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-Waterbollen 2

- Boekenkamer 4

- Kinderwens 10
 

- Grotere Dojo 19

  Voor Rooienaren, 
            Door Rooienaren 

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.

Actiecomité ‘Klimbos Nee’ overhandigt burgemeester handtekeningen
Hoewel het thema ‘Klimbos’ dit 
jaar veelvuldig in het nieuws is 
geweest, was het de afgelopen 
weken rustig rondom het project. 
Het actiecomité ‘Klimbos Nee’ 
heeft echter niet stil gezeten. Ze 
verzamelden de afgelopen weken 
150 handtekeningen in de buurt 
van het Kienehoefpark. Maandag-
ochtend kreeg de burgemeester de 
gebundelde signaturen uitgereikt.

Het comité is pertinent tegen de 
komst van het Klimbos. In april 
oordeelde de voorzieningenrech-
ter dat het plan niet in het be-
stemmingsplan zou passen omdat 
het volgens hem, in tegenstelling 
tot wat de gemeente vond, geen 
speelvoorziening zou zijn. Op dit 
moment loopt er nog een onaf-
hankelijk onderzoek om de ge-
meente hierover te adviseren. Zo-

dra de resultaten daarvan bij het 
college binnen zijn wordt er een 
besluit genomen of de bouw van 
het Klimbos door mag gaan.

“We zijn langs alle deuren gegaan 
en negen van de tien mensen wil-
den graag tekenen”, aldus een lid 
van het comité. “Dat geeft toch 
wel aan hoe erg de omwonen-
den er op tegen zijn.” Volgens de 
woordvoerder van ‘Klimbos Nee’, 
Herman Sips, zijn ze tot de actie 
overgegaan om mensen te laten 
zien dat ze er nog volop mee bezig 
zijn, dat er nog veel attentie voor 
is. Burgemeester Maas kon geen 
verdere mededelingen doen en zei 
het oordeel af te willen wachten. 
Volgens hem worden alle afwegin-
gen en argumenten meegenomen 
bij het besluit van het College. Herman Sips gaf namens het actiecomité de 

handtekeningen aan burgemeester Maas

Familie van den Boomen heelhuids thuis na lange reis
Het gezin Van den Boomen uit Bos-
kant reisde de afgelopen weken 
door Oost- en Noord-Europa. Via 
o.a. Duitsland, Polen, Letland en 
Rusland kwamen ze uit in Finland. 
Ze bezochten de Noordkaap, leg-
den nog even aan bij camping Jan-
nesland in Zweden en kwamen via 
Denemarken weer naar huis. Alles 
voor een goed doel! Voor ze ver-
trokken, verkocht het gezin bomen 
om te planten. Dit om de uitlaat-
gassen van de gereden kilometers 
te compenseren. Dochter Floor 
hield een dagboek bij. Hieronder 
een gedeelte van de laatste serie:

Dag  16
“Vandaag gingen we van Luleå (ZW) 
naar Stöde(ZW) naar de camping 
Jannesland van Hetty en Jeroen van 
der Heijden. Toen we daar aankwa-
men werden we erg hartelijk ont-
vangen door het gezin. s’ Avonds 
hebben we met z’n allen om het 
kampvuur gezeten en liedjes gezon-
gen. Het leek toch of we het kleine 
Rooi hadden gevonden in Zweden!”  

Dag 18
“Omdat we eerst meer hadden 
gereden, hadden we nu een extra 
rustdag in Stockholm. Toen zijn 
we de volgende dag de stad inge-

gaan! We hebben alleen niet heel 
veel van het oude gedeelte ge-
zien, maar de rest was ook mooi! 
We gingen op tijd terug naar de 
camping, zodat Hylke en Lidy nog 
konden zwemmen. Het was net 
iets te koud, helaas!”

Dag 20
“Kopenhagen! We kwamen al om 1 
uur aan bij de camping. Ze hadden 
siësta dus hebben we eerst de cam-

ping verkend. Toen we eindelijk een 
plek hadden en de hele tent weer op-
stond hebben we eerst van een bakje 
koffie genoten. Toen zijn we Kopen-
hagen ingegaan met de trein. Eerst 
de zeemeermin bekeken en daar de 
nodige foto’s gemaakt. Daarna zijn 
we nog bij de nieuwe haven gaan kij-
ken. Dat was een erg gezellige plek.”

Dag 21
“Van Kopenhagen naar Hylke en 

naar huis. ’s Ochtends zijn we op 
tijd vertrokken. We kwamen om 
half 1 in Hylke aan. Daar hebben 
we even rondgereden om daarna 
naar een kerkje te gaan kijken. Die 
was erg mooi. Daar hebben we nog 
even gegeten. Toen hadden we be-
sloten dat het tijd was om naar huis 
te gaan. Om 12 uur s’avonds ston-
den we weer op Rooise bodem!” 
Lees de rest van de avonturen op 
www.mooirooi.nl

Het hele gezin poseert bij de Noordkaap

Jeugdkliniek Sint-Oedenrode 
start begin 2012 lees op pagina 2
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Gemeente verleent omgevingsvergunning

Jeugdkliniek Sint-Oedenrode start 
begin 2012 (vervolg voorpagina)

N o v a d i c -
K e n t r o n 

is een belangrijke stap verder 
gekomen met haar plannen om 
een jeugdkliniek te starten in het 
voormalige Damianenklooster 
aan de Schijndelseweg in Sint-
Oedenrode. De gemeente Sint-
Oedenrode heeft deze week de 
omgevingsvergunning (vroeger: 
bouwvergunning) afgegeven. 

Wethouder Van den Berk- van de 
Laar zegt blij te zijn met deze be-
langrijke stap om te komen tot 
een hergebruik van dit mooie mo-
numentale pand in de gemeente 
Sint-Oedenrode. Manager Vast-
goed van Novadic-Kentron Robin 
Krijgsman is zeer verheugd met de 
vergunning. “Hiermee kunnen we 
definitief verder met de realisatie 
van de jeugdkliniek. Wij zijn de ge-
meente zeer erkentelijk". 

Novadic-Kentron gaat in het kloos-
terpand een jeugdkliniek starten voor 
jongeren met verslavingsproblemen 
in de leeftijdscategorie van 12 tot en 
met 23 jaar. Krijgsman: “De jeugd-
kliniek zal bij een volledige bezetting 
bestaan uit vijf woongroepen voor in 
totaal 44 cliënten. Het klooster wordt 
aangepast zodat we na de start een 

compleet programma kunnen bie-
den. Naast het hulpverleningsaanbod 
is er onderwijs, sport, vrijetijdsbeste-
ding en komt er een restauratieve 
voorziening.” In het voorjaar zijn de 
omwonenden tijdens een voorlich-
tingsavond uitgebreid over de plan-
nen geïnformeerd. De voorbereiding 
op de verbouwing is in volle gang. 
Na de bouwvak wordt begonnen 
met de buitenkant.

Architectenbureau Molenaar & Bol 
& van Dillen uit Vught heeft het plan 
voor de restauratie en de nieuwe in-
deling van het rijksmonument aan de 
Schijndelseweg ontworpen. Het plan 
is enthousiast ontvangen door de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het 
Monumentenhuis Brabant en de ge-
meente. Krijgsman: “De verbouwing 
gebeurt in bouwteamverband. Een 
onderdeel van de verbouwingsplan-
nen is het opknappen van het land-
schap rond het klooster. De plannen 
daarvoor zijn gemaakt door land-
schapsarchitect Elings uit Heeswijk-
Dinther. We gaan echt iets moois 
realiseren in Sint-Oedenrode, een 
voorziening waar wij met zijn allen 
trots op kunnen zijn.” De oplevering 
staat gepland voor het eerste kwartaal 
van 2012. Kort daarna zullen de eer-
ste cliënten hun intrek nemen.

Wethouder Hendriks neemt 
cadeau Chinezen in ontvangst

Jos Wijn overhandigde afgelopen 
week een geschenk aan wethou-
der Jeanne Hendriks. Wijn deed 
dat namens het studentenorkest 
van de Nanjing Dongshan Foreign 
Language School. Zij traden twee 

weken geleden op in de grote zaal 
van Odendael. De Chinezen lieten 
via Wijn weten dat ze zeer tevre-
den waren over hun ontvangst en 
over het concert. Ze waren het pu-
bliek erg dankbaar. 

Ludieke workshop tijdens Waterdag 2011

Waterbollen maken met de 
Vrienden van Odendael

De Stichting Vrienden van Oden-
dael is altijd actief in de weer om 
extra voorzieningen voor senioren 
te financieren. Tijdens de Water-
dag op 11 september willen ze 
een activiteit ontplooien waarmee 
ze iets  extra’s te bieden hebben. 
Op Odendael, het thuishonk van 
de Stichting, gaan ze een work-
shop geven. Iedereen krijgt de 
kans om een eigen ‘waterbol’ te 
maken. Een ludiek ‘poppetje’ dat 
leeft van de belangrijkste vloei-
stof op aarde, water.

Behalve in het hele dorp is er ook 
in en rondom Odendael tijdens de 
Waterdag van alles te doen. Ook 
de Stichting wilde er heel graag 
haar steentje aan bijdragen. Vol-
gens Maria van Genugten van 
Stichting Vrienden van Odendael is 
het de bedoeling dat jong en oud 
elkaar tijdens de workshop ont-
moeten. De poppetjes zien er dus-
danig grappig uit dat ze altijd men-
sen aantrekken. Ze verwachten dan 
ook veel publiek. Medewerkers van 
de Stichting zullen aanwezig zijn 
om de workshop te geven. Vooral 
voor kinderen is het leuk om een 
‘waterbol’ te maken. Die kunnen ze 
daarna namelijk mooi aan opa en 
oma of papa en mama geven. Hoe 
ze gemaakt worden? Daar kom je 
pas achter als je er zelf eentje in el-
kaar komt knutselen!

Normaal gesproken organiseren 
de Vrienden van Odendael evene-
menten waarbij het ophalen van 
geld centraal staat. Geld dat weer 
uitgegeven wordt aan activiteiten, 
uitstapjes, optredens en materia-
len voor aankleding van ontmoe-
tingsruimtes. Tegenwoordig heeft 
de overheid daar namelijk steeds 
minder geld voor over. Budgetten 
staan onder druk. Een goed voor-
beeld van een dergelijk evenement 
was de Winterkermis van afgelo-
pen jaar. Iedereen die wil kan fi-
nancieel een bijdrage doen en dus 
‘vriend van Odendael’ worden. 
Dat kan al vanaf 25 euro. 
Via de site 
www.vriendenvanodendael.nl kan 
iedereen zich aanmelden. 

Gratis MooiRooi trein bij plaatsen geboortebericht
Wanneer u een geboortebericht plaatst in 

DeMooiRooiKrant krijgt u een waardebon die u bij 
speelgoedzaak ’t Packhuis in kunt wisselen 

voor een gratis MooiRooi trein
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Zomerconcert op het Smitsorgel 
Sint-Oedenrode

In de reeks van zomerconcerten is er op zaterdagmiddag 6 augustus a.s. 
een orgelconcert in de H. Martinuskerk (Centrum) in Sint-Oedenrode, 
georganiseerd door de Stichting Smitsorgel. Het monumentale orgel 
(1839) wordt deze zaterdag  bespeeld door Jan Neven. Zijn programma 
staat in het teken van de Sonate. De Sonate bestaat meestal uit drie of 
vier delen, waarbij de eerste en laatste delen wat levendiger zijn en het 
middelste deel wat rustiger.

Jan Neven is eigenlijk kunstschilder van beroep. Hij heeft vanaf zijn 9de 
jaar orgelles. Momenteel studeert hij orgel bij Henco de Berg op het 
Fontys Conservatorium te Tilburg. Verschillende van zijn exposities 
opende hij met orgelspel (o.a. Sint Janskerk te Gouda).

Het concert in de H. Martinuskerk aan het Kerkplein in Sint-Oedenrode be-
gint om 15.30 uur. Het is gratis toegankelijk. 

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

Weer of geen weer, voor de Rooise 
campings is het hoogseizoen aan-
gebroken. DeMooiRooiKrant deed 
een paar rondjes om de bezoekers 
het hemd van het lijf te vragen. 
Waarom komen ze naar Rooi? 
Doen ze dat ieder jaar? Waarom 
staan ze juist op die ene camping? 
Willen ze volgend jaar weer terug?

Eickenhorst: kikkers, nog meer 
groen, en een “hotel”!
De campingtour van DeMooi-
RooiKrant brengt ons deze keer 
bij mini-camping Eickenhorst aan 
het Kremselen in Boskant. Bij bin-
nenkomst passeren we eerst een 
hotel. Nou ja … een insectenhotel. 
Verderop twee poelen bedekt met  
watergroen. Paddenpoelen? Kik-
kerpoelen blijkt een betere naam. 
En wat is het er groen! 

De voorafgaande regenweek heeft 
de kampeerders, waaronder tent-
bewoners, niet weerhouden. Bij de 
eerste - in een camper, dat wel - is 

het al raak. De man in de voortent, 
Koos van Wees, zelf journalist, 
lijkt niet meteen enthousiast voor 
een interview. Maar het ijs breekt 
al snel en als zijn vriendin Leonie 
Linssen zich even later, zonder 
gêne in nachtpon en bijbehorende 
staat van opmaak vertoont, kun-
nen we ons zijn aarzeling voorstel-
len. Maar dat kun je, vroeg of laat, 
verwachten op een camping. 

Hoe bent u in deze uithoek van 
Nederland terecht gekomen?
Koos: “Via internet. Leonie woont 
in Den Bosch, en ik in Den Haag.” 
“We hadden eigenlijk vakantie-
plannen voor Tsjechië,” vult Leo-
nie aan, “maar ik moet regelmatig 
naar het Catharinaziekenhuis in 
Eindhoven. Met de fiets. We ston-
den hier al eerder omdat ik daar 
regelmatig heen moest voor be-
stralingen vanwege borstkanker, 
en ik had daarom behoefte aan 
rust. Ja, dat mag in de krant hoor. 
Maar nu kreeg ik een ontsteking 

dus gingen we terug. We genieten 
hier van de rust, van de kikkercon-
certen ’s nachts…” Waarop Koos 
erop wijst dat dat laatste voor hem 
niet helemaal opgaat.
Al met al wordt het zo gezellig dat 
we het tweede campingbezoek 
van die ochtend maar een week 
opschuiven. Camperpoes Tinky 
die nooit wegloopt, de eksters 
die Tinky de schrik op het lijf ja-
gen, de knoflooklucht die van een 
kapotte accu bleek te komen, de 
fietstocht naar het ziekenhuis, de 
reden waarom ze zo’n uitgebreid 
servies hebben en nog veel meer. 
We hadden er een krantenpagina 
mee kunnen vullen.
Het tweetal heeft nu zo’n 10 jaar 
een lat-relatie en durft de stap 
naar samenwonen wel aan. “We 
keken hier ook naar een huis. 
Liefst in Den Bosch maar we heb-
ben ook mooie huizen gezien in 
Rooi.” Dat maakt de laatste vraag, 
“Willen jullie volgend jaar terug?”, 
eigenlijk overbodig.

