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Folder deze week:

Van de Kamp schoenen en sport

Officiële gemeente mededelingen
in het hart van de krant

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

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

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Win een prachtige prijs met jouw vakantiefoto

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

naar de redactie sturen via redactie@demooirooikrant.nl
De foto’s die in onze waarneming het meest “aanslaan” bij de lezers, 
komen in aanmerking voor een prachtige prijs. In week 33 worden 3 

HP kleurenfotoprinters uitgereikt 
door Digitotaal i.s.m. DeMooiRooiKrant 

52e Jeugdvakantieweek: Inpakken en wegwezen

Oogstfeest hoeve Strobol is ‘krêk as vruuger’
Voor de vijfde keer op een rij vierde 
hoeve Strobol afgelopen zondag sa-
men met buurtschap de Zandhoef 
het jaarlijkse oogstfeest. Een dagje 
terug naar het boerenleven van wel-
eer. Het voelde voor menigeen krêk 
as vruuger. De bezoekers werden 
verwelkomd door een raamzaag van 
begin jaren 20, die juist bezig was 
een plank te zagen van een Ameri-
kaanse Eik. Vrijwilliger Bert Mennen 
hield deskundig een oogje in het zeil. 
Eenmaal klaar, haalde Bert de plank 
eraf en zette de stam weer voor de 
zaag. De zaag werd 3 cm lager inge-
steld en toen was de volgende plank 
aan de beurt. Een karwei van onge-
veer een half uur. “Het kan sneller, 
maar dit is een mooie snelheid voor 
de show”, aldus Bert. 
» Lees verder op pag. 9

Lees verder op pag. 9

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Zomerknutselen bij 
Kinderboerderij Kienehoeve 
Vrijwilligers van de kinderboerde-
rij  hebben voor de kinderen weer 
een activiteit in petto. Op zondag 
12 augustus kunnen kinderen 
vanaf 13.30 uur gratis komen zo-
merknutselen. 

Wat kan die zondag zoal worden 
gemaakt? Natuurlijk mag ieder kind 
naar eigen believen knutselen. Met 
hulp van ouders of onze vrijwil-
ligers kunnen zij bijvoorbeeld een 
of meerdere zonnebloemen, lieve-
heerbeestjes of schildpadjes maken!

Creatief bezig zijn in een kind-

vriendelijke omgeving, met als 
het kan zonnig weer. Een van de 
mooiste manieren om samen met 
je ‘kroost’ de zondagmiddag door 
te brengen! Park Kienehoef, de 
kinderboerderij en speeltuin zijn 
voor velen uit Rooi en verre om-
geving immers een attractie waar 
men graag vertoeft.

We verwachten 12 augustus dan 
ook weer veel ouders en kinderen. 
De vrijwilligers ontvangen u graag 
binnen de poorten van kinder-
boerderij Kienehoeve. Toegang en 
activiteiten gratis.

CDA campagnetrein stopt op 
27 augustus in Rooi
Na het bezoek van vrijdag 17 au-
gustus door de CDA kandidaten 
voor de Tweede Kamer verkiezin-
gen aan Noord-Brabant, volgt op 
maandag 27 augustus opnieuw een 
bezoek van de CDA top aan onze 
regio. Daarbij worden de lijsttrek-
ker Sybrand van Haersma Buma, 
diens “running mate” Mona Kei-
zer en de overige Brabantse kandi-
daten zoals Madeleine van Tooren-
burg uit Rosmalen en Erik Ronnes, 
wethouder in Boxmeer, maar ook 
partijvoorzitter Ruth Peetoom en 
Europarlementariër Lambert van 
Nistelrooij verwacht. 

Dit keer staat Oost-Brabant cen-
traal. De CDA-tour start ’s morgens 
in Eindhoven en doet rond 10.00 
uur Sint-Oedenrode aan. Met het 
motto: “Samen kunnen we meer” 
richt het CDA de aandacht op on-
dernemerschap, zorg, onderwijs 
en de samenleving. Meer dan ooit 
concentreert de verkiezingscam-
pagne van het CDA zich op de 
“mensen op straat”: de politicus 
trekt de wijken in.

Het bezoek op maandagochtend 
27 augustus aan Sint-Oedenrode 
wordt hiervan een goed voor-
beeld. Zo zal op Campus Fioretti, 
het nieuwe starterscentrum in 
Rooi, de CDA-campagne kennis 
maken met dit succesvolle initia-
tief. Het CDA juicht deze innova-
tieve aanpak toe en stimuleert der-
gelijke initiatieven. Ondernemers 
zullen zich presenteren en starters 
lichten toe tegen welke uitdagin-
gen ze aanlopen.

Ook hopen de kandidaat-leden 
van de Tweede Kamer te profiteren 
van de kermis in Rooi. Traditiege-
trouw zijn veel Rooienaren enkele 
dagen vrij na het laatste weekend 
van augustus tijdens dit gezellige 
jaarlijkse feest. Daarom zal het 
campagneteam via verschillende 
routes naar de Markt trekken en 
daarbij “aanbellen” bij de basis-
school, de culturele instellingen 
en de burgers. Met deze aanpak 
hopen de CDA-ers veel kiezers te 
ontmoeten en inzicht te krijgen in 
de problematiek die speelt in dor-
pen en wijken en op lokaal en indi-
vidueel niveau.

Het bezoek aan Sint-Oedenrode 
vindt plaats in samenwerking met 
de CDA-afdelingen van Schijndel 
en Boxtel. Ondernemers en af-
vaardigingen uit deze beide buur-
gemeenten worden ook verwacht 
deel te nemen aan deze campagne. 
Met name zal daarbij aandacht uit-
gaan naar innovaties bij bedrijven, 
de werkgelegenheid en het vesti-
gingsklimaat voor MKB-bedrijven. 
Het CDA verwacht hierdoor meer 
inzicht te krijgen in de ontwikkelin-
gen in het landelijk gebied tussen 
de grote Brabantse steden.

Speciaal voor deze gelegenheid 
heeft CDA Rooi het mailadres 
cdarooi@gmail.com opengesteld. 
CDA Rooi roept iedereen op te re-
ageren of vragen te stellen. Op 27 
augustus worden de vragenstellers 
persoonlijk in de gelegenheid ge-
steld hun vraag toe te lichten. 
 

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateurBosseweg 1 (5682 BA) Best

Postbus 55 (5680 AB) Best
T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

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

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

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Pater Pushpa begint 
werkzaamheden in Odaparochie

Afgelopen zaterdag en zondag 
heeft Pater Pushpa Raj Antony 
Samy een aanvang gemaakt met 
zijn werkzaamheden in de Odapa-
rochie. Op zaterdag werd hij ge-
presenteerd tijdens de eucharistie-
vieringen in Boskant en Eerschot.
 
Zondagmorgen vond de presenta-
tie plaats in de Martinuskerk. Hier 
kreeg de entree van de nieuwe 
priester wat extra kleur. Namens 
het parochiebestuur sprak Wim 
van Dijk woorden van welkom en 

kreeg Pater Pushpa een echt Ne-
derlands welkomstgeschenk: een 
paar klompen in Brabantse kleuren 
beschilderd. Na de viering, waarin 
Pater Pushpa zichzelf voorstelde 
en de preek verzorgde, kwamen 
veel kerkgangers hem groeten. 
Komende zaterdag en zondag zal 
de nieuwe priester worden gepre-
senteerd tijdens de eucharistievie-
ringen in Olland en Nijnsel. Begin 
september zal hij ook kennismaken 
met de geloofsgemeenschappen 
van Son en Breugel.

Zomerconcert op het Smitsorgel  
In de reeks van zomerconcerten 
organiseert de Stichting Smitsor-
gel op zaterdagmiddag 11 aug. 
a.s. weer een orgelconcert in de H. 
Martinuskerk (Centrum) in Sint-
Oedenrode. De organist Tommy 
van Doorn bespeelt deze zaterdag 
het monumentale orgel (1839). Op 
het programma staan werken van 
o.a. Sweelinck, Bach, Pasquini en 
Cabanilles

De organist Tommy van Doorn 
(1990) uit Liempde, had al vroeg 
ambitie om de muziek in te gaan 
en begon op zijn zevende met pi-
anolessen.  Op zijn 17e ging hij in 
de leer bij organist Jan Verhoeven 
en kreeg, naast pianoles, orgelles in 
de Sint-Petruskerk te Boxtel. Daar 
werd voor hem de basis gelegd 
voor het orgelspel in alle belangrij-
ke stijlperiodes en in muziektheorie. 

Na het behalen van zijn gymna-
siumdiploma werd Van Doorn in 

2009 toegelaten tot het Conser-
vatorium in Tilburg waar hij thans, 
naast bijvak piano, als hoofdvak 
orgel studeert bij Henco de Berg 
en Ad van Sleuwen.  Muziektheo-
retische vakken werden gevolgd bij 
Ad van Sleuwen en Martyn Smits. 
Tevens heeft hij zich verdiept in het 
bespelen van het Franse drukwind-
harmonium.

Hij volgde masterclasses bij o.a. 
Ben van Oosten, Wolfgang Baum-
gratz (D) en Luca Scandali (It). 
Als vaste organist is Van Doorn mo-
menteel verbonden aan de Moeder 
Godskerk in Roosendaal. Hij treedt 
op als solist en begeleider.

Ook dit concert in de H. Martinus-
kerk aan het Kerkplein in Sint-Oe-
denrode begint om 15.30 uur en de 
toegang is gratis.  Uitgebreidere in-
formatie over het programma van 
dit concert vindt u ook op de web-
site: www.sintmartinusparochie.nl 

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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KBO zomeractiviteiten: Hoe maak ik foto’s?
Ook deze zomer heeft KBO Sint-
Oedenrode de taak op zich geno-
men om van alles te organiseren 
voor de senioren in Sint-Oeden-
rode. Wederom is het een suc-
ces. Afgelopen woensdag konden 
mensen alles te weten komen 
over de hobby ‘fotografie’. Leden 
van Fotoclub Rooi legden aan ge-
interesseerden uit hoe je het best 
tot een mooie foto kunt komen. 
Daar komt best veel bij kijken. De 
cursisten trokken samen met de 
fotoclubleden door het dorp en 
dan met name door het Dommel-
park. Wie weet heeft de fotoclub 
er weer wat nieuwe leden bij!

De komende weken staat er nog 
van alles op het programma. Hier-
onder ziet u een klein overzicht:

Donderdag 9 augustus 
van 14.00 – 16.30 uur: Cursus Ike-
bana (Odendael)

Dinsdag 14 augustus 
van 14.30 – 16.15 uur: Familiefilm 
Pinokkio (Odendael)

Donderdag 16 augustus 
van 11.30 tot 14.00 uur: Brunch 
(kasteelpark)

Jos van Nunen, fotograaf van DeMooiRooiKrant, 
leert een paar dames de kneepjes van het vak.

(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!!!!

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

Dommelvolk speelt voor Meerschot

Afgelopen vrijdag 3 augustus heeft 
seniorenorkest Dommelvolk mu-
ziek gemaakt voor de cliënten van 
"Dichterbij" op Meerschot.  Het 
was een groot feest voor iedereen. 

Alle cliënten van Meerschot waren 
in een feestelijke vakantiestem-
ming. Een heerlijk zonnetje, gezel-
lige muziek, buren en passanten 
die even kwamen kijken en luis-

teren. Meezingen en een dansje 
op straat hoorden er helemaal bij. 
Iedereen genoot van de muziek en 
het orkest van het publiek.
 

Zesde zomer orgelconcert weer bijzonder mooi

Het zesde zomer orgelconcert van 
afgelopen zaterdag in de Marti-
nuskerk was weer bijzonder mooi. 
De “Vriendenkring Smitsorgel” 
had organist Arjan Mooij uitgeno-
digd. Ook de sopraan Margot Pa-
gels was van de partij om op deze 
zonnige zaterdagnamiddag het 
concert te verzorgen.

Arjan Mooij volgt orgelles bij Jan 

van de Laar op het bekende impo-
sante Robustelly orgel in Helmond 
(Lambertuskerk, in 1822 aange-
kocht). Hij is organist van het ge-
mengd koor “De Klokkengieters” 
en bij het kamerkoor “Sine Nomi-
ne” in Aarle-Rixtel. In Helmond is 
hij actief als dirigent en pianist van 
het oecumenisch koor ‘Lighthouse” 
en organist in de Bethlehemkerk. 

Margot Pagels is erelid en tweede 
dirigent bij de “Klokkengieters” en 
volgde gedurende negen jaar zang-
les bij Rosemary Le Gras-Pierson en 
daarna nog enkele jaren bij Elisa-
beth Cooymans. Ook wordt zij be-
geleid door Arjan Mooij als soliste 
bij diverse koren. Tevens zingt ze bij 
koor “Bocanto” uit Bocholt (Belgie) 
en is dirigent van het kamerkoor 
“Sine Nomine” in Aarle-Rixtel.

Het programma was als volgt: 
Orgel: van J.S. Bach(1685-1750) 
“Preludium en fuga in A mineur”, 
van Cesar Franck (1822-1890) 
“Fantasie in C majeur”. Orgel en 
Sopraan: van G.F. Handel (1685-
1759) “He shall feed His flock” en 
‘I know that my Redeemer liveth” 
beide uit Messiah. Van Cesar Franck 
“Panis angelicus”uit Messe Solen-
nelle en het bekende “Ave Maria” 
en tenslotte het bijzondere mooie 
“Pie Jesu” uit Requiem.

Het was een mooi muzikaal samen-
spel tussen orgel en zang, compli-
menten aan beide artiesten. Ook 
het langdurige applaus van de bijna 
vijftig aanwezigen bevestigde de 
goeie keuze van de organisatie.

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Diverse schoolfietsen

sparta Marathon 3.0
- 3 versnellingen
- trommelremmen
- naafdynamo

Batavus old Dutch

Kom naar Bike Center: 
Vakmanschap, snelle leveringen, super service, 

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

nU 
€ 499,-

vanaf
€ 399,-

GrAtis
3 jaar all-risk
verzekering

aanbieding geldig t/m 18 augustus
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Vluchtgedrag
ontstaat vaak uit vrees
door het ijs van de werkelijkheid
heen te zullen zakken.

   
    Kees Hermis

Campingtour Rooi
Een goede gewoonte moet je 
koesteren en dat is wat DeMooi-
RooiKrant doet met haar jaarlijkse 
rondje langs de Rooise campings. 
Vorig jaar hebben we daar leuke 
reacties op gehad. En voor het 
redactieteam is het rondje een 
verademing na de vaak serieuze, 
zware onderwerpen waarbij som-
migen vallen over een woord, 
halve artikelen willen herschrijven 
tot egodocument of een Aviertje 
met sponsors erbij vermeld wil 
hebben. 

Twee man, de een gewapend 
met fototoestel, de ander met de 
schrijfmap onder de arm. Zichtbaar 
op zoek naar contact, zonder aan-
gezien te worden voor Jehova’s. 
We hebben er zin in. Ons doel 
deze keer: NCC-terrein ’t Roois 
Klumpke

“Bij ons wordt veel gehopt”

Aha. Dacht je als Rooienaar alle 
campings wel zo’n beetje te ken-
nen, al is het maar bij naam. Niet 
dus. Die kans is tenminste erg 
groot, als we de beheerder van ’t 
Roois Klumpke mogen geloven. 
“Zo’n 99% van de Rooienaren 
weet niet dat hier een camping 
is”. Dat “hier”, grenst aan de ach-
terzijde van Cambiance De Kiene-
hoef. Passanten denken dan ook 
meestal dat het daarbij hoort. De 
ideale camouflage, alleen was dat 
nou net niet de bedoeling. Wie 
oplettend over de Erica rijdt, ziet 
bij de (doodlopende) Vliegden het 
bordje ‘NCC-terrein’. Alleen inge-
wijden weten, dat dat ‘terrein’ niks 
meer of minder is dan een cam-
ping. Want NCC staat voor ‘Ne-
derlandse Caravan Club’ met 26 
terreinen in Nederland, plus een 
paar staanplaatsen op Franse cam-
pings. Ook campers zijn welkom. 
“Bij ons wordt veel gehopt,” weet 
de beheerder.

Bij aankomst zit een groot deel van 
de campinggasten aan de bierta-
fels bij de centrale ruimte. Geen 
ideaal decor voor een interview. 
We willen kampeerders op heter-
daad betrappen en na een letterlijk 
rondje camping slagen we daarin. 
We lopen Cees Nap tegen het lijf, 
vergezeld van dochter Esmay op 
weg naar de caravan. Daar treffen 
we zijn partner Jannie. Het gezin 

komt uit Woerden. We vallen met 
onze neus in de boter, om precie-
zer te zijn: heerlijk aardbeiengebak 
bij de koffie. 

Al gauw blijkt dat het verhaal over 
het “hoppen” helemaal opgaat 
voor het gezin Nap. “We staan 
meestal op NCC-campings,” legt 
Cees uit. Een heel sociale club, legt 
hij uit. “Wat dat betreft gaat het 
hier nog ouderwets aan toe. Hier 
geven de buren elkaar een hand.”

Zoeken jullie dan steeds dezelfde 
mensen op?  
“Niet bewust,” zegt Cees. Esmay 
vult aan “Jullie hebben wel een 
clubje.” “Dat klopt,” valt Jannie 
haar bij. “Daar spreken we wel 
eens mee af. Volgende keer op een 
camping in Noordwijk. Nee, geen 
NCC-terrein.” 

Wat trekt jullie vooral in Rooi?
Het groen speelt een grote rol, 
maar meer nog de fietsroutes en 
–knooppunten. “Dat werkt heel 
goed. Wij zijn gewend in de open 
polder te fietsen, daar zie je al-
leen maar grote vlaktes, hier is het 
landschap veel kleinschaliger,” be-
schrijft Cees. Een nadeeltje daar-
van is dat je wel eens verkeerd 
fietst, als de bewegwijzering niet 

klopt, heeft hij laatst ondervon-
den. “Een aandachtspuntje is het 
knooppuntbord bij de Ollandse-
weg,” weet Jannie. “Dat is bekrast 
en bijna onleesbaar.”

Wat maakt een NCC-camping an-
ders dan andere?
Cees somt op. “Het is niet com-
mercieel. Er is dus ook geen cam-
pingwinkel of horecagelegenheid, 
de beheerder krijgt een vergoe-
ding in natura doordat hij geen 
staangeld hoeft te betalen, geza-
menlijke activiteiten worden door 
leden georganiseerd, die mogen 
niks kosten  maar ook niks opleve-

ren. Je wordt lid en kunt dan – op 
een enkele uitzondering na - voor 
hetzelfde bedrag overal in Neder-
land terecht. De NCC kent ook een 
JKC, voor jongeren tot pakweg 15 
jaar. Die gaan dan in een tentje, 
ouders of verzorgers moeten in 
de buurt zijn. Daar zijn dan een of 
meer activiteiten speciaal voor een 
van de leeftijdsgroepen, als daar 
voldoende animo voor is.”

Met een voldaan gevoel keert het 
redactieteam huiswaarts. Toch 
weer iets geleerd vandaag.

