik 
veel fitter. Mijn vriendin stelde me 
voor om mee te doen, want ze had 
de aankondiging in de krant zien 
staan. Helaas is ze er vandaag niet 
bij door een ontstoken teen.” Op 
de vraag of hij na de tien weken 
blijft wandelen, antwoordde hij 
resoluut. “Jazeker, ik wil bij een 
vereniging gaan bij mij in de buurt. 
Want alleen ga je niet snel.”

Harrie was aanvankelijk een oner-
varen loper, maar ook geoefende 
lopers meldden zich aan bij de wan-
delcursus. Theo Martens uit Liemp-
de is al jaren lid van de OLAT. Toch 
gaf hij zich op voor ‘Wandel je Fit’ 
in Sint-Oedenrode. Theo: “Ik wilde 
wel eens een andere manier van 

wandelen uitproberen. Zo deed ik 
eerst nooit een warming-up of een 
cooling-down. Nu doe ik dat wel en 
het bevalt me prima. Daarnaast heb 
ik geleerd om veel meer mijn armen 
te gebruiken. Dat deed ik eerder niet 

of amper. Het loopt nu veel fijner.” 

Theo noemt zich verslaafd aan 
wandelen. Volgens velen anderen 
kan het daar op een gegeven mo-
ment wel op uitdraaien. Altijd op 
zoek naar voldoening door een 
mooie en flinke wandeltocht. Na 
deze tien weken ‘Wandel je Fit’ 
zijn er vast en zeker weer een paar 
wandelverslaafden bijgekomen.

Klaar voor de 
avondvierdaagse!!
28 deelnemers deden mee aan 
de 1000m test:
De gemiddelde verbetering van 
groep 1 (de snellere groep) is 
13% met een gemiddelde van 
7,2 km/per uur. De langzaamste 
was 6,5 km/ per uur en de snel-
ste 8,2 km/ per uur. 
Groep 2 is gemiddeld 16% ver-
beterd. De minst snelle was 5,3 
km/per uur en de snelste 5,9 km/
per uur.
Beide groepen lieten een flinke 
progressie zien en daarmee zijn ze 
klaar voor de Avondvierdaagse! 

Bijna alle deelnemers op de 
foto voor de test van 1000m.

De groep op weg naar het testparcours na de 
samenkomst bij het clubgebouw van Fortuna ‘67

HorrenHorren
Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl

duivensport PV de Vredesduif

Deze week stonden de vluchten 
Reims en Bourges op het pro-
gramma. Om met Reims te begin-
nen: daar waren 411 duiven van 
21 liefhebbers aan de start met 
goede weersomstandigheden. 
Een oostenwind, helder en zonnig 
goed duivenweer. De eerste 15 in 
Sint-Oedenrode waren:

H.Janssen 1, 2.  Comb.G. & 
.H.v.Dijk. 3,14,15. TH.VOS.4.  
J.V.Laarhoven. 5, 7, 10.  
H.v.Boxmeer.  6. J.Lathouwers. 

8.  W.v.Houtum.  9.  J.v.Boxmeer. 
11,12,13.  Met dit weer en een af-
stand van 278 km was deze vlucht 
na 45 minuten gesloten.

Bourges 
Met een afstand van 545 km de 
eerste eendaagse fond vlucht. Met 
dit weer wel pittig maar te doen. 
Uit Sint-Oedenrode 20 deelnemers 
en 284 duiven aan de start. Dit zijn 
de vluchten waar ook altijd naar de 
uitslag van Oost-Brabant gekeken 
wordt. Om 7 uur gelost  en om 15.04 

uur had de eerste duif in Sint Oeden-
rode de afstand  afgelegd met een 
snelheid van 1123 per minuut. De 
eerste 15 in Sint Oedenrode waren: 
J.v.Boxmeer. 1,3,4,6,7,8,9,11,12,15. 
W.v.Houtum. 2,13. H.v.Boxmeer. 
5,10. J.v.Laarhoven. 14. De eerste 
in Sint Oedenrode van Johan van 
Boxmeer in Rooi was goed voor een 
zesde plaats in Oost-Brabant tegen 
768 deelnemers en 9311 duiven dus 
in Oost-Brabant kunnen ze rekening 
houden met de Rooise duivenlief-
hebbers en hun duiven. 

vissen B. H. V. ‘De Vriendschap’ bokaal

Op zaterdag 2 juni wordt gevist 
om de "Vriendschapwisselbokaal‘ 
en wel van 14 tot 16.30 uur. Alle 
leden van BHV kunnen aan deze 
wedstrijd deelnemen. De prijsuit-
reiking vindt na afloop plaats bij 
"De Vriendschap" in Boskant.