CAMPING
TOUR

ROOI

Digitotaal officieel geopend

De nieuwe computer en telecom 
winkel in Sint-Oedenrode, Digi-
totaal, is deze week officieel ge-
opend. Afgelopen zondag was er 
een openingsreceptie voor familie, 
vrienden, kennissen en zakenrela-
ties. Op maandag zwaaiden voor 
het eerst de deuren open voor 
publiek. De winkel oogt uiterst 
professioneel en heeft een breed 
aanbod. Vandaar dat Digitotaal 
een regionale aantrekkingskracht 
heeft. Ze hebben telefoonac-
cessoires, smartphones, tablets, 
netbooks, ipads, software, harde 
schijven, mediaspelers, laptops 
en accessoires, monitoren, com-
puters, kabels, printers, usb-sticks 

enz. Daarnaast bieden ze een zeer 
ruim assortiment inktcartridges 
voor een eerlijke prijs. 

Digitotaal, Heuvel 20, 
5492 AD, Sint-Oedenrode, 
www.digitotaal.com,
0413-473567

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

JAN CORSTEN
AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-DEALER

DE MOOISTE OCCASIONS TEGEN DE
SCHERPSTE PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT

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

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

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

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

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

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

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Ook voor 
Fairtrade koffie, 

thee en wijn kunt 
u bij ons terecht

LEEGVERKOOP BADKLEDING 
Speedo, Tweka, Adidas en Hom:

 

Hertog hendrikstraat 12 5492BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenensport.nl

Alle damesbadkleding 
25,00 p/st. of voor 2 stuks 39,95

Alle herenzwembroeken 
17,50 p/st of voor 2 stuks 29,95

Alle kinderbadkleding 
12,50 p/st. of voor 2 stuks 19,95
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
-Laan van Mariendael 8a
-Gezondheidscentrum Odendael
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Nieuws

Kijk voor de voorwaarden en beschikbaarheid op
www.onsbrabantnet.nl/sint-oedenrode

Met Interactieve Televisie bekijkt u wat en 
wanneer u wilt in de beste HD-kwaliteit.

Thuis blijven is 
ook gezellig…

4-in-1 pakket voor nog geen

€30,-*  * De eerste zes maanden gratis, daarna €56,90/mnd. 
Gemiddeld betaalt u nog geen €30/mnd.

Thea van de Boekenkamer, een goedlachse boekenwurm

Goedgemutst als altijd zet ‘Thea 
van de Boekenkamer’ kratten vol 
met boeken voor haar kleine win-
keltje aan de Borchmolendijk. Het 
regent een beetje, maar daar is ze 
op voorbereid. Ze dekt wat boe-
ken af met een zeil en gaat binnen 
achter haar loketje zitten.  Vroeger 
diende het pandje als sigarenwin-
keltje, inmiddels liggen de plan-
ken vol met duizenden boeken. 
Thea is een echte boekenwurm. 
Ze leest alles wat ze in haar han-
den krijgt, behalve romans, daar 
houdt ze niet zo van.

Voorbijgangers, toeristen of be-
kende medeboekfanaten stoppen 
regelmatig bij Thea. Iedere vrijdag-
middag en zaterdag is ze geopend. 
“Ze kijken buiten in wat boeken 
en weten vaak niet dat er binnen 
nog meer staat. Zelfs in de kelder 
heb ik er nog wat”. Ze wenkt en 
loopt de trap af naar beneden om 
haar ondergrondse collectie te la-
ten zien. Een nostalgische boeken-
geur kronkelt via de treden naar 
boven. Zelf past ze makkelijk door 
het trapgat en ook beneden kan ze 
rechtop staan. Voor mensen groter 
dan 1.70m is het bukken geblazen. 
De kelder ligt bomvol boeken. Op 
het eerste gezicht lijkt er geen sys-
teem in te zitten, maar Thea heeft 
alles netjes gesorteerd.

“Ik had een paar jaar geleden mijn 
hele keuken vol staan met boeken. 
Onze huisbaas had een tip. Of ik in-
teresse had om een boekenwinkel-
tje te beginnen. Ik dacht: ‘waarom 

niet!’ Vijf jaar geleden ging het boe-
kenparadijsje voor het eerst open. 
Vlug, vlug deelde Thea de planken 
in en op goed geluk plakte ze er 
prijsjes op. Haar vuurdoop beleefde 
ze tijdens de Jaarmarkt. “Ik struin 
vaak boekenbeurzen en vlooien-
markten af op zoek naar nieuwe 
boeken voor in de winkel. Ook 
worden er veel gebracht. Zo brengt 
Kringloopwinkel d’n Einder regel-
matig een flinke lading. Dan ben ik 
zo blij als een klein kind en kan ik 
niet wachten om te zien wat er in 
zit. De boeken die ik interessant vind 

houd ik wel eens voor mezelf.”

Oorlogsboeken, geschiedenisboe-
ken, kookboeken, biografieën. Van 
ieder genre is er iets te vinden. Ieder 
boek ligt te wachten op een eigen 
‘baasje’. Populaire boeken zijn weer 
zo de deur uit. Sommige liggen er 
al jaren voordat ze uitgepikt wor-
den om de meest uiteenlopende 
redenen. “Het is heel persoonlijk. 
Het moet klikken met een boek of 
een emotionele waarde hebben. 
Zo kreeg ik ooit eens een stelletje 
uit Rotterdam over de vloer. Ze 

neusden wat rond toen ik ineens 
een vreugdekreet hoorde! De man 
woonde vroeger, vlak na de oorlog, 
in een noodwoning te Rotterdam. 
Hij had daar nooit meer foto’s van 
gezien, tot hij bij mij een boek over 
Rotterdam opensloeg en daarin zijn 
oude huis zag staan. De man was 
dolgelukkig.” 

“Ik schrijf ook ooit titels op waar 
mensen naar op zoek zijn. Dan 
wacht ik op de dag dat ik ze bin-
nenkrijg en dan bel ik de mensen 
op. Driekwart jaar geleden vroeg 
een dame naar de biografie van 
Edith Piaf. Het was niet zomaar een 
dame. Ze was de beste Piaf imita-
tor van Brabant en kon er uren over 
vertellen. Helaas had ik het boek 
niet, maar ik noteerde haar num-
mer. Niet veel later kreeg ik van 
kennissen wat boeken. Je gelooft 
het niet, maar hij zat er tussen!”

Thea vertelt binnen een half uur 
nog meer prachtige verhalen. Wat 
je allemaal niet mee kunt maken op 
tien vierkante meter! Je zou er een 
boek over kunnen schrijven. Daar 
komt de volgende klant alweer bin-
nen. Ze zoekt een Engelse vertaling 
van een bepaalde roman. “Sorry, 
die heb ik niet”, zegt Thea. “Maar 
ik heb het opgeschreven. Je weet 
maar nooit!” Vroeg of laat zal het 
boek binnen komen. Thea kan niet 
wachten op de volgende doos…

Landschap, natuur en cultuurhistorie gaan samen met boomteelt in 
het nieuwe bestemmingsplan buitengebied voor Sint-Oedenrode

Boomteelt is een vorm van agra-
rische bedrijvigheid die de laat-
ste jaren een sterke ontwikkeling 

heeft doorgemaakt in ons buiten-
gebied. Het is daarmee een be-
drijfstak van betekenis geworden. 

In het buitengebied van Sint-Oe-
denrode spelen uiteraard ook andere 
belangen dan die van de boomteelt-
sector. Denk daarbij aan waarden op 
het gebied van natuur (weidevogels 
en kwetsbare planten- en dieren-
soorten), landschap (behoud open-
heid en bescherming beekdalen) 
en cultuurhistorie (cultuurhistorisch 
waardevolle open (bolle) akkers).

Om te komen tot een verant-
woorde afweging van de soms 
conflicterende belangen, heeft de 
gemeente een specifieke notitie 
voor boomteelt opgesteld. De uit-

komsten hiervan zijn opgenomen 
in het ontwerpbestemmingsplan.

Er wordt een onderscheid gemaakt 
in gebieden waarin;
- Boomteelt rechtstreeks is toege-
staan
o Voorbeelden hiervan: de stru-
weelvogelgebieden, aardkundig 
waardevolle gebieden, leefgebied 
dassen en cultuurhistorisch waarde-
volle gebieden, niet zijnde cultuur-
historisch waardevolle akkers
- Gebieden waar boomteelt aan 
een vergunning is gebonden
o Voorbeelden hiervan: de aange-
wezen leefgebieden voor kwets-
bare soorten
- Gebieden waar boomteelt niet is 
toegestaan

o Voorbeelden hiervan: de aange-
wezen weidevogelgebieden, aan-
gewezen waardevolle beekdalen en 
cultuurhistorisch waardevolle akkers

Met Stichting het Roois Landschap 
en ZLTO/boomtelers is overleg ge-
weest over het te voeren beleid. 

Het ontwerpbestemmingsplan 
waarin dit is opgenomen ligt nog 
tot en met maandag 5 september 
ter inzage. Voor de mogelijkheden 
tot het raadplegen en inzien van 
dat ontwerp bestemmingsplan 
kunt u de publicatie raadplegen die 
is geplaatst in Midden-Brabant van 
20 juli. Ook kunt u de gemeente-
lijke website: www.sint-oederode.nl/
buitengebied raadplegen.

Henriëtte van den Berk
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Elders

Soms komen wij op plekken thuis waar
wij niet eerder waren, vinden iets terug
dat ons vertrouwd is en niet werd gezocht

Alsof er op ons is gewacht en de plek
opengaat valt het ons toe, maar niemand
wacht en de plek lag er altijd al open

Een onderdak ons goed gezind waar we
voor onbepaalde tijd wel zouden kunnen
wonen, maar wonen in een gesprek dat

zich meedeelt als halteplaats,
die ons laat weten dat het niet daar is,
elders, ons uitnodigt met zachte drang

om onderweg te blijven als scheppers
van onze eigen spiegelingen in
een zwanger gedroomde lucht

     Kees Hermis

Nieuws

1

T

Tom en Rick

Geboren 22 juli

GIJS

Zoon van 
Bart van de Wetering en 

Danny van Esch
Broertje van Ties en Sara
Gouv. Crommelinlaan 11, 
5492 GP, Sint-Oedenrode

8 augustus
50 jaar getrouwd! 

Hartelijk gefeliciteerd 
en nog heel veel 

mooie jaren samen
Kinderen en kleinkinderen 

Witlox

Lopend bu�et en wok teppanyaki. 
zaterdag en zondag

4-gangen verrasingsmenu
voor €15,50 p.p maandag t/m vrijdag

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479787 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Rabo jongerenraad 2011
Om verbinding te creëren met de 
jong volwassenen in ons werkge-
bied heeft Rabobank Sint-Oedenro-
de Schijndel in 2010 een jongeren-
raad opgezet. Door de dialoog op 
te zoeken krijgen we meer inzicht in 
de leefwereld van jongeren en kun-
nen we onze ideeën en dienstverle-
ning toetsen in een interactief plat-
form. Dit alles met een eigentijdse, 
aansprekende aanpak. 

De jongerenraad is ook in 2011 
weer van start gegaan. Op dit 
moment zijn de jongeren in twee-
tallen een plan aan het uitwerken 
waarin zij Rabobank Sint-Oeden-
rode Schijndel adviseren hoe en 
wanneer jongeren het best te be-
naderen zijn voor bankproducten. 

In oktober worden de plannen ge-
presenteerd en zullen de winnende 
plannen in een pilotfase starten. 

Laat je stem horen! 
De jongerenraad van Rabobank 
Sint-Oedenrode Schijndel bestaat 
uit 20 jongeren. Zij hebben iets te 
vertellen! Ze geven gevraagd én on-
gevraagd advies aan de bank over 
zaken die jou als jongere aangaan. 

Wat is een jongerenraad? 
De jongerenraad is een vaste klank-
bordgroep voor Rabobank Sint-Oe-
denrode Schijndel. Tijdens interactieve 
bijeenkomsten (zo'n drie per jaar) be-
spreken we relevante thema's waarbij 
we in discussie gaan en om advies vra-
gen. De uitkomsten van deze klank-
bordsessies helpen ons de communi-
catie tussen onze bank en jongeren te 
verbeteren, in de vorm van produc-
ten, diensten en activiteiten.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Op een leuke 
en leerzame manier 

je rijbewijs halen.
Kijk op onze website 

voor alle 
mogelijkheden.

www.autorijschooldndommel.nl 

of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Daan

Gefeliciteerd! 

Janneke
25 jaar!

Gefeliciteerd! 

Opgave 
familieberichten via

 
redactie@demooirooikrant.nl 

of op ons kantoor: 
Heuvel 17 

tel. 0413-479322
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Wè is dè toch ’n doelie.
(Wat is dat toch een domme, slonzige vrouw.)

BRABANTSE SPREUKEN

 Actiecommité ‘Klimbos Nee‛ overhandigt
150 handtekeningen aan de burgemeester

Eerlijk gezegd
wist ik niet dat de

mensen er zo veel last 
van hadden...

...Maar we zullen
beloven voortaan

heel stil te klimmen

Door: Jeroen Kossen

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

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

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

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

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Mijn hof

.
mijn tuin kent 
vierkante stenen 
bij de vleet
.
omgeven met kunstgras 
van één meter breed
.
vanuit de serre 
aanschouw ik
deze grote rijkdom
.
ter volmaking 
plaats  ik een plastic
rododendron
.
ik zet hem dan midden 
in mijn hof van beton
. 
hij staat dan in de schaduw,
en net als mijn tuinkabouter 
uit de brandende zon

Marktplein

Staatsloterij

Puzzelen voor prijzen

Maak twee keer kans op €1.500.000 !!!!
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten bij DeMooiRooiKrant.

Lied voor Henrie Bouwmans
We hebben al menige jaren

Van Henrie fijn zwemles gehad
Maar nu gaat die man ons verlaten

Hij komt niet meer terug naar de Neul, ’t zwembad

Naar links en naar rechts en naar boven
Schuin, recht, dan weer laag, dan weer krom

Wat was het toch altijd gezellig
’t Halve uur dat was veel te vlug om

We speelden piano in ’t water
Zo snel en zo vlug als ’t kan

We friemelden dan voor ’n frankske
Daar worden de vingers zo soepel van

We zijn nu allen tezamen
Genieten van het laatste uur

Dat we nu ’n badjuf gaan krijgen 
Dat zal wel wennen zo op den duur

De koningin gaf ‘ns een lintje
Voor badmeesters bestaan er geen

Als die uitgereikt zou worden
Dan kreeg u er van ons een

Bedankt Henrie en ook vrouwtje
Van alles voor ons steeds gedaan
We wensen u beiden het beste

En Henrie, geluk met uw nieuwe baan

Bedankt voor alles, u was een goede badmeester!