CAMPING
TOUR

ROOI

KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING
KORTING

RTIN

ORTIN
G

RTIN
KO
K RTIN

RTIN

10%
20%

30%
40%

50%
60%

70%
Kofferen 21a 

5492 BL Sint-Odenrode
0413-470561

www.switchfashion.nl

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Ter inspiratie en een bron van rijkdom
Mandala’s van Annie Verstegen 
in bibliotheek
Van 4 augustus tot en met 10 oktober zijn er in de vitrines 
in de bibliotheek in Sint-Oedenrode mandala’s te bezich-
tigen van Annie Verstegen. De specifieke vorm van man-
dala’s die Annie maakt, yantra’s genoemd, zijn geometri-
sche tekeningen die een specifieke energie bundelen. Een 
yantra is opgebouwd uit geometrische patronen rondom 
een middelpunt en wordt begrensd door een vierkante 
ruimte met vier poorten.

In haar uitgebreide geestelijke zoektocht is Annie Verste-
gen in aanraking gekomen met de achtergronden van de 
symbolische mandala, maar vooral met de yantra's die in 
de bibliotheek tentoongesteld zijn.

Door ze niet alleen als concentratieobject te gebruiken, 
maar er ook al schilderend mee bezig te zijn ontstaat een 
diepe en doordringende inwerking op de persoon. De 
hiermee opgedane inzichten en ervaringen zijn steeds op-
nieuw een bron van rijkdom en inspiratie.

Dit geldt niet alleen voor de schilder, maar ook voor diege-
ne die er naar kijkt. De vitrinetentoonstelling is te bekijken 
tijdens openingsuren van de bibliotheek. Entree: gratis, 
Meer info: www.bibliotheekmeierij.nl 

Openingstijden: maandag en vrijdag 14.00 – 20.00 uur, 
dinsdag t/m donderdag 14.00 – 17.30 uur en zaterdag 
10.00 – 13.00 uur
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Jan, Charlotte & Nathalie

Hoge opkomst bij geslaagd toneelstuk Doornroosje 

Op zaterdagmiddag 4 augustus 
heeft toneelvereniging Mariahout 
een geweldige uitvoering gegeven 
op het buitenpodium van Mariën-
dael. De opkomst was buitenge-
woon, evenals de weergoden. Ze 
waren goed gezind; zon en een fijn 
briesje. De toneelvereniging Ma-
riahout bestaat uit een geweldige 
enthousiaste groep spelers. Allen 
in het bezit van goede mimiek en 
uitvoering. Ook de kostuums wa-
ren prachtig en helemaal af.

Het toneelstuk was gebaseerd op 
het originele sprookje van Doorn-
roosje, maar werd uitgevoerd in 
een gemoderniseerde uitvoering. 
Dit hield in dat het hele verhaal 
was doorspekt van de nodigde 
humor, en een doorlopende dy-
namiek waardoor de hele voostel-
ling een boeiend geheel werd die 
de aandacht van het publiek goed 
kon vasthouden. Op sommige 
momenten werden vooral onze 
zeer jonge toeschouwers zo in 

het verhaal meegenomen, dat het 
moeilijk werd voor de kinderen om 
te blijven zitten. Ze wilden de goe-
de feeën er vooral op wilde wijzen 
dat Doornroosje het moeilijk had. 
Gelukkig kwam alles goed en werd 
Doornroosje niet wakker gekust 
door de prins met de “spierballen” 
maar door de prins die haar wer-
kelijk lief had. Eind goed al goed.

Alle kinderen konden na afloop de 
sprookjesfiguren een handje ge-
ven. Ook dit was een groot succes, 
want er werden flink wat handjes 
geschud.  Nogmaals een buitenge-
woon geslaagde middag van ver-
rassend toneelspel op een zonnige 
zaterdagmiddag op het buitenpo-
dium van Mariëndael.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Vakantiesluiting Mariëndael
 

Van maandag 9 juli 2012 
tot en met 3 augustus 2012

 

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

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

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

Anke 21 jaar
Proficiat !

Wij willen graag iedereen 
bedanken die heeft bijgedragen 
aan het slagen van ons 50 jarig 

huwelijksfeest.
Francien en Toon

Lisa Verhoeven
23 juli 2012

Trotse ouders en broer 
Dennis, Imke en Coen Verhoeven. 

Adres: Akkersrijt 15, 5298 WE Liempde

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaardij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

www.vkgroep.nl  beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 EXCLUSIEF VOOR U! 
 

Een nieuwe of 
2de hands auto gekocht? 

 
Bereken u premievoordeel op 

www.vkgroep.nl 
 

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend 
en deskundig advies neem dan contact met ons op 

 
Ook voor al uw andere verzekeringen 

helpen
 

wij u graag 

Kofferen 23
5492 BL Sint-Oedenrode

Postbus 9
5490 AA Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-420190
Fax: 0413-420199

info@vdberk-assurantien.nl
www.vdberk-assurantien.nl Al 3 jaar is de wereldwinkel

verkozen tot de beste
cadeauwinkel van Nederland

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Ivy

07-08-2012

Trots en blij 
verwelkomen wij onze dochter

Erwin, Carlijn en Jorn Pape-Willems
Dille 5

5491 KW Sint-Oedenrode

zusje van Jorn

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Rian ziet Sara

Proficiat

De nieuwe Prins nu al 
gesignaleerd?
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Reünie oud-leerlingen Skinle College lichting 1987/1988

Op 16 november wordt er een re-
unie voor oud-leerlingen van het 
Skinle college lichting mavo 1987 
en havo 1988 gehouden. Onder 
het genot van een hapje en een 
drankje wil de organisatie in de 
Lindeboom in Schijndel weer een 
ouderwets schoolfeestje houden. 
Hierbij zijn de docenten uiteraard 

ook van harte welkom.

Alle informatie is op de site 
www.skinle8788.nl te vinden. 
Naast diverse klassenfoto’s, foto’s 
van de eerste reünie in 2007 en 
videobeelden van skinlepop, is er 
ook de mogelijkheid om zich aan 
te melden of een berichtje in het 

gastenboek achter te laten. Via 
twitter (@skinle8788) en facebook 
(Skinle8788.nl) kunnen de voor-
bereidingen van het feest gevolgd 
worden, maar kun je ook je eigen 
enthousiaste berichten kwijt. Voor 
vragen, suggesties of bijvoorbeeld 
foto’s is het mailadres 
info@skinle8788.nl opengesteld.

Breakdance: een hele andere tak van sport

De meeste jongens spelen graag 
een potje voetbal of games op de 
computer. Vandaag ben ik op be-
zoek bij Andu Vermeltfoort. Iemand 
die een wel heel bijzondere sport 
beoefend, namelijk breakdance. 

Door: Lieke van Kasteren

Andu verrast mij aangenaam bij 
onze afspraak. Wat een enthousi-
aste jongen. Hij stelt zichzelf voor. 
Andu is 13 jaar en zit op het Zwij-
sen college in Veghel. Nog een 
beetje schor van het kamp, begint 
hij te vertellen over zijn sport. 

Zeven jaar geleden is hij begon-
nen met breakdansen. Een vriend 
deed het ook al. Via basisschool de 
Springplank nam Andu een aantal 
proeflesjes. Dit beviel hem goed en 
uiteindelijk had hij een aantal jaar 

les in Sint-Oedenrode. Deze lessen 
volgde hij bij de Oda school.
Toch wilde hij verder kijken dan zijn 
neus langs is. Als danser wil je je 
immers verbeteren en ontwikke-
len. Daarom toog Andu naar dans-
school Locklear in Veghel. Daar 
leren ze te gekke dansmoves, van 

wallflips tot de freeze. Een keer per 
jaar geven ze drie shows weg voor 
ongeveer 500 aandachtige toe-
schouwers. Dit jaar vond dat in het 
weekend van 16 en 17 juni plaats. 
Andu vond het super vet!

Andu: “Ik vind het gewoon heel 
leuk om met een groep te dansen. 
We staan dan op het podium met 
ongeveer twaalf mensen. Wij zijn 
de gevorderden. Onze leraar heeft 
een eigen mix gemaakt van allerlei 
liedjes. Het is heel vet als je met z’n 
allen een show kan laten zien waar 
je hard voor hebt getraind.” 

De sport is niet gemakkelijk. Je 
moet veel lef hebben om sommige 
oefeningen voor het eerst uit te 
voeren. Gelukkig heeft Andu nog 
nooit wat gebroken. Soms heeft hij 
last van zijn gewrichten, maar niet 
zo erg dat het hem ernstig stoort. 

De jonge Rooise danser traint iede-
re maandag en vanaf komend jaar 
ook op vrijdag. “De trainingen zijn 
iedere keer anders”, zegt Andu. 
“Soms oefen je een bepaalde move 
een paar keer achter elkaar. Ik vind 
vooral een ‘battle’  erg gaaf om te 
doen. Dat betekent dat de groep in 
tweeën wordt opgedeeld en dat je 
dan tegen elkaar gaat dansen. Ook 
dansen we wel eens ooit één tegen 
één. Het gaat er dan niet om wie 
de winnaar wordt, maar om elkaar 
vooral te laten zien wat je kunt.”

De sport wordt steeds bekender 
via de tv. Denk daarbij aan het be-
kende dansprogramma “So you 
think you can dance”.  Andu raadt 
het iedereen aan om in Rooi te be-
ginnen met breakdansen. “Je kunt 
er ontzettend veel leren. Dus als 
je dansen leuk vindt dan is break-
dance misschien ook wel wat voor 
jou!?”, moedigt Andu aan.

Hatha Yoga Tawaci
In gemeenschapshuis Braecklant te Son.

Vanaf maandag 13 aug. 
speciale rustige lessen voor volwassenen, 

om kennis te maken met Hatha yoga voor beginners.
Gezond voor lichaam en geest.

Gratis proefles, yoga-matten aanwezig.
Lessen op maandag morgen van 9 tot 10 uur en van 11 tot 12 uur.

Voor aanmelden bel Marloes; 06-57567066

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Hij is er, de jeugdvakantieweek.  Welke Rooienaar is er niet mee groot-
gebracht? Hetzij als deelnemer, hetzij als leider.
Het zal in het jaar ’65 geweest zijn dat ik meedeed aan de jeugd-
vakantieweek. Deze vond plaats onder de eiken bij het kasteel. We 
moesten 50 meter hardlopen en ik moest tegen een jongen uit d´n 
Boskant. Die zou ik wel eens even pakken dacht ik. Mooi niet. Bleek 
mijn tegenstander Rinus Berkvens te zijn, alias de Snuf. Hij was één 
van de snelste Rooienaren die ons dorp groot gebracht heeft. Wat 
nog veel erger is, is dat hij zo´n verdomd goed geheugen heeft. Nu 
nog, ruim 40 jaar na dato herinnert hij er mij nog steeds fijntjes aan. 

Mooie herinneringen aan de uitstapjes naar Wanroij, met de bus van 
Dortjes. Waar ik overigens diezelfde Rinus moest helpen bij het zoe-
ken naar zijn bus, want die waren genummerd en daar had hij toch 
wel wat moeite mee.
Prachtige tijden, mooie herinneringen. Het wordt echter steeds moei-
lijker om genoeg begeleiding te vinden voor dit soort weken. Ook fi-
nancieel wordt het steeds moeilijker. Als je dan hoort dat een nietszeg-
gend biljarttoernooi met de Kermis, een prijzengeld heeft van €1500 
dan zet je dat wel aan het denken. Sowieso belachelijk dat er voor 
geld gebiljart gaat worden. Was een bosje paling niet leuker geweest 
met Rooi Kermis?

Laten we ons meer inzetten voor de Rooise jeugd. Ga daar voor rond, 
zodat ze nog jaren die jeugdvakantieweek kunnen organiseren, want 
het is nog altijd zo: ”waor gin ouwd is, is ok gin neij gewist.”

Rois Praotje
Rois Praotje

Column door: Nico van de Wetering   

Jeugdvakantieweek     

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

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

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

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

VOLOP NIEUWE COLLECTIE ÉN 
VOLOP SUPERGAVE WINTERJASSEN, BIJ 

ONS AL VANAF €59,95

DINSDAG 14 AUGUSTUS A.S.
 SPECIALE WINTERJASSEN-

KOOPAVOND TOT 21.00 UUR!
 

RESTANTEN ZOMERCOLLECTIE 
3 HALEN = 1 BETALEN !
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Als U gaat klussen op Uw vakantiedag,
Forum helpt U graag

met goed advies en ’n vriendelijke lach!

Tijdens de vakantie 
bezorgen wij al uw (bouw) materialen 

gewoon bij u thuis

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

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

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

www.bouwmarktforum.nl

Denk aan uw Gratis Kluswijs Spaarpas, 

Deze pas geeft recht 5% korting op al uw aankopen

m.u.v. de bouwmaterialen en andere aanbiedingen

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

Opening van ’t nieuwe Straotje
Nadat Wendy en Willem 29 juli 
afscheid hebben genomen van 
café ’t Straotje in de Kerkstraat is 
de deur tijdelijk op slot gegaan. 
Wat gebeurt daar achter en wat 
zijn de plannen voor ’t nieuwe 
Straotje? Lees hier alvast een tipje 
van de sluier.

Een verbouwing is gaande, dat is 
de meeste (nieuwsgierige) mensen 
uit Rooi niet ontgaan. Hier en daar 
een likje verf en een ingrijpende 
verandering achter de bar. Daarbij 
zal de charme van een echt oud 
bruin café deels verloren gaan, 
maar daarvoor in ruil krijgen we 
een kroeg met een meer moderne, 
hippe uitstraling. 

Bij een nieuwe start hoort meestal 
ook een andere aanpak. Dat geldt 
ook voor ’t Straotje.  De kroeg zal 
over het algemeen van vrijdag tot 
en met zondag (en feestdagen) 
geopend zijn. Daarbij zijn de ope-
ningstijden variabel. Deze wor-
den afhankelijk van de activiteiten 
die tijdens een bepaald weekend 
plaatsvinden. Denk daarbij aan de 
biljartwedstrijden en internationale 
voetbalwedstrijden die uitgezon-
den gaan worden.

Het meeste personeel van ’t Strao-
tje is reeds bekend. Daarbij wor-
den Nickey Ikelaer en Kevin van 
Erp bedrijfsleiders, met Marco 
Quivooij als uitbater. Deze is na 
ongeveer 4 jaar weer terug op zijn 
plekje, maar blijft veelal achter de 
schermen. Ook komt er veel meer 
wisseling in DJ’s, waarbij op zater-
dag ’t Straotje echt een feestcafé 
wil worden.

De kroeg heeft gekozen voor een 
nieuw logo. Deze zal onder andere 
te vinden zijn op de tevens nieuwe 
bedrijfskleding, gesponsord door 
Switch Fashion. De meeste activi-
teiten zullen gepromoot worden 
via social media (Facebook en 
Twitter).

De opening zal aankomend week-
end plaatsvinden. Op vrijdag is er 
voor genodigden een officiële re-
ceptie tot 20.00 uur. Daarna en de 
rest van het weekend zijn er diverse 
acties op touw gezet. Nieuwsgierig 
geworden? Kom dan dit weekend 
één van de lekkere borreltjes tes-
ten in café ’t Straotje!

advertorial

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

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

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Rooise kunstenares Leny Meulendijks

“Ik laat mijn emoties en gedachten achter op het doek.”
“Mijn tekenschriften van vroeger 
heb ik nog en als ik eerlijk ben ziet 
dat er best goed uit”, verklaart 
Leny Meulendijks haar liefde voor 
tekenen en kunst. Van kinds af 
aan was ze er al mee bezig. Zo-
als veel vrouwen van haar leeftijd 
kon ze na haar schooltijd niet veel 
met haar talent doen. Er moest 
gewerkt worden en met kunst viel 
geen geld te verdienen. Dat was 
de opvatting destijds. Gelukkig 
pikte ze haar ‘roeping’ in een later 
stadium weer op en heeft ze er nu 
veel plezier van.

In al die jaren na haar schooltijd, 
waarin ze geen enkele kwast in 
haar handen hield, miste ze de 
hobby niet. “Het klinkt gek, maar 
dat is echt zo”, benadrukt de 
Rooise kunstenares. “Jarenlang 
had ik de drang om de wereld te 
verbeteren. Ik zette me in voor een 
vredesbeweging, vluchtelingen-
werk, ontwikkelingssamenwerking 
en de kerk. Tot het moment dat 
ik ontdekte dat ik de wereld niet 
kan veranderen, maar dat hooguit 
kan proberen met mijn omgeving. 
Toen kreeg ik weer de behoefte 
om te gaan tekenen en schilderen. 
Ik ben een cursus gaan volgen bij 
Jan Sonnemans. Dat was begin 
jaren negentig. Wat een gezellige 
en bijzondere man was dat! Ik heb 
veel van hem geleerd.” In 1995 
ging Leny naar de kunstacademie 
Arendonk (België) om zich verder te 
ontplooien. Dat is een deeltijdoplei-
ding voor volwassenen en er gaan 
enorm veel Nederlanders naar toe 
om opgeleid te worden. Leny: “Het 
was best een pittige opleiding en er 
werd hard gewerkt. Soms moesten 
we een opdracht in één dag afheb-
ben. Dat vergt veel van je.” 

Na de vijfjarige opleiding koos 
Leny er voor om een specialisatie 
te doen. “Hoewel iedereen ab-
stract schilderde en de leraar dat 
ook verwachtte, koos ik er voor 
om meer realistisch werk te ma-

ken. Daar was de leraar het niet 
bepaald mee eens. We lagen daar 
zo nu en dan over in de clinch. 
Ook over mijn kleurgebruik waren 
we het niet eens. Ik gebruik veel 
blauw, dat is mijn lievelingskleur, 
maar hij vond dan weer dat ik 
het teveel gebruikte. Tijdens mijn 
eindexamen viel mijn werk het 

meest op, omdat het anders was. 
Er hoorde ook een scriptie bij en 
toen hij dat gelezen had, begreep 
hij mijn keuzes. Hij wenste me heel 
veel succes.” Hoewel Leny genoot 
van de opleiding en nog steeds 
erg verguld is met wat ze allemaal 

heeft geleerd, was ze blij dat het 
er op zat.

Iedere vrijdagochtend komt Leny 
met andere kunstenaars in Son sa-
men om te schilderen. Ze houden 
elkaar scherp, bekritiseren elkaar, 
maar hebben allemaal een andere 
stijl. Ook thuis schildert Leny veel. 