Voorjaarswedstrijden
Op 26 mei is de vierde voorjaars-
wedstrijd gevist. Na zeer wisse-
lende vangsten is de stand over 
de drie best geviste wedstrijden als 
volgt.1. Leo v.d Heijden 8 punten, 
2. Bob de Gruiter 8 punten, 3. Ge-
rard Rover 9 punten, 4. Martien 

Rovers sr 10 punten, 5 Jan Fransen 
13 punten, 6. Wim van Breugel 14 
punten, 7. Piet Rovers 15 punten, 
8. Annie Rovers 15 punten, 9. Joke 
Verhoeven 18 punten, 10. Sjaak 
Verhoeven 20 punten. De volgen-
de wedstrijd is op 9 juni van 14.00 
tot 16.30 uur

Roois kampioenschap vissen
Ook dit jaar wordt er weer gevist 
om het Roois kampioenschap. Er 
zijn vier wedstrijden waarvan de 

beste drie tellen, deelname voor 
alle leden van de Rooise verenigin-
gen. Inschrijven t/m zaterdag  2 

juni bij de “Borchmolen”. De eer-
ste wedstrijd wordt gevist aan het 
Cathalijnepad: viswater de Neul.

Russ Habraken nieuwe koning bij jeugd ERHV
De tweede  wedstrijd van het ko-
ningsvissen voor de senioren, ge-
vist aan het Klaverpad is gewon-
nen door Jan Herijgers met 558gr. 
Hij is hiermee  winnaar van de Ad 
van der Aa bokaal. De 2e plaats 
was voor M Foolen in vak A 
477gr, 3e A Foolen  vak B 493gr. 

De eerste wedstrijd die is afgelast 
wegens onweer wordt ingehaald 
op donderdag 14 juni aan het Kla-
verpad. Bij de jeugd is de nieuwe 
koning Russ Habraken 37 CM, 2e 
Tiemo van Dinther 36cm, 3e Mike 
Verbakel 25cm, 4e Siebe Wiersma 
19cm, 5e Maik v/d Brand 12cm. 

Programma: Zondag 3 juni ERHV 
– Best , vissen aan het Cathalij-
nepad, inschrijven t/m 2 juni bij 
de “Borchmolen”. Vrijdag 8 juni:  
prijsvissen voor de jeugd op de 
Armenhoef altijd prijs. Zaterdag 9 
juni: damesvissen aan het Catha-
lijnepad.  
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bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 23/5
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 72,50 
% 2 Dms. N.Lathouwers- Z.Bevers 
61,67 % 3 Mevr. J.v.d.Meerakker- 
Hr. P.v.Hoof 56,67 % 4 Dms. 
A.v.Genugten- W.v.Gerwen 53,33 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 23/5:
A-lijn :  1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 55,42 2. Bep Machielsen & Mieke 
Janssen 54,58 3. Marion Konings & 
Thea v.d. Laar 53,75 4. Jan Machielsen 
& Henk Schakenraad 53,33 B-lijn : 1. 
Nettie Hulsen & Jeanne Verberk  66,96 
2. Theo van Geffen & Jan Kuijpers 
58,93 3. Lia van Ham & Leny Kremers 
55,00 4. Ria Habraken & Toon Habra-
ken 54,46 Eindstand cyclus 7 A-lijn : 1  
Jan Machielsen & Henk Schakenraad 
56,50 2. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 52,58 3. Will Schilder & Tino Hil-
lenaar 51,71   
4.  Hetty van Geffen & Lieke Pieters 
51,25 B-lijn: 1. Nettie Hulsen & Jeanne 
Verberk 56,31 2. Theo van Geffen & 
Jan Kuijpers 55,31 3. Betsy van Kaat-
hoven & Tiny v.d. Pasch 53,99 4. Ma-
rijn van de Akker & Evert Vugs 52,39 
C-lijn: 1. Jan Verbunt & Christ Verhoe-
ven 56,97 2. Riet v.d. Laar & Mia de 
Leijer 56,70 3. Bep Machielsen & Joost 
van Heertum 55,71 4.  Tineke Klomp 
& Lenie Tijsma 50,75 vanaf 30 mei 
weer zomerbridge in Mariendaal ook 
niet leden welkom