Puzzelen voor 
Prijzen

Mevrouw Goossens uit Sint-
Oedenrode heeft de Su-

doku van week 29 gewonnen. 
Daarmee sleepte zij twee 1/5 
staatsloten in de wacht. Ook 
tijdens de vakantie puzzelen 

we gewoon door!

Rois Woordebuukske
hawe                       
hennepriester          
haokwiw                 
iemes                       
impesant                  
intijds                      
juin                          
jungske                   
joengkere               
kermenèèj               
kikbil                      
keldervèreke           
lippel                       
lillek                        
lèèst                         
malder                     
mèèjbluumke          
mèrege                    

houden
kippenhandel

ongetrouwde moeder
iemand

ondertussen
bijtijds 

ui
jongetje

erg huilen
karbonade

kikvors
pissebed

lepel
lelijk

laatst
merel

meibloempje
morgen



Woensdag 3 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 7Nieuws

 DEALER VAN O.A.: 3B • AEVUM • BAAN • CARLUCCI • CARPET SIGN • CHIVASSO

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

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

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

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

 Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

GRATIS PARKEREN

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

WILT U GOED SLAAPADVIES?

maak een afspraak!

Groep 8 leerlingen vliegen uit!
De groep acht leerlingen van de verschillende basisscholen slaan na de vakan-
tie hun vleugels uit. Maar wie zijn ze en waar gaan ze naar toe? Deze weken 
komen de groepen 8 aan bod in DeMooiRooiKrant.

Schoolverlaters

Franciscusschool Boskant

De antwoorden op de vragen zijn 
ingevuld door Vincent & Sascha

Heb je zin om naar de brugklas te 
gaan?
“Ja, omdat het allemaal nieuw is en 
we nieuwe mensen leren kennen.”

Vind je het spannend?
“Nee, niet echt omdat we alle-
maal al wel een beetje weten hoe 
het gaat en het eigenlijk gewoon 
school is.”

Waar zie je tegen op?
“Huiswerk en de weg kwijt raken en 
het iedere keer wisselen van leraar. 
Ook het iedere dag overblijven.”

Wat lijkt je het leukst aan je 
nieuwe school?
“Het maken van nieuwe vrienden  
en de gezelligheid in de aula.“

Ga je de basisschool missen denk je?
“Ja, omdat je hier maar één juf of 
meester tegelijk hebt en daar heb 

je er een stuk of tien. Ook is het 
hier kleiner en ken je bijna ieder-
een, terwijl je daar nog niemand 
kent en nieuwe vrienden krijgt, 
omdat je oude meestal naar een 
andere school gaan.”

De leerlingen vliegen uit naar de 
volgende scholen:
2 leerlingen naar het Elde college
1 leerling naar De Rooi Pannen
13 leerlingen naar het Heerbeeck

De Springplank

Ook de leerlingen van de Springplank gaan verder leren op scholen hier in de buurt. 
Sommigen zelfs iets verder weg. De verdeling ziet er als volgt uit:
Fioretti College 5, Elde College 17, Novalis 2, Zwijsen 7, ISK 1 en Antoon Schellens College 1.

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

 

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

De Vlinder
Molenstraat 24
5482 GB Schijndel
073 5475207
www.drogisterijdevlinder.nl

Leuke vakantieaanbieding!
Bij aankoop van 2 huidverzorgingsproducten

 van Sans Soucis een cadeaubon voor een fotoboek 
van Albelli met uw mooiste foto’s.

D.I.O. Drogisterij Parfumerie De Vlinder, 
Molenstraat 24, 5482 GB  SCHIJNDEL, 

tel. 073 5475207, www.drogisterijdevlinder.nl

 Zolang de voorraad strekt.Kossen | Design

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

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl

 [info@pixelboxdesign.nl]

desIg“Van ontwerp tot realisatie van al uw gedrukte en digitale media”
                           Ruud van de Pol

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl [info@pixelboxdesign.nl]

desIg

Nieuw in Sint-Oedenrode:
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GEMEENTENIEUWS
Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, 
milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres    Ingekomen  Omschrijving
Liempdseweg 14  08-07-2011 Verbouw woonboerderij fase 1
Meerkoet 1   15-07-2011 Uitbreiding woonhuis 
Zijtaartseweg 7   15-07-2011 Vervangen dak koeienstal
Lieshoutseweg 76  15-07-2011 Sloop en asbestsanering schuren
Oost. Randweg 2  19-07-2011 Herbouw woonboerderij.
Dominee Hoogeveenstraat 28 20-07-2011 Uitbreiding woonhuis
Achterstesteeg 1   20-07-2011 Bouw opslagloods
Boskantseweg 63  20-07-2011 (Her)bouw/sloop paardenstal
De Leijerweg 2   21-07-2010 Sloop dakbedekking bijgebouwen
Bikkelkampen 20  21-07-2011 Bouw machineloods/garage
Vogelenzang 16   21-07-2011 Aanleggen mestbassin
Margrietstraat 42  22-07-2011 Bouw berging
Mosbulten 19   22-07-2011 Splitsen woonboerderij en bouw bijgebouw
Esdoornstraat 2   22-07-2011 Bouw sportaccommodatie 
Vernhout 4   25-07-2011 (Her)bouw schuur
Lieshoutseweg 1   25-07-2011 Verbouw woonhuis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is 
uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Stompersstraat 22  20-07-2011 Het slopen van een houten schuurtje
Nijnselseweg 42   20-07-2011 Het aanleggen van een tweede inrit
Lieshoutseweg 49  21-07-2011 Het herbouwen van een woonboerderij
Kasteellaan 4   21-07-2011 Het kappen van 1 populier
Slophoosweg 4a   25-07-2011 Het aanleggen van een inrit
Johanna van Brabantlaan 43 28-07-2011 Het plaatsen van een dakkapel
Markt 10   29-07-2011 Het bouwen van garages en carports
Markt 10, 10a en 10b  29-07-2011 Het bouwen van een commerciële ruimte  
      en 2 appartementen (gewijzigd uitvoeren) 
Sluitappel 53   29-07-2011 Het aanbrengen van 2 naamsaanduidingen
Irenestraat 2 G7 t/m 2 G12 01-08-2011 Het verwijderen van asbesthoudende 
      plafondplaten in garages
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Omschrijving
Kerkdijk-Noord 5 Het vervangen van buitenkozijnen
Pastoor Smitsstraat 40 Het brandveilig gebruik van MFA en Bredeschool Hart van Olland
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang 
van donderdag 11 november 2010 ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Schijndelseweg 46 26-07-2011  Restauratie en verbouwing van het 
      voormalig Damianenklooster tot 
      Jeugdkliniek voor Novadic-Kentron
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Verleend wijziging bestemmingsplan
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Houtsestraat 26  25-07-2011  Het wijzigen van een bouwvlak 
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende bouwvergunning met ontheffing
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Cathalijnepad 1  21-07-2011  In gebruik nemen van een stuk stal voor 
      het uitbreiden van de ruimte voor 
      buitenschoolse opvang 
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Ontwerpbesluit milieuvergunning
Adres inrichting  Omschrijving
Hoogstraat 20  P.A.M. van Erp, Hoogstraat 20 te Sint-Oedenrode om een 
   revisievergunning ingevolge art. 8.4 lid 1 van de Wet 
   milieubeheer i.v.m. het veranderen en in werking hebben van een 
   varkenshouderij, gelegen aan de Hoogstraat 20 te Sint-Oedenrode
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang 
van donderdag 4 augustus 2011 ter inzage.

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergun-
ningen, ontheffingen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen  aanvragen
In de periode van 26 juli 2011 tot en met 1 augustus 2011 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
- Van de Stichting Fokpaarden Sint-Oedenrode voor de organisatie van de Fokpaardendag 
in combinatie met de koopzondag Mooi Rooi op zondag 18 september 2011.
- Van Brasserie De Pastorie voor de uitbreiding van het terras tijdens de kermis van 26 tot 
en met 31 augustus 2011.
- Van café  ’t Straotje voor het plaatsen van een terras in de Kerkstraat tijdens de kermis 
van 26 tot en met 31 augustus 2011.
- Van Bouwmarkt Forum voor de organisatie van een vuurwerkshow op 15 december 2011 
op sportpark de Neul.
- Van Stichting Theaterkoor Rooi voor de opvoering van een musical op 23, 24 en 25 sep-
tember 2011 op de locatie Liempdseweg 31 te Sint-Oedenrode.

Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen 
bezwaar open.
  
Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan de Stichting Mariëndael voor het opvoeren van toneelvoorstellingen voor de jeugd 
op zaterdag 3 en zondag 4 september tussen 12.00 uur en 18.00 uur op het buitenpodium 
van Mariëndael.
- Aan café ’t Pumpke voor de uitbreiding van het terras tijdens de kermis van 26 tot en met 
31 augustus 2011.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

- Gevonden voorwerpen
- Zwart fietszadelhoes
- Wit baby schoentje maat 19/3 met grijs 
klavertje
- GSM Samsung wave     

Verloren voorwerpen
- Heren armband met twee beugels en tus-
senin metalen ringetjes
- Gehoorapparaat huidskleur
- Kentekenplaat van auto
- Zwart kort zomerjack
- Zwarte GSM Blackberry
- Gouden armband kleine schakels

Huisvuil

Inzameling oud papier
 
In verband met de vakantie kunt u deze week uw oud papier alleen op de milieustraat en 
op onderstaand adres kwijt.

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 van maandag 
t/m zaterdag. 

Verleende milieuvergunning
Adres   Omschrijving
Bikkelkampen 3  F.F.X. van Genugten, Bikkelkampen 3 te Sint-Oedenrode om een  
   milieuvergunning ingevolge art 8.4 lid 1 van de Wet milieubeheer  
   i.v.m. het veranderen en in werking hebben van een  agrarisch  
   bedrijf met vleeskuikens, gelegen aan de Bikkelkampen 3 te 
   Sint-Oedenrode
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang 
van donderdag 4 augustus 2011 ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Omschrijving
Handelsweg 13a  Heijco Machinebouw, Handelsweg 13a te Sint-Oedenrode, 
   vanwege het oprichten van een metaalbewerkingsbedrijf 
   ingevolge het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
   milieubeheer.
Logtenburg 16a  A. van der Pol, Heiligt 1 te Eerde, vanwege het veranderen van 
   een melkrundveehouderij ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer.
Pastoor Smitsstraat 48 De Dorpsherberg, Pastoor Smitsstraat 48 te Sint-Oedenrode, 
   vanwege het veranderen van een horeca-inrichting ingevolge het 
   Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage



Woensdag 3 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9Gemeentenieuws

Procedures

Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
 richt;
- de gronden van het bezwaar. 

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

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

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 ontwerp-
besluit 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. 

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

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ge- 
 richt;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

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

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na 
de datum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Gezocht: innovatieve ideeën voor duurzame stallen 
in het landschap
Ondernemers met innovatieve idee-
en voor stal- en houderijsystemen 
kunnen hun plannen voor haalbaar-
heidsonderzoeken indienen. Staats-
secretaris Bleker stelt voor deze op-
roep binnen het programma Small 
Business Innovation Research (SBIR) 
€ 1,9 miljoen beschikbaar.

Eén van de aspecten van de duur-
zame stal is de inpassing in het land-
schap. De ambitie is dat in 2015 alle 
nieuw te bouwen stal- en houderij-
systemen zo ingepast worden in hun 
omgeving dat ze kunnen rekenen 
op een breed draagvlak bij burgers 
en recreanten. Het gaat hierbij niet 

alleen om het ontwerp van de stal, 
maar ook om de ligging en plaat-
sing van het bedrijf in de landschap-
pelijke structuur van de omgeving. 
Naast landschappelijke inpassing 
zijn onder meer dierenwelzijn, dier-
gezondheid, milieu en energie be-
langrijke beoordelingscriteria.

SBIR biedt kansen voor het bedrijfs-
leven om nieuwe kennis om te zet-
ten in commerciële toepassingen. 
SBIR gaat uit van drie fasen: onder-
zoek naar de haalbaarheid, onder-
zoek & ontwikkeling en commer-
cialisering. De overheid financiert 
fase 1 en 2. Het budget van € 1,9 

miljoen is beschikbaar voor fase 1 
en 2. Voor haalbaarheidsonderzoe-
ken is een budget van maximaal 
€ 450.000 gereserveerd.

Ondernemers kunnen tot en met 1 
november 2011 (17.00 uur) voor-
stellen indienen bij Agentschap NL. 
De bedrijven met de beste voor-
stellen krijgen een opdracht van de 
overheid om een haalbaarheidson-
derzoek uit te voeren. Op 6 en 8 
september 2011 houdt Agentschap 
NL een informatiebijeenkomst over 
deze oproep in respectievelijk Den 
Bosch en Deventer. De bijeenkomst 
start om 17.30 uur.

Hoe is het afgelopen met….
Interview

Een aantal maanden terug kwam 
Rooienaar Jan Egmond met een 
nieuw boek op de markt. ‘Eerst die 
vent eruit’ gaat over internetda-
ten en alle avonturen die daarmee 
gepaard gaan. DeMooiRooiKrant 
zocht Jan Egmond op. Hoe is het 
gegaan met de verkoop?

Zijn de reacties op het boek posi-
tief of negatief?
“Laat ik beginnen met de nega-
tieve. Niet iedereen die in het boek 
voorkwam, was daar gelukkig mee. 
Een van mijn ex-dates heeft het 
boek zelfs van kwaadheid ritueel 
verbrand en alle contact verbro-
ken. Ik schrok even maar lag er niet 
wakker van: ze had zelf letterlijk 
gevraagd hoe ik over ons dacht en 
kreeg dat op een presenteerblaadje.
Na de eerste golf van reacties heb 
ik alleen maar complimenten ge-
had, ook van verschillende litera-
tuurkenners. De meest gehoorde 

reacties gingen over de pittige be-
schrijvingen van wat er gebeurde 
(of niet …), de humor, en de vaart 
waarmee je het uitleest: in één 
adem.”

Heb je er veel verkocht?
“Het mag geen naam hebben, ik 
heb mijn investeringen eruit en het 
begint nu wat op te leveren. Tien-
tallen media, van lokaal tot lande-
lijk, heb ik een flyer toegestuurd, 
gevolgd door een telefoontje, en 
tot slot een mail. Alleen de Telegraaf 
heeft gereageerd. Na toezending 
van een recensie-exemplaar bleef 
het beloofde telefoontje uit, en de 
boekenmeneer zelf was steeds in 
bespreking. Het Eindhovens Dag-
blad wilde er geen aandacht aan 
besteden omdat het niet in Eind-
hoven in de boekwinkels ligt. Boek-
handel Selexyz in Eindhoven wilde 
het niet hebben omdat het niet in 
het Eindhovens Dagblad stond. Ja, 

dat schiet lekker op. 
’t Paperas heeft het wél, je kunt 
het ook rechtstreeks bij mij bestel-
len door storting van € 15,95 op 
rekening 138241562 op naam van 
JJ Egmond, onder vermelding van 
“boek”, je adres en eventueel ge-
signeerd. Verschillende lezers koch-
ten, na het zelf gelezen te hebben, 
een tweede exemplaar om cadeau 
te doen. Kijk ook maar eens op 
www.dtb4u.nl/jan-egmond

Is er dan geen enkele recensie 
geschreven?
“Niet door een krant, wel door een 
collega, op een site voor alleen-
staanden. Citaat hieruit: “Zelf be-
schrijft hij zijn stijl als ‘soms fijnzinnig 
en subtiel, soms bot en respectloos, 
soms gefrustreerd, vaak humoris-
tisch, maar altijd recht uit het hart’. 
Uit nieuwsgierigheid ben ik het 
boek gaan lezen. Lol gehad. Eerlijk, 
scherp en op een leuke manier ge-
schreven. Zoals het in werkelijkheid 
gaat... niet altijd met toeters en bel-
len. Het zijn net echte mensen, die 
daters. Een aanrader. Gewoon le-
zen! Best leuk zo’n botte collega.”