“Ik kan me er echt in verliezen”, 
zegt ze. “Soms wil ik een half uurtje 
werken, maar dan ben ik plotseling 
alweer twee uur bezig.” Pas sinds 
enkele jaren voelt de Rooise de be-
hoefte met haar werk naar buiten 
te treden. Haar huis hangt vol met 

haar kunst, maar meerdere keren 
per jaar exposeert ze in de regio. 
“Mijn eerste expositie was in Huize 
Barbara in Schijndel. Dat was best 
wel spannend. Je geeft je tenslotte 
bloot. Vooral mijn schilderijen ver-
tellen een verhaal en dat is soms 
erg persoonlijk. Ik laat mijn emoties 
en gedachten achter op het doek.” 
Op dit moment exposeert Leny in 
Eindhoven. Tot 15 september is 
haar kunst te zien in verzorgings-
tehuis Brunswijk. Ziet ze haar eigen 
kunst nog ooit in een grote Europe-
se stad hangen? “Dat zou zo maar 
kunnen”, reageert ze enthousiast. 
“Ik heb al eens een aanbod gehad 
om in Londen te exposeren, maar 
het was voor mij te duur en teveel 
werk. Onlangs kreeg ik een mail 
vanuit Berlijn met dezelfde vraag. 
Daar ben ik nu hard over aan het 
nadenken. Misschien moet ik het 
gewoon een keer doen.”  

“TiJDENs MiJN EiNDExAMEN 
viEL MiJN WERK hET MEEsT op, 

oMDAT hET ANDERs WAs.”

Odendael houdt Rooi in beweging

In Odendael zijn de afgelopen tijd 
weer allerlei voorzieningen bijge-
komen die voor alle Rooienaren 
toegankelijk zijn. In het voorjaar 
is de eerste prijs gewonnen uit 
het coöperatief dividend van de 
Rabobank. Met deze gelden zijn 
twee jeu de boulesbanen op het 
voorterrein aangelegd. 

Deze banen zijn voor iedereen en 
we nodigen dan ook alle Rooiena-
ren uit eens een balletje te komen 
gooien. Er zijn jeu de boules-ballen 
bij de receptie beschikbaar. Vaak 
is het terras aan de voorzijde aar-
dig gevuld dus aan toeschouwers 
geen gebrek! Kom eens langs!

Sinds vorige week is Odendael een 
fantastische elektrische duofiets 
rijker. Uit sponsorgelden is deze 
fiets aangeschaft. Er kunnen twee 
mensen naast elkaar zitten en er is 
elektrische ondersteuning. Je hoeft 
geen kracht te zetten, de stappers 
in beweging houden is voldoende; 
de ondersteuning helpt u vooruit. 
Maakt u volledig gebruik van on-
dersteuning met accu dan kunt u 
met een volle accu maximaal 20 
kilometer rijden, trapt uzelf mee 
dan kunt u ruim 30 kilometer rij-
den. Deze fiets is door alle Rooie-
naren te gebruiken en te reserve-
ren. Kent u iemand die niet meer 
zelfstandig kan fietsen of waar-
voor de afstanden te groot zijn: re-

serveer de duofiets bij de receptie 
en ga op pad. We vragen 5 euro 
borg voor de fiets. We hopen de 
fiets regelmatig in het straatbeeld 
te zien. 

Vorig jaar is er een beweegtuin 
ingericht op het achterterrein van 
Odendael aan de Dommel. Deze 
beweegtuin is geschonken door 
de vrienden van Odendael en is 
voor iedereen toegankelijk. In de 
beweegtuin staan beweegtoestel-
len waarmee je je armen, benen, 
rug- en buikspieren etc. kunt trai-
nen. De achtertuin is zowel vanaf 
de Neulstraat als de Meierijstraat 
bereikbaar via het paadje langs de 
Dommel. Leuk als je een wandeling 

maakt door Rooi en met de wan-
del- of trimclub even langskomt.

Voor de minder mobiele mensen 
onder ons zijn er ook voorzienin-
gen in Odendael. Er is een rolstoel-
poule; dit zijn rolstoelen die door 
de gemeente zijn geschonken en 
die door alle Rooienaren gereser-
veerd kunnen worden. Krijgt u 
bezoek of wilt u een dagje uit met 
iemand die minder mobiel is, dan 
kunt u een rolstoel reserveren bij 
de receptie. U betaalt 5 euro borg 
en geeft aan welke tijd u de rolstoel 
nodig heeft. (tekst: Odendael)
Bewegen is gezond. Kom eens 
langs bij Odendael waar bewegen 
hoog in het vaandel staat.
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PERSONEEL

Dat was nog maar het voorproefje. Achter 
de hoeve was het een drukte van belang. 
Bert Verbakel, eigenaar van de Strobolse 
Hoeve: “Het oogstfeest is een toegankelijk 
evenement. Het kost niks, er is wat te be-
leven en het wordt ook steeds meer een 
reünie. We hebben hier vandaag zo’n 110 
vrijwilligers rondlopen. Het eerste jaar heb-
ben we rondgebeld, maar nu melden de 
meesten zich vanzelf aan. Ook de jeugd kan 
zichzelf bezighouden. Dat is één van onze 
doelstellingen. Als de jeugd zich vermaakt, 
hebben de ouders tijd om rond te kijken. We 
maaien vandaag op nostalgische wijze met 
een zichtmaaier en met een paardenmaaier, 
alleen dan met tractor ervoor. Ook de dors-
vlegel staat erbij. Die werd gebruikt tot on-
geveer 1900. Daarna volgde het kopdorsen 
en nog later het langdorsen. Het langdorsen 
was een hele vooruitgang op de boerderij. 
Daarmee kon het graan worden gedorst, ge-
reinigd en direct worden opgevangen.”

Er werd brood en struif (pannenkoeken) ge-
bakken volgens grootmoeders recept; Er wer-
den manden gevlochten, koffiebonen gebrand 
en volop muziek gemaakt. Kinderen konden 
een eigen springtouw maken, meedraaien 
op de mallemolen of zich vermaken met an-
dere oud-Hollandse spelen. Menig (groot)ou-
der waagde zich aan een spel. Er ontstonden 
discussies over de benaming van een tol. De 
meeste Rooienaren bleken de woorden pindol 
(voor de meisjes) en haktol (voor de jongens) te 
gebruiken. Maar ook de naam ‘knel’ passeerde 

de revue. Dhr Teerink: “Dan probeerden we er 
vroeger een andere knel  zo bovenop te krijgen 
dat ze samen bleven draaien. Soms lukte dat 
echter niet en dan knapte de punt.”
Bert Verbakel: “Over drie weken gaan we 
ploegen en half september wordt het nieuwe 
graan gezaaid. Voor volgend jaar.” Op de 
eerste zondag in augustus staat ook in 2013 
het oogstfeest gepland.

Kijk voor foto’s op www.mooirooi.nl

vervolg voorpagina

Oogstfeest hoeve Strobol is ‘krêk as vruuger’

vervolg voorpagina

52e Jeugdvakantieweek: Inpakken en wegwezen
“De vakantie is voorbij, dus nu is het in-
pakken en wegwezen.” Met die woorden 
opende Peter van den Hurk, alias camping-
baas Anton, de 52e Jeugdvakantieweek.  
Ruim 500 kinderen uit de groepen 5 t/m 
8, stonden op de sportvelden van Concor-
dia en MHC Sint-Oedenrode. “Om jullie te 
bedanken voor de vijf weken dat jullie hier 
zijn geweest, heb ik besloten een sport- en 
spelletjesweek te organiseren. Ik heb speci-
aal voor jullie een animatieteam bij elkaar 
gezocht en vandaag beginnen we met de 
camping Jeugdvakantieweek sportdag”, be-
sloot de campingbeheerder.

Na al die weken was Anton zijn gasten wel 
zat. Hij vond het mooi genoeg geweest. Her 
en der stonden nog enkele tenten op het 
veld. De beheerder achtte het de hoogste tijd 
om alle troep op te ruimen, zodat de plant-
soenendienst volgende week weer aan de 
slag kan. ‘Inpakken en wegwezen’ is de rode 
draad die dit jaar in de activiteiten is verwe-
ven. Na de sportdag, waren al een paar ten-
ten afgebroken en zo konden de kinderen 
dinsdag vol enthousiasme de strijd met el-
kaar aan tijdens het zeskamp in recreatiepark 
de Kienehoef. 

De woensdag is altijd de dag van de verras-
sing. Dan gaat de hele meute ergens naartoe. 
Waar ze vandaag zijn gestrand? De kinderen 
zullen het inmiddels vast al weten… Morgen 
staat er een theatervoorstelling op het pro-
gramma en een spelspektakel in het zwem-
bad en de kinderen uit groep 8 worden in de 
avond verwacht voor een spannend avond-

spel. Vrijdag lopen diverse vossen rond in 
het centrum en volgt de jaarlijkse playback-
show. Als afsluiting mogen de kinderen die 
avond nog even goed van zich laten horen.  
De traditionele herrieoptocht start om 18.45 
uur vanaf het gemeentehuis. Via de markt 
gaat de stoet richting het evenemententer-
rein achter zwembad de Neul. Daar volgt de 
ontknoping van de week. Is de camping he-
lemaal ontruimd?

Kijk voor honderden foto's op 
www.mooirooi.nl
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Groep 8 leerlingen vliegen weer uit!
Het is vakantie. Tijd om lekker te spelen, te lamballen en stiekem te gaan piekeren over volgend schooljaar. Voor de kinderen die afgelopen jaar in groep acht zaten, breken er spannende 
tijden aan. Een nieuwe school, een nieuwe omgeving. Wie van je oude schoolvriendjes ga je terug zien en komen er nieuwe vriendjes of vriendinnetjes bij? DeMooiRooiKrant is erg 
benieuwd wie komend schooljaar het kersverse avontuur van de brugklas induiken. De komende weken komen alle ex-groep achters van Sint-Oedenrode voorbij… In de vierde editie 
komen basisschool Olland en de Odaschool aan bod.

Basisschool Sint Petrus in Olland:

Diede Beekmans, Evi de Beer, Cheryl van Dooren, Juul Engbers, Linde 
van Grunsven, Pieter de Jonge, Jesse Timmermans gaan naar het Jacob 
Roelandslyceum in Boxtel.  Robin Dankers, Evi van Galen, Sem van Gor-
kum, Iris van Heeswijk, Maartje van Kessel, Martijn Merks en Evi van 
Vught zoeken hun geluk op het Elde College in Schijndel en Niels Essens 
gaat naar de Berkenschutse in Heeze

Iris van Heeswijk 
Hoe is je tijd op de basisschool bevallen?
Iris: “Leuk, omdat het gezellig was in de klas en je veel hulp kreeg. Het 
was een leuke tijd.”
Linde: “Heel leuk, omdat er vooral het laatste jaar een goede sfeer was 
in de klas en iedereen goed met elkaar op kon schieten.”
Evi van Galen: “Leuk, in groep 8 was het vooral gezellig met het kamp, 
de musical en de sfeer in de klas. Het was een mooie tijd.”

Wat ga je het meeste missen?
Iris: “Mijn vriendinnen en de gezelligheid.”
Linde: “Mijn vriendinnen.”
Evi: “Mijn vriendinnen en de gezelligheid op school.”

Heb je zin om naar de middelbare school te gaan?
Iris: “Ja, omdat het iets nieuws is en je dan nieuwe vriendinnen maakt.”
Linde: “Ja, omdat je dan nieuwe vriendinnen maakt en ik ben hier nu wel 
een beetje uitgekeken.”
Evi: “Ja, want het is weer heel nieuw. Je krijgt er weer nieuwe dingen en 
je maakt nieuwe vriendinnen.”

Odaschool:

Harm van Acht, Martina Asante, Fleur van den Broek, Fem Hufnagel, Marjolein Korsten, Timur Parwani, Yan-
nick Rutten, Bente Voorn, Robin Vos, Anja Vuckovic, Evi de Wit en Rowie van Lieshout vertrekken naar het 
Elde College.

Manon van den Braak, Mees van Dijk, Fianne Jansen, Bregje Jansen, Maureen Maessen, Eelco Steggerda, Nina 
Verheijen en Bart Verkuijlen gaan naar het Zwijsen College.

Drie leerlingen pakken straks de fiets om naar het Fioretti College te fietsen: Ellen Gibbels, Runi Kapteijns, 
Tawqeer Miakheel.

Koen van Iersel, Marie-Noëlle v. Riel, Ries Schouten en Sophie Verhoeven gaan de andere kan op. Zij hebben 
zich ingeschreven op het Stedelijk College in Eindhoven.

Steven van Erp gaat naar het Jacob-Roelandslyceum, Stijn Lamerichs naar het Eckart Colege, Thomas Korsten 
naar Beekvliet en Stan van den Bersselaar naar De Rooi Pannen.

Anja Vuckovic en Stan van den Bersselaar
Hoe is je tijd op de basisschool bevallen?
Anja: “Het was wel leuk op school en we hebben leuke dingen gedaan.”
Stan: “Ja, wel goed. We hebben veel gedaan en het was wel mooi. Vooral kamp was super.”

Wat ga je het meeste missen?
Anja: “Mijn vriendinnen, omdat de meeste naar een andere school gaan of naar een andere klas.”
Stan: “Harm en Robin.”

Heb je zin om naar de middelbare school te gaan?
Anja: “Ja, ik heb er echt veel zin in. Ik zit bij mensen die ik ken dus het wordt wel heel erg leuk.”
Stan: “Ja, ik kom in een heel erg leuke klas. Dat wordt vast leuk.”

Dit jaar neemt de Kunststichting 
Sint-Oedenrode u als Rooienaar 

in een maandelijkse kunstcolumn 
mee op een tocht langs verschil-
lende beelden. Voor de één een 
introductie. Voor de ander meer 
verdieping. Wees welkom en ga 
met ons mee.

off side

De Olympische Spelen. Waar 
de wereldfavorieten op de voet 
worden gevolgd en nieuwkomers 
worden aangemoedigd hun pres-
taties te evenaren. Bekende spor-
ten in een olympische perspectief. 
Waar niemand ineens iemand kan 
zijn. Ambities zijn torenhoog. Alles 
is mogelijk.

Dat moet kunstenares Tine van 
de Weijer ook gedacht hebben bij 
het aanschouwen van het stukje 
grond waar haar kunstwerk tot 

bloei zou moeten komen. Je zou 
er bijna aan voorbij lopen, maar in 
de Eerschotsestraat naast het Bas-
tion ligt een stukje grond. Het is 
een beetje ‘off’. Qua maat en qua 
vorm. Terzijde van alles worstelt 
het met zijn stigma van nutteloos-
heid en onmogelijkheid. 

Deze twee elementen heeft Van 
de Weijer als kernpunten geno-
men voor haar kunstwerk. Sinds 
2000 is dit stukje niemandsland 
omgevormd tot het kunstwerk Off 
Side. Bij de aanschouwer is er met-
een herkenning. Renbaan. Halters. 
Stadionlampen. Een hekwerk wat 
aan een volleybalnet doet denken. 
Een sportterrein. Van niets tot iets. 
Van de Weijer maakt het mogelijk. 
Toch blijft er iets raars bestaan. 
De verhoudingen kloppen niet. 
De renbaan te klein, de halters 

te groot. Het kunstwerk laat het 
stukje grond de schijn ophouden 
dat het een functie heeft. Ook al 
blijkt die functie er in werkelijkheid 
niet te zijn, de fantasie maakt voor 
heel even van de onmogelijkheid 
een mogelijkheid.

Na de voltooiing van het Bastion 
lag dit stukje grond buitenspel. 
Van de Weijer heeft het geclaimd 
en boven zichzelf laten uitstijgen. 
Nu is het ineens een stukje grond 
wat tot nadenken stemt. Ambi-
ties toont. Zichzelf overwint. In de 
kunst is het net zoals in de sport. 
Niets is onmogelijk.

Marjolein Jacobs

Kunststichting sint-oedenrode 
www.kunstinsint-oedenrode.nl

TE KOOP: 
GROTE VISVIJVER, 

TWEE PAARDENSTALLEN, TWEE BOXEN
Op ± 2 ha grond   

Visvijver 93x23 meter 
Mariahout Knapersven 

100 meter van de kerk en ook in gedeelte te koop
tel 0499421731 bellen

tussen 18.00 en 22.00 uur

Groep 8 olland
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Barbecue

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

Alle soepen 
€ 0,50 goedkoper.

Tijdens de bouwvak zijn wij gewoon geopend.

Gevulde Portobello’s   
2 voor  € 6,00

Voor een geslaagde BBQ haal je de 
verse salades bij Sanders Groente en Fruit.

Ook voor het lekkerste fruit ga je 
naar de groenteman.

Deze week de Rooise  salade in de aanbieding!
200 gram €1.79

Borchgrave 8 | Sint Oedenrode | Tel: 0413-470101

De allerlekkerste dagverse salades van heel Rooi!
Ambachtelijk en dagverse kwaliteit!

Alles uit eigen keuken!

Heerlijke rundvleessalade, aardappelsalade, fruitsalade enz.
 

Proef onze kwaliteit!!!

Tegen inlevering van de advertentie,  
deze week...

GRATIS BAKJE SALADE NAAR KEUZE  

mmmm 

lekker barbecueen!

Landwinkel de Bever
Boskantseweg 87 Sint-Oedenrode

Tel.: 0413 490102

De nieuwe collectie van 
2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

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

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

WeBer en oUtdoor CheF.

Nu 
speciale 

BBQ-aaNBiediNgeN
tot wel 

50% kortiNg
weBer, outdoorchef, 

heat, pim’s eN outtrade

Heerlijk Zomerfruit 
Frambozen

Blauwe bessen
Rode bessen

 
ook jams en sappen van onze 

eigen vruchten
 

Annie v Hoof 
Roest 2a

5491 XX Olland  
tel 0413-473608

Openingstijden 
Maandag / vrijdag:  13.00 uur tot  17.00 uur

zaterdag: 10.00 uur tot  16.00 uur

Barbecuetip 1:

Geef het vlees de tijd om 

bruin te worden; teveel 

omdraaien is niet goed.

Barbecuetip 2:
Door het vlees op het 
rooster regelmatig met 
olie te bestrijken blijft 
het vlees sappiger.

Barbecuetip 3:
Trek vlees, dat 
aan het rooster 
kleeft, niet los. 
Even later gaat 
het vlees vanzelf 
los.

Barbecue luxe
(minimaal 4 personen)

gemarineerde 
varkenshaasspies

hamburger
gemarineerde
entre-côte of

brochette de boeuf
gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, cocktailsaus à 
la Verheijen en zigeunersaus
stokbrood, uien-stokbrood 

en kruidenboter
huzarensalade, aardappel-

salade, rauwkostsalade 
en vers fruit

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Timmerre is hil iet anders es praote over timmerre 
De praktijk is heel anders dan de theorie.
bron: Brabantse Spreukenkalender, verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 52e Jeugdvakantieweek:
Inpakken en wegwezen

Ehmmm..
zo letterlijk bedoelde 

we het motto nu
ook weer niet meneeer..

mag ik er nu uit?