B.C. d’n einder ‘05
Uitslag 23/5: A lijn 1.Joop en Ma-
rianne Muller 68.75 % 2. Truus v. 
Heesch-Addie Rijkers 58.33 % 3. 
Jan en Mien v Rooij 54.86 % 4. Riek 
v.d.Brand-Liesbeth Bekkers 52.78 %.B 
lijn 1. Hilde v.d.Kaden-Diny Vos 54.86 
% 2. Leny Wijn- Ger Vervoort 53.47 
% 3. Harrie en Marianne Timmermans 
52.50 % 4.Ageeth Schevers-Maria 

Bloem 52.08 %. Eindstand 7 e ronde: 
1. Jan en Mien v Rooij 58.75 % 2. Joop 
en Marianne Muller 58.58 % 3. Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 53.44 % B lijn. 
1.Hennie en Wil Merkelbach 56.18 % 
2. Harrie en Marianne Timmermans 
55.36 % 3. Bert Foolen- Martien Vos 
51.25 %. Op 22 augustus beginnen 
we weer met vrije bridgeavonden. Zie 
ook: www.deneinder.nl

ZBC’01  
Vrij bridgen 22/5
A-lijn: 1. Wim & Piet v. Schaijk 57,92 
%  2. Cees v. Hout & Jo Verhoeven 
57,00 % 3. Jan Rijkers & Toos v. Berlo 
55,00 %  4. Toon & Marietje v. Schaijk 
54,17 %.  B-lijn:  1. Tonny Rijkers & 
Mien Vermeulen 58,33 %  2. Adriaan 
v.d. Tillart & Jack Sebrechts 57,50 %  
en Riet v. Hout & Corry Kastelijn 57,50 
%  4. Maria & Fien Rooijakkers 55,42 
% %. Vanaf heden vrij bridgen ook 
voor niet leden.

Vrijdagmiddag Club 
competitie 25/5
A-lijn:  1. Jan Rijkers & Jan v. Helvoirt 
56,67 % 2. Pieter v. Geffen & Tonnie 
Kivits 55,83 % 3. Marcel v.d. Akker & 
Wim v. Os 55,83 % 4. Wim & Piet v. 
Schaijk 55,00 %  B-lijn:  1. Mien v.d. 
Crommenacker & Maria Rijken 73,13 
% 2. Cor & Marietje Mollen 62,50 % 
3. Toos v. Berlo en Willemien Verhoe-
ven 51,56 %  4. Henk v.d. Linden & 
Fien v. Boxmeer 51,04 % Vanaf 1 juni 
vrij bridgen ook voor niet leden.

hardlopen

Fortuna ‘67

Gé de Louw uit Sint-Oedenrode heeft 
op 24 mei meegedaan aan de Coude-
waterloop in Rosmalen. 

Deze wedstrijd werd georganiseerd 
door Loopgroep Rosmalen. Met 24.56 
liep de Rooienaar de 50e tijd.