Je hebt die tijd achter je. En nu?
“Bij mijn eerste interview vroeg je 
geloof ik of mijn missie geslaagd 
was. Ik heb de plot toen nog niet 
verklapt, maar inmiddels kan ik echt 
niet meer om het happy end heen.
Om verschillende redenen past in-
ternetdaten niet bij iedereen. Je staat 
wel in de etalage, maar dat ben ik ge-
wend. Het resultaat mag er zijn: mijn 
relatie met Ingrid gaat alweer ruim 
anderhalf jaar als een speer!”

Bezorger van de maand: Monica Asshauer
De vijftienjarige Monica Asshau-
er is verkozen tot bezorger van 
de maand juli. Van DeMooiRooi-
Krant kreeg ze een Rooi2000 
waardebon. Eigenlijk zou ze vo-
rige week in de krant komen, 
maar ze was lekker op vakantie, 
dus werd het een weekje uitge-
steld. Monica bezorgt al vanaf 
september DeMooiRooiKrant. 
Ze doet het met veel plezier, be-
halve als het regent, maar dan 
helpt haar vader een handje 
mee. Ook haar kleine broertje 
steekt zo nu en dan een helpen-
de hand uit. Hij wil het later mis-
schien wel overnemen. Monica 
bezorgt o.a. een gedeelte van de 
Ollandseweg, de Kleine Beurs, 
de Grote Beurs, de Schootsedijk, 
enz. DeMooiRooiKrant bedankt 
haar voor de inzet.
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Historische beelden
Wij zijn benieuwd wie deze 
mevrouw is op de foto die Jan 
Nooijen helpt met de verhuizing.
U kunt uw reactie sturen naar 
redactie@demooirooikrant.nl of 
henny@fotorooi.nl. 
U bent ook welkom op ons 
kantoor, Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Oplossing week 30:
De foto is genomen op 4 november 1955. Het is de 
zilveren bruiloft van mijn ouders. We vierden het thuis 
aan de Heikant B12. Het was drie dagen feest! Hele-
maal links is tante Marietje, de derde van links is Martien 
Welt (broer), vierde van links is tante Hanneke, zesde 
van links is Hendrik Welte (broer), vijfde van rechts is 
Diny Welte (schoonzus), derde van rechts is ome Gerrit 
Termeer, tweede van rechts is An van Kampen en hele-
maal rechts is ome Bart van Geffen. Ik ben het meisje 

met het witte schort. Ik kan me de kring nog goed herinneren. 

Tonnie van den Berk

Oplossing week 29
Het is Jan Willem Sijbers alias Sjang Sijbers en het was in Oirschot in juli 
1953. De staffanfare gaf daar een demonstratie op een concours. Mijn 
overgrootvader Sjang was de paukenist van het korps, op de foto staat 
hij als ruiter en niet met zijn pauken. 

Stan Sijbers

Volgens mij is het mijn opa Sjang Sijbers en het was in Nijnsel in de jaren dertig. Mijn opa Sjang was comman-
dant van de rijvereniging Sint Martinus uit Nijnsel.

Jan Sijbers, Yvonne Sijbers

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Diversen

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

Bedankt Esther! 
van rijschoollestbest.nl 
dat ik de eerste keer geslaagd ben!! 
Joep van de Mortel

Vierdaagse Nijmegen
Dit jaar liep ik voor de 2e keer de 
Vierdaagse. Een paar weken van 
tevoren raakte ik geblesseerd. 
Ontzettend balen, want ik wilde 
graag met mijn kleinzoon Jarno 
meelopen. Dankzij Fysio Rooi 
kwam het gelukkig goed. Jan 
Kemps, hartelijk dank voor de 
behandeling. Mede dankzij jou 
liep ik de Vierdaagse uit. 
Jan van Esch.

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

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

Jorit Wenting mee met de politie

Weer een Rooise kinderwens in vervulling

Rooise kinderen zijn blijkbaar 
goed in het verzinnen van uitda-
gende wensen. Een aantal weken 
terug won Tijs Blommestein uit 
Sint-Oedenrode een helikopter-
vlucht naar pretpark Toverland. 
Omdat het pretpark dit jaar tien 
jaar bestaat laten ze verschillende 
wensen in vervulling gaan. Toe-
val of niet, afgelopen week werd 
klasgenoot Jorit Wenting verrast.

Onder het mom van ‘picknicken 

in Limburg’ lokten de ouders Jo-
rit mee in de auto. Op een gege-
ven moment werden ze plotsklaps 
staande gehouden door de politie. 
Wat was er toch aan de hand?! 
Jorit schrok zich een hoedje, maar 
toen werd uitgelegd wat de bof-
kont gewonnen had, kalmeerde 
hij en stond hij te popelen om in 
de politiewagen te klimmen. Zijn 
grote wens was namelijk: rijden in 
een politiewagen. Met loeiende si-
rene natuurlijk. Ook moeder Auke 

mocht mee in de dienstauto. 
Van 11.00 tot 13.00 uur kreeg Jorit 
een kijkje in de spannende wereld 
van de politie. Hij ging mee naar 
het bureau in Horst. Daar werden 
vingerafdrukken gemaakt, kreeg 
hij handboeien om en mocht hij op 
een echte politiemotor zitten. Ui-
teraard niet zonder even de sirene 
aan te zetten. Bij hoge uitzonde-
ring kreeg de geluksvogel ook nog 
de politieschool te zien. Jorit is één 
van de weinigen die er ooit een 
rondleiding heeft gekregen. 
De jongen kreeg veel indrukken, 
maar het mooiste vond hij nog 
steeds de rit in de politieauto. Dat 
was tenslotte zijn grootste wens. 
Opa en oma uit Rosmalen stuur-
den de wens op naar Toverland. 
Dat ze op die manier weer in Sint-
Oedenrode uitkwamen hadden ze 
niet verwacht. Toch vonden ze het 
niet erg en Jorit al helemaal niet.

Cursussen/workshops

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

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

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

Gewijzigde openingstijden i.v.m. 
vakantie kijk op 
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Van de Kamp schoenen en sport: 
Leeg verkoop badkleding 
Speedo, Tweka, Adidas en Hom: 
alle damesbadkleding 25,00 p/st 
of voor 2 stuks 39,95. 
Alle kinderbadkleding 12,50 p/st. 
of voor 2 stuks 19,95. Alle heren-
zwembroeken 17,50 p/st of voor 
2 stuks 29,95

Elke vrijdag en zaterdag Claresse 
en Paling bij viskwekerij Foolen. 
Zijstraat Hoogstraat. 
Tel: 0413-477519

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

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

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

autoschade & cleaning

Tel +31641509755
E-mail  jwbotti@hotmail.com

E v e r s e s t r a a t  4 7 j   
5 4 91 S R  S i n t - O e d e n r o d e

Heeft U goede vlooienmarkt-
spullen voor  CV ’t Skrothupke? 
Wij komen ze graag bij U opha-
len. Geen grote meubelstukken, 
witgoed, tv’s of computers. 
Bel: 477537

Gezocht

Hulpverlening

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

Gevonden

Sleutels aan een bruin hoesje. 
Gevonden bij kinderdagverblijf 
Dommeltoren. Op te halen bij 
DeMooiRooiKrant. 
Mevr. van de Akker

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl
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Zandhoefs Oogstfeest: even terug naar vroeger

De Zandhoef in Nijnsel is één van 
de mooiste plekken in Sint-Oe-
denrode. Het ligt middenin de na-
tuur tussen de Moerkuilen en de 
Hazeputten in. Veel mensen zul-
len er al eens hebben gewandeld 
of gefietst. Aanstaande zondag 
is er een extra reden om er weer 
eens een kijkje te gaan nemen. 
Dan vindt op ‘Hoeve Strobol’ aan 
de Strobolse Heidesteeg 10 het 
jaarlijkse Oogstfeest plaats.

Bert Verbakel begon vier jaar ge-
leden eigenhandig met het evene-
ment. Sinds drie jaar is de gehele 
buurtvereniging ‘de Zandhoef’ er-
bij betrokken. Samen met andere 
vrijwilligers steken zij de handen 
uit de mouwen om er een ge-
slaagde dag van te maken. Tijdens 
het Oogstfeest gaat iedereen een 
dagje terug naar het leven van 
vroeger op de boerderij en op 
het land. Voor zowel ouderen als 
jeugd is het prachtig om weer even 

de sfeer van vroeger te proeven.

Een bonte mengeling enthousiaste 
‘boeren’, bakkers en acteurs to-
nen het boerenbestaan in en rond 
Hoeve Strobol. Maaiers oogsten 
het graan met de zigt, de paarden-
maaimachine en de zelfbinder. Net 
als vroeger dorsen vrijwilligers ge-
zamenlijk het koren. Speciaal voor 
deze dag is het koren geplant, zo-
dat het publiek kan zien hoe het 
wordt gemaaid. Ze demonstreren 
oude maalmolens en tonen de 
reiniging van het graan. Na het 
‘deegtreije’ in de oude deegtrog 
bakken Gijs van Aarle en Frans 
Oerlemans heerlijke strobollen 
en brood in de houtoven. Uiter-
aard hoort daar een ouderwets 
kopje koffie bij volgens groot-
moeders recept en pannenkoeken 
rechtstreeks vanaf de houtkachel. 
Nieuw dit jaar is de boomzaag. Er 
is hard aan gewerkt, maar inmid-
dels is deze oude machine weer 
opgeknapt. ‘Nieuwe’ ambachten 
die voor het publiek zichtbaar zijn: 
touwslaan en mandenvlechten. 
Voor de oudere bezoeker roept 
het herinneringen op en de jeugd 
zal de verhalen van vroeger beter 
begrijpen. Nu zien ze het tenslotte 
eens met eigen ogen.

Behalve het feit dat mensen leren 
over vroeger is het ook echt een 
evenement waarbij mensen ‘elkaar’ 
weer eens zien. Hoeve Strobol leent 
zich er perfect voor om even lek-
ker bij te buurten. Er zijn voldoende 
zitjes gemaakt om er de tijd voor te 
nemen. Niet alleen bekenden uit 
de buurt komen langs, maar ook 
steeds meer bezoekers van buiten-
af. Toeristen, maar ook nieuwsgie-
rigen uit omliggende dorpen.  

Verschillende verenigingen onder-
steunen het evenement. Vorig jaar 

trad toneelgroep Klavertje Vier op. 
Het werd een succes en dat kunst-
stukje willen ze dit jaar wederom 
herhalen. Ze hebben een totaal 
nieuw stuk ingestudeerd. Op het 
erf lopen ook een pastoor en een 
veldwachter rond die de mensen 
wijzen op normen en waarden. 

Ook Handboogschutterij Sint 
Antonius, opgericht in 1888, is 
aanwezig. Zij laten bezoekers ken-
nis maken met de oude sport. Dat 
houdt in dat er met een oude boog 
geschoten wordt. Leden van Sint 
Antonius maken iedereen die wil, 
wegwijs in de sport. Voor alle dui-
delijkheid: het handboogschieten 
kan door iedereen worden beoe-
fend, vanaf heel jong tot hoog-
bejaard. Naast deze verenigingen 
is de Klassieke Landbouw Werk-
tuigen vereniging aanwezig. Zij 
maakt het plaatje compleet met 
haar oude machines. Iedereen is 
van harte welkom. Entree en par-
keren zijn gratis, net als vroeger. 

Zandhoefs Oogstfeest, 
7 aug van 11.00 tot 17.00 uur, 
Strobolse Heidesteeg 10, 
Sint-Oedenrode

Ter versterking van ons team 
zijn wij op zoek naar

 - VAKBEKWAME BLOEMBINDERS 
(fulltime en 24-32 uur per week)

- een KASSAMEDEWERKER 
(24 uur per week)

 Stuur uw sollicitatie naar 
Tuincentrum Bloemisterij C.J. Brekelmans, 

Boskantseweg 44, 5492 BW Sint-Oedenrode
 of via mail info@tuincentrumbrekelmans.nl  

Informatie over deze vacatures is telefonisch te verkrijgen: 
0413-472562 of  06-51712267

Personeel

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.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

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

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

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

Plannen om uw woning 
te verkopen!!
neem dan contact met ons op 
voor gratis waardebepaling

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

m a k e l a a r d i j  b v
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bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
Heuvel 15a - tel. 0413-330838

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Hertog Hendrikstraat 2
tel. 06-25238369

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Heuvel 32
tel. 0413-479291

Op naar de ZOMER
DE ZOMER is in aantOcht! tijD vOOR wat niEuws 

Muller Mode is gevestigd aan de Markt 14 in sint-oedenrode, tel 0413-472783, www.MullerMode.nl

Tijd om eens met een kritische blik te kijken naar het 
interieur van uw woning, de tuin en de garderobekast. 

Modebewuste mannen gaan voor hun nieuwe outfit naar 
Muller Mode in Sint-Oedenrode. De dikke truien kunnen de kast 

in, het is tijd voor zomerse mode. Muller Mode heeft de nieuwe 
collecties binnen. Prachtige kleuren, bijzondere accenten en gedurfde combinaties. Topmerken als Boss, Pal Zileri ,valentini ,stone 

island, Moncler, Hans ubbink, Paul smith, Boss orange, replay, tommy Hilfiger, gant, Mc gregor zijn ruimschoots 
vertegenwoordigd in de collectie. Kies je eigen stijl, voel je lekker en ga met een outfit van Muller Mode de zomer tegemoet. 

Het team van Muller Mode heet u welkom en helpt u graag met het maken van een passende keuze. Ze laten graag de collectie zien 
onder het genot van een heerlijke espresso, cappuccino of wellicht een glaasje prosecco.

26

Markt 14 
tel. 0413-472783

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

Mgr. Bekkersplein 6b
tel.  0413-471595

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Kofferen 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

w w w. b o u w m a r k t f o r u m . n l

Heuvel 32, Sint-Oedenrode,

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

 70% korting
Aanstaande zondag 27 maart geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413 - 49 03 33

Creëer snel meer ruimte in uw huis met een Ruiter Easyline  
dakkapel van Formido. Een Easyline dakkapel wordt ingemeten 
en geplaatst door Ruiter dakkapellen. U hoeft alleen zelf de  

inrichting te verzorgen. 
Keuze uit 2 modellen in 
diverse maat voeringen 
en kleuren.