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Bij volle maan
 

 ik staar uit over de vijver 
 geniet van stilte en rustig 
 dobberende witte zwanen. 

 een reiger zetelt op de top 
 van een reusachtige boom 
 verstijfd uitziend over 
 mijn drukke wereld
 met kronkelige lanen
 
 de zon gaat langzaam onder 
 en brengt het avondrood in beeld 
 zachtheid vindt een diepere plek
 voor even voel ik mij geheeld
 
 ik sluit langzaam mijn ogen 
 en laat gedachten gaan
 naar oorden waar 
 even geen mensen zijn;

 een welriekend regenwoud 
 bij volle maan

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Gert de Graaf

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Amy van Lieshout 
Hertogjanstraat 78
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Meer dan 100 keer MooiZooi door Jeroen Kossen
Nog een paar 
weken en De-
MooiRooiKrant 
viert haar twee-
de verjaardag. 
104 Kranten vol 
nieuws, enter-
tainment, in-
terviews, sport, 

kunst, cultuur en niet te verge-
ten…. de strip. Direct vanaf het 
begin heeft striptekenaar Jeroen 
Kossen uit Nijnsel wekelijks zijn 
bijdrage geleverd. 

Waar haal je de inspiratie van-
daan?
“Uit mijn zieke geest, haha. Nee, 
ik houd gewoon goed in de ga-
ten wat er allemaal gebeurd. Dan 
vraag ik aan de redactie of er 
nieuws is, of ik kijk op www.mooi-
rooi.nl. Ik sla de onderwerpen op 

en ga er dan een strip bij beden-
ken. Het lukt niet altijd hoor. Er zijn 
heus wel strips bij die ik zelf niet 
zo sterk vind. Gelukkig helpt de re-
dactie soms een handje.”

Hoe komt het dat je zo goed kunt 
tekenen?
“Ik doe niks anders! Heel mijn le-
ven teken ik al veel. Thuis pak ik 
regelmatig het potlood en ga dan 
aan de slag. De laatste tijd is ‘mu-
ziek’ het thema, een andere passie 
van mij.”

Wat vind je leuk aan striptekenen?
“Het is leuk om in zo’n klein vakje 
een boodschap weer te kunnen ge-
ven. Het maken duurt meestal niet 
zo lang. Het bedenken neemt het 
meeste tijd in beslag. En het blijft 
oppassen. Je wilt natuurlijk niemand 
tegen de schenen schoppen!”

Jeroen tekent de laatste tijd vaak 
bekende artiesten. Dit is Axl Rose van 
Guns ’n Roses.

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:
Heuvel 17 | 5492AC Sint-Oedenrode
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 Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
senz, apotheek, muller, panencook, pourvous, primera, rabobank, reisburo,  

columbus, roxs, silverfactory, kluijtmans, smitswoonboetiek, 
switchfashion, paperas, vanbeeck, verheijen, kampsport, winkelnamen,  

winkelreus, youfashion, debeurs,  
 

Rooise Ondernemers 
 Woordzoeker 

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

Zoek de volgende woorden: 
senz, apotheek, muller, panencook, pourvous, primera, rabobank, reisburo,  

columbus, roxs, silverfactory, kluijtmans, smitswoonboetiek, 
switchfashion, paperas, vanbeeck, verheijen, kampsport, winkelnamen,  

winkelreus, youfashion, debeurs,  
 

Dokter op dinsdag in Bernhoven

Informatieavond over staar
Op dinsdag 28 augustus begint, 
na een vakantiestop, de maande-
lijkse informatieavond rond een 
medisch onderwerp in ziekenhuis 
Bernhoven Oss weer. 

Oogarts Harriët van Diemen ver-
telt over diagnose en behande-
ling van staar. Staar, in medische 
termen cataract genoemd is een 
langzame vertroebeling van de 
heldere lens. Door die geleidelijke 
vertroebeling wordt het zicht lang-
zaam waziger en kleuren worden 
minder helder. Vertroebeling van 
de lens heeft met ouder worden 
te maken. Dat betekent dat ieder 
mens bij het ouder worden met 

staar geconfronteerd kan worden. 
Bij een deel van de mensen wordt 
de vertroebeling zo hinderlijk dat 
het gezichtsvermogen afneemt. 
Bijkomende aandoeningen, bij-
voorbeeld suikerziekte kunnen de 
kans op staar vergroten. Ook erfe-
lijke factoren kunnen een rol spe-
len. Staar is te verhelpen door het 
plaatsen van een kunstlens.

Dr. van Diemen vertelt tijdens de le-
zing wat er gebeurt bij staar en hoe 
de ingreep waarbij een kunstlens ge-
plaatst wordt, verloopt. Ze zal ook 
aandacht besteden aan macula de-
generatie ofwel ouderdomsslijtage 
van de gele vlek in het netvlies. Karin 

Voorn is een van de optometristen in 
ziekenhuis Bernhoven. Zij vertelt over 
het werk van de optometrist tot wier 
taken het onder meer behoort om 
oogmetingen te verrichten en oog-
afwijkingen op te sporen. De opto-
metrist is als het ware de rechterhand 
van de oogarts.

De avond vindt plaats in de kapel 
van het ziekenhuis in Oss, begint 
om 19.30 uur en duurt tot 21.00 
uur. (Zaal open vanaf 19.00 uur). 
Toegang gratis, aanmelden kan 
via het Patiëntenservice Bureau: 
0412-621120 / 
0413-381637, of een mailtje naar 
psb@bernhoven.nl 
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Tentoonstelling van portretten, voorwerpen, documenten en schilderijen van de families van Coehoorn en De Girard de Mielet van Coehoorn in museum kasteel “henkenshage”. Deel 1. 

“FAIR QUE DEVRA AVIENNE QUE VOUDRA”
“Doe wat moet……….er kome wat wil”

Dit is de spreuk van de families 
Van Coehoorn en De Girard de 
Mielet van Coehoorn. Beide fami-
lies woonden destijds in kasteel 
“Dommelrode” en kasteel “Hen-
kenshage”  te Sint-Oedenrode. 

In 1735 begint de geschiedenis 
van de Van Coehoorns in Rooi. 
De familie is een echte soldatenfa-
milie en de eerste Van Coehoorn 
komt in het begin van Tachtigja-
rige Oorlog samen met Willem 
van Oranje vanuit Duitsland naar 
de Nederlanden. Coenraad Gideon 
baron van Coehoorn van Houwer-
da (1702-1747) koopt het kasteel 
Dommelrode en mag zich Heer 
van Dommelrode noemen. Hij is 
majoor bij de infanterie en raakt 
in 1747 ernstig gewond tijden een 
van de gevechten. Hij sterft op 45 
jarige leeftijd.

Zijn zoon, Jean Jacques (1734-

1785), wordt nu Heer van Dom-
melrode en baron. Hij begint op 
veertienjarige leeftijd een militaire 
loopbaan, maar in 1757 doodt hij 
tijdens de kermis in Veghel een van 
de wethouders van Sint Oedenrode 
in een duel (ging over de vrouw van 
de Schepen) en vlucht naar Frank-
rijk om nooit meer terug te keren. 
Hij brengt het tot Mestre de Camp 
en Colonel Commandant en sterft 
op 8 april 1785 in Straatsburg.

De zoon van hem, Louis Jaques, 
(1772-1813) wordt brigade-gene-
raal in het leger van Napoleon en 
sterft op 42 jarige leeftijd in 1813 
tijdens de slag bij Leipzig. Hij is een 
van de zestig helden van de Franse 
Revolutie en zijn naam is uitgehakt 
in het marmer van de Arc de Tri-
omphe in Parijs. De dochter van 
Coenraad, Jonkvrouwe Aldegona 
Petronella van Coehoorn (1737-
1819) trouwt (1767) met de ge-

vluchte Franse Hugenoot Victor de 
Girard de Mielet en uit dit huwelijk 
komt het verdere geslacht Girard 
de Mielet van Coehoorn voort. 

Haar zoon, Louis Francois (1769-
1827), neemt de naam van zijn 
moeder over en de nieuwe naam 
“de Girard de Mielet van Coe-
hoorn”  wordt ingeschreven in het 
register van de Nederlandse adel 
en bij Koninklijk besluit goedge-
keurd. Op twaalfjarige leeftijd gaat 
hij in dienst bij de marine en wordt 
later commandant van het kolo-
niale leger in Suriname. Hij raakt 
daar in problemen en vlucht naar 
Engeland. Daar raakt hij bevriend 
met het Oranjehuis en heeft goede 
contacten met de broer van de En-
gelse koning. Zijn tweede huwelijk 
is bigamistisch (hij is nog steeds 
getrouwd met zijn eerste vrouw 
Anna Visser) en verhuist nu naar 
Frankrijk, waar dit 2e huwelijk wel 

erkend wordt wegens zijn goede 
contacten met Charles X. Hij over-
lijdt op 7 september 1827 op zijn 
kasteel Marolles.

Zijn zoon Jean Philip baron De Gi-
rard de Mielet van Coehoorn (1794-
1872) wordt generaal-majoor van 
de artillerie en adjudant van koning 
Willem II en vecht tegen de Fran-
sen tijdens het beleg in Naarden 
(1813) en brengt deze Fransen 
zware verliezen toe. Ook vecht hij 
tijdens de “Tiendaagse veldtocht” 
tegen de opstandige Belgen. Hij is 
dik bevriend met koning Willem II 
en begeleidt de toekomstige bruid 
van de koning, Anna Paulowna, 
vanuit Rusland naar hier. Tot op de 

dag van vandaag is hij de meest ge-
decoreerde soldaat van het Neder-
landse leger, een gedeelte van zijn 
onderscheidingen (waaronder de 
militaire Willemsorde, de hoogste 
militaire onderscheiding) is te zien 
in een van de vitrine’s  op de eer-
ste etage van het museum “Hen-
kenshage”. Hij overlijdt op 5 juli 
1872 in “Henkenshage”.

De verzameling schilderijen is iede-
re zondag te zien van mei tot sep-
tember van 11.00 uur t/m 14.00 
uur. rondleiding 13.30 uur entree 
3,50 euro incl. koffie in  kasteel 
“Henkenshage”. 

Volgende week deel 2.

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Vormselvoorbereidingsdag 
dit jaar op zaterdag

Ook dit jaar weer zullen zo’n 200 kinderen uit de ver-
schillende groepen 8 in Sint-Oedenrode, Schijndel, 
Son en Breugel zich gaan voorbereiden op het Vorm-
sel. Vorig schooljaar is de vormselvoorbereiding in de 
parochies Heilige Oda en Sint Servatius veranderd. 
In plaats van een serie bijeenkomsten op de woens-
dagmiddag, wat tot dan toe gebruikelijk was, zijn er 
nu twee bijeenkomsten na schooltijd en één langere 
voorbereidingsdag (ochtend en middag) op zaterdag. 
De reden voor deze verandering is dat wij de kinderen 
op deze manier een meer aantrekkelijk en aansprekend 
programma kunnen bieden.

De vormselvoorbereidingsdag valt dit jaar op zaterdag 
6 oktober. Dit betekent dat een aanzienlijk aantal 11 en 
12 jarigen, kinderen van groep 8 uit de gemeenten Sint-
Oedenrode,  Schijndel, Son en Breugel die dag bezet 
zijn. Zij kunnen op 6 oktober geen deel uitmaken van 
hun team, of wedstrijden spelen. De parochie begrijpt 
dat dit voor de diverse sportclubs extra ongemak ople-
vert. Toch vraagt zij de clubs de keuze van de kinderen 
te respecteren. Zij is de sportclubs hiervoor zeer erken-
telijk. 
(Manon van den Broek oda parochie)

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Meldingen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

Bijzondere bijstand
U komt in aanmerking voor bijzonde-
re bijstand als u door bijzondere om-
standigheden hogere kosten heeft 
die u niet (geheel) zelf kunt betalen. 
Voor kosten die iedereen heeft zoals 
voor boodschappen, huur- en woon-
kosten, premies van ziektekosten-
verzekeringen, kleding en schoenen, 
kunt u geen  bijzondere bijstand aan-
vragen.
Bijzondere kosten zijn niet de gebrui-
kelijke kosten van levensonderhoud, 
maar wel de kosten voor bijvoor-
beeld:
-  extra kosten door handicap of ziekte 
-  eigen bijdrage voor thuiszorg, kos-

ten (tand-)arts
- sociale alarmering 
-  aanschaf van een gebitsprothese of 

bril
Het gaat te ver om alle bijzondere 
kosten hier te noemen. In uw per-
soonlijke situatie kunnen ook andere 
medische kosten noodzakelijk zijn. 

U bent verzekerd maar u moet toch 

een deel van de medische kosten zelf 
betalen en hebt u een minimuminko-
men? Dan kunt u een aanvraag voor 
bijzondere bijstand indienen bij het 
team Werk, Inkomen en Zorg van de 
gemeente.
Natuurlijk moeten de kosten die u 
maakt noodzakelijk zijn. Het kan 
daarom zijn dat de gemeente eerst 
een medisch advies vraagt. De ge-
meente biedt ook de mogelijkheid 
om deel te nemen aan de collectieve 
zorgverzekering voor minima (CZM). 
Deelnemers aan de CZM krijgen een 
korting op de maandelijks te betalen 
premie basis- en aanvullende verze-
kering. 

Als u twijfelt of u in aanmerking komt, 
bel dan naar een van de medewerkers 
van het team Werk, Inkomen en Zorg. 
Op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 
uur zijn zij bereikbaar via 
(0413) 481 911.

Team Werk, Inkomen en Zorg

Veranderingen in de bijstand voor gezinnen.
Hoe zit dat?

Er zijn mensen die recht hebben op 
een bijstandsuitkering, maar deze 
niet hebben aangevraagd. Misschien 
bent u dat wel. Hoe zit dat? U heeft 
na 1 januari 2012 geen uitkering aan-
gevraagd, omdat u dacht dat u door 
de huishoudinkomentoets geen uit-
kering zou krijgen. U kunt zich tot en 
met 16 september 2012 melden bij 
het UWV WERKbedrijf of bij de Soci-
ale verzekeringsbank (SVB) als u 65 
jaar of ouder bent. 

Op 1 januari 2012 zijn de regels van 
de Wet werk en bijstand veranderd. 
Als iemand na 1 januari een bijstands-
uitkering aan wilde vragen moest hij 
of zij voldoen aan de huishoudinko-
menstoets. Een gezin kon maar één 
gezinsuitkering krijgen. Inkomsten 
en vermogen van alle inwonende ge-
zinsleden werden meegeteld voor de 
uitkering. 

De regels zijn weer veranderd: de 
huishoudinkomenstoets is nu weer 
afgeschaft. Daarom kunt u als u denkt 
toch recht te hebben op bijstand een 
uitkering aanvragen. Als u recht krijgt 
op de uitkering, kunt u de uitkering 

met terugwerkende kracht ontvan-
gen. Dit betekent dat u ook over de 
maanden vanaf 1 januari 2012 een 
uitkering kunt krijgen.
Denkt u in aanmerking te komen voor 
een bijstandsuitkering? Dan kunt u 
zich melden bij het UWV WERKbedrijf. 
Het UWV WERKbedrijf bekijkt of u wel 
of geen uitkering krijgt en stuurt de 
aanvraag door naar de gemeente. De 
gemeente beoordeelt dan of u met 
terugwerkende kracht recht heeft op 
een uitkering. Bent u 65 jaar of ouder 
dan kunt u een aanvullende inko-
mensvoorziening ouderen (AIO) met 
terugwerkende kracht aanvragen bij 
de SVB. Dit kan tot en met 16 septem-
ber 2012. Als u na deze datum een 
uitkering met terugwerkende kracht 
aanvraagt, wordt de aanvraag afge-
wezen. 

Denkt u dat u alsnog recht hebt op 
een bijstandsuitkering? Meldt u zich 
dan snel bij het UWV WERKbedrijf in 
Veghel of bij de SVB in Nijmegen als 
u 65 jaar of ouder bent. U moet ver-
schillende bewijsstukken meenemen. 
Informeer dus vooraf welke bewijs-
stukken u moet meenemen. Dit kan 
via telefoonnummer 0900-9294.

Incidentele festiviteit
Door de heer N. van de Pol is op 
16 juli 2012 een kennisgeving in-
gediend voor het melden van een 
drietal incidentele festiviteiten. De 
kennisgeving omvat het organise-
ren van het Summer Break muziek-
festival op 10, 11 en 12 augustus 
2012. De festiviteit zal plaatsvin-
den op het terras van café Oud Nijn-
sel te Nijnsel.

Een horeca-inrichting mag maximaal 

6 keer per jaar gebruik maken van een 
regeling welke de ruimte geeft om af 
te wijken van de geluidsnormen die 
voor de normale bedrijfsvoering gel-
den (geregeld in het Activiteitenbe-
sluit). In het evenementenbeleid zijn 
de exacte geluidsnormen omschre-
ven, waaraan moet worden voldaan 
tijdens een incidentele festiviteit. 
Het evenementenbeleid kunt u vin-
den op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Blauwe zone centrum aangepast 
Afgelopen tijd is het aantal blauwe 
zones in Sint-Oedenrode aangepast. 
Bij de Action, bij het parkeerterrein 
Knapenhoek en in de Streepen-
straat zijn nieuwe blauwe zones 
aangelegd.
 
Tot nu toe plaatsten we bij iedere 
zone een bord dat het begin en het 
einde van de zone aangeeft. 
Omdat het aantal zones toeneemt 
groeit ook het aantal borden in ons 
centrum. Het grote aantal borden 
vervuilt het karakter van ons cen-
trum. Daarom hebben we ervoor ge-
kozen de zoneborden naar de rand 
van ons centrum te verplaatsen. 
U passeert dan eerst een parkeer-
verbodszonebord. Dat bord geeft 
aan dat u alleen in parkeervakken 
en op parkeerterreinen mag parke-
ren. 

Vlak daarna passeert u het bord 
dat de blauwe zone markeert. Dat 
bord geeft aan dat wanneer u in 
een blauw gemarkeerd vak parkeert 
een parkeerschijf moet gebruiken. 
U mag dan de schijf op het eerstko-
mende hele of halve uur zetten. De 
maximale parkeerduur is dan 2 uur. 

Niet alle zones hebben na deze aan-
passing eigen bebording. Om wegge-
bruikers aan hun plicht te herinneren 
worden de borden op enkele markan-
te punten herhaald. 
Het ligt in de bedoeling het parkeer-
beleid van de gemeente Sint-
Oedenrode in het najaar te evalueren. 
Inwoners worden later opgeroepen 
hun mening kenbaar te maken. Ook 
zal over het beleid gesproken worden 
met Wovesto, Odendael en de plaat-
selijke ondernemers. 

Reparaties aan Liempdseweg, Ollandseweg en 
komtraverse
Afgelopen winter is veel schade 
ontstaan aan de Liempdseweg, de 
Ollandseweg en de komtraverse 
(Nijnselseweg, Corridor, Lindendijk 
en Schijndelseweg).  Deze schade 
uit zich in de vorm van gaten die 
ontstaan omdat de bovenste asfalt-
laag (2 à 3 centimeter dik) heeft los-
gelaten. Deze gaten worden in de 
week van 13 augustus gedicht. Later 

dit jaar worden op de komtraverse 
en op het deel van de Ollandseweg 
tussen de rotonde ter hoogte van 
de Koninginnelaan en de Lindendijk 
een nieuwe beschermlaag aange-
bracht. De Liempdseweg en de rest 
van de Ollandseweg krijgen dat be-
schermlaagje volgend jaar.  