Overige sporten

Bridge 
zomerinloop
Op de woensdagavonden 30 mei, 6 
juni, 13 juni, 20 juni, 27 juni, 4 juli, 
11 juli, 15 augustus, 22 augustus, 
29 augustus is  ieder bridgepaar van  
harte welkom in Cultureel Educatief 
Centrum Mariëndael om gezellig 
mee te komen bridgen. 
Aanvang drive 20.00 uur, geen aan-
melding, vrije inloop tot 19.55 uur,
kosten € 1,50 per persoon. Voor 
inlichtingen 0413-472052 of  
0413-476449. BC Rooi 750 

vervolg voorpagina

Rooise schutters naar 
Olympische Spelen na goud op EK

handboogschieten

Naast het Europees Kampioen-
schap was er ook een Olympisch 
Kwalificatie Toernooi. Hier was een 
individueel ticket voor de Olympi-
sche Spelen te winnen voor de lan-
den die nog geen ticket hebben.
Na de kwalificatieronde op dins-
dag stond Sjef van den Berg 7e ge-
plaatst voor het EK en 2e voor het 
OKT. Door zijn goede klassering 
hoefde Sjef pas te beginnen in de 
16e finale. Hij kwam daar meteen 
tegenover de regerend Olympisch 
kampioen, Viktor Ruban uit de Oe-
kraïne te staan. Het was een span-
nende wedstrijd. Bij een 4-4 stand 
schoot Sjef een bijna perfecte serie 
van 29 punten. De Oekraïner wist 
echter 3 tienen te schieten en Sjef 
verloor deze finaleronde met 6-4. 
Hij eindigde individueel op de 17e 
plaats. 

Met het team ging het ook voor-
spoedig. Het Nederlands team 
bestond uit Sjef van den Berg 
(Ontspanning), Rick v.d. Oever 
(Concordia) en Rick v.d. Ven (Scha-
ijk). Zij gingen als 2e geplaatst naar 

de finalerondes. Hier wisten zij met 
redelijk grote overmacht alle wed-
strijden te winnen en kwamen zo 
uit in de finale tegen de regerende 
wereldkampioenen uit Italië. Het 
werd een bijzonder spannende 
finale. Na twee rondes gelijk op 
te gaan, namen de Italianen de 
derde ronde van zes pijlen een 
voorsprong van 5 punten. Door 
de vierde en laatste serie van zes 
nog degelijk te schieten en door 
twee mindere pijlen van de Italia-
nen werd de stand 215 – 213 voor 
de Nederlanders. Nederland werd 
Europees kampioen bij de heren 
recurve teams. 

In het OKT verging het de Neder-
landers ook niet slecht. Rick v.d. 
Ven werd helaas al uitgeschakeld in 
de 8e finale. Sjef wist door te drin-
gen tot de kwartfinale. Er waaide 
inmiddels een harde en grillige 
wind. Dat maakte de omstandig-
heden erg slecht voor de schutters. 
De kwartfinale van Sjef ging in het 
begin gelijk op, maar in de laatste 
set (bij 4-4) kwam Sjef net een 

puntje tekort. Hij werd in dit toer-
nooi 5e. Net niet genoeg voor een 
Olympisch ticket. Rick v.d. Oever 
wist echter de finale te bereiken en 
won uiteindelijk de zilveren me-
daille in het OKT. Hierdoor is Ne-
derland nu zeker van een plaats op 
de Olympische Spelen.
Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Winnaar werd Jan van Bergen 
met een score van 229. Verdere 
uitslag: Antoon Vervoort 220, Ron 
Spijker 204, Albert Ofwegen 200, 
Leo van Breugel 197, Jan Gordijn 
188, Piet van Kemenade 177, Jan 
Lathouwers 156, Ad Hastenberg 
175, Paul Reichert 154 en Jan Ha-
braken 141.

Vrijdagavond hebben de senioren 
een erg gezellige wedstrijd buiten 
op onze nieuwe FITA pakken ge-
schoten totdat het donker werd. 
Vrijdagavond 1 juni wordt de kop-
pelwedstrijd senioren-jeugd ge-
schoten, aanvang 20.00 uur. Let 
op dit in t.g.t. de wedstrijdkalender 
2e kwartaal. 

voetbal Ruud van der Rijt op basisschool 
Dommelrode

De voetballer van Willem II, Ruud 
van der Rijt, is op dinsdag 29 mei 
te gast geweest op basisschool 
Dommelrode. Om 10.45 uur 

mochten de kinderen in de klas 
vragen stellen aan de profvoetbal-
ler uit Sint-Oedenrode. Daarna gaf 
hij een clinic op het grasveld naast 

de school.

kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl

Het podium van het EK. Oekraïne, 
Nederland en Italië

Rhode Jeugd

Rhode F3 – Dis-
trict Beker finale
Als finalist van regio 2 heeft Rhode 
F3 op zaterdag 2 juni een toernooi 
in Susteren.  De 6 regio finalisten  
spelen dan voor de Districtbeker 
Zuid 2. Het toernooi begint om 
10:00. Alle teams spelen 5 wed-
strijden van 15 minuten. Het team 
dat bovenaan in de poule eindigt, 
is de Districtsbeker winnaar Zuid II. 
Wij wensen de jongens, trainers en 
leiders van Rhode F3 veel succes.
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ALLES VOOR UW FIETS

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s & Racefi etsen, Giant, 
Merida en Haibike, Onderdelen & Accessoires

800M2 
FIETSPLEZIER 
bij ons slaagt u 
gegarandeerd

ATB’ & RATB’ & R

Ook voor

2e 
hands-
fi etsen

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

8e editie Avondwandel4daagse in Sint-Oedenrodewandelen

Op 5, 6, 7 en 8 juni 2012 kan 
men in Rooi genieten van mooie 
wandeltochten  tijdens de Avond-
wandel 4daagse. De eerste dag 
wordt er gestart en gefinisht bij 
De Vriendschap in Boskant, ver-
volgens bij de Beckart in Nijnsel, 
bij D`n Toel in Olland en op vrij-
dag bij Oud Rooy en Den Dommel 
in het Centrum. Door de 4 start/
finish plaatsen is er een ruime 
mogelijkheid voor mooie afwisse-
lende en interessante routes. 

De wandelaars hebben de keuze 
uit drie afstanden: 5km, 10km of 
15km. Deze voeren zoveel moge-
lijk over zand- en veldwegen door 
de mooie Rooise natuur, stevige 
schoenen worden aanbevolen.

Daarnaast is er een rolstoelroute 
van 6km, over goed begaanbare 
wegen. Deze route is speciaal ge-
maakt voor rolstoelen, wandelwa-
gens, rollators en scootmobielen. 

De scootmobielers dienen zich in 
een wandeltempo te verplaatsen. 
Rolstoelers moeten zelf voor duwers 
zorgen en voor deze helpers is de 
tocht gratis.. Mindervaliden worden 
zo in de gelegenheid gesteld met 
hun gezin, familie of buren deel te 
nemen aan de Avond 4-daagse. Er 
is door de organisatie geen speciaal 
invalidentoilet voorzien.

Op de 5km route zijn voor de kin-
deren (nieuwe) puzzelzoektochten 
uitgezet en zijn leuke prijzen te 
winnen. Het is mogelijk om voor 
Kika (kinderen kankervrij) te lo-
pen. Om te weten hoe, print je het 
sponsorformulier op www.mooi-
rooi.nl . De commissie Avondvier-
daagse werkt hier bij deze graag 
aan mee.

De Avondwandel 4-daagse is een 
mooi sportief evenement en tege-
lijk een sociaal gebeuren op een 
ontspannen wijze en het neemt 

de wandelaars mee naar en door 
de talrijke groene gebieden van 
de gemeente. Let wel: In som-
mige gebieden, o.a. de Geelders 
en Vresselse bossen, kunnen de 
muggen,afhankelijk van het weer 
en de vochtigheid in de bossen,  
erg vervelend zijn. Wees op uw 
hoede en wapen u ertegen! Op 
de verzorgingsposten van de 10 
en 15 kilometer is een flesje DEET 
beschikbaar. Controle op teken 
na de tochten wordt aanbevolen. 
Op het startbureau is iedere dag 
EHBO aanwezig. Voor EHBO hulp 
onderweg gelieve het noodtele-
foonnummer te bellen uit het rou-
teboekje.