Compleet 
verzorgd

Vaste all-in prijs 
vanaf  4.395.-*
*Excl. eventuele lokale leges.

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Markt 12 - tel. 472280
Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nlwww.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

www.rooi2000.nl

Kofferen 22
tel. 0413-477902
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De foto’s van….. Antoon Giezen
Op dit moment houdt de fotoclub van Sint-Oedenrode een expositie bij Odendael. Zowel beneden bij de 
receptie, als boven op de galerij heeft iedere fotograaf twee meter gekregen om werken neer te hangen. Spe-
ciaal voor DeMooiRooiKrant geven ze uitleg. Achter iedere foto zit immers een gedachte of een verhaal. In de 
tweede editie laat Schijndelnaar Antoon Giezen zijn foto’s zien. Hij is lid van een fotoclub in zijn dorp, maar 
ook in Rooi staat hij op de ledenlijst.

Foto 1: Tulpen
“Zoals je ziet heb ik met de foto geëxperimenteerd. Dat vind ik dan ook erg leuk om te doen. Ik heb het plaatje 
van de tulpen uit een achtergrond geknipt. Daarna heb ik er zo mee gespeeld dat het in elkaar overloopt. Zulke 
dingen leer ik op de fotovakschool. Daar volg ik op dit moment een opleiding. Het is een school in Boxtel waar 
je allerlei technieken leert. Voor het uitknippen van afbeeldingen moet je wel echt een vast hand hebben! Deze 
foto geeft een lekker beeld vind ik zelf.”

Foto 2: Magraten
“Deze foto heb ik afgelopen december genomen op de oorlogsbegraafplaats in Magraten (L). Een aantal keer 
per jaar ga ik samen met mijn vrouw op vakantie. Zo nu en dan gaan we naar Limburg. Terwijl ik er foto’s aan 
het maken was, liepen er meerdere mensen met een camera rond. Zoals je ziet is de foto vanuit een laag stand-
punt genomen. Dat moet eigenlijk ook wel, want de kruizen zijn niet erg hoog. Mooi vind ik dat de beelden 
diagonaal in de foto weglopen. Het weer leende zich perfect voor de foto. De lucht paste perfect in het plaatje. 
Het enige nadeel was dat het ijskoud was.”

Foto 3: Kampina (Boxtel)
“Voor een schoolopdracht ging ik samen met een aantal medestudenten ’s morgens heel erg vroeg de bossen 
in. Deze foto is genomen in natuurgebied Kampina in Boxtel. Een Engelse landfotograaf ging mee om les te 
geven. Hij liet ons eerst zonder camera door het bos lopen om indrukken op te doen. Het gevoel dat bleef 
hangen moest je daarna proberen vast te leggen. Ik voelde rust en dat zie je denk ik ook wel in de foto terug. 
Uiteindelijk heb ik er een serie van zes foto’s gemaakt. Er komen er hier nog meer te hangen. Om de paar 
weken ruil ik wat foto’s om, zodat aan het eind hier drie foto’s van de Kampina opdracht hangen. De eerste 
foto die weggaat is die van Magraten.” 

1 2 3

“We hebben veel pech gehad met het weer”

Tsjechische klanken waaiden af-
gelopen vrijdagavond over het 
Kerkplein. De Berkenhofzangers 
gaven een concert in het kader 
van ’t is weer mooi in Rooi. Een 
serie van wekelijkse concerten in 
het hartje van Sint-Oedenrode. 
Een initiatief wat al jaren in stand 
wordt gehouden. Het weer gooit 
dit jaar echter roet in het eten.

Aanvankelijk zat een handjevol 
mensen op het terras. Het was fris, 
maar met een jas aan hielden de 
toeschouwers het makkelijk vol. 

Langzaamaan werd het steeds 
drukker. Wandelaars legden aan, 
fietsers stopten om te luisteren 
en winkelend publiek zette even 
de tassen neer. “Jammer dat het 
al weken niet zo’n goed weer is”, 
treurt Jan Klomp. “Daar hebben 
we veel pech mee gehad. Anders 
was het veel drukker geweest.” 
Jan organiseert al vanaf 1988 mu-
ziekoptredens in het centrum. Op 
dit moment doet hij dat samen 
met Jos Wijn.

De hele zomer door regelen de he-

ren verschillende optredens. Jan: 
“We krijgen veel goede reacties. 
‘In Rooi is altijd muziek’, hoorde ik 
laatst nog iemand zeggen. Vooral 
als het lekker weer is en de terras-
sen vol zitten is het mooi. We we-
ten wel dat we eigenlijk te weinig 
variatie in het programma hebben, 
maar daar werken we hard aan. 
Het valt niet mee om goede be-
taalbare alternatieven te vinden.” 
’T Is weer mooi in Rooi duurt nog 
tot september. Op www.mooirooi.
nl vindt u wekelijks de agenda.

Favoriet in Oostenrijk waren de gondels 
en Geert zal ze wel een handje helpen! 

Ingezonden door: Geert en Jan van Beljouw

Stuur uw vakantiefoto naar 

redactie@demooirooikrant.nl 

en win een prachtige prijs!

Stuur uw vakantiefoto en WIN!!!

De afgelopen dagen zijn er meerdere foto’s binnen 

gekomen op onze redactie. Er zitten verrassende, 

grappige en originele foto’s tussen. Iedereen hartelijk 

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

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

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

wint er een leuke prijs mee!

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

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

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 
 

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

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

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

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl
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MET VOLLE MOND....
Jane (3)

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

De reden voor de nieuwe betrekking 
met Jane was dus de jacht. Voor-
heen had ze het jachtveld van haar 
overleden echtgenoot aangehou-
den en ook zelf was ze in bezit van 
een jachtakte. In het begin, toen ze 
nog redelijk vermogend was, had ze 
een jachtopzichter in los-vaste dienst 
- Koos Krabbing heette hij – en elk 
jaar tussen Kerst en Nieuwjaar no-
digde ze een groot gezelschap uit om bij haar in “de bos” te  jagen. Wij 
togen naar het noorden des lands, mijn vader, zijn zonen en een groot 
aantal jachtvrienden. Jane zelf verscheen dan in een groene loden man-
tel, met in haar kielzog wat Frans-klinkende adel uit het westen en een 
tweetal vage figuren, die blijkbaar ook het geweer mochten hanteren. 
Mijn vader monsterde die twee met grote argwaan, naar later bleek niet 
geheel ten onrechte. Wij hadden daags tevoren onze intrek genomen 
in een groot dorpshotel, met ouderwets goed eten en dito spiritualiën. 
Jane sliep elders maar kwam met haar gezelschap bij ons ontbijten. De 
twee adellijke lieden ontpopten zich als vriendelijke en beschaafde gas-
ten, maar die andere twee bleven op een afstandje zitten, af en toe onze 
kant uit loerend. Toen de jachtopzichter met zijn zoon Lubbes op appèl 
verscheen, werd het jachtplan uiteengezet en vertrok de hele meute naar 
het jachtveld. Het wemelde werkelijk van de hazen en konijnen en de 
buit nam allengs ongekende proporties aan. De twee minkuukels uit haar 
gezelschap bleken gevaarlijke en hebberige schutters te zijn, hetgeen ze 
op op een fikse reprimande van Jane’s kant kwam te staan (we hebben 
ze daarna ook nooit meer teruggezien). Jane zelf echter deed qua gevaar 
niet veel voor hen onder. Ze legde haar geweer op een draaibaar statief 
en knalde er lustig op los – zonder iets te raken, natuurlijk -, terwijl de ha-
gel ons rond de oren vloog. Iedereen in haar buurt probeerde zich veilig 
achter een groep bomen te posteren of een andere dan de toegewezen 
plek op te zoeken, maar niemand durfde haar terecht te wijzen. Alle ja-
gers en drijvers, maar ook de burgemeester, de houtvester en de bosar-
beiders werden aan het eind van de dag gul bedeeld met een haas of wat 
konijnen, maar er was zoveel wild, dat zij ons aanbood wat van haar te 
kopen. “Ik docht, drie golden vur ’n knien en tien vur ’n hazze ben niks 
te veul”, sprak jachtopzichter Koos. En zo kochten wij ons helemaal arm. 
Met de kofferbak vol hazen en konijnen reden wij ’s avonds terug naar 
het Brabantse, door het overgewicht af en toe een vonkenregen met de 
uitlaat op het wegdek veroorzakend.
Toen ik jaren later door haar werd ingepalmd om haar jachtpartner te 
worden, heeft dat maar één jaar geduurd. Of ik haar aandeel maar 
even wilde voorschieten, want dat zou ze met een wijnveiling wel 
terug kunnen betalen. Van het geld én van haar heb ik daarna nooit 
meer iets gezien. Ciao, Jane! Sic transit gloria mundi……..
Onderstaand recept van de sympathieke Belgische tv-kok Jeroen 
Meus zou ze wel gelust hebben, de zoetekauw, de bedriegster.

Tiramisu in taartvorm

20 gram gelatineblaadjes
75 gram echte boter, verwarmd
Kopje sterke koffie, scheut Amaretto
200 gram Bastognekoek, 1 pak lange vingers
1 kwart liter room, 500 gr mascarpone
125 gram suiker, cacaopoeder
Week de gelatineblaadjes in koud water. Verhit de koffie en Amaretto 
en laat hierin de uitgeknepen blaadjes oplossen. Laat het langzaam 
afkoelen. Verkruimel de Bastognekoek in de keukenmachine en roer 
er de gesmolten boter door. Bedek de bodem van een springvorm met 
een rond stuk bakpapier en verdeel hierover de koekkruimel. Snijd de 
lange vingers doormidden, besprenkel de ongesuikerde kant met wat 
Amaretto en zet ze met de gesuikerde kant tegen elkaar naar buiten 
tegen de rand, druk zachtjes in de koekbodem. Klop de slagroom met 
de suiker luchtig. Roer vervolgens door de mascarpone tot er geen 
klontjes meer zijn. Dan de koffie erdoor. Vul de taartvorm voor 2/3 
met het mengsel. Strooi er nog een laagje verkruimelde lange vingers 
over en vul af met de rest. Strijk glad. Zet minimaal 4 uur in de koel-
kast. Bestrooi met cacaopoeder.

Rien de Koning exposeert bij DeMooiRooiKrant

Iedere maand nodigt DeMooi-
RooiKrant een (Rooise) kunste-
naar uit om te exposeren in hun 
kantoor. Op deze manier willen 
ze (beginnende) schilders de kans 
geven om hun  werken te tonen 
aan het publiek. Al vanaf augus-
tus 2010 maken verschillende ar-
tiesten gebruik van de mogelijk-
heid. Hoewel de één meer reacties 
krijgt dan de ander, mag het een 
succes worden genoemd. Bezoe-
kers zijn vaak aangenaam verrast 
als er weer nieuwe schilderijen 
aan de wand hangen.

Afgelopen week hing Rien de Ko-
ning samen met zijn zoon Roel de 
schilderijen op. Die hulp had hij 
nodig, want Rien is gehandicapt 
en daardoor beperkt in zijn doen 
en laten. Gelukkig kan hij wel een 
kwast ter hand nemen. Rien: “Ik 
heb een bepaalde vorm van MS, 
hoewel ze nog steeds niet precies 
weten wat het is. De zenuwen in 
mijn hersenen geven bepaalde sig-
nalen niet goed door. Er zitten zelfs 
onderbrekingen in. Daardoor wer-
ken mijn benen bijvoorbeeld niet 
meer en is het ook steeds lastiger 
om mijn armen te bewegen. Dat 

is één van de redenen waarom ik 
ben gaan schilderen. Eerst deed ik 
namelijk aan beeldhouwen, maar 
dat ging steeds moeizamer.”
Twee dagen per week is Rien aan-
wezig bij de dagbesteding op Zorg-
boerderij Dommelhoeve. Iedere 
donderdagmorgen legt hij zich toe 
op zijn schilderwerk. Het is duidelijk 
dat hij veel felle kleuren gebruikt 
en vooral strepen op het doek zet. 
“Dat klopt”, zegt hij. “Voor ik be-
gin heb ik nog geen idee wat ik ga 
maken. Ik begin blanco en zet stre-
pen. De rest komt dan vanzelf. Het 
is wel goed zichtbaar in wat voor 
bui ik ben. Dan worden de kleuren 
donkerder.” Ook voor het feit dat 
de schilderijen vrij druk zijn heeft 
Rien een verklaring. “Dat komt 
omdat ik altijd druk ben in mijn 
hoofd. Constant gebeurt er van al-
les en dat zie je terug op het doek.”
Rien kwam in 1998/1990 thuis te 
zitten door zijn ziekte. Een jaar of 
vijf later ging hij echt op zoek naar 
een hobby. Uiteindelijk kwam hij 
in de kunstwereld uit. Eerst boet-
seren en na een onderbreking is 
hij begonnen aan de schilderkunst. 
De smaak heeft hij inmiddels te 
pakken, dat is duidelijk. Hij kan er 
zijn spreekwoordelijk ei in kwijt. Of 
moet ik zeggen, ‘streep’?

Familie van der Zanden vanuit Zweden

Van A(uto)   
naar…. B(ed & breakfast)

Als de sneeuw goed en wel is verdwenen, 
beginnen de Zweden meteen weer met 
het aanvullen van hun houtvoorraad  voor 
de ‘naderende” winter. Het hout 
wordt aangevoerd en de machines 
worden weer van stal gehaald. En 
dus…. willen wij niet achter blij-
ven, want hout is hier genoeg.
Maar dit gaat niet zonder slag of 
stoot. Allereerst materiaal aan-
schaffen; een kettingzaag, een 
kloofmachine, (ik moest nog 
even denken, is het nou kleuf of 
toch kloof) en om op een “echte 
Zweed” te lijken moet er ook een geruite blouse worden aange-
schaft en niet te vergeten een pet. Het is een flinke boodschappen-
lijst. Jan heeft er zin in, “tja”, denk ik, toys voor boys.
Wat ’n verschillende merken en kleuren! Groen, oranje en geel. 
Het blijkt nog lastig om te kiezen, maar uiteindelijk wordt de knoop 
doorgehakt en er wordt gekozen voor een Zweeds merk. De blouse 
en pet zijn in een wip gekocht, geen haute couture, geen perfecte 
pasvorm maar gewoon lekker ruim. 
Twee uur later zijn we weer thuis en kan het feest beginnen. Al-
les wordt pontificaal uitgestald, bekeken en nog eens bekeken 
en……..het kan niet snel genoeg morgen worden. 
Dan breekt de grote dag aan. Alles werkt in een mum van tijd, nog 
even omkleden en dan aan het werk. De kettingzaag brult en zaagt 
of het niks is. Tjonge wat een geluid!!! Na anderhalve dag zit het er 
eindelijk op: rust.  Dan is de kloofmachine aan de beurt, alle grote 
schijven worden in drieën gekloofd en op een hoop gegooid, die 
snel groeit. Nu nog opstapelen en dan na 5 dagen hard werken is 
het karwei geklaard. Ik neem er mijn petje voor af.