Team Infrastructuur en Groen

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 24 juli tot en met 
6 augustus 2012 zijn de volgende 
aanvragen bij de gemeente ingeko-
men:
-  Van de Stichting Fokpaardendag 

Sint-Oedenrode voor het hou-
den van de Fokpaardendag op de 
Markt in Sint-Oedenrode op 16 
september 2012.

-  Van BTB Sint-Oedenrode voor het 
houden van het Rabo BTB Zomer 
Café op 4 september 2012 op het 
oude schoolplein, Campus Fioretti, 
Kasteellaan 6 te Sint-Oedenrode.

-  Van Bouwmarkt Forum voor het 
houden van een vuurwerkshow te 
ere van het 25 jarig bestaan van 
Bouwmarkt Forum op 13 decem-
ber 2012 in sportpark de Neul, 
plan Dotterbloem te Sint-Oeden-
rode.

-  Van B. de Brouwer voor het houden 
van de Elvisdag op 13 augustus 

2013, 17 augustus 2014, 16 augus-
tus 2015, 14 augustus 2016 en 20 
augustus 2017 op het Kerkplein, 
Heuvel en de parkeerplaats achter 
de Rabobank te Sint-Oedenrode.

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

Verleende evenementenvergun-
ningen en ontheffingen 
-  Aan café Van Ouds voor het plaat-

sen en exploiteren van een ker-
misterras op het Kerkplein tijdens 
de kermis van 25 augustus t/m 29 
augustus 2012

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
-  Aan Bestuur van SV Fortuna ’67 

voor het houden van een wandel-
tocht op 16 september 2012 in de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Evenementen

Militaire oefening Koninklijke Landmacht
In de periode van 20 t/m 24 augus-
tus 2012 vindt er een militaire oefe-
ning plaats binnen de gemeente. 

De oefening wordt gehouden in het 
kader van infanteristen. Praktisch 
gezien houdt dit in dat de militairen 
punt-, weg- terreinen en objectver-
kenning uitvoeren. Ook wordt een 
waarnemingspost ingericht en wordt 

het doorschrijden van oorden en 
terreinen beoefend. Privé terreinen 
worden alleen na toestemming van 
de eigenaar gebruikt. 
Aan deze oefening nemen 40 per-
sonen, 12 pantserwielvoertuigen 
en 4 militaire wielvoertuigen deel. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van 
oefenmunitie. 

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren voorwerpen
- Blauwe foudraal met hengels
- Fiets kabel slot (bruin-zwart)
- Bruine portemonnee met inhoud
- Zwarte portemonnee met inhoud
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Wederom autobrand in 
Florisstraat

Afgelopen maandagochtend om-
streeks 05.00 uur heeft de plaat-
selijke brandweer uit moeten ruk-
ken om een autobrand te blussen 
in de Florisstraat. 

In dezelfde straat hebben in 2011 
al twee gelijksoortige inciden-
ten plaatsgevonden. Eén keer in 
mei 2011 en één keer in oktober 
2011. Volgens de politie is er een 
vermoeden dat de brand van af-
gelopen maandag het gevolg is 
van brandstichting. Ook bestaat 
het vermoeden dat de zaken met 
elkaar te maken hebben, aldus een 
woordvoerster van de politie. Op 
dit moment is er een onderzoek 
gaande.

Vier mannen aangehouden 

De politie heeft zondagochtend in 
Uden vier mannen aangehouden die 
in een busje reden waarin vijf fietsen 
lagen die mogelijk zijn gestolen. 

Rond 0.45 uur zagen surveillerende 
agenten het busje tegen het verkeer 
in de Vlas en Graan inrijden. Toen ze 
daarom de 37-jarige bestuurder uit 
Helmond lieten stoppen, bleek deze 
gedronken te hebben. In het busje za-
ten nog drie mannen, waaronder een 
33-jarige man uit Sint-Oedenrode. In 
het busje lagen de vijf fietsen. Die zijn 
in beslag genomen. Het viertal is aan-
gehouden en ingesloten. Uit een eer-
ste onderzoek bleek dat zeker twee 
fietsen als gestolen stonden gesigna-
leerd. De bestuurder van het busje 
blies een alcoholpromillage van bijna 
2,40. Zijn rijbewijs is ingevorderd en 
er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Vergunningen

Huisvuil

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

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belangheb-
benden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan 
om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. 

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

Het indienen van een bezwaarschrift 
schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening 
bent dat hierdoor een onaanvaardba-
re situatie ontstaat, die zo spoedeisend 
is dat op korte termijn een voorlopige 
voorziening moet worden getroffen. 
In dat geval kunt u de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuurs-
recht, 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 griffie-
recht verschuldigd. 

Beroepschrift (procedure 3)
Tegen het besluit staat beroep open. 

Nadat het besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een beroepschrift 
worden ingediend door belangheb-
benden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan 
om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.
Indien het een besluit betreft dat is 
genomen op grond van de Wet Mi-
lieubeheer dient het beroepschrift 
te worden gericht aan: Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

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

Het beroepschrift moet worden inge-
diend binnen uiterlijk 6 weken na de da-
tum 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 onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op 
korte termijn een voorlopige voorzie-
ning moet worden getroffen. In dat ge-
val kunt u een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet 
milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-
Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Recht-
bank ’s-Hertogenbosch Sector Be-
stuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voor het indienen van een beroep-
schrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Inzameling oud papier
Donderdag 9 augustus
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart van-
af 07.00 uur 

Zaterdag 11 augustus
-  Nos Jungit Apollo; container op de 

parkeerplaats aan de Zwembad-
weg bij de ingang van het park van 

9.00 uur tot 13.00 uur. Tevens zal 
vanaf 9.00 uur oud papier worden 
opgehaald in de gebruikelijke wij-
ken, te weten Kinderbos, Cathalijne 
en Kienehoef ten noorden van de 
Florisstraat, en een gedeelte van 
de Zwembadweg;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m zaterdag.  Tij-
dens de zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur.

Team Economie Vrije tijd en Onderwijs

Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bo-
men, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen Omschrijving
Lieshoutsedijk ongen. --  26-07-2012 Kappen 3 bomen
Hoogstraat ongen. --  24-07-2012 Kappen 4 amerikaanse eiken
Kinderbos ongen.  --  24-07-2012 Kappen 1 eik
Hoogeind ongen.  --  24-07-2012 Kappen 2 bomen
Kinderbos ongen.  --  24-07-2012 Kappen 1 eik
Haageind ongen.  --  24-07-2012 Kappen 1 eik
Sterrebos ongen.    --  24-07-2012 Kappen 3 eiken
Lieshoutsedijk/Eversestraat --  24-07-2012 Kappen 6 eiken
Heieind 1/Vresselseweg 29 --  24-07-2012 Dempen sloot en aanleggen nieuwe sloot
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Uiterlijke  Omschrijving
     beslisdatum 
     verlengd tot: 
Ollandseweg 169  5491XB  06-09-2012 Kappen 6 bomen
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit   Omschrijving
     verzonden 
Sonse-Heideweg 9 5492 TE  24-07-2012 Uitbreiden opslagruimte en kantine
Korenlaan 86  5491 NH 10-07-2012 Kappen van 1 naaldboom (rectificatie: in de publicatie  
       van 18-07-2012 is het verkeerde huisnummer geplaatst)
Lieshoutseweg 
kruising Weievenseweg --  31-07-2012 Kappen 5 eiken onder voorwaarde van herplant.
Cathalijnepad 7  5491GT  01-08-2012 Kappen van 1 spar onder voorwaarde van herplant.
Borchmolendijk 22 5492 AK  31-07-2012 Uitbreiden woning
Verwestraat 7  5491 BX  01-08-2012 Plaatsen dakkapel
Jekschotseweg 41 5491 RB  06-08-2012 Gewijzigd uitvoeren bouw woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit   Omschrijving
     verzonden 
Bakkerpad 17  5492 TL  02-08-2012 Bouwen bedrijfswoning
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit  Omschrijving
     verzonden 
Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ  26-07-2012 Brandveilig gebruik kinderdagverblijf en naschoolse  
       opvang in deel basisschool
Cathalijnepad 1  5491 GT  26-07-2012 Brandveilig gebruik kinderdagverblijf
Ritaplein 3  5492 EH  06-08-2012 Brandveilig gebruik kinderdagverblijf in basisschool
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting  Postcode   Omschrijving
Heisteeg 8  5491 WZ   Veranderen van melkrundveehouderij ingevolge 
       Besluit landbouw milieubeheer.
Sloef 12   5492 TN    Veranderen van melkrundveehouderij ingevolge 
       Besluit landbouw milieubeheer
Laan van Henkenshage 5 5492 BH    Oprichten van sporthal ingevolge Besluit algemene 
       regels voor inrichtingen milieubeheer.
Zwembadweg 62  5491 TE    Oprichten van clubgebouw ingevolge   
       Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verleende exploitatievergunning
Adres   Postcode Besluit   Omschrijving
     verzonden 
Heuvel 44  5492 AD  12-07-2012 Exploitatievergunning De Beurs
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al vanaf 
9,95. Bij van de Kamp sport en kin-
derschoenen.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

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

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al vanaf 
9,95. Bij van de Kamp sport en kin-
derschoenen.
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

Aangeboden

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

Gezocht

Wij zijn op zoek naar een 
zanger(es) voor onze beginnende 
pop/rockband.
Leeftijd: 14-17 jaar.
tel: 06-29194908

Cursussen

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

Hulpverlening

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

Dieren

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

Personeel

Odendael is op zoek naar vrijwil-
ligers die het leuk vinden om een 
of meerdere dagdelen per week te 
komen helpen bij de volgende ac-
tiviteiten.
• Helpen in de huiswinkel van 
Odendael op donderdag- en za-
terdagochtend.
• Ondersteunen in de fitnessruim-
te op donderdagochtend.
• Helpen bij het tuinonderhoud.
Lijkt het je leuk om vrijwilliger te 
worden bij Odendael, graag con-
tact opnemen met de receptie van 
Odendael (tel: 0413-474911)
en vragen naar Willeke van Weert.

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: tentoonstel-
ling ‘Door weer & wind’ in Mu-
seum van Brabantse Mutsen, en 
beeldententoonstelling in de krui-
dentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020
--------------------------------------

Plaats hier uw mooirooitje
redactie@demooirooikrant.nl of

tel. 0413 479322

   
Twee foto’s deze keer. Wie herkent de mannen op deze foto’s en waar 
zijn ze zo hard aan het werk? 

Geef uw antwoord door via redactie@demooirooikrant.nl, 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Historische beelden
Zondagochtend-
wandeling met 
het IVN

Op zondagmorgen 12 augustus 
gaat om 10 uur vanaf de markt de 
wandeling van start met als thema 
de biodiversiteit in het openbare 
groen. Elk levend wezen heeft een 
aantal eerste levensbehoeftes. 
Het hebben van alleen voedsel is 
niet voldoende, er moet bijvoor-
beeld ook voldoende schuilplaats 
en nestgelegenheid zijn.

Hoe meer soorten voedsel ergens 
voorkomen hoe aantrekkelijker 
het gebied wordt voor allerlei 
diersoorten om zich te vestigen. 
De één houd van een bloemrijk 
grasland terwijl de ander graag 
een stevige onkruidlaag onder de 
struiken ziet. Elk gebied heeft zijn 
eigen natuurwaarde. Overal is wel 
iets bijzonders te vinden wat het 
voorbestaan van dat stukje natuur 
rechtvaardigt. Tijdens de wande-
ling worden de mooiste en belang-
rijkste planten en dieren bekeken 
van orchideeën tot vlindersoorten. 
De wandeling zal ca 2 uur duren.

Meer informatie over deze wan-
deling is te verkrijgen bij IVN-gids 
Peer van Bakel:  
peer.van.bakel@gmail.com.

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

t/m 16 augustus 
op dinsdag 

en woensdag 
gesloten. 

Laatste artikelen 

opruiming 
5 en 10 euro 

per stuk. 
Op = Op

Formulierenspreekuur groot succes
Vorig jaar is er gestart met een 
gratis spreekuur op alle woens-
dagen in de even weken van het 
jaar, in de spreekruimte van Sa-
lus op Odendael. Op initiatief 
van Salus, Maatschappelijk Werk 
Dommelregio, de Gemeente Sint-
Oedenrode, Vluchtelingenwerk, 
Cliëntenraad Sociale Zaken, Stg. 
Damiaancentrum en onder verant-
woordelijkheid van KBO Sint-Oe-
denrode. In eerste instantie werd 
het bemand door Henk Geerts 
(coördinator) en Ger Brouwer.

De vraag werd steeds groter en 
daarom is het spreekuur van de 
sociale raadslieden sinds juni van 
dit jaar elke woensdagmiddag van 
14.00 uur tot 16.00 uur. Het team 
is nu ook uitgebreid met Dini Da-
men, Jos Boonman,. Gerard van 
Kollenburg, Joop Vagevuur en 
Andre van de Warenburg. Elke 
woensdagmiddag zijn er twee per-
sonen aanwezig. Behalve invullen 
van formulieren worden er allerlei 
adviezen gegeven op een breed 
terrein. Ook word nagegaan of 
alle financiële tegemoetkomingen 
wel worden benut. Voor veel men-
sen is dit spreekuur een uitkomst.  
Zit u met een onbegrijpelijke brief 
van 'n  instantie, of is de adminis-
tratie u boven het hoofd gegroeid? 
Maak een afspraak met ons en we 
geven u advies en hulp. 
 
Een voorbeeld van een succesje
Vorig jaar kwam een mevrouw met 
een laag inkomen en meer dan  
€10.000,-- schuld bij de belasting-
dienst aan door kinder- zorg- en 
huurtoeslag die ze terug moest beta-
len van 2007 t/m 2010. Er werd voor 

haar een brief voor een betalingsre-
geling opgesteld. Die was akkoord 
en ze betaalde elke maand correct. 
Begin dit jaar werd de huurtoeslag 
2012 niet meer overgemaakt terwijl 
die ook in de betalingsregeling zat. 
Ze kwam hierdoor in financiële pro-
blemen. Enkele telefoontjes naar de 
belastingdienst en die konden ner-
gens de fout vinden. Toen is er een 
klachtbrief gestuurd. Het gevolg was 
dat de belastingdienst/toeslagen 
haar fout erkende. Mevrouw hoefde 
niet meer af te lossen, behalve als ze 
bij aangifte de komende jaren een 
bedrag terug kreeg, werd het ver-
rekend.  Dit is 'n voorbeeld hoe we 
mensen kunnen helpen.

Heeft u vragen of problemen met 
CAK, belastingdienst, energieleve-
ranciers, of wat dan ook, maak een 
afspraak en we proberen u te helpen 
of door te verwijzen naar instanties 
die u kunnen helpen. Na ruim een 
jaar actief te zijn hebben we al ruim 
70 cliënten tevreden kunnen stellen. 
Voor opgave voor het spreekuur 
kan men telefonisch een afspraak 
maken bij Salus tel 476149

Kossen | Design

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

IETS TE VIEREN ?
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Nemen jullie de hond mee op vakantie? Dat vragen ze vaak aan ons. We antwoorden dan 'ja' en dat hij op de bank springt om een boek te lezen. Mensen grinneken dan, maar ik laat dan graag het bewijs zien.
Louis en Jeanne Kleijne

Parapente boven het meer van Annecy! Met als 
achtergrond onze camping in Lathuile, geweldig 
uitzicht.
Familie Verschuijten

Vakantie! De kleinkinderen  van de familie Smoorenburg genieten met elkaar in de achtertuin van een lekker ijsje.

De eerste stapjes van onze jongste 

zoon Len op het strand van Bres-

kens. Vorige week (van 23 tot 30 

juli) hebben we genoten van het 

heerlijke weer en onze vakantie.. 

Len is anderhalf jaar oud.

Groetjes Fam Schellekens

Vakantie Corfu met een nieuw prototype volvo 
v-krokodil!!!

 Shirley vd Velden

Supervet op
 camping Sanders in Sin

t-oederode.

gr Joep Dries Niek Roel en Bart.

Om nieuwe collega’s te werven voor BrabantZorg (Odendael) heb-
ben we deze foto gemaakt bij de Himba stammen op onze reis. 
Dit is een nomadisch volk dat nog ongeveer zo’n 6000 Himba’s 
telt en voornamelijk in het noorden van Namibië leven.

Ook hier in Rooi maken oma Jeanne en kleine Lars er elke dinsdag een vakantiedag van !! Gewoon …. lekker genieten in de hangmat.Jeanne Tijs

Imke vindt het heerlijk om de vakantie door te 

dobberen in Frankrijk.

Antwan Kuis

Vakantiefoto’s
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Weet u nog wanneer u uw eerste ijsje kreeg? Als ik mijn hersens pijnig 
dan kom ik ergens terecht bij zo’n kartonnen bekertje Campina ijs met 
een houten lepeltje (altijd kippenvel-vervelend aan je tong, wanneer 
je het laatste beetje ijs er af wilde likken) en dat is dan toch zo’n 55 
jaar geleden. Hoever gaat je harde schijf trouwens terug, wanneer 
begint ons brein bepaalde gebeurtenissen goed en definitief te regis-
treren? Moeilijk vraagstuk, ga zelf maar eens na.

IJs, en dan consumptieijs, werd al in de tijd van de Romeinen genut-
tigd. Die bewaarden sneeuw en ijs in kelders en daarmee bevroren ze 
vruchtensappen en andere smakelijke zaken. Dachten wij hiermee dus 
de oorsprong gevonden te hebben, maar nee, de Chinezen bewaar-
den hun voedsel al tweeduizend jaar eerder in sneeuw en ijs. Later 
waren het de Perzen die ontdekten dat, door zout toe te voegen aan 
ijs, de temperatuur lager werd dan 0°C en je zodoende dingen kon 
bevriezen. De Italiaan Bernardo Buontalenti (what’s in a name?) nam 
dit principe over en introduceerde aldus het echte eerste consumptieijs 
voor de familie De’Medici.

Wat kwam er zoal in onze jeugd als lekkermaker? Ja, schepijs was er 
en af en toe kwam er zo’n ijskar het dorp binnengereden, als ’n soort 
bakfiets, soms al gemotoriseerd. Maar bakker Sonnemans had ook 
schepijs, dat met een tang op een wafel werd gedrukt en daar kwam 
dan weer een wafel bovenop. Bij Jamin had je ijs, verpakt in papier en 
zonder steeltje, waar je dan nog twee wafels bij moest kopen, anders 
was ’t niet te hanteren. Stom vond ik dat, als kleine jongen. Had je net 
genoeg geld meegekregen voor dat vierkante ijsje, zat er geen stokje 
in en moest je dat papier met je handen vasthouden en daardoor 
smolt de zaak dus etc. etc. Weer je goeie kleren vies, net als op de dag 
waarop ik m’n plechtige communie deed, in een nieuwe gele trui van 
die kakwinkel die Bonneterie heet en waarmee ik meende te moeten 
gaan spelen bij het zoontje van de kolenboer. Laaiend was mijn moe-
der toen ik thuis kwam en ze die zwarte vegen op m’n schouder en 
rug zag. Enfin..