Elke avond kan er tussen 18.00uur 
en 19.00uur worden gestart. Het 
startbureau is geopend vanaf 
17.30 uur. Daar zijn 4daagse start-
kaarten en dagkaarten te koop. 
Het startsein voor de Avondwan-
del 4daagse wordt in “De Vriend-

schap”  in Boskant op het terras 
gegeven door de 4daagse voorzit-
ter Piet van Berkel. Kaartverkoop 
en inschrijven kan via de zij-ingang 
naar de zaal. Na het afstempelen 
van de startkaart mogen de wan-
delaars vanaf 18.00 uur vertrek-
ken. De routes zijn voorzien van 
duidelijke pijlen en daarnaast be-
schreven in een mooi routeboekje. 
Onderweg staan verzorgingspos-
ten klaar met een natje en  een 
droogje om de wandelaars te ver-
wennen. Deze verzorging is inbe-
grepen bij het startgeld. Op deze 
posten staat ook een EHBO doos-
je. Gelieve  geen rommel achter te 
laten in de natuur. Op de verzor-
gingsposten en bij de finish kunt u 
het afval kwijt.
De finish na 4 dagen is op vrijdag 
op de Markt, waar bloemen en 
medailles worden uitgereikt als be-
loning voor de geleverde presta-
ties. Ook deze zijn inbegrepen bij 
het startgeld. Kinderen onder de 
11 jaar die maar 3 avonden mee 
kunnen lopen komen toch in aan-
merking voor een medaille indien 
ze dit doorgeven op het startbu-
reau. Muziek van het Dommelvolk 
zorgt op vrijdag voor extra sfeer bij 
de terugkeer van de wandelaars. 

Om parkeeroverlast te beperken 
is het raadzaam om met de fiets 
naar de start te komen. In Olland 
en Boskant zijn extra parkeerplaat-
sen voor fietsen voorzien.  Natuur-
lijk  volgt iedereen de aanwijzin-
gen van de verkeersregelaars. Ze 
worden ingezet voor de veiligheid 
van alle wandelaars. Bij problemen 
onderweg kan men het noodte-
lefoonnummer  of het startcafé  
bellen, beiden staan in het route-
boekje. 

Iedere dag is de start/finish dus er-
gens anders als volgt:
Dinsdag 5 Juni: “De Vriendschap”, 
Past. Teurlingstr. 30 in Boskant. 
Woensdag 6 Juni: “de Beckart”, 
Oude Lieshoutseweg 7 in Nijnsel. 
Donderdag 7 Juni: “D`n Toel”, 

Pastoor Smitsstraat 4  in Olland. 
Vrijdag 8 Juni: “Oud Rooy en D`n 
Dommel”, Markt, Sint-Oedenrode.

Kosten:
Voor  € 5.- kunt u 4 dagen mee-
doen aan de avondwandel 4daag-
se. Dit is inclusief de verzorging en 
op vrijdag een medaille aan de fi-
nish.. Men kan ook één of enkele 
dagen meewandelen. Dagkaarten 
kosten   € 1, 50.  Dit is inclusief ver-
zorging onderweg. Dagkaarten zijn 
alleen te koop op het startbureau.
Voorverkoop: 
Vanaf heden tot en met 2 juni 
kunnen er 4daagse startkaarten 
gekocht worden bij de V.V.V. Kerk-
straat 20 . 
Extra voorverkoop avond:
In de bibliotheek zal op 4 juni een 
voorverkoop gehouden worden 
van 18 tot 20.00uur
De 4daagse startkaart kost in de 
voorverkoop € 4,-, inclusief ver-
zorging en medaille.

Zie ook: www.avondwandelvier-
daagse-sint-oedenrode.nl

De Avondwandel 4daagse wordt 
georganiseerd door: OLAT en 
Stichting Toegankelijkheid
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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

24 april - 23 juni 
Expositie Eindeloze Hakkers
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

Kasteel Henkenshage 

14 mei - 30 juni 
Boekenmarkt
Bibliotheek 

30 mei 
Excursie naar aspergeteler

KVO Nijnsel

 1 t/m 3 juni 
“Ollend dreijt dur”