Fortsatt 
(wordt vervolgd)

Luch
tpo

st

Landkunst in 
groene woud 
Deze zomer – van juni t/m sep-
tember 2011 – vindt de tweede 
editie van Landkunst in het Groe-
ne Woud plaats. Op uitnodiging 
van de organisatie van Landkunst 
maakte beeldend kunstenaar Tho-
mas Stricker (Duitsland) een serie 
werken in De Vleut. Het eerste 
werk in de serie ‘Agrarian-statis-
tical fields’ is nu te zien aan de 
Hezelaarweg in Liempde.

Met de serie ‘Agrarian-statistical 
fields’ wil Stricker een sociaal poli-
tiek statement maken. De beelden 
verwijzen naar het maatschappe-
lijk, economisch en ecologisch pro-
bleem van de productie van voedsel 
ten opzichte van het economisch 
en ecologisch belang. Door de wer-
ken in Het Groene Woud te plaat-
sen legt hij een directe relatie tussen 
de wereld- en lokale productie. De 
vorm van het werk (graan, gras, 
bloemen) zal per keer verschillen, 
maar de beelden krijgen in samen-
hang betekenis.

Landkunst richt zich op het Natio-
naal Landschap Het Groene Woud: 
de culturele, sociaal-economische 
en ecologische betekenissen van 
het gebied en stelt deze zomer de 
ontmoetingsplek als thema cen-
traal. De centrale afsluiting is op 
24 september.   

R E S T A U R A N T   D E  B E U R S

A.S. vrijdag – zaterdag en zondag
HEERLIJK ONBEPERKT MOSSELEN ETEN

Met frietjes, sausjes en salade
€24.50 p.p.



Woensdag 3 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 15Kunst & cultuur

Terrasconcert seniorenorkest Dommelvolk in Son

Op zondag 7 augustus speelt het seniorenorkest Dommelvolk uit Sint-Oedenrode op het 
terras van De Zwaan in Son van 14.00 u. tot 17.00 uur (bij goed weer). De muziek die 
gespeeld wordt is gezellige populaire muziek zoals: tango’s, polka’s, walsen, marsen enz. 
Kortom voor elk wat wils. Het orkest staat onder leiding van Peter Willems. 
U bent van harte welkom.

Prachtige voorstelling op Buitenpodium Mariëndael 

Toneelvereniging Mariahout bracht 
afgelopen zaterdagmiddag een 
fantastische familievoorstelling op 
het buitenpodium van Mariëndael. 
Onder regie van Renate van Maas-

akkers speelden de acteurs Belle en 
het Beest. Het was druk en snel was 
duidelijk dat het buitenpodium zich 
perfect leent voor dergelijke optre-
dens. Ouders en opa’s en oma’s 

hadden hun kroost meegenomen 
voor een middagje plezier. Een 
goede keuze. Het spel was verplet-
terend en niet alleen de kinderen 
genoten met volle teugen.

De Vriendschap, 
voor al uw feesten 

en partijen!
  
 

 

Meer informatie? Bel naar de Vriendschap of kom 
naar het Open Huis op zondag 11 september!

We hopen U allen te mogen verwelkomen in Boskant!

Kermis Boskant 2011
 weer ouderwets in de feesttent!!!

Vrijdag 14 oktober                       Hollandse avond

Zaterdag 15 oktober          Spetterend optreden van de band 'You & Me'

Zondag 16 oktober                     Touwtrekken!!

Maandag 17 oktober                   Matinee met You & Me' 

Of u een drankje komt doen op ons 
terras of een hapje komt eten, 

vanaf heden 7 dagen in de week geopend!

Start nieuwe cursussen vanaf,
maandag 12 september.  

Zumba, 
kidsswing, 
stijldansen, 

latin, 
streetdans, 
recreanten,

etc.

De Vriendschap  -   Pastoor Teurlingsstraat 30  -  5492 EE St. Oedenrode  -  tel: 0413 472572
www.devriendschapboskant.nl  -  www.cultura-eindhoven.nl

7 dagen in de week 24- uurs service

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

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

Hertog Hendrikstraat 1b

Voor bloemen en planten, 

voor binnen en buiten

kunt u bij ons terecht

    

Haal de  zon  in huis!

Café ’t Pumpke en Nijnselse ruiters vieren feest
Er viel het afgelopen weekend veel 
te vieren. Iedereen die een avond 
uit wilde had keus genoeg. In Nijn-
sel vond het jaarlijkse springcon-
cours van de Nijnselse ruiters en po-
nyruiters plaats. Daar gaat altijd een 
groot feest mee gepaard. Er stond 
een grote tent, waarin zaterdag-
avond flink werd gefeest. Hoewel 
ze minder bezoekers trokken dan 
vorig jaar (700 i.p.v. 1000) ging het 
publiek wel helemaal los tijdens het 
optreden van de band Vangrail.
Ook in ’t Pumpke ging het dak eraf. 
Alleen dan vier avonden achter el-
kaar. Van donderdag t/m zondag 
vierde eigenaar Rob de Vries het 
vijfjarig bestaan van zijn kroeg. 
Zelfs op donderdagavond was het 
al druk en dat ging zo een aantal 
dagen door. Op zaterdag brak Slam 
FM de tent af. Het lustrum werd 
op onvergetelijke wijze gevierd. Op 
naar de volgende vijf jaar.
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Super Dommel Dieren 

De meeste kinderen zullen hun 
Albert Heijn Superdieren boek 
inmiddels wel compleet hebben. 
Met dank aan alle lieve tantes en 
buurvrouwen. Het is een prachtig 
boek geworden. Er staan de meest 
spectaculaire dieren in. De Mis-
sissippi-alligator, die wel 6 uur 
onder water kan blijven, de stoere 
(en lekkere) tonijn die wel 70 kilo-
meter per uur kan zwemmen en de 
schitterende zeilvis die zelfs 110 
km per uur haalt. Of wat te den-
ken van de longvis?  Die kan wel 4 
jaar achter elkaar slapen. De orka 
springt met gemak 6 meter uit het 
water. De Groenlandwalvis, die 
200 jaar oud kan worden. Als je 
de plaatjes spaart weet je nu ook 
dat, hoe dieper dieren in de zee 
wonen, hoe lelijker ze worden. De 
zeekomkommer valt nog wel mee, 
maar de spookhaai en diepzeeoc-
topus zien er behoorlijk angstaan-
jagend uit. Of wat te denken van 
de Amerikaanse zeearend, echt 
een superdier, die met gemak een 
vis van 7 kilo uit het water tilt.

Tekst:  Twanneke van den Oever

Het is een verzameling van de 
meest fantastische dieren uit alle 
uithoeken van de wereld. Van de 
hoogste bergtoppen, tot de diep-
ste diepzee, van de heetste woes-
tijnen tot de koudste plekjes op 

de Noordpool. Dan is het in Ne-
derland maar een saaie bedoeling 
wat superdieren betreft. Of valt 
dat mee? Even tellen: In totaal zijn 
er 204 superdieren, verdeeld over 
17 categorieën. Welke komen ook 
in Nederland voor? Lang zonder 
adem kunnen de bevers. Die doen 
het prima in Nederland, met name 
in de Biesbosch en Millingerwaard, 
maar ze zitten ook al in de buurt 
van Den Bosch. De verwachting 
is dat hij ook wel een keer hier in 
de buurt een burcht zal bouwen. 
Goeie gravers zijn er in Nederland 
ook, de das, de beverrat en de mol. 
Van sommige dieren verwacht je 
het niet, maar de zeearend komt 
ook in Nederland voor. Waanzin-
nig sterke dieren zijn de mieren. 
De herculeskever houdt meer van 
het oerwoud, maar wij hebben de 
eveneens zeer sterke neushoorn-
kever. Snelle dieren zoals vleer-
muizen en groene zandloopkevers 
hebben we ook, zelfs een echt 
snel Super Duper Dier, namelijk 
de slechtvalk. Van de hoogsprin-
gers komt alleen de vlo in Neder-
land voor. Er zijn hier geen goede 
hangers en dieren zonder hoogte-
vrees. Wel weer dieren met grote 
families zoals het wilde zwijn en de 
veldmuis. Verder nog de hommels, 
die goed tegen de kou kunnen en 
de paling die behoorlijk oud kan 
worden. De grijze zeehond is een 

echte veelvraat. Uiteraard vind je 
hier ook geen diepzeedieren. 
Van de super ver reizende vogels 
kun je er wel verschillende in Ne-
derland tegenkomen zoals de 
gans, grutto, gierzwaluw, noordse 
stern en zelfs de kraanvogel. Her-
riemakers, zoals de brulkikker en 
roerdomp, zijn er ook. Wie weet 
over een paar jaar zelfs de wolven. 
En lest-best, de nachtpauwoog. 
Het mannetje kan het vrouwtje 
vanaf 11 kilometer afstand rui-
ken. Hoog tijd voor deo. In totaal 
kun je in Nederland dus een stuk 
of 25 van de 204 Superdieren te-
genkomen. Hiervan zitten er ook 
behoorlijk wat in de buurt van de 
Dommel, met uitzondering van de 
zeehond uiteraard. Misschien is 
het boek wel niet helemaal com-
pleet en zie je bij een wandeling 
in Dotterbloem andere dieren die 
super goed kunnen hangen, herrie 
maken, super snel of super sterk 
zijn. Een Super Dommel Dier dat 
bij de volgende actie zeker niet 
mag ontbreken is de kwabaal, deze 
zoetwaterkabeljauw kan namelijk 
paaien in superkoud water. Hij zit 
al in het riviertje de Beerze en wie 
weet straks ook in de Dommel. Hij 
schijnt ook erg lekker te zijn.

Foto: Jan Ebbenn

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

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

WWW.PANENCOOK.NL
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Rooise Kermis Driebandentoernooi vestigt 
deelnemersrecord op nieuwe locatie

Dit jaar vindt voor de achtste keer 
het Rooise Kermis Driebanden-
toernooi plaats. Een recordaantal 
van 120 deelnemers zal mee doen 
aan de wedstrijd die voor het eerst 
wordt gehouden in het Wapen 
van Eerschot. Het merendeel van 
de deelnemers komt uit de regio. 
Vanaf maandag 8 augustus doen 
afgevaardigden uit maar liefst 33 
gemeenten een gooi naar de titel.

Cor van Alphen en Pieter Hulsen 
zijn al weken bezig met de voorbe-
reidingen van het toernooi. Cor is 
al vanaf het begin betrokken bij het 
toernooi, dat zijn oorsprong heeft 
in Café Oud Rooij. “35 Jaar gele-
den is de Rooise biljartcompetitie 
Libre begonnen. Ook ontstond er 
een driebandencompetitie, maar 
die is uiteindelijk ter ziele gegaan. 
Samen met Joost van den Akker 
besloot ik om een nieuw toernooi 
te organiseren. Dat bestaat nu al-
weer acht jaar”, aldus Cor. Pieter 
staat hem met liefde en plezier bij. 
“Ik draag graag mijn steentje bij. 

Cor is altijd de initiatiefnemer ge-
weest en dat moet ook zo blijven. 
Het is goed dat we nu met zijn 
tweeën zijn, want stel je voor dat 
er iemand wegvalt!” Behalve Cor 
en Pieter zet ook Maarten Kaskens 
zich in voor het toernooi. Hij heeft 
het telsysteem geautomatiseerd, 
een speciaal programma voor het 
kermistoernooi.

Dat er een recordaantal deelne-
mers is berust niet op toeval. Cor: 
“We hebben flink aan de weg 
getimmerd. Op ongeveer tachtig 
plaatsen hebben we flyers opge-
hangen. Daarbij kent Mieke van 
het Wapen van Eerschot veel men-
sen in de biljartwereld. Zij heeft ze 
aangespoord om mee te doen. Het 
is natuurlijk ook een heel bekende 
biljartlocatie. Wat tevens mee-
speelt is de hoogte van het prijzen-
geld. De winnaar krijgt maar liefst 
€500,-, de nummer twee €300,- 
en de nummer drie €200,-. In to-
taal geven we voor €1300,- aan 
prijzengeld weg. Dat is niet mis!”

Van 8 t/m 27 augustus worden de 
wedstrijden gespeeld. “Er wordt 
iedere dag gespeeld, behalve op 
woensdag en zondag. Andere ja-
ren speelden we de finale op don-
derdagavond, maar dat kan nu 
gelukkig op zaterdag. We hebben 
dan heel de dag de tijd om de laat-
ste wedstrijden te spelen, maar we 
zijn wel klaar als de kermis 
’s avonds begint. Het is tenslotte 
een kermistoernooi!” Om het 
toernooi nog aantrekkelijker te 
maken heeft de organisatie een 
constructie ontwikkeld waardoor 
ook de ‘mindere’ biljarters kans 
maken op de titel. Iedereen krijgt 
een partijlengte die gebaseerd is op 
moyenne (het gemiddelde, red.). 
Een betere biljarter moet dus meer 
punten scoren. Er zijn voorbeel-
den van biljarters met een lager 
moyenne die het toernooi op hun 
naam schreven. Volgens velen dus 
een toegankelijk en gezellig toer-
nooi waar je ook nog kans hebt op 
een mooie prijs. Cor en Pieter heb-
ben er in ieder geval zin in.

Nieuw in Nederland: Healthdag 

Ervaar de kracht van optimale rust
Je gezond en fit voelen is tegen-
woordig niet meer vanzelfspre-
kend. We moeten zuinig zijn 
op ons lichaam en onze geest.  
Door af en toe rust te nemen en 
te relaxen kom je los van de al-
ledaagse stress. Dit is echter een 
bezigheid die zwaar wordt onder-
schat in onze maatschappij. Om 
hier bewust van te worden en je 
de kracht te laten ervaren van op-
timale rust, organiseert Thermae 
Son in samenwerking met Inner-
technology de Healthdag.

Op deze dag staat het thema 
“Optimale rust” centraal. Door 
verschillende disciplines te combi-
neren, waaronder meditatie, kun 
je deze zo gewilde en nodige rust 
bereiken. Vooral de afgelopen 5 
jaar is de wetenschap er achter 
gekomen hoe waardevol het is om 
regelmatig mentale en fysieke rust 
te nemen. Hierdoor kun je jezelf 
opladen en doorgaan met je da-
gelijkse taken. Je groeit door rust, 
zowel persoonlijk als zakelijk. Dat 
is wat je op deze dag gaat ervaren.

De Healthdag begint om 11.00 
uur met een lezing over ontstres-
sen en mentale rust. Daarna ge-
niet je van een culinaire lunch 
met biologische producten. Na de 

lunch vindt de meditatieworkshop 
plaats. Tijdens deze workshop leer 
je op een professionele en prakti-
sche manier mediteren en zo in-
nerlijke rust ervaren en je creativi-
teit te stimuleren. De rest van de 
dag kun je gebruik maken van een 
klankschalensessie en alle andere 
saunafaciliteiten om je lichaam 
verder te ontstressen en te ontgif-
ten. Je bent hierdoor geheel opge-
laden voor de rest van de maand.

Het is een verwendag om zelf of  
samen met je partner, vriend of 
vriendin van te genieten in een luxe 
en ongedwongen omgeving. De 
lezing en de meditatieworkshop 
worden verzorgd door Innertech-
nology. De meditatiedeskundigen 
van Innertechnology behoren met 
hun twaalf jaar ervaring tot de bes-
ten van Nederland. Zo hebben zij 
met succes meditatietrainingen ver-
zorgd voor bekende Nederlanders 
en ondernemers. Kijk voor meer 
informatie op www.innertechno-
logy.nl en op www.thermaeson.nl. 
Deze Healthdag heeft een speciale 
aanbiedingsprijs van € 70,-. Je kunt 
kiezen uit de volgende dagen: za-
terdag 3, dinsdag 6 of zondag 11 
september. Aanmelden kan telefo-
nisch bij Thermae Son en via 
info@thermaeson.nl

Advertorial
Darten

Softtip competitie halverwege met zomeravond-
wedstrijden
De sofftip competitie is halverwege 
de zomeravond wedstrijden. In café 
't Kofferen komt  één team uit en bij 
Café Van Ouds spelen drie teams.
 
Eigenwijs 1, 2 en Van Ouds 1 spe-
len in het café aan het Kerkplein. 
Het minst goed gaat het met Ei-
genwijs 2. Dit team is heel enthou-
siast, maar ze hebben helaas nog 
maar weinig punten gehaald.
Eigenwijs 1 daarentegen gaat een 
stuk beter en draait in de midden-
moot mee. Van Ouds 1 speelt ook 
vrij aardige partijen en draait ook 

in de middenmoot mee.
Kofferen 1  presteert tot nu toe  
het beste in de competitie. In de 
hoofdmoot verdedigen zij zeer 
goed hun punten. Iedereen speelt 
nog zes wedstrijden en dan zul-
len we weten wie de zomeravond 
competitie heeft gewonnen.

Op 3 september zal er in café Van 
Ouds een prijsuitreiking plaats vin-
den. En voor degenen die mee heb-
ben gedaan aan de zomeravond zal 
er een blinddate toernooi plaats 
vinden. Op 4 september is er in het-

zelfde café een Kinderdarttoernooi, 
speciaal voor kinderen tot en met 
16 jaar. Ook zal er aan de allerklein-
ste gedacht worden. Opgeven kan 
aan de bar van café Van Ouds. Wil 
jij nou volgend seizoen ook met een 
team mee in de competitie gooien? 
Mail dan naar 
Mark@bullshooter.nl of neem con-
tact op met café d'n Toel in Olland. 
Zij zoeken nog spelers. Inschrijven 
kan alleen deze week nog.
De nieuwe competitie start op 8 
september 2011.

Karten

Mats ondanks slechte finale, 
toch 3e in EK tussenstand

Afgelopen weekend werd in De-
nemarken op het circuit van Thy 
de 3e ronde verreden voor het 
EK Rotax Max. Team-V was het 
weekend vooraf met hun rijders al 
aanwezig om te testen. Ook Mats 
was van de partij en super gemo-
tiveerd om goede zaken te doen 
voor het kampioenschap.

Vanaf de vrije trainingen op woens-
dag zat hij constant in de top 5, dus 
dat beloofde wat. In de kwalificatie 
op vrijdag noteerde Mats een nette 
7e tijd van de 82 deelnemers. Zo 
mocht hij op zaterdag in de kwali-
ficatie races drie maal als 3e starten 
en een keer als 4e.

Behalve de eerste race, waar Mats 
volgens eigen zeggen zat te slapen 
tijdens de start en pas als 11e door 
kwam en uiteindelijk 8e werd, 
verliepen deze heats verder pro-
bleemloos. Met verder nog een 4e, 
5e, en 3e plaats met als resultaat 
P8 voor de pre-finale.

Bij de pre-finale stond Mats aan 
de buitenkant. Hij had geen goede 
start en viel terug naar P13. Mede 
titelkandidaat Kasper Jensen en Ben 
Cooper deden wel goede zaken en 

werden 1e en 2e. Mats knokte zich 
knap terug naar P7, wat een goed 
uitgangspositie was voor de finale.

Mats zag de finale wel zitten. Alle 
toppers, behalve Ed Brand, ston-
den voorin dus dat zou een mooie 
race worden. Mats was er zeker 
van dat een podiumplaats erin zat, 
aangezien de Intrepid kart super 
ging op nieuwe banden. Maar he-
laas was Mats zijn droom na de 
eerste bocht al vervlogen.
De achter hem startende Deen 
Thomsen torpedeerde Mats zo 
hard dat Mats met nog 6 rijders 
in de eerste bocht al hun kansen 
in rook zagen opgaan. Mats ver-
volgde nog wel zijn race als 30e en 
laatste om uiteindelijk teleurstel-
lend als 22e te eindigen. Enigste 
lichtpuntje was dat de rest van de 
concurrentie ook niet scoorden, 
behalve de eerste twee.

Ondanks alles is Mats toch nog 
derde in de EK tussenstand. De 
laatste race in Frankrijk moet de 
beslissing brengen, Mats doet nog 
mee voor de titel maar dan mag 
er niks fout gaan. Mats wil al zijn 
trouwe sponsoren bedanken die 
dit toch weer mogelijk maakten.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl
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Uitslagen bridge

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 27 juli
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 63,02 % 2 Echtpr. v.Erp 57,81 % 
3 Echtpr. Seegers 55,73 % 4 Dms. N.Philipsen- T.Klomp 55,21 %.     

WVAN

Uitslagen Rooise renners
Op 13 juli reed Johan de Beer onder 
herfstachtige omstandigheden in 
Rips. In het peloton reed Johan naar 
een 6e plaats. Een week later was 
het weer regenachtig in Milheeze.
Al vroeg in de wedstrijd reden er 
zeven renners weg, waarachter 
Johan met nog zes renners meer 
in de achtervolging ging. Hoewel 
hij een van de sterkste renners van 
deze groep was, zat er in de sprint 

niet meer in dan de 14e plaats.

Dit was tevens het laatste avond-
criterium van dit seizoen in de 
WVAN-reeks. In het eindklasse-
ment eindigde Johan door boven-
genoemde resultaten op een 10e 
plaats, Maikel de Koning werd 
hierin 17e en Orry de Beer als 18e 
geklasseerd. Komend weekend rij-
den Johan en Orry het WK van de 

ICF in het Zeeuwse Sluis, terwijl de 
week erna het NK van de WFN in 
Achtmaal op het programma staat.

a.s. vrijdag rijden de elite/beoften 
in de Mijl van Mares (Maarheeze). 
Voor de junioren staat zondag 
7 augustus de klassieker de Ronde 
van het Lage Land (Oostzaan) op 
het programma.

Argo
Komende zaterdag zal er door Argo worden deelgenomen aan de 34e 
editie OWW “De Binnenmaas" in Recreatiegebied “Binnenmaas” 
te Mijnsheerenland, aanvang 11.00 uur.

Alles zit mee tijdens Nijnselse ruiterdagen

De belangrijkste dingen voor 
een geslaagd concours zijn een 
goede sfeer, genoeg vrijwilligers, 
geen ongelukken en goed weer. 
Het zat De Nijnselse Ruiters en 
Ponyruiters allemaal mee afgelo-
pen weekend. Na maanden van 
voorbereiding was het afgelopen 
weekend eindelijk zover. Het jaar-
lijkse concours van De Nijnselse 
Ruiters en Ponyruiters stond op 
het programma. Het begon maan-
den geleden met het regelen van 
een datum, aanvragen van ver-
gunningen en startlicentie, zoe-
ken van sponsors, regelen van het 
terrein en het allerbelangrijkste: 
Het creëren van genoeg draagvlak 
onder de leden en het vinden van 
tientallen vrijwilligers.

De tent die overdag gebruikt werd 
als consumptietent en op zater-
dagavond voor Meadowpop, werd 
maandag al opgebouwd. Gelukkig 
maar, want tijdens de vele, vele 
regen tijdens het opbouwen kon 
deze mooi dienen als schuilplaats. 
Daarna was er nog veel werk om 

het parcours op te bouwen en de 
ringen uit te zetten, al het eten en 
drinken aan te voeren, elektriciteit 
en water aan te sluiten en de be-
wegwijzering te regelen. Gelukkig 
maken vele handen licht werk en 
donderdagavond laat was alles 
klaar. Het enige nadeel was dat het 
grasveld aan de Sonseweg wel een 
rijstveld leek….
Gelukkig ligt er drainage in de 
grond en zaten de weergoden 
mee, en met hulp van tractors met 
walsen en sleepgerei werd de bo-
dem goed berijdbaar gehouden! 
Vrijdagmorgen startte het springen 
al om 9 uur met de klasse BB, ge-
volgd door B-L-M-Z en ZZ. Grote 
vrachtwagens, vele paarden, rui-
ters en toeschouwers bevolkten de 
terreinen en om 4 uur druppelden 
de eerste dressuurruiters binnen 
voor de L1 en L2  dressuur die om 
5 uur begon. De Nijnselse ruiters 
deden goede zaken, gezien de vele 
prijzen die “thuis”bleven!
Zaterdagmorgen wederom spron-
gen alle klassen en dressuur klasse 
B, M1 en M2, gevolgd door Z1 

en Z2 dressuur ’s middags. We-
derom bleven vele prijzen in Nijn-
sel. Een gezellige drukte en vooral: 
droog! De sfeer was goed, de friet 
en hamburgers lekker en iedereen 
keek uit naar de avond want dan 
kwam de band Vangrail.
Het was weer een gezellig en leuk 
feestje! De tent stond goed vol, 
het bier stroomde uit de tap en de 
band, die was gewoon top! Mu-
ziek in allerlei stijlen, vele artiesten 
kwamen de avond langs, kortom 
voor iedereen wat wils! Het bleef 
gezellig tot in de late uurtjes, ook 
tijdens het opruimen, want de vol-
gende dag waren de ponyruiters 
aan de beurt.
Wat nou misschien wel het mooi-
ste is van zo’n concours is dat de 
vele leden en vrijwilligers die de 
avond van tevoren gefeest heb-
ben, lekker gedronken en heel, 
heel laat hun bed hebben op-
gezocht er de volgende morgen 
weer vroeg zijn, met goede zin! 
Ze hebben misschien wat meer 
koffie nodig dan normaal, maar 
ze zijn er wel. Zo werd de zon-
dag met de pony’s ook weer een 
groot succes. Ontzettend leuk om 
die gespannen gezichtjes te zien 
voor een spring- of dressuurproef 
en de blije gezichten daarna. Ook 
de ponyruiters van Nijnsel hebben 
gestreden voor wat ze waard zijn.
Inmiddels is bijna alles alweer op-
geruimd, er is nageborreld en na-
tuurlijk al bedacht wat volgend jaar 
nog beter kan…. Dat kenmerkt De 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters, 
een terugblik op afgelopen week-
end en dan de blik vooruit! Ruiters, 
toeschouwers, vrijwilligers; Bedankt 
voor het mooie concours en hopelijk 
tot volgend jaar! 

Eveline van de Ven, 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters.

Nijnselse ruiters goed in vorm
Afgelopen weekend heeft men in 
Nijnsel genoten van drie dagen 
paardensport. De terreinen van 
Familie van Gastel lagen er weer 
prachtig bij, ondanks de enorme 
hoosbui van donderdagavond.

Op vrijdag beet Linda van Gastel 
het spits af in de klasse B door met 
Vanitha Z de 1e plaats op te ei-
sen. Het jongste lid bij de paarden, 
Noortje Gevers wist in de klasse L 
met Agropoint Levendula beslag 
te leggen op de 1e plaats, gevolgd 
door Suzan van Gastel met Apple 
op de 2e en met Harmony op de 
8e plaats. In de klasse M was het 
André van Hooft die met Vika Bel-
la de 8e plaats pakte.

Monique Gevers startte Ruddle RG 
in de klasse Z en deze combinatie 

was goed voor een 2e plaats. Op 
zaterdag verscheen Noortje Gevers 
met haar jonge paard Breaker aan 
de start in de klasse B en werd 5e, 
gevolgd door Marjan van Hooft 
met Ancelotti op de 7e plaats en 
Thom van Dijck met Apache D op 
de 11e plaats. In de klasse L wist 
Suzan van Gastel beslag te leggen 
op 3 prijzen: de 2e prijs met Har-
mony, de 4e met Victory en de 5e 
prijs met Boogie Woogie, gevolgd 
door Marloes van Stiphout met 
Beauté op de 6e plaats.

In de dressuurpiste werden ook 
verschillende prijzen in de wacht 
gesleept. In de klasse L1 was het 
Martijn van Stiphout met Allure die 
de 3e prijs in ontvangst mocht ne-
men, gevolgd door zijn zus Marloes 
met Beauté op de 4e plaats. In de 

klasse L2 wist Eveline van de Ven 
met Allure beslag te leggen op de 
3e plaats. In de klasse M1 ging de 
overwinning naar Henriette Smits 
met Aragorn. In de klasse Z1 wist 
Marieke Siertsema de 2e plaats op 
te eisen met Zarotte.

De ponyruiters verschenen op 
zondag aan de start. Ashley Peters 
begon de dag goed door met De 
Vriesjes Jordi in de klasse CB sprin-
gen de 1e plaats op te eisen. Eve-
lien Hazenberg pakte in de dres-
suurpiste de 3e plaats met Annet 
in de klasse EB. Vorig weekend is 
Linda van Hilten met Primavera 
aan de start verschenen in Waspik 
in de klasse M2. Deze combinatie 
mocht in beide proeven de over-
winning op hun naam noteren

Internationale successen in België

In de maand juli heeft Annelieke 
Stoop met haar paarden meerdere 
successen behaald in België. Tijdens 
een Internationale B-Show voor 
Arabische Volbloeden, de Emerald 
Trophy te Brecht is Annelieke Stoop 
met de Belgische goedgekeurde dek-
hengst JK Catalyst Kampioen gewor-
den van de zadelrubriek voor heng-
sten. Met haar eigen merrie Ysabella 
wist zij Kampioen te worden van de 
zadelrubriek voor merries en ruinen.

 Tijdens de Internationale dressuur-
wedstrijd voor Arabische Volbloe-
den en Halfbloeden te Lanaken 
wisten Annelieke en Ysabella de 
proef E7 te winnen met 66,32%. 
In de proef E5 werden zij tweede 
met 65,24%. Met Amira Lazize 
werden beide proeven gewonnen, 
met in de proef A7 een score van 
64,55% en in de proef A6 een sco-
re van 61,90%.

VV Boskant start met de voorbe-
reiding voor de nieuwe competitie
Voor de seniorenteams van voet-
balvereniging Boskant is de rust-
periode weer voorbij. Vanaf deze 
week worden de trainingen hervat 
in een ultieme poging om op de 
1e competitiedag, zondag 4 sep-
tember, weer voor 100% voorbe-
reid te zijn op het nieuwe voetbal-
seizoen.  

Het is de hoogste tijd om de voet-
balschoenen uit het bekende vet te 
halen. Hoewel de vakantie nog niet 
voor eenieder zal zijn verstreken, 
staan de eerste trainingen alweer 
op het programma. Onze senioren 
komen deze week al in actie, de 
jeugd begint vanaf maandag 8 au-
gustus. Voor de trainingen wordt 
deze week nog uitgeweken naar 
het bekende oud-Boskant sport-
park “D’n Bult”. Vanaf zondag 
wordt er weer getraind op de vel-
den van sportpark “De Scheeken”.
Boskant 1, komend seizoen uit-
komend in de 4e klasse H, kan de 
borst nat maken. Het lijkt een zeer 
interessante competitie te worden 
met een aantal onvervalste derby’s. 
De tegenstanders zijn: ASV’33, 
Avesteyn, Cito, DVG, ELI, EVVC, 
Mariahout, Nijnsel, NLC’09, FC 

Schadewijk en Vorstenbossche 
Boys. Het competitieprogramma 
is intussen bekend; Boskant opent 
op 4 september met een uitwed-
strijd tegen DVG. Meteen al een 
kraker dus!
In de aanloop naar die competitie 
moet er door Boskant 1, 2 en 3 
ook nog gebekerd worden. Bos-
kant 1 is ingedeeld met Keldonk 
1, Boekel Sport 1 en Venhorst 1. 
Boskant 2 met Schijndel 4, Ollan-
dia 3 en Rhode 3 en Boskant 3 met 
Keldonk 3, Erp 5 en Rhode 9.
Vanzelfsprekend willen we u we-
kelijks weer op de hoogte hou-
den via artikelen in de plaatselijke 
dagbladen. Meer info met betrek-
king tot voetbalvereniging Boskant 
vindt u daarnaast op de Boskant 
site: www.vvBoskant.nl 

Trainingsprogramma

Donderdag 4 augustus
Boskant selectie, lagere teams en 
A-junioren trainen op D’n Bult, 
aanvang 19.30 u.

Zondag 7 augustus
Boskant Dames trainen op sportpark 
De Scheeken, aanvang 11.00 u. 
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Mies van den Biggelaar wint tweede klasse

Veertienjarige Jurre Verhagen wint (H)ollands zomertoernooi Beugelen

De pas veertienjarige Jurre Verha-
gen uit Sint-Oedenrode heeft vori-
ge week beslag weten te leggen op 
de titel in de derde klasse bij het 
(H)ollands Beugeltoernooi in Ol-
land. Het is een zeldzaamheid dat 
een tiener deze prijs in de wacht 

sleept. In de tweede klasse won 
Mies van de Biggelaar uit Olland 
de eerste prijs. Beide spelers zijn 
lid van ‘de Lustige Spelers’ uit Ol-
land. Het feest was dus compleet.

Het is heel lang geleden dat twee 

mensen uit Sint-Oedenrode er met 
de eerste prijs vandoor gingen. Ie-
der jaar wordt het (H)ollands zomer 
Beugeltoernooi gehouden in het 
clubgebouw aan de Misse in Ol-
land. Clubs uit heel Nederland mo-
gen mee doen. Aan het twee dagen 
durende toernooi deden ditmaal 42 
deelnemers mee. Ten opzichte van 
vorig jaar zat er een lichte stijging 
in. Behalve uit Olland deden er ook 
mensen mee uit Loosbroek, Heeze, 
Schijndel en Hegelsom (L). 
Er speelde zich een competitie af 
in de tweede klasse en eentje in de 
derde. Jurre was duidelijk de beste 
in de derde, hoewel het bijna mis 
ging. In de finale komen uiteindelijk 
drie spelers die tegen elkaar spelen. 
De eerste wedstrijd won Jurre ruim, 
maar tijdens de tweede pot keek 
hij lang tegen een achterstand aan. 
Uiteindelijk wist hij toch te winnen. 
Jurre was natuurlijk hartstikke blij, 
net als het publiek. Ook zijn vader 
en moeder en opa en oma waren 
van de partij. Zij waren erg trots en 
gingen met Jurre op de foto.
Jurre is een typisch voorbeeld van 
een jongere de veel plezier heeft 
in de beugelsport. Olland heeft 63 

leden, waarvan maar twee jeugdle-
den. Toch is het ook voor jeugd leuk 
om lid te worden. Zo vinden er op 
dit moment gesprekken plaats tus-
sen de beugelbond en de KNVB om 
beugelbanen bij voetbalvelden neer 
te leggen om jeugd aan het beuge-
len te krijgen. Ook beugelclub ‘de 
Lustige Spelers’ uit Olland doet er 
alles aan om zich te promoten. Wan-

neer de beugelbanen niet bezet zijn 
bieden ze de mogelijkheid tot spelen 
aan mensen die kennis willen maken 
met deze sport. Ook is iedereen van 
harte welkom om een keer te komen 
kijken. Het is een sport die je grijpt als 
je het eenmaal gedaan hebt. 

Meer info: 0413-477346 
of b.c.delustigespelers@onsmail.nl

Winnaar Jurre Verhagen poseert met 
zijn ouders en grootouders

Mies van de Biggelaar (l) won de 
tweede klasse

Dai Ippo wil nu eindelijk eens een grotere Dojo

Waar een klein land groot in kan 
zijn. De afgelopen decennia scoor-
den Nederlandse judoka’s goed op 
grote toernooien. Nederland mag 
met recht een judoland genoemd 
worden. Ook in Sint-Oedenrode 
wordt de sport volop beoefend, 
bij budovereniging Dai Ippo. Een 
toonaangevende club die door 
veel talentvolle judoka’s uit de re-
gio wordt gebruikt als opstap. Om 
kwaliteit te kunnen blijven bieden, 
wil de club op volle kracht vooruit. 
Daar hoort op zeker moment een 
grotere Dojo bij.

Te kleine Dojo
Cor van der Heijden staat syno-
niem voor Dai Ippo. Tijdens het 
seizoen is hij bijna dagelijks in de 
Dojo van sportzaal de Kienehoef te 
vinden om les te geven aan jong 
en oud. Samen met Eric Mark-
graaff doet hij er alles aan om ze 

beter te maken. Hij legt uit hoe be-
langrijk een nieuw onderkomen is 
voor de vereniging. Cor: “We zijn 
al 17 jaar met de gemeente bezig 
voor een nieuwe locatie. De hui-
dige ruimte is gewoon te klein. Dat 
constateerde de gemeente 12 jaar 
geleden al. We  staan er te kort op 
elkaar. Als je snel een worp in wilt 
zetten, moet je wachten omdat 
er al iemand ligt. Vooral voor de 
betere judoka’s is dat vervelend. 
Sommige leden gaan daarom weg. 
Dat kunnen we ons als relatief 
kleine vereniging gewoon niet per-
mitteren. Op deze manier kunnen 
we de talenten al helemaal niet 
houden. Ook in de nieuwe sport-
hal komt geen nieuwe Dojo voor 
ons. Eerst was er een ja, maar later 
bleek het toch te duur. We hebben 
nu bij een andere vereniging het 
verzoek neergelegd om hun ac-
commodatie uit te bouwen. In een 

oriënterend gesprek hebben we 
de plannen geschetst, maar ik heb 
nog niets gehoord.”

Talenten
Door de jaren heen heeft de Rooise 
Budovereniging (budo is een verza-
melnaam voor verschillende vecht-
sporten) al meerdere talenten groot 
gebracht. Teike van de Loo, Audrey 
Coppens en Sandy Brouwer zijn 
bekende namen in de judowereld. 
Zij pakten veel prijzen en zetten 
Dai Ippo op de judokaart. Ook nu 
weer herbergt Dai Ippo een aantal 
buitengewone judoka’s. Uit andere 
dorpen, maar ook uit Sint-Oeden-
rode. “Al jaren komen talentvolle 
judoka’s uit de buurt naar ons om 
te trainen. Nu zijn Martijn van Da-
len uit Veghel en Tom Meulensteen 
uit Best goede voorbeelden”, zegt 
Cor trots. “Ze weten dat ze bij ons 
scherp kunnen trainen met goede 
sparringpartners. Een goede spar-
ringpartner is essentieel in deze 
sport. Alleen dan kun je echt be-
ter worden. Uit eigen dorp komen 
Dewi Lo-a-Njoe en haar broer 
Ryan. Dewy heeft in twee jaar tijd 
maar twee potjes verloren. Ryan 
gaat naar het Sint-Joris in Eindho-
ven. Een speciale school voor top-
sporters. Zo kan hij zich vol op het 
judo richten. Beiden zullen we nog 
een keer kwijtraken.” 
Judoka’s die uit Rooi vertrekken 
gaan vaak naar Essink. Een grotere 
judoschool waar ze zich nog beter 
kunnen ontplooien. Cor: “Daar 
worden ze eerst getest door ze bij-
voorbeeld tegen veel meer ervaren 

judoka’s te laten judoën. Dat vergt 
veel kracht, ook mentaal. Als ze 
blijven knokken dan is het goed, 
anders vallen ze af. Natuurlijk is het 
een aderlating als ze bij ons weg 
gaan, maar we zijn dan wel trots. 
Ik zeg altijd dat ze hun huid zo duur 
mogelijk moeten verkopen.” 

Jiu Jitsu 
Dai Ippo staat er om bekend dat ze 
goed met hun talenten om gaat. 
De afgelopen jaren blijven ze steeds 
langer op het nest. De leeftijd om 
nieuwe leden te werven wordt te-
vens verlaagd. Na de vakantie gaat 
de club beginnen met tuimeljudo. 
Dat is judo voor de allerkleinsten 
vanaf drie jaar. Volgens Cor be-
gint Dai Ippo ook met jeugdlessen 
Jiu Jitsu. Jiu Jitsu lijkt veel op judo. 
Cor legt uit. “In het eerste gedeelte 
mogen ze trappen en stoten. Dat 
duurt meestal maar heel kort. Als je 

elkaar vast hebt mag dat namelijk 
niet meer. Net als bij judo moet je 
ippons scoren om te winnen, maar 
er zijn een aantal andere spelregels 
die het heel aantrekkelijk maken. Ik 
zeg altijd dat judoka’s die niet de 
absolute top halen Jiu Jitsu moeten 
gaan doen. Mede daarom heeft 
Nederland zoveel Jiu Jitsu kampioe-
nen op grote toernooien.”

Dai Ippo begint dus met tuimelju-
do en ook het Jiu Jitsu programma 
wordt uitgebreid. De club wil niet 
alleen blijven bestaan. Ze willen 
ook een rol van betekenis blijven 
spelen. Dat kan volgens hen alleen 
met een grotere Dojo. Duidend op 
het aanzien dat de vereniging in 
de verre omtrek geniet, moet die 
grotere oefenruimte er maar snel 
komen. Hoe willen ze anders ta-
lenten blijven trekken en opleiden? 
www.dai-oppo.nl
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

Zomervakantie
16 juli t/m 14 augustus gesloten 

(muv 30 juli)
Al onze medewerkers wensen u een 

prettige vakantie!

Tot 31 dec
Iedere zondag

Tentoonstelling
Klooster tot Kliniek
Damiaancentrum

 

3 juli - 24 september 
Expositie FotoclubRooi 

  Zorgcentrum Odendael

 6 augustus 
Dansen in Odendael

  Odendael

 6 augustus
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura
De Vriendschap 

 

 9 - 27 augustus  
Rooise driebanden Kermistoernooi    

 Wapen van Eerschot  

7 augustus
Oogstfeest Zandhoef

Strobolse Heidesteeg 10
Nijnsel

7 augustus
Concert Dommelvolk

De Zwaan, Son

13 augustus
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura
De Vriendschap

 

 14 augustus 
Britse Automobiel Dagen 

  Burgemeester Wernerplein  

  
14 augustus  

 Elvis Presley day
 in Sint-Oedenrode

 Café van Ouds

15 t/m 19 augustus
Jeugdvakantieweek 2011 
 Centrum Sint-Oedenrode 

16 augustus 
Filmclub - Oorlogswinter

  Odendael 

21 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsplein Olland

 21 augustus 
Pannenkoeken bakken! 

  Kinderboerderij Kienehoeve

21 augustus
Levend tafelvoetbal

Café Oud Nijnsel 

 27 - 31 augustus 
Rooi Kermis

Centrum Sint-Oedenrode 

 27 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 augustus
Koningsschieten
Sint Jorisgilde

Gildeterrein Sint-Oedenrode

 29 augustus 
22e editie 

Ollandse biljartkampioenschappen 
 Olland

 3 september  
Dansen in Odendael

  Odendael 

3 september 
Overvliegdag Scouting

Dommel, dichtbij de Klomp

3 september
Schuim Party

The Joy (Beckart Nijnsel)

4 september
Wandelsportvereniging EJOS 

jaarlijkse wandeltocht
  Startbureau Nijnsel  

4 september 
Tennisevenement 

Tennisvereniging Boskant 
Sportpark “De Scheken” 

 4 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
 Parkeerterrein Kofferen

4 september 
Live muziek: band

Oud Rooij

4 september
Kinderdarts soft tip toernooi

Café Van Ouds

9/10/11 september
Corona weekend
Café Oud Rooij

10 september
Weekend van het Varken

Houtsestraat 17
Sint-Oedenrode

10 september
Abraham en Sarahdag

Centrum Sint-Oedenrode

11 september 
Kiwanis Klumpkesrace

Café Dommelzicht

  11 september
2e Rooise Waterdag   

Centrum Sint-Oedenrode 

17 september
Michiel Enders en DJ

Café Oud Rooij

18 september 
Mooi-Rooi & Fokpaardendag 

  Centrum Sint-Oedenrode 

18 september 
T.W.C. Dommeldal   

mountainbiketoertocht
 de Vresselse Hut  

18 September 
Broodbakken 

  Kinderboerderij Kienehoeve 

20 september 
Filmclub 

Once upon a time in the west
  Odendael 

20 september 
Startersbijeenkomst

Locatie: n.n.b.

21 september
Roois biergilde
Café Van Ouds

23 t/m 27 september
Olland Kermis
Café d’n Toel

23 t/m 27 september 
Olland Kermis

Café de Dorpsherberg

23 september 
Musical `Droomhuis`

Boomkwekerij vd. Hurk

24 september 
Musical `Droomhuis`

Boomkwekerij vd. Hurk

25 september 
Musical `Droomhuis`

Boomkwekerij vd. Hurk

30 september 
Musical `Droomhuis`

Boomkwekerij vd. Hurk

1 oktober
Rooise Golfkampioenschappen

golfclub de Schoot

1 oktober 
Musical `Droomhuis`

Boomkwekerij vd. Hurk

1 oktober 
Dansen in Odendael

  Odendael   

DeMooiRooiKrant wenst iedereen een 
geweldige vakantie toe!!