Goed, later waren er natuurlijk de Cornetto’s en de Magnums en alle 
multinationals sloofden zich uit om het ultieme ijsje te maken, maar of 
dat nou ooit echt gelukt is? Feit blijft dat heel veel mensen gek op ijs 
zijn en blijven, jong en oud.
Vaak gingen wij op vakantie in Noord Italië, bakermat van het am-
bachtelijke ijs. Wij hadden een vakantiehuis boven op een berg en 
via een kronkelend asfaltweggetje kwam je beneden bij het Lago 
Maggiore, waar je de gevaarlijke Italiaanse scheurneuzenweg moest 
oversteken om het lager gelegen privéstrandje voor de vakantiehuis-
bewoners te bereiken. Het was een klein driehoekig stukje grond met 
zand en stenen en altijd overbezet met ouders en kleine kinderen. Het 
werd grotendeels aan het zicht onttrokken door een protserig boten-
huis van één van de eigenaren. Op een dag stond mijn broer op het 
dak, dat tevens als parkeerplaats diende, en riep, onzichtbaar voor de 
mensen beneden, met krasserige en luide stem: “Gelati…! Gelati…!” 
Vervolgens hoorde hij de kinderen massaal bij hun ouders jengelen, 
verstopte zich achter een boom en zag ze één voor een naar boven 
rennen en beteuterd om zich heen kijken. De rotzak….
De ware vreugde van ijs zit ‘m in het zelf-maken. Dat doe je niet 
op de bonnefooi maar volgens nauwkeurige receptuur. Een fantas-
tisch handboek hiervoor is “IJstijd” van chocolatier en ijsbereider Kees 
Raat, met klassieke maar ook gewaagde recepten.

Het volgende recept kreeg ik (handgeschreven) van Gerard Wollerich 
en is waanzinnig lekker:
Sorbet van basilicum en limoen
2 Granny Smith, rasp van 1 limoen , 4 dl limoensap
600 gr water, 500 gr suiker, 1 bos basilicum
Breng water, suiker en limoenrasp aan de kook en laat afkoelen. Ver-
wijder het klokhuis van de appels, laat de schil zitten en snijd in blok-
jes. Doe snel met het limoensap en de blaadjes van de bos basilicum 
in de blender. Voeg het afgekoelde suikerwater toe en draai helemaal 
fijn. Passeer door een fijne zeef en zet in de ijskast tot u gaat draaien.
Ikzelf heb nu een Magimix sorbetière van ca. € 80,= en die bevalt 
uitstekend, voldoende groot (1 liter) en voldoende koelcapaciteit. De 
sorbetière van Philips is ook goed maar heeft minder capaciteit.

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

Ijs

Jubileumjaar Cantecleer wordt op en top gevierd

In 2012 bestaat koor Cantecleer 
Sint-Oedenrode 40 jaar. Het ju-
bileum wordt met diverse activi-
teiten gevierd, gespreid over het 
gehele koorseizoen 2012 – 2013. 
De opzet is een samenhangend 
geheel van activiteiten te orga-
niseren waarmee een bijdrage 
wordt geleverd aan het culturele 
leven van Sint-Oedenrode. Dit in 
combinatie met een aantrekkelijk 
programma voor de koorleden.

Gezien de aard van de evenemen-
ten wordt Sint-Oedenrode door 
koor Cantecleer in Rooi en in het 
buitenland ‘op de kaart gezet’. 
Hoogtepunten zijn: 
-  Jubileumconcert op 30 septem-

ber in Mariëndael om 14.00 uur. 
-  Expositie gedurende vier weken 

in Mariëndael, waarvan de ope-
ning op 2 september om 12.00 
uur, in het kader van het jaarpro-
gramma van het Roois Kultuur 
Kontakt. 

-  Jubileumkrant, verschijnt op 30 
september. - Viering Levensklan-
ken op 17 maart. - Koorreis En-
geland in mei. Koffieconcert op 
29 september 2013.

Voor het jubileumconcert is sa-
menwerking gezocht met koor 
Cantecleer (jawel, dezelfde naam!) 
uit Niel, België. Naar verwachting 
zullen ongeveer 30 oud-leden van 

het koor tijdens het concert enkele 
nummers samen met het huidige 
(Rooise) Cantecleer zingen.

De expositie in Mariëndael wordt 
georganiseerd in samenwerking 
met het Roois Kultuur Kontakt en 
zal bestaan uit: 
-  Een presentatie van creatief werk 

van diverse koorleden.
-  Een overzicht van de historie van 

Cantecleer. 
-  Een kunstzinnige compositie, ge-

maakt door alle koorleden geza-
menlijk.

In de Jubileumkrant wordt de 
historie van Cantecleer belicht in 
woord en beeld. Ook zullen allerlei 
andere, actuele zaken met betrek-
king tot het koor in deze krant de 
revue passeren. De krant is tegen 
een kleine vergoeding tijdens het 
jubileumconcert verkrijgbaar.

Viering Levensklanken: gedichten, 
gedachten, muziek en zang rond 
40 jaar Cantecleer. Vanaf de op-
richting van het koor is medewer-
king gegeven aan religieuze vierin-
gen. In het kader van het jubileum 
houdt het koor een “eigen” viering 
om uiting te geven aan saamhorig-
heid en het delen van lief en leed.

Tijdens de koorreis in Engeland zal 
Cantecleer op drie plaatsen optre-

den en wel in St. Paul’s Cathedral 
in Londen, vóór de Guildhall op het 
Market Square in Cambridge en in 
een Engelse tuin (plaats nog nader 
te bepalen).  Ook hier is gezocht 
naar veelzijdigheid: In St. Paul’s zal 
een religieus repertoire worden ge-
zongen. Vermeldenswaardig is dat 
per jaar slechts 10 buitenlandse 
koren de gelegenheid krijgen hier 
op te treden. In Cambridge en in 
een Engelse tuin zal een profaan 
programma ten gehore worden 
gebracht. 

Hoewel de dirigent het program-
ma nog niet heeft vastgesteld, is 
al wel bekend dat het programma 
uit Nederlandse en buitenlandse 
nummers zal bestaan. Engeland 
kent een rijke, kwalitatief hoog-
staande koortraditie, maar Cante-
cleer denkt daar acte de presence 
te kunnen geven met daar minder 
bekende Scandinavische en Oost-
Europese nummers. 

Koffieconcert: Ter afsluiting van 
het jubileumjaar wordt door Can-
tecleer een koffieconcert gegeven. 
Dit concert zal plaats vinden in het 
kader van de Matthieu Dirvencon-
certen in het jaarprogramma van 
het Roois Kultuur Kontakt op 
29 september 2013 in kasteel 
Henkenshage.

foto: Cor van oorschot

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Feest DJ Ruud op vrijdagavond 

Summerbreak Outdoor festival bij Oud Nijnsel
Café Oud Nijnsel weet precies hoe 
het een feestje moet bouwen. Dat 
heeft de kroeg al meerdere malen 
bewezen. Komend weekend barst 
het wederom los tijdens het Sum-
mer Break Outdoor festival. Daar 
moet je bij zijn, dat moet je beleven.

Vrijdag begint het meteen met 
knallen. Dan komt de enige ech-
te feest DJ Ruud naar Nijnsel om 
even flink gas te gaan geven. Het 
is een man die zijn naam waar 
maakt, ongeacht op welk podium 
hij staat. Door het hele land laat hij 

een spoor achter van polonaises, 
opblaasdieren, crowdsurfs, rubbe-
ren bootjes, sitdowns, feesthoed-
jes, flugel en champagne. Als een 
wandelende mash-up tussen fout 
en goud roept hij mooie herinnerin-
gen op met je favoriete classics uit 
het verleden, laat hij je meezingen 
en -springen op de hits van van-
daag en introduceert hij je alvast 
aan de helden van de toekomst. 
Van de smoothest R&B, Swingbeat 
en Hiphop via wat Happy Hard-
core en Bubbling naar wat harde 
Dubstep bangers en weer terug via 

sexy House naar Moombathon en 
Electro? Why not!

Dat belooft wat op de eerste dag! 
Op zaterdag komt de band 30 
EURO LIVE spelen. Een bekende 
groep muzikanten in deze regio 
en tevens een garantie voor een 
geslaagde avond. Voor de mensen 
die nog energie over hebben, is er 
op zondag een levend tafelvoet-
baltoernooi inclusief DJ. Kortom, 
een propvol weekend bij café Oud 
Nijnsel. Spijt krijg je zeker als je niet 
bent geweest.

advertorial

a.s. zaterdag 
11 augustus 

van 10.00u tot 13.00u 

open dag.
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Handelsweg 1a
5492 NL sint-Oedenrode

T 0413-473131
www.zwembadenbouw.nl

Woensdag 8 juni 2011

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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Tot ZiensIn Onze Showroom!
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 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12
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Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

T 0413-477605
F 0413-477601

sintoedenrode@abenreclame.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Ook last van die nare lucht in uw auto? 
Laat deze verwijderen door middel van een ozonbehandeling

Voor het compleet reiningen van uw auto

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl

25

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

 

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

4
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Fietsen en puzzelen met CV de Heikneuters

Carnavalsvereniging De Heikneu-
ters kan niet alleen heel goed car-
naval vieren en wagens bouwen. 
Ze is ook heel goed in het organi-
seren van een leuke en gevarieerde 
fietstocht. Ieder jaar zetten leden 
van de club een mooie route uit. Er 
wordt niet alleen gefietst. Behalve 
trappen, wordt er ook gepuzzeld. 

De fietstocht vindt plaats op zon-

dag 19 augustus en zal starten 
vanaf De Beckart. Zowel leden als 
niet-leden mogen zich inschrijven 
vanaf 12.30 uur. Er zijn leuke, maar 
vooral ook lekkere prijzen te win-
nen. Het inschrijfgeld voor de tocht 
bedraagt 2 euro.  Daarvoor krijgt 
men een consumptie bij de pauze-
plaats. Tijdens de tocht moeten de 
fietsers allerlei vragen en opdrach-
ten uitvoeren.

Rond 16.00 – 16.30 
uur worden de mees-
te mensen weer terug 
verwacht bij het start-
punt. Na de prijsuit-
reiking gaan de leden 
van De Heikneuters 
samen eten en zich 
opmaken voor een 
jeu de boules toer-
nooi. Vorig jaar is die 
gewonnen door Anja 
van de Velden. Wie 
gaat er nu met de bo-
kaal vandoor?

Deze twee hippies zaten vorig jaar naast de route. 
het was een onderdeel van een opdracht. 

Zwagers op de fiets naar Lourdes

Voor de zoveelste maal fietsten Jo 
Verbakel en Ben van Oorschot een 
lange tocht. Na Engeland, Spanje 
en Frankrijk (Avignon) stond deze 
zomer Lourdes als reisbestemming 
op het programma.

Op 6 juli vertrokken zij vanuit Rooi. 
Het weer was al enige tijd angstval-
lig gevolgd. Met veel tegenwind en 
met regen in de Ardennen hielden 
ze het moreel toch nog hoog. Om 
de geplande datum voor Lourdes te 
halen, dienden ze ongeveer 110 ki-
lometer per dag te fietsen. Onder-
weg werd er door hen gekampeerd 
en zelf gekookt. Na Limburg en een 
paar dagen de Ardennen begonnen 
ze aan de doorsteek door Frankrijk.

Het voordeel van fietsen is dat je 
het landschap beter ervaart; wind, 
heuvels, klimmen, afdalingen en 
geuren. Noord-Frankrijk, de graan-

schuur van Europa, een groot gol-
vend landschap met hier en daar 
enorme drogerijen en silo's. Het 
gevoel van ruimte is er oneindig. 
Langzaam verandert het land-
schap, worden de heuvels steiler 
met op elke heuveltop een stadje 
of plaatsje. Vaak zo oud dat je je er 
in de Middeleeuwen waant. Enkele 
plaatsen die ze aandeden op hun 
route waren: Nevers, Le Chatre, 
Cahors en Rocamadour, een van 
de belangrijkste bedevaartplaatsen 
vroeger, maar zeker ook nog heden 
ten dage. Door de echte pelgrim 
werden de 216 treden geknield ge-
klommen naar het bovengelegen 
heiligdom.

Het weer werd zoetjesaan lek-
ker warm en drinken was dan erg 
belangrijk. Het water haalden ze 
meestal bij kerken waar altijd een 
waterkraan is. Zestien dagen deden 

ze over de fietstocht naar Lourdes 
en ze hadden dan ongeveer 1800 
kilometer gefietst. Een prachtige 
fietstocht door een fantastisch 
land. Lourdes maakte indruk; wat 
beweegt mensen ertoe om in zo'n 
grote getale dit bedevaartsoord te 
bezoeken?

Jo en Ben brandden er kaarsen, 
dronken water uit de bron en liepen 
de lichtprocessie mee. Mocht je 
ooit in Lourdes komen bezoek dan 
ook eens de Burcht. Slechts weini-
gen kennen dit, maar het is zeker 
de moeite waard. De 
laatste dag fietsten de 
Rooienaren via een 
mooi fietspad naar de 
laatste bestemming: 
Argeles Gazost, waar 
de bus hen ophaalde 
voor de thuisreis.

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

NIEUWE 
WINTERCOLLECTIE 

IS BINNEN! 

Tegen inlevering van deze coupon 
ontvangt u 

een brandstofvergoeding 
t.w.v. € 5,00
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Eerlijk over geld

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,59%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast   3,58%
4. 10 jaar vast   4,30% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 8-8. Het betreft 
een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,75%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast    3,80%

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

Kantoor Sint-Oedenrode
info@eerlijkovergeld.nu

Tel. 0413-483030
www.tsgroep.nl

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

Sander Janssen
Erkend Hypotheekadviseur
sanderj@eerlijkovergeld.nu

Financiële planning Hypotheken Sparen Beleggen Verzekeringen Pensioen 

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

Bel Sander op 0413-483030 of mail hem.

Juwelier Rooyackers • Pastoor Spieringsstraat 41 • Uden • (0413) 26 36 82

GevraaGd: 

sloopGoud

contante betalinG, hooGste daGkoers!

Uitgezonderd acties

Gouden horloGes - colliers 

armbanden - rinGen - oorknopjes - ook zilver

40 t/m 70%

tRoUwRingen
oPRUiming

40 t/m 65%

Cursussen Gregoriaans 
Bij voldoende belangstelling zal er-
voor Noord-Oost Brabant een bij-
zondere cursus gregoriaans  gegeven 
worden voor beginners en ook voor 
gevorderden. De bijeenkomsten vin-
den plaats in een protestantse kerk 
Hoofdstraat 53 dichtbij het busstati-
on met goede verbindingen dus voor 
liefhebbers uit de hele regio.

Op maandag 10 sept. 19.30 uur zal 
er een informatieavond met proefles 
gehouden worden in de protestantse 
kerk Hoofdstraat 53 te Veghel. Daarna 
kan men inschrijven voor een instap-
cursus van 7 lessen om wat ervaring 
op te doen. Aan bod komen o.a. zuiver 
leren zingen, stemtechniek, koorklank, 
repertoire, geschiedenis en notatie.
Wie daarna nog verder wil met grego-
riaans, als spiritueel cultureel erfgoed, 
kan zich aansluiten bij een ensemble 
voor vrouwen, of mannen, of even-
tueel gemengd, om zinvol en mooi te 
leren zingen in een kleine groep voor 
beginnend concertniveau en diverse 
soorten vieringen, als daar behoefte 
aan is. Informatie en aanmelden: 
Wim Boerekamp, 
w.boerekamp@chello.nl.

De bonte kraai

Een vissende bonte kraai (latijnse 
naam corvus cornix)? Ik denk dat 
het visje dood of gebrekkig was.  
Een levend visje zal ze te vlug af 
zijn. Kraaien zijn alleseters. Bij 
zee eten ze schelpdieren en aan-
gespoelde dode vissen. Langs de 
weg peuzelen ze aangereden die-
ren op. In de lente zijn het rovers 
van eieren, jonge vogeltjes en jong 
kleinwild. Vuilnisbelten zijn favo-
riete foerageerplaatsen. De bonte 
kraai verschilt daarin niet van 
de zwarte kraai (corvus corone). 
Beide vogels verschillen alleen in 
kleur en biologen discussiëren het 
aparte soorten zijn. 

Bonte kraaien zijn in Nederland 
zeldzaam. Soms overwinteren ze 
hier. Niet bijzonder maar wel uniek 
voor Nederland was een gemengd 
paar op Vlieland. Ze verschillen 
daarin niet van de mens waar va-
kantieromantiek ook voor exoti-
sche koppels zorgt. 

In Spanje, Portugal, België en Ne-
derland zijn de kraaien zwart. Het 

broedgebied van de bonte kraai 
ligt oostelijker. De westgrens is on-
geveer de lijn  Kopenhagen – Ge-
nua. Sardinië, Schotland, Ierland en 
Scandinavië zijn echter ook “bont”. 
Verder oostelijk zijn de kraaien weer  
zwart. Daar ligt de grens ongeveer 
op de lijn van Tasjkent via Omsk 
naar Norilsk bij de monding van 

de Siberische rivier de Jennissei.  In 
deze grensgebieden “doen”  bon-
ten en zwarten het ook met elkaar. 
Kruisingen komen regelmatig voor.

Kraaien zijn door hun voorliefde 
voor jong kleinwild meedogenloos 
vervolgd. In het buitengebied daar-
door uiterst schuw en door hun 

slimheid toch overal aanwezig. We 
zien kraaien ook de steden koloni-
seren. Slim, daar is volop voedsel, 
de mensen zijn toleranter voor vo-
gels en een schot hagel hoeven ze 
niet te vrezen. 

Nut voor de mens is er niet. In het 
spreekwoord “kind noch kraai heb-
ben”, staat het kind als  kostbaar-
ste tegenover de kraai als het meest 
nutteloze. In kookboeken zijn ze 
niet als eetbaar beschreven en als 
gezelschapsdier ook ongeschikt. 
Bengelend aan een stok doen ze 
dienst als vogelverschrikker. Een 
wapperend stuk zwart plastic  heeft 
hetzelfde effect. Voor de ecofreaks 
is deze nutsgerichte benadering 
hopeloos ouderwets. Beschouw ze 
daarom gewoon als medeschepsel. 
Bont of zwart, hun verschijning is 
niet bijzonder. Verbazingwekkend 
is hun slimheid en aanpassingsver-
mogen waarmee ze een plekje in 
het ecosysteem handhaven. Zoals 
gezegd: “een vliegende kraai vindt 
altijd wat”.

Foto: Jan Ebbenn
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Waterpolostage voor regionale waterpoloërs in Kroatie  

Onder leiding van de Kroatische 
trainer Zvonko Sladic en oud 
voorzitter van Argo Marcel Brands 
hebben de regionale waterpolota-
lenten van WOC-Zuid een week 
(2 tot 9 juli) mogen proeven van 
de sfeer waarin de Kroaten aan 
hun waterpolotoekomst werken. 
Onder hen ook zeven (ex-)Argo 
sporters en drie kaderleden van de 
Rooise vereniging. Dertig ‘bad-
uren’ werd door de Nederlandse 
en Argo-talenten getraind en ge-
speeld in een mooie accommoda-
tie in Sibenik.