  Olland 

1 juni  
Hillstreet junior

  De Beurs 

  2 juni  
Live muziek 2-jaar bestaan

  Café Oud Rooij 

2 - 3 juni  
Internationale Kano slalomwedstrijd

  Dommel bij de Neul 

2 - 3 juni  
Alice in Wonderland

  Mariendael 

2 juni  
Ambachtenmarkt

  Odendael 

2 juni  
ELE rally

  Broekdijk

   3 juni  
Tentoonstelling tekeningen cursisten

  Atelier Mansarde Boskant 

3 juni  
YouCat Bijeenkomst 

van het school-/werkjaar
  Sint Oedenrode 

3 juni  
Open Dag Paardenmelkerij Bekkers

  Hoogstraat 55 

3 juni  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Mariendael 

3 juni  
Café Oud Rooij 2 jaar bestaan

  Markt  

 3 juni 
15 jaar Kinderboerderij Kienehoeve

  Kinderboerderij Kienehoeve 

5 - 8 juni  
Avondwandelvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

5 juni  
Dagfietstocht 
  KVO Nijnsel 

6 juni  
Open Raft Avond

  Dommel  

8 juni - 1 juli  
EK Voetbal op groot beeldscherm

  Café Oud Rooij

 8 juni  
Nijnsel Kermis: Live Sax

  Oud Nijnsel 

9 juni  
Nijnsel Kermis: 

EK wedstrijd en Third Half
  Oud Nijnsel 

9 juni  
Kermisdisco

  the Joy 

10 juni  
Familie/vrienden korfbaltoernooi

  Sportvelden Nijnsel 

10 juni  
Vlooienmarkt

 CV de Plekkers
  terrein Van Kaathoven 

10 juni  
Fietstocht IVN

  Markt

 10 juni  
Nijnsel Kermis: 

Bag on Wheels – 
Staal met Glazen

  Oud Nijnsel 

11 juni  
Nijnsel Kermis: Darkraver

  Oud Nijnsel 

12 juni  
KBO film: 

Seven Years in Tibet
  Odendael 

12 juni  
Nijnsel Kermis:
 Feest DJ Jeroen

  Oud Nijnsel 

13 juni  
Avondwandeling 

  KVO Nijnsel 

13 juni  
Buitenspeeldag

  Heikant 

13 juni  
Buitenspeeldag

 Dorpsplein Olland 

  15 juni  
Black and White Party

  The Joy 

16 - 17 juni  
Arabian Horse Weekend

  manege de Pijnhorst 

16 juni 
Kastelein voor 1 avond: 
“De Heesakkers Bar”

  Café ‘t Pumpke 

16 juni  
St Jansolie maken 

  Yogacentrum
 Liesbeth Hanff 

16 juni  
Clubkampioenschappen 

Dai Ippo
  sporthal De Kienehoef 

16 juni  
Sunrise goes Broadway

  Mariendael

 16 juni  
OJC De Werf 

luidt de zomer in!
  OJC de Werf 

17 juni  
Vaderdag

 
 17 juni  

Lenteconcert
 koor Polyhymnia 

  Knoptoren 

  20 juni  
Afsluitavond 
  KVO Nijnsel

 20 juni 
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 21 juni  
Onderonsje: uitleg geschiedenis Rooi

  Damiaancentrum 

22 juni  
DJ Sandro Silva
  Café Oud Rooij 

23 juni  
  Get back 2 

  café Van Ouds 

24 juni  
Jaarmarkt

  Centrum Sint-Oedenrode 

24 juni  
Jaarmarktpop 

  parkeerplaats EMTE 

30 juni - 1 juli  
Plattelands festival 2012 

  Nijnsel 

30 juni  
Culinaire rondreis

  De Beurs

 1 juli  
Oldtimerrit Rondje Rooi

  Sint-Oedenrode

 1 juli  
Wielerronde van Rooi

  Centrum Sint-Oedenrode 

  6 - 8 juli 
Ruiterdagen 

Nijnselse ruiters
  Nijnsel 

6 juli  
DJ Jerome

  Café d’n Toel 

7 juli  
Lekke Band

  Café d’n Toel 

8 juli  
Solexrace

  Café d’n Toel 
 

 10 juli  
KBO film: Planet Earth

  Odendael 

12 juli  
Onderonsje: 

uitleg natuurgroepen met picknick
  Damiaancentrum 

17 - 20 juli  
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

28 juli  
Italiaanse avond

  De Beurs  