Dagelijks ritme
De dagen van de sporters hadden 
een vaste regelmaat. Vroeg (07.00 
uur) uit de veren en na een half 
uur landtraining snel ontbijten en 
dan de bus in naar het zwembad 
voor een training van 3 uur. Om 
13.30 uur warm eten en daarna 
moest er gerust worden tot ca. 
16.00 uur. Overigens was het dan 
zo warm in Kroatië dat je ook het 
beste maar binnen kon blijven. 
Na het middagdutje mocht men 
weer de bus in voor de rit van 8 
km naar het trainingsbad of naar 
een andere plaats voor een oe-
fenwedstrijd. Na de training en/
of wedstrijd moest er voor 20.00 
uur weer aangeschoven worden in 
de eetzaal van het hotel voor de 
tweede warme maaltijd. De spor-
ters lagen meestal rond 23.00 uur 
weer in hun bed om krachten op 
te doen voor de volgende dag.  De 
trainingen werden verzorgd door 
vier Kroatische toptrainers en ze-
ven trainers van WOC-Zuid. 

Doelstellingen gehaald
WOC-Zuid speelde in totaal 28 
oefenwedstrijden met vier teams 
tegen VK Victoria uit Sibenik, VK 
Bura uit Split, HAVK Mladost uit 
Zagreb, VK Sibenik uit Sibenik , 
VK Mornar uit Split, VK Betina uit 
Betina, VK Brodarica uit Brodarica 
en tegen de jeugdselectie Trieste 
uit Italië.
De doelstellingen van de stage, 
zoals die vooraf waren opgesteld, 
waren volgens Sladic allemaal ge-
haald, zoals ervaring opdoen met 
een grote hoeveelheid trainingsar-
beid, aanleren van nieuwe individu-
ele technieken en wedstrijdervaring 
opdoen tegen onbekende tegen-
standers met een ander speltype.  
De jongens onder de 13 (waaron-
der vier Argo-leden) toonden hun 
progressie door de laatste wedstrijd 
met 7-7 gelijk te spelen tegen Si-
benik waarvan de eerste wedstrijd 
nog met 24-2 werd verloren. 

Argo-deelnemers
Vanuit Argo waren er meerdere 
deelnemers uit Sint-Oedenrode en 
Son en Breugel meegereisd. Argo 
heeft een aantal jaren geleden het 
waterpolobeleid geschreven voor 
de Rooise Club en er duidelijk voor 
gekozen om de jeugdopleiding 
aandacht te geven. Dat resulteerde 
in groei van het aantal jonge wa-
terpolospelers en een prioriteit van 
de trainers voor de jeugd. Dit heeft 
op zijn beurt geleid tot diverse 
spelers die over voldoende talent 
beschikken om bij het WOC-Zuid 
Nederland te mogen gaan trainen 
en spelen. WOC-Zuid Nederland is 
het waterpolo-opleidingscentrum 
van de provincies Limburg, Zee-
land en Noord-Brabant. De beste 
15 à 20 spelers per leeftijdscatego-
rie mogen meetrainen en meedoen 
aan de landelijke competitie.  Afge-
lopen twee seizoenen zijn er in die 
landelijke competitie vijf leden van 
Argo gescout voor de Nederlandse 
jaargangselecties van Jong Oranje. 
Op de foto staan de meegereisde 
trainers en leiding. Een groot deel 
van de groep heeft Argo inmiddels 
verruild voor PSV. Alleen Stefan en 
Stijn van Aarle en Julian van Oor-
schodt zijn bij Argo gebleven. 

Mooie herinneringen 
Voor het thuisfront werden er da-
gelijks nieuwsbrieven geschreven 
zodat men de verrichtingen in Kro-
atië goed kon volgen (terug te le-
zen op de site: www.woczuid.nl ). 
De stage is al geëvalueerd en het 
grootste pluspunt en typerend voor 
WOC-Zuid was de ontspannen 
sfeer tussen sporters en begeleiding 
en de focus op de combinatie van 
plezier en prestatie in de sport. 

Naast het trainen en de wedstrijden 
mochten de spelers een paar keer 
ook van de mooie omgeving ge-
nieten. Met een middag Split, een 
bezoekje aan de Krka-watervallen 
en een ware dorps-BBQ werden 
alle sportieve momenten gecom-
pleteerd tot een prachtige stage vol 
met mooie herinneringen.  

Alle deelnemers aan de stage van WoC-Zuid aan de rand van het zwembad in sibenik

Achterste rij van links naar rechts: sebastiaan Brands (keeper Jong oranje), henri schouten (trainer WoC), 
stefan van Aarle (trainer Argo en WoC), Marcel Brands (oud-voorzitter van Argo) en Eva Brands. 
voorste rij van links naar rechts: stijn van Aarle, Ries schouten, Julian van oorschodt, Wessel Brands en Mees 
schouten. op Mees na maakt de hele onderste rij deel uit van Jong oranje)

Bas en Anne Gibbels presteren 
goed in open water

waterpolo

Op zaterdag en zondag 4 en 5 au-
gustus deden Anne, Bas en Fleur 
Gibbels mee aan de Open water 
wedstrijd in Hoorn. Om 10 over 
10 ging Bas het woeste water in  
voor zijn 2000 meter vrije slag. 
Het water golfde hard, waardoor 
zijn 2000 meter nog zwaarder 
werd. Hij tikte aan in een tijd van 
31.55.51, clubrecord. 

Om 11 uur ging ook Fleur te wa-
ter voor de 1000 meter vrije slag. 
Fleur verslikte zich aan het begin 
en werd er dus al snel uitgehaald. 
De wedstrijd liep iets uit doordat 
het onweerde dus om 16.45 uur 
ging Bas pas weer te water. Het 
water was rustiger dan tijdens de 
2000 meter vrije slag. Hij ging van 
start voor de 500 meter schoolslag 
en tikte als eerste aan in 08.25.71. 
Wederom een nieuw clubrecord. 
Uiteindelijk mocht ook Anne star-
ten voor haar 2000 vrije slag. Ze 
zwom het in een tijd van 30.12.97. 

Op zondag 5 augustus mocht Bas 

als eerste starten voor zijn 1000 
meter vrije slag. Hij tikte weer als 
eerste aan in een tijd van 14.38.14, 
dit is ook een nieuw clubrecord. Al 
snel na Bas mocht ook Fleur van 
start voor haar 1000 meter vrije 
slag. Zij zwom het in een tijd van 
18.22.87. Om 5 voor 12 mocht 
ook Anne weer van start voor haar 
1000 schoolslag. Zij zwom het 
in een tijd van 19.01.66. Ook zij 
zwom weer een nieuw persoonlijk 
record. Om 2 uur ging Bas weer te 
water voor de 500 meter school-
slag. Met veel getrap en gekrab 
behaalde hij de finish als derde 
in een tijd van 08.57.05. Anne 
ging al snel hierna van start voor 
de Grote Van Der Valk Prijs (een 
soort afvalrace). Ze zwom eerst 
250 meter vrije slag en was door. 
Ze moest nu 125 meter vrije slag 
tegen Maaike Waaijer van PSV. 
Deze strijd verloor zij en daarom 
was ze uitgeschakeld voor de prijs. 
Bas mocht ook van start, hij ging 
250 meter schoolslag zwemmen. 
Helaas viel hij bij de eerste ronde 

al af. Anne mocht weer van start 
voor haar 1000 meter vrije slag en 
behaalde de finish in een tijd van 
14.26.79. Het waren twee leuke 
dagen in Hoorn. Meer informatie 
op www.terredevanhoorn.nl 
 

zwemmen

Bas Gibbels, hier op de hoogste trede, 
was goed in vorm afgelopen weekend.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
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Bandstoten van 6 tot 23 augustus 
in Odendael
Seniorenbiljarten ging afgelopen 
maandag van start met het toer-
nooi waar de speelbal eerst een 
band geraakt moet hebben voor-
dat hij caramboleert. 

Er wordt gestart met 18 spelers 
in de A-poule met een gemid-
delde van  1,45 of hoger en met 
17 spelers in de B-poule met een 
gemiddelde van lager dan 1.45. Er 
wordt gestart met poules van 4 en 
3 spelers. De eerste ronde is van 
ma. 6 tot ma. 13 augustus. Van 
elke poule gaan 12 spelers naar de 
2e ronde die uitsluitend met pou-
les van 4 man wordt gespeeld. van 
di.14 t/m vr. 18 aug. De beste 8 
per poule gaan naar de 3e ronde 
die wordt gespeeld op ma.20 en 
di.21 augustus. De finalepoule is 
do. 23 augustus. Voor de beste 2 
van de A en B poule liggen diner-

bonnen klaar te besteden in De 
Ontmoeting van Odendael. De or-
ganisatie is in handen van Cor van 
Alphen die in dezelfde periode ook 
bezig is met het Driebanden Ker-
mis Toernooi. Dat die samen zou-
den vallen heeft hij te laat gemerkt. 
Gelukkig heeft hij voldoende tijd 
gehad alles goed voor te bereiden 
en hij kan rekenen op de hulp van 
Noud Pouwels en Martien van de 
Vorstenbosch. We zullen zien wie 
Antoon Kluijtmans en Joke van 
Roosmalen de winnaars van vo-
rig jaar gaan opvolgen.  Vooraf is 
dat niet te zeggen. Het bandstoten 
vinden de meeste deelnemers het 
mooiste toernooi waar het geluk 
vaak een beetje meespeelt.  Het 
worden weer spannende partijtjes 
waarbij wel altijd kunnen rekenen 
op publieke belangstelling van be-
woners en bezoekers..  

biljarten

Eveline Hazenberg met Annet naar 
winst in dressuur 

paardensport

De Nijnselse ponyruiters reden afge-
lopen weekend een dressuurwedstrijd 
in Beers. Eveline Hazenberg behaalde 
in de klasse EB een 1e en 2e prijs 
met Annet. Kim van Esch behaalde 

met Lady Sita in de DB een 2e en 3e 
prijs.  Mooie resutaten dus voor deze 
ponyruiters.  Bij de paarden was het 
Eveline van de Ven die dit weekend 
weer goed scoorde. Met Allure werd 

zij tweemaal 2e in het M1 in Uden. 
Volgend weekend zijn de Brabantse 
kampioenschappen voor pony's in 
Chaam. Onze ponyruiters zullen daar 
hun beste beentje voorzetten!

Restyling van het zwembad van Thermae Son 
In september start het nieuwe 
zwemseizoen bij Thermae Son: een 
wellnessresort die beschikt over een 
25-meter bad en een instructiebad 
voor vrijzwemmen en zwemlessen 
voor volwassenen en kinderen.  

In de vakantieperiode heeft Ther-
mae Son tijdelijk de deuren ge-
sloten om te werken aan groot 
onderhoud en restyling van het 
zwembad. Met een fris nieuw verf-
je tegen de muur en meer sfeerbe-
leving door middel van prachtige 
wanddecoraties is Thermae Son 
klaar voor het nieuwe zwemsei-
zoen. Onlangs heeft Thermae Son 
voor de zwembaden, voor het 
tiende opeenvolgende jaar, het 
vignet Veilig & Schoon garantie in 
de provincie Noord-Brabant we-
ten te behalen. Met het keurmerk 
toont het bedrijf aan dat bedrijfs-

processen ten aanzien van hygiëne 
en veiligheid goed zijn geregeld en 
goed worden uitgevoerd door me-
dewerkers. 

Het zwembad is onderdeel van de 
sportclub van Thermae Son. Leden 
van zowel het zwembad als de sport 
kunnen komen zwemmen in puur 
bronwater, wat ervoor zorgt dat 
de kans op (huid)irritatie erg klein 
is. Wegens veel animo voor enkele 
specifieke zwemlessen biedt Ther-
mae Son vanaf september extra 
zwemlessen aan, zoals de zwemles 
“Meer Bewegen voor Ouderen”. 
Zwemmen kost het lichaam niet 
veel kracht, doordat mensen een 
soort van gewichtloosheid in het 
water ervaren. Een ideale activiteit 
dus voor ouderen om toch actief 
te blijven bewegen en gewrich-
ten soepel te houden. Zwemmen 

heeft een ontspannende werking. 
Een beleving die erg aanspreekt bij 
aanstaande moeders. Zij kunnen 
lekker ontspannen en “gedragen” 
worden in het water. Het aanbod 
zwemlessen voor volwassenen bij 
Thermae Son varieert van Aquafit, 
Aquajoggen tot zwemles “Bewe-
gen Onder Begeleiding” voor men-
sen met lichamelijke klachten. Ook 
kinderen kunnen komen spetteren 
in het water en gebruik maken van 
zwemlessen, zoals ABC-zwemmen 
en Aquavaria.

Voor meer informatie over het 
zwembad bij Thermae Son kunt 
u de website www.thermaeson.
nl bezoeken. Het 
wellnessresort is 
gelegen aan de 
Thermaelaan 2 te 
Son en Breugel. 

advertorial

Roy van Heeswijk koerst 
in Tsjechië

wielersport

Roy van Heeswijk heeft van 2 tot en met 5 au-
gustus in Tsjechië aan de 16e Vysocina Tour 
voor elite en beloften deelgenomen. De eerste 
etappe op donderdag ging van Bystøice nad 
Pernštejnem naar Masarykovo námìstí over 
78.1 kilometer. In de eerste etappe, die gewon-
nen werd door de Tsjech Josef Hosek, eindigde 
Van Heeswijk als 94e.

De tweede etappe op vrijdag ging van Bystøice 
nad Pernštejnem naar Masarykovo námìstí over 
125.2 kilometer. In deze etappe kwam Van 
Heeswijk als 59e over de eindstreep. Maar 81 

renners van de gestarte 127 behaalde de eind-
streep.

Voor zaterdag stond er een etappe van Žïár nad 
Sázavou naar ulice Brodská over 97.5 kilome-
ter op het programma. Roy van Heeswijk werd 
39e. In de indivduele tijdrit van 18 kilometer 
later op de dag zette Van Heeswijk de 50e tijd 
neer. In de slot-etappe van Žďár nad Sázavou 
naar ulice Brodská over 137.2 kilometer eindig-
den kon Roy de etappe niet tot een goed einde 
brengen.

Brasschaat (B)
In het Belgische Brasschaat behaalde Chipo 
Banda op zaterdag 4 augustus in een wedstrijd 
voor elite en beloften een 21e plaats.

Duizel
Op maandagavond 30 juli behaalde Roy van 
Heeswijk een 18e plaats in de kermisronde van 
Duizel voor elite en beloften.

Chaam
Op woensdag 25 juli werd de traditionele 8 
van Chaam verreden. Voordat de beroepsren-
ners hun ronden reden voor de vijftienduizend 
toeschouwers werden er eerste diverse andere 
wedstrijden verreden. Frank Lathouwers legde 
beslag op een 90e plaats in de wedstrijd voor 
elite en beloften.

Moorsel (B)
Op zondag 5 augustus heeft Johan de Beer 
deelgenomen aan het WK van de ICF. (vete-
ranen en liefhebbers). Op het geaccidenteerde 
parcours bleef een groot peloton bij elkaar. Door 
een valpartij in de laatste bocht werd Johan be-
hoorlijk gehinderd voor een goede uitslag. Een 
64e plaats was het uiteindelijke resultaat.

duivensport

Afgelopen week stonden er drie 
vluchten op het programma. Aller-
eerst jong en oud vanuit Sezanne 
(340 km). Bij de jongen waren er 
elf deelnemers en 294 duiven. Bij 
de oude waren er ook elf deelne-
mers. Alleen ditmaal 190 duiven.

Deze werden gelost om 9.30 uur. Met 
een z.w. wind was het geen zware op-
gave. Bij de jongen werd de eerste om 
12.58 uur geklokt door J. v. Boxmeer 
met een snelheid van 1632 m.p.m. Bij 
de ouden was de eerst geklokte van 
H. v. Boxmeer om 12.56 uur met een 
snelheid van 1649 m.p.m.

De eerste 15 bij de jonge waren: J. v. 
Boxmeer: 1, 4, 5, 15. H. v. Boxmeer: 
2, 6, 10, 14. R. v/d Brand: 3, 7, 8, 9. 
W. v. Houtum: 11.  J. v. Laarhoven: 
12. Comb G. & H. v. Dijk: 13.
De eerste 15 bij de ouden waren: 
H. v. Boxmeer: 1, 4, 7. J. v. Box-
meer: 2, 8, 11, 13, 14. W. v. Hou-
tum: 5, 6, 10, 15. Comb G. & H. v. 
Dijk: 3,9. TH. Vos: 12.

Ook hadden we de laatste mara-
thonvlucht van dit seizoen. Dit was 
een ochtendlossing vanuit Bergerac 
met een afstand van 833 km. Met 
een voorspelde gunstige wind wer-

den hier snelheids duiven ingemand. 
Deze duiven maakten van de uitslag 
een geweldige prestatie. De echte 
marathon duiven kwamen snelheid 
tekort en eindigden in de staart van 
de uitslag. Op deze vlucht waren 
118 duiven door 14 liefhebbers in-
gemand. Gelost om 7.30 uur werd 
de eerste geklokt door H. v. Boxmeer 
om 17.20 uur met een snelheid van 
1409. m.p.m. De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren: H. v. Boxmeer: 1, 
4, 8. W. v. Houtum: 2, 7, 12. Comb. 
G. & H.v.Dijk: 3, 9. J. v. Houtum: 5, 
6. M. v/d Broek:10.  J. v.Boxmeer: 
11, 13, 14. B. Giebels: 15.

Drie vluchten voor PV de Vredesduif

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN
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JOS MARTENS & ZN B.V.
LANDBOUW TUIN & PARKMACHINES

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

VV Nijnsel

Programma zo 12 augustus
Nijnsel 1 -  Geldrop 2 12.00u
Geldrop 3 - Nijnsel 2    12.00u
Geldrop 4 - Nijnsel 3      10.30u 

VV Boskant

Programma senioren za 11 augustus
Helmondia 1-Boskant 1  18.00 u

Programma senioren zo 12 augustus
Helmondia 2-Boskant 2  12.00 u
Nederwetten Da1-Boskant Da1  11.00 u

Programma senioren wo 15 augustus
Boskant 1-WHV 1  19.30 u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 1 augustus: 1: Mien v. Schijn-
del & Ad v.Hommel met 63.33%.2: 
Nelly en Jan Seegers 62.08%.3: Harry 
v.Erp & Harrie v. Genugten 57.08%.4: 
Bertha v.d. Laar & Mia Verhagen 
55.00%.

hardlopen

Stratenloop Westkapelle 18 juli 
 
Jongens Trim 
5. Tim  Brouwers Jongens PA 
01.650 m    7.43

Overige sporten

bridgen

Bridgeles voor beginners en 
gevorderden
Bridge Promotie Schijndel gaat in 
het nieuwe seizoen weer 2 bridge-
cursussen geven en wel op maan-
dag 3 september voor beginners 
en op dinsdag 4 september de 
gevorderde cursus. Beide cursus-
sen bestaan uit 12 lessen. De les-
sen worden met behulp van een 
PowerPoint presentatie gegeven 
door Frans Hofman en geassis-

teerd door Annie Schel in S.C.C. 
’t Spectrum, Steeg 9, 5482 WN 
Schijndel. De lessen beginnen om 
20.00 uur. De kosten van iedere 
cursus zijn € 60,-- exclusief het 
lesboekje. Voor inlichtingen kun je 
contact opnemen met Annie Schel 
073-5494293 of via 
mail franshofman@versatel.nl
 

Ook KV Concordia begint weer

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Nu de vakanties weer bijna voor-
bij zijn, beginnen ook weer de 
trainingen voor de jeugdleden van 
KV Concordia. De senioren zijn al 
volop aan het trainen.

Voor de jeugdleden beginnen de 
trainingen in de week van 13 au-
gustus op sportpark de Kienehoef:

-  A1, B1 en B2 trainen op dinsdag-
avond om 18.30u op de kiene-
hoef.

-  A1 en B1 trainen op donderdag-
avond (in Boskant)

-  C1, D1, E1, E2 en F1 trainen op 
woensdagavond van 18 tot 19u 
op de kienhoef.

Veghel

www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Spoorlaan 21   |   Veghel   |   0413-820270  /  0413-820269

Gespecialiseerd in:

•  Aanmeten en vervaardigen van 
kunstgebitten en klikgebit op implantaten.

• Reparatie klaar terwijl u wacht.

• Ook in het weekend.

• Vergoeding via verzekering.

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?

hyundai M. van den Brand toernooi sint Antonius Nijnsel

Handboogschutters staan stil bij Olympische Spelen

handboogschieten

Handboogschutter Rick van de 
Ven uit Oss was akelig dichtbij 
het behalen van een Olympische 
medaille. Sjef van den Berg, schut-
ter bij de Rooise vereniging Ont-
spanning, stond ook bijna op de 
Spelen. Helaas haalde hij de kwa-
lificatie net niet. In plaats daarvan 
stond hij afgelopen woensdag op 
het Hyundai M. van den Brand 
toernooi in Nijnsel. Samen met 
tientallen andere deelnemers had 
hij een bijzonder doel.

De organisatie had Olympische 
ringen op papier afgedrukt waar 
de schutters hun pijlen op los 
mochten laten. Zo stonden de col-

lega’s van Rick van de Ven toch 
nog stil bij het Olympisch toernooi. 
Vooral toen de winnaars echte me-
dailles om kregen gehangen was 
de sfeer compleet. De deelnemers 
kwamen niet alleen uit Rooi, maar 
ook uit omliggende dorpen zoals 
onder andere Best en Son en Breu-
gel. Het was een mooie strijd en de 
middag verliep zeer succesvol. 

De uitslag was als volgt: 
1. Sjef van den Berg – Ontspanning 2  
2. Johan Schepers - Sint Antonius  
3. Ad Endevoets Krijgsman – Soranus 1  
4. Ton Vorstenbosch – Amiticia 2  
5. Jacqueline van Osch – Amiticia 3 
6. Chris Vogels Krijgsman -  Soranus 2  

7. Theo Gloudemans – Bosjagers 1  
8. Jan van Bergen – Ontspanning 2  
9. Theo van de Laar Krijgsman – 
Soranus 2  
10. Arjan Stamps – Bosjagers 2  
 
Hyundai - wisselbeker Totaal
1. Krijgsman Soranus 2
2. Ontspanning 2  
3. Bosjagers 1  
4. Amicitia 1  
5. Amicitia 3  
6. Sint Antonius  
7. Bosjagers 2  
8. Krijgsman Soranus 1  
9. Amicitia 2      
10. Pieter Breugel  

De kop is er weer van af. Tenminste 
voor onze selectie en dames. Ho-
pelijk zijn de spieren van de eerste 
schrik bekomen, want voor het aan-
staande weekend staan alweer de 
eerste oefenwedstrijden gepland.

Boskant 1 speelt a.s. zaterdag uit 
tegen Helmondia 1, Boskant 2 en 
Da1 komen a.s. zondag aan de 
beurt met een uitwedstrijd tegen 
resp. Helmondia 2 en Nederwet-

ten Da1.
De lagere senioren teams, Boskant 
3 t/m Boskant 7, starten donder-
dag 9 augustus met trainen; aan-
vang 19.30 uur. Onze jeugd heeft, 
ondanks dat ze vermoedelijk al 
staan te trappelen van ongeduld, 
nog een klein weekje rust. De trai-
ningen voor deze categorie starten 
op maandag 13 augustus. Meer 
info vindt u op de v.v. Boskant site: 
www.vvBoskant.nl 

voetbal

Oefenprogramma v.v. Boskant 

Nu de vakantieperiode haar einde 
nadert, is ook Ollandia weer be-
gonnen aan de voorbereiding op 
het nieuwe voetbalseizoen. De 
selectie heeft de eerste trainingen 
inmiddels weer achter de rug en 
in het komend weekeinde staat 
er op zaterdag een oefenwed-
strijd in en tegen Mariahout op 
het programma. Dit in voorbe-
reiding op de bekerwedstrijden 
uit tegen ASV’33 (18/8) en thuis 
tegen RKPVV (21/8) en Gemert 2 
(25/8). Dit alles is een voorberei-
ding op de competitiestart (2/9) 
met een echte Rooise derby in en 
tegen Nijnsel. 

De KNVB heeft inmiddels de naam 
van het Dames voetbal verandert 
in Vrouwen voetbal. Dus ook bij 
Ollandia zal de naam veranderen 

in Ollandia Vrouwen. Deze hervat-
ten donderdag 9/8 met de eerste 
training de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen. De lagere- en de 
jeugdteams hervatten de voor-
bereiding m.i.v. maandag 13/8. 
Hopelijk is deze voorbereiding de 
aanzet tot weer een mooi seizoen.

Programma senioren:
Donderdag 9/8: 1ste training Ol-
landia Vrouwen 18.30 uur.
Zaterdag 11/8: Mariahout 1-Ol-
landia 1  17.00 uur.
Donderdag 16/8: 1ste training la-
gere teams 18.15 uur.

Programma jeugd:
M..i.v. maandag 13/8 start trainin-
gen op de dagen zoals op de lijst 
met teamsamenstelling staan aan-
gegeven.

Ook Ollandia gestart met 
voorbereiding 



Woensdag 8 augustus 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 27

wandelen SV Fortuna ‘67 houdt jubileum-
wandeltocht

In het kader van het 45 jarig bestaan 
is Fortuna ’67 op dit moment bezig 
om een jubileumwandeltocht te or-
ganiseren. Die zal plaats vinden op 
zondag 16 september. De organi-
satie hoopt dan veel wandelaars uit 
Rooi en omgeving te ontmoeten.

De jubileum werkgroep bestaat uit: 
Jos Dekkers, Harry Verschueren, 
Jeanne en Piet Reijnders, Jeanne en 
Peter van de Laar, Maria van Weert, 
Martien de Haan, Marian Latijnhou-
wers en George Zoontjens. Samen 

zijn ze aan de afrondende fase bezig. 

De wandeling zal de deelnemers 
langs de mooiste plekjes van Sint-
Oedenrode sturen. Iedereen kan aan 
de tocht mee doen! De afstanden 
zijn 5, 10 en 15 km. De start is bij 
het clubgebouw aan Zwembadweg 
62 in Sint-Oedenrode. De 5 km is 
speciaal voor de familie en toegan-
kelijk voor kinderwagens/buggy's , 
rolstoelen en scootmobielen. Deze 
route wordt gelopen tussen 10 en 
13 uur. De 10 en 20 km wordt tus-

sen 9 en 12 uur gelopen. Ook Nor-
dic Walkers zijn van harte welkom.   

Het inschrijfgeld is € 3,00 per per-
soon. Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis meedoen. De organisatie wil 
al enkele sponsoren bedanken voor 
hun financiële inzet om ons feest te 
laten slagen. Dat zijn Comfort Zo-
nes, café den Toel, de Rabobank en 
DeMooiRooiKrant.
Voor informatie: 
www.fortuna67.nl of 
bel 0413-476748.

Traditiegetrouw hield ERHV  de 
afgelopen week  haar vakantie-
wedstrijd. Dit jaar was het met 
een feestelijk tintje. Het was na-
melijk  voor de 25ste keer dat 
deze wedstrijd werd gehouden. 

Afgelopen woensdag werden de 
deelnemers  s’morgens ontvangen 
met een kopje koffie en een koek. 
Tussen de middag was er een pau-
ze met broodjes worst. Dat deze 
wedstrijd voor de vijfentwintigste 
keer werd gehouden is geen toe-
val. Dankzij de vele vrijwilligers, 
waarvoor natuurlijk bedankt, komt 
dit ieder jaar weer tot stand. Toe-
val is wel dat een van de oprichters 
van deze wedstrijd won. De eerste 
prijs bij de senioren was voor Mari 
Oerlemans met 3219gr. Dat ook 
de dames kunnen vissen, bewees 
Joke Verhoeven met een 2e plaats 
en 1528gr, 3e Ad Foolen 1264gr. 
De eerste plaats bij de jeugd was 
voor Timo van Dinter. Alle deel-
nemers mochten weer een prijs in 

ontvangst nemen gesponsord door 
de Rooise middenstand, waarvoor  
bedankt.

Vakantiewedstrijd ERHV voor 
25e keer

vissen

oprichter Mari oerlemans won de eerste prijs

Timo van Dinter

voetbal

Rooise golfkampioenschappen 2012
Voor de twintigste keer op een rij 
worden de Rooise golfkampioen-
schappen georganiseerd. Uiter-
aard op golfbaan de Schoot aan 
de Schootsedijk in Sint-Oedenro-
de. Degenen die aan dit kampi-
oenschap willen deelnemen kun-
nen zich inschrijven voor de bruto 
strokeplaywedstrijd. Ook bestaat 
de mogelijkheid om zich in te 
schrijven voor een netto stable-
ford wedstrijd, maar buiten mede-
dinging naar het kampioenschap. 

Zaterdag 22 september is het 
zover. Noteer het alvast in uw 
agenda. Nog even voor de dui-
delijkheid: Men moet in Sint-Oe-
denrode wonen en in het bezit zijn 
van een handicap. Maximaal 36. 
Een inschrijfformulier kunt u afha-
len in het clubhuis van Golfclub De 
Schoot.  Voor inlichtingen kunt U 
terecht bij: 
Kobbe Vink: 0413 841651, 
kovi@live.nl

golf

hardlopen

Zaaltrimmen SV Fortuna in 
Sint-Oedenrode
Zaaltrimmen is een sportieve ma-
nier om de lichamelijke conditie op 
peil te houden en zelfs te verbete-
ren. Maar trimmen is ook lekker 
ontspannen bezig zijn en bewe-
gen, waarbij het sociale aspect niet 
uit het oog mag worden verloren. 
De groep zaaltrimmers bestaat uit 
mannen en vrouwen van alle leef-
tijden, die onder begeleiding van 
een gediplomeerd train(st)er, in 
een sporthal of gymzaal op een 
speelse en ontspannen manier be-
wegen. Tijdens de trainingen wor-
den rek- en strekoefeningen ge-
daan, evenals spierversterkende en 
oefeningen voor verbetering van 

balans, conditie en coördinatie.

U kunt kiezen uit 2 dagen: elke 
maandag van 10.00 uur tot 11.00 
uur in Sporthal de Kienhoef, Fre-
derikstraat, Sint Oedenrode . Elke 
donderdagavond van 20.00 uur tot 
21.00 uur in de nieuwe sporthal De 
Streepen, Dommelrode, Sint Oe-
denrode. De maandaggroep begint 
op 13 augustus 2012 en de don-
derdaggroep op 16 augustus 2012. 

U kunt 4 keer gratis (op proef) 
meedoen. Voor inlichtingen kunt 
u contact opnemen met Hendrikje 
Damen tel: 0413-472215.

Ollandia-trainer Van Zutphen ver-
wacht weer bovenin mee te draaien

Gerard van Zutphen gaat op dit 
moment zijn tweede seizoen in als 
trainer van voetbalclub Ollandia. 
Onder zijn hoede kwam de selectie 
tot ontbolstering. Na jarenlang in 
de anonimiteit gespeeld te hebben 
toonde Ollandia afgelopen seizoen 
haar spierballen. De ploeg deed 
serieus mee voor promotie naar de 
vierde klasse en ook komend sei-
zoen zijn ze van plan om het ieder-
een moeilijk te gaan maken. Daar 
hoort buurman Nijnsel bij. Een 
ploeg die ze op de eerste competi-
tiedag al treffen.

Meteen tegen Nijnsel, wat vind je 
daarvan?
“Dat lijkt me gunstig. Ik heb Nijn-
sel liever meteen in het begin, want 
hoe meer wedstrijden ze spelen, 
hoe beter ze zullen worden. De 
spelers zullen moeten wennen aan 
de nieuwe trainer en dan met name 
aan de nieuwe speelwijze. Ik heb 
namelijk gelezen dat hij anders wil 
gaan spelen. Hoe dan ook, het zal 

lastig worden, want ik verwacht dat 
Nijnsel bovenin mee gaat draaien. 
Ik schat ze nog steeds hoger in dan 
ons.”

Wie schat je nog meer hoog in?
“Tegen veel ploegen hebben we 
vorig jaar al gespeeld, dus we we-
ten ongeveer wat we kunnen ver-
wachten. Net als Nijnsel vind ik 
Ravenstein en NLC’03 de grote 
favorieten. Die laatste ploeg heeft 
twee spelers terug gekregen die 
na het kampioenschap naar TOP 
waren vertrokken. Ook Ravenstein 
krijgt een paar jongens terug die bij 
een BVO hebben gezeten.”

Hoort Ollandia ook niet bij de fa-
vorieten?
“Ik ben benieuwd hoe de jongens 
uit de zomerstop komen. We zijn 
tenslotte lang doorgegaan door de 
nacompetitie. Daarom heb ik ze 
het afgelopen weekend vrij gege-
ven. Er zijn geen veranderingen in 
onze selectie. Het enige verschil is 

dat ze allemaal een jaar ouder zijn 
en ervaring hebben opgedaan door 
de nacompetitie te spelen. We zijn 
dus rijper en als we dan ook nog 
wat slimmer worden dan verwacht 
ik dat we weer bovenin mee gaan 
draaien. De doelstelling zal het-
zelfde zijn als vorig jaar; ons zo snel 
mogelijk vrijspelen en mikken op 
een piek, zodat we misschien een 
periodetitel kunnen pakken.”

Komend weekend een oefenpotje 
en dan beginnen de bekerwedstrij-
den. Tegen wie spelen jullie?
“Zaterdag oefenen we eerst tegen 
Mariahout. Een week later begin-
nen de bekerwedstrijden inderdaad. 
We moeten tegen PVV, ASV’33 en 
Gemert 2. Dat zijn interessante 
wedstrijden voor ons. Ik ben be-
nieuwd hoe mijn jongens het doen 
tegen Gemert, vooral de tweeling. 
Tegen kwalitatief goede ploegen 
vallen je betere spelers meestal op 
namelijk. Hoe zullen ze het oppik-
ken? Ik verwacht heel volwassen.”
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus  
Expositie 

Stichting Dichterbij
  Mariendael 

6 juli - 29 september  
Expositie Maaike Goudriaan

  Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

29 juli - 12 augustus  
La Vie, Le Vin et Les Canards

  Wijngaard 
Domaine Les Damianes 

6 - 10 augustus
Jeugd vakantieweek

Sint-Oedenrode 

6 - 25 augustus
Kermistoernooi Biljarten
‘t Wapen van Eerschot

9 augustus  
Onderonsje: 

voorlichting ouder worden
  Damiaancentrum 

9 augustus  
KBO zomer: 

workshop Ikebana
  Odendael 

10 augustus  
De enige echte 
Feest DJ Ruud

  Café Oud Nijnsel 

11 augustus  
30 EURO LIVE

  Café Oud Nijnsel 

11 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

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

Locatie: Cafe ’t Pumpke 

11 augustus  
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura 

12 augustus 
Levend tafelvoetbal incl. dj.

Café Oud Nijnsel 

12 augustus 
Zomer knutselen

Kinderboerderij Kienehoeve 

14 augustus 
KBO film: Pinokkio

Odendael 

16 augustus 
KBO zomer: brunch 

Kasteelpark 

17 augustus 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura 

18 - 19 augustus 
Beachhockey Rooi

de Neul 

18 augustus 
Orgelconcert
Martinuskerk 

19 augustus 
Zesde Elvis dag
  café Van Ouds 

19 augustus 
Kofferbakverkoop

Dorpsherberg 

19 augustus 
Open Zondag

Van Uden Caravantechniek 

19 augustus 
Fietstocht Heikneuters

Beckart 

20 augustus 
Suikerfeest

24 - 29 augustus 
Hillstreet XXL

De Beurs 

25 t/m 29 augustus 
Rooi kermis 

  Sint-Oedenrode 

25 augustus 
Orgelconcert
Martinuskerk 

   25 augustus 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura 

26 - 28 augustus 
Hillstreet Classic

  De Beurs

  2 september  
EJOS jaarlijkse wandeltocht

  Nijnsel 

2 september  
Insectenexcursie 

  Moerkuilen 

2 september  
Vlooienmarkt 

cv ‘t Skrothupke
  Parkeerterrein Kofferen 

5 september  
Avondfietstocht 

  KVO Nijnsel 

7 september  
KBO Zomer: 

bezoek boerenbedrijf
  Mariendael 

8 - 9 september  
Weekend van het Varken  

  Houtsestraat en Airborneweg 

8 september - 8 november  
Expositie 

‘Kunst Dichterbij bekeken’
  Zaken- en bestuurscentrum 

8 september  
Reünie 50-jarigen
  De Vriendschap 

9 september  
Open Zondag

  Van Uden Caravantechniek 

9 september  
Open Huis 

  Cultura / de Vriendschap 

11 september  
KBO film: A bridge to far

  Odendael 

15 september  
Oorlogsverhalen door 

Anton Buiting
  Odendael 

16 september  
Jubileum wandeltocht 

SV Fortuna ‘67
  clubhuis SV Fortuna ‘67 

16 september  
MooiRooi / Fokpaardendag
  Centrum Sint-Oedenrode 

16 september  
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

18 september  
Prinsjesdag

 
 18 - 22 september  

Fortuinweek
 d’n einder 

19 september  
Roois Biergilde
  café Van Ouds 

20 september  
Onderonsje: 

Herfststuk maken
  Damiaancentrum 

22 september  
Goederen- en dienstenveiling 

Harmonie Nijnsel
  De Beckart 

26 september  
Sportieve avond 

  KVO Nijnsel 

29 september  
Live: Cold Cases
  café Van Ouds 

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl




