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DAMES- EN 
HERENSCHOENEN

2 HALEN, 1 BETALEN
Actie geldt voor sale artikelen

Nieuwstraat 24 5691AC Son 
Tel.: 0499-471235

www.boudewijns-schoenen.nl

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Officiële gemeente mededelingen
in het hart van de krant

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

Wie wil zijn of haar mooiste/grappigste/spannendste/kleurrijkste/sportiefste/meest ontroerende vakantiefoto delen 
met onze lezers?

Graag de foto, voorzien van een tekst van maximaal 50 woorden, 
naar de redactie sturen via redactie@demooirooikrant.nl

De foto’s die in onze waarneming het meest “aanslaan” bij de lezers, komen in aanmerking voor een prachtige 
prijs. In week 30, 31 en 32 stelt Digitotaal een HP kleurenfotoprinter beschikbaar.

Geslaagde Zevensprong 2012 zit er alweer op

Afgelopen vrijdag werd de Zevensprong 2012 feestelijk afgesloten met een ballonnenwedstrijd. De week waarin het thema “striphelden gezocht” 
centraal stond, is uitstekend verlopen. Het was een warme week, met vele blije, rode en bezwete snoetjes.

Serieuze kandidaat voor Gouden Leeuw

De Gouden Leeuw is onlangs 
prachtig gerestaureerd, maar 
wacht met smacht op een nieuwe 

uitbater. Dat wachten zal waar-
schijnlijk niet lang meer duren, 
want een duo dat zeer serieus 
geïnteresseerd is, is in een ver 
stadium van onderhandelingen 
bezig om de laatste plooien glad 
te strijken.

Dat meldde Bavaria-vertegen-
woordiger Rob Neijnens. Hij gaf 
tevens aan dat de bierbrouwer al 
rond is met de twee, waarvan één 
persoon volgens de representant 

een bekend persoon is in Rooi en 
omstreken.  Ook het te voeren 
concept is bepaald. “In de nieuwe 
Gouden Leeuw moet je straks kun-
nen ontbijten, maar ook ’s nachts 
om 2.00 uur buiten kunnen rol-
len. Van een feestje tot een lekker 
drankje met borrelhapjes. Alles is 
er straks mogelijk.” Volgens Ne-
ijnens wordt er naar gestreefd om 
net voor de Kerstdagen open te 
gaan. 

Record aantal teams bij 8-uurs Solexrace van café d’n Toel

Bijtrappen in een boerka
Ut lupt zoals ut lupt, Homar, Wan-
ne Frotboer, ’t Vlug Rolleke en De 
Slopers. Creatief met het beden-
ken van een ludieke naam waren 
de teams wel die afgelopen zon-
dag meededen aan de 8-uur So-
lexrace bij café d’n Toel. Daarnaast 
waren ze ook nog eens kunstig in 
het vliegen door bochten, bijtrap-
pen om op tempo te komen en 
sleutelen wanneer een pechgeval-
letje de kop op stak.

» Lees verder op pag. 22

STRIPHELDEN
GEZOCHT!!!! » Lees verder op pag. 8
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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

DANKBETUIGING

Wij danken u hartelijk voor uw belangstelling
en medeleven bij het overlijden van

LENA  KEMPS

Onze dank gaat uit naar het personeel van De Kanidas 
te Best, in het bijzonder afdeling ”De Vleut”

en
Schultze uitvaartbegeleiding.

Zussen, schoonzus, neven en nichten.
Best, juli 2012.

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

OVERLĲDENSBERICHTEN

   Vele fijne herinneringen
   verzachten onze smart.
   Voorgoed uit ons midden,
   maar altijd in ons hart. 
   
Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn 
leven, hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van mijn 
vriend, mijn lieve papa, onze zoon, broer, zwager en oom 
  

John Harks
Johannes Petrus Bernhard

 
vriend van

  
Conny van Arkel

  
papa van 
Romana

 
Hij overleed in de leeftijd van 41 jaar. 
      
   Nijnsel:  Conny 
     Romana
   
   Nijnsel:  Pa en Ma Harks 
   
   Sint-Oedenrode: Perry en Wilma
      Britt, Brian
   
     Timo   
 
9 juli 2012 
  
De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 14 juli om 10.30 
uur in parochiekerk H. Oda, locatie Heilige Martinus, Kerkplein 
te Sint Oedenrode, gevolgd door de begrafenis op de 
r.-k. begraafplaats H. Martinus op bovengenoemd adres.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 

John is thuis, daar bent u welkom om afscheid te nemen op 
vrijdag van 18.30 tot 20.00 uur.
Indien u zich betrokken voelt bent u welkom. 

Dossiernummer: 12070568

Aanmaakdatum: 9-7-2012

overleden harks.doc
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Vele fijne herinneringen
verzachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij 
plotseling afscheid moeten nemen van mijn vriend, mijn lieve papa, onze zoon, 
broer, zwager en oom

John Harks
Johannes Petrus Bernhard

vriend van

Conny van Arkel

papa van 
Romana

Hij overleed in de leeftijd van 41 jaar.

Nijnsel: Conny 
Romana

Nijnsel: Pa en Ma Harks 

Sint-Oedenrode: Perry en Wilma
Britt, Brian

Timo 
9 juli 2012

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 14 juli om 10.30 uur in
parochiekerk H. Oda, locatie Heilige Martinus, Kerkplein te Sint Oedenrode, 
gevolgd door de begrafenis op de r.-k. begraafplaats H. Martinus op
bovengenoemd adres.

Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 

John is thuis, daar bent u welkom om afscheid te nemen op vrijdag van 18.30 tot 
20.00 uur.

Indien u zich betrokken voelt bent u welkom.

voor felicitaties en condoleances 
bezoek

www.rooisefamilieberichten.nl

Diep geschokt en sprakeloos hebben wij kennisgenomen van 
het plotselinge overlijden van onze gewaardeerde medewerker

John Harks

Wij zullen aan hem de herinnering bewaren van een prettige 
collega.

Zeer begaan zijn wij met het lot van zijn vrouw Connie, 
zijn dochtertje Romana, zijn ouders en familie.

Wij wensen hen veel sterkte en troost toe.

Directie en medewerkers
Vinitex Laboratoriuminrichtingen B.V.
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Voorzitter Rooise Fietsvierdaagse: “We zijn er klaar voor”

Zoals altijd komt er bij de organisa-
tie van een meerdaags evenement 
veel kijken. Zo ook bij Rooi Fietst, 
de allereerste Rooise fietsvierdaag-
se die honderden fietsers moet 
gaan vermaken in het weekend 
van 17 t/m 20 juli. “De organisatie 
heeft aan alles gedacht. We zijn er 
klaar voor”, jubelt voorzitter Rien 
Voets. Hij kan het weten, want hij 
leidt de voorbereidingen van het 
evenement in goede banen.

De laatste weken konden mensen 
zich al inschrijven voor de vierdaag-
se, die iedere dag vanaf ’s morgens 
negen uur van start gaat. Rien: 
“We zijn tevreden over de eerste 
inschrijvingen. Nu al zitten we over 
de honderd deelnemers. Daar ko-
men er natuurlijk nog veel meer 
bij. We gokken er op dat we straks 
tussen de 500 en 1000 deelnemers 
per dag hebben. Het ligt gewoon 
veel aan het weer. Mensen beslis-

sen vaak op het laatste moment 
nog of ze mee gaan doen.”

Iedere dag vindt de start en finish 
plaats bij Cambiance de Kienehoef 
aan de Zwembadweg in Sint-Oe-
denrode. “We drukken de mensen 
op het hart dat de inschrijvingen 
tussen 9.00 en 12.00 uur ’s och-
tends beginnen”, beklemtoont de 
voorzitter. “Dat is even wennen 
omdat veel mensen de tijden van 
de avondwandelvierdaagse in hun 
hoofd hebben. Over de opening 
kan ik nog niet veel zeggen, behal-
ve dat die ludiek is te noemen en 
dat wethouder Cees van Rossum er 
bij betrokken is. Iedere dag staan er 
kraampjes van de Hartstichting en 
van de VVV. Daar werken we mee 
samen tijdens de vierdaagse. Bij de 
stand van de Hartstichting kunnen 
mensen hun hartslag laten meten 
en krijgen ze uitleg en advies. De 
VVV geeft tips over de beziens-

waardigheden in de regio. Natuur-
lijk is ook de EHBO iedere dag van 
de partij en hebben de Rooyse Au-
tobedrijven gezorgd voor een heu-
se bezemwagen met chauffeur.”

De deelnemende fietsers krijgen 
informatie over de regionale trek-
pleisters, behalve via de VVV, ook 
uit een boekje dat ze van de orga-
nisatie krijgen voor ze vertrekken. 
Bij iedere route staat beschreven 
welke bezienswaardigheden ze op 
hun pad tegen komen. De te rijden 
routes worden perfect aangegeven 
door moderne en kwalitatief zeer 
goede borden, geschonken door 
TVE uit Sint-Oedenrode. Mensen 
kunnen kiezen uit routes van 30, 
45 en 60 km. De hele regio wordt 
erbij betrokken. Van Heeswijk tot 
Den Bosch en van Beek en Donk tot 
Oirschot. Bij terugkomst worden de 
fietsers getrakteerd op muziek en 
maken ze kans op mooie prijzen.

Rien: “Tijdens de dagen zijn er 150 
vrijwilligers in touw. Ook de voorbe-
reiding heeft van veel mensen ont-
zettend veel tijd in beslag genomen. 
Samen zorgen we ervoor dat de fiet-
sers vier dagen lang kunnen genie-
ten. Zonder onze sponsoren hadden 
we dit nooit kunnen bereiken. Hen 
wil ik dan ook hartelijk bedanken.

Meer informatie over Rooi Fietst: 
www.rooifietst.nl 

Buitenpodium! in Cambiance De Kienehoef  
Brabantse acts trekken deze zomer 
door hun eigen provincie om va-
kantiegangers te verbazen en ver-
maken tijdens het project Buiten-
podium!. De Kienehoef is start- en 
eindpunt van de Rooise Fietsvier-
daagse. Bij terugkomst speelt het 
Chelsea Foreman Trio dinsdag 17 
juli op het terras van Cambiance 
De Kienehoef in St. Oedenrode.

Een bijzondere zangeres met een ei-
gen geluid, die studeert aan de Rock-
academie in Tilburg. Chelsea Fore-
man brengt haar muziek met passie 
en doet denken aan artiesten als No-
rah Jones en John Mayer. Samen met 
gitarist Boudewijn Willems en drum-
mer/percussionist Eva Korse speelt 
ze live jazzmuziek met popinvloeden. 
Laat je meenemen door hun sound 
en geniet van de sfeer en warmte die 
ze overbrengen op het publiek.

Vrijetijdshuis Brabant en het bkkc 
hebben hun krachten gebundeld 
om met Buitenpodium! twee partij-
en samen te brengen die elkaar tot 
op heden niet kennen: die van de 

kunsten en de toeristische accom-
modaties. Op acht verschillende lo-
caties in Brabant verrassen veelbe-
lovende Brabantse acts het publiek 
met muziek, dans, theater, cabaret 
en film. De voorstellingen zijn tot en 
met september te zien in de open-
lucht: op campings en bij horecage-
legenheden, buiten het theater. 

Alle acts en speeldata vind je op 
www.podiuminbrabant.nl. Een 
beeldimpressie van het volledige 
project vind je hier: 
http://youtu.be/HNchEPA0P5E. 
Dit project wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds.

Vol trots laat Rien de borden zien die de fietsers het juiste pad 
moeten wijzen. De organisatie heeft aan alles gedacht.

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

“ Het Roois Kaashuis ”

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

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

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

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

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

VAKANTIE VOORDEEL !!

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

verf behang
& woondecoratie

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

 Vliegengordijnen 
 nu – 25% korting

WWW.PANENCOOK.NL
Kerkstraat 17 Sint-Oedenrode

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

Tijdens de schoolvakantie 
7 dagen per week geopend

Kijk voor actuele openingstijden op: 

Sale bij You!
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie
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2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

Stapelkorting

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

1  stuk = 30 % korting

2 stuks = 40% korting

3 stuks = 50% korting

FAQ Computers
Nieuw 

tel: 06-40550869

06 - 40550869 - www.faqcomputers.nl

Speciale zomeractie
Aan het werk in de zomer hitte?

Ook uw computer/laptop heeft behoefte aan verkoeling.

U kunt nu Gratis uw computer- en laptopbehuizing 
door ons laten schoonmaken. 

Wij komen graag bij u langs (zonder voorrijkosten).
(Deze actie is geldig tot eind Augustus)

06 - 125 38 218 
 www.faqcomputers.nl

Goed 
en 

niet duur

FAQ Computers
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Vergeten is een
vorm van wegdoen, totdat je
vindt wat je kwijt was.

   Kees Hermis

Kandidaat ‘Ondernemer van het Jaar 2012’

Bas van Heeswijk: eigenaar van Pour-Vous Chaussures

Er zullen nog meerderen volgen 
maar de eerste kandidaten voor 
de verkiezing ‘Ondernemer van 
het Jaar 2012’ zijn bekend. Bas 
van Heeswijk (30) van Pour Vous 
Chaussures is één van hen. Be-
vlogen runt hij zes filialen in de 
regio, maar het begon allemaal in 
Sint-Oedenrode. 

Dag Bas. Allereerst proficiat met 
de kandidaatstelling. De meeste 
mensen kennen de schoenenzaak 
Pour Vous, maar kun je het bedrijf 
toch nog even definiëren?
“Jaren geleden is mijn vader in de 
schoenenbranche gaan werken. 
Op een zeker moment besloot hij 
om voor zichzelf te gaan beginnen. 
‘Ik moet het beter kunnen’, dacht 
hij. Hij wilde graag zijn idealen toe-
passen en dat is hem uiteindelijk 
gelukt. De eerste zaak opende hij 
in Sint-Oedenrode, in 1990. Lang-
zaam bouwde hij dat uit naar acht 
winkels. Inmiddels zijn het er zes.” 

Jij bent nu eigenaar. Kun je uitleg-
gen hoe dat tot stand is gekomen?
“In 2005 werd mijn vader ernstig 
ziek. Ik woonde destijds in Barce-
lona maar ben toen direct terug 
gekomen. Mijn vader was dus-
danig ziek dat hij niet meer kon 
werken. Toen ben ik in de zaak ge-
komen.  Ik werd behoorlijk in het 
diepe gegooid. Ik had dan wel een 
studie bedrijfseconomie afgerond, 
maar in de praktijk leer je het best. 
Daarom heb ik het meest gehad 
aan het feit dat ik vanaf mijn derde 
een training thuis heb gehad. Aan 
de gesprekken aan keukentafel 
met mijn ouders heb ik het meeste 
gehad. Dan hoor je alles over het 
bedrijf. Het heeft mijn manier van 
denken beïnvloed.”

Was het moeilijk om een bedrijf 
over te nemen wat je vader heeft 
opgebouwd?
“Natuurlijk. In het begin was het 
zaak om de boel draaiende te 
houden. Ik ben mezelf regelmatig 
tegen gekomen, maar door ‘fou-
ten’ te maken word je ook wijzer. 
Dan doe je het de volgende keer 
anders. Op een gegeven moment 
ben ik steeds meer mijn eigen me-

ning en ideeën gaan uitwerken. Ik 
ben er achter gekomen dat inzet 
misschien wel het belangrijkste 
is. Net die vijf procent meer inzet 
zorgt er voor dat je meer inkom-
sten haalt. Zonder extra inzet kom 
je er gewoonweg niet.”

De modebranche krijgt harde 
klappen. Hoe houdt Pour Vous het 
hoofd boven water?
“We draaien oké, maar dat komt 
omdat we aan een eigen koers 
vasthouden. De opbouw van de 
collectie zijn we nu aan het bepa-
len. We gaan alleen met merken 
en bedrijven in zee die te vertrou-
wen zijn. Merken die zich niet la-
ten gebruiken door de grote ke-
tens die heel het jaar opruiming 
hebben. Je merkt nu dat de consu-
ment op zoek gaat naar kwaliteit 
en degelijkheid. Natuurlijk moeten 
we ooit mee in een bepaalde op-
ruiming, maar wij behandelen de 
klant eerlijk. Onze schoenen ko-
men niet voor een paar dubbel-
tjes uit China, waarna we ze voor 
belachelijke marges wegzetten. 
Onze schoenen staan voor eerlijke 
prijzen in de winkel. Daarnaast blij-
ven we klachten goed oplossen en 
contact met onze klanten vinden 
we heel belangrijk. We hebben nu 
een supergoed team van 35 men-
sen en iedereen is enthousiast en 
betrokken. Dat stralen we uit op 
onze klanten.”

Ben je door iemand benaderd om 
mee te doen aan ‘Ondernemer 
van het Jaar 2012’?
“Via mijn moeder ben ik benaderd. 
Ik ken de verkiezing en ik vind het 
een eer dat ze me gevraagd heb-
ben. Ik doe er dan ook graag aan 
mee. Het is goed om over je bedrijf 
te praten en er mee bezig te zijn. 
Het is altijd positief als ik de visie 
van andere mensen hoor. Ook 
voor mijn netwerk is het goed.”
DeMooiRooiKrant wenst Bas van 
Heeswijk veel succes in de ver-
kiezing ‘Ondernemer van het Jaar 
2012’. Wilt u ook iemand opge-
ven voor de verkiezing? Surf naar 
www.rovjlions.nl en schrijf je favo-
riete ondernemer in.

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

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.

Gemoedelijk Gastvrij Groen: 
nieuwe welkomstborden voor Rooi

‘Gemoedelijk Gastvrij Groen’ is de 
welkomstgroet die vanaf vorige 
week vrijdag bij de belangrijkste 
toegangswegen van Sint-Oeden-
rode te lezen valt. Burgemeester 
Maas onthulde samen met ge-
meenteraadslid Hans Hulsen het 
eerste bord in Boskant, de woon-
plaats van Hulsen.

Inwoners, bestuur en ambtenaren 

van Sint-Oedenrode dachten mee 
over het meest passende welkom.  
Een comité, dat onder andere be-
stond uit wethouder Jeanne Hen-
driks en enkele ambtenaren, koos 
uiteindelijk voor ‘Gemoedelijk 
Gastvrij Groen’. Ook de burgers 
die stemden, kozen voor deze 
slogan die voortaan op achttien 
borden – verspreid over heel Sint-
Oedenrode – te zien is.

Burgemeester Maas: “De borden 
zijn onderdeel van de nieuwe huis-
stijl van de gemeente. Op het wel-
komstbord staat óók nog steeds 
de titel ‘Groenste dorp van Europa 
in 2000’, want we zijn nog steeds 
trots op deze titel. Met deze slo-
gan laten we zien dat we modern 
en vooruitstrevend zijn met een 
knipoog naar het verleden.” 

De komende weken bezoeken vele 
toeristen het mooie Sint-Oedenrode. 
Daarom hebben de medewerkers 
van de gemeentewerf de borden 
zo snel mogelijk geplaatst. De oude 
borden gaan naar de gemeentewerf. 
Er zal er ook nog een worden opge-
hangen in het gemeentehuis. 

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Bas van Heeswijk voor zijn filiaal in Sint-Oedenrode

WIJ ZIJN VAN 
20 T/M 29 AUGUSTUS 

GESLOTEN

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

Comité bedankt sponsoren voor 
speeltuin Rooise Zoom
Vorige week werd de speeltuin in 
de wijk De Rooise Zoom onthuld. 
In de Dominee Hoogeveenstraat 
welteverstaan. De buurt is ontzet-
tend tevreden met het resultaat. 
Het comité bedankt de sponsoren.

Het comité dat er voor zorgde dat 
de speeltuin er kwam is erg blij met 
de vele sponsoren die zich hebben 

aangemeld om het project te reali-
seren.  Hendriks Bouw, Fred van de 
Laar grondwerken, Wovesto, de Li-
ons, de Kiwanis, Bart Klerkxs Hove-
niers en de gemeente Sint-Oeden-
rode deden een duit in het zakje 
of sprongen op een andere manier 
bij.  Dat gold ook voor de buurt-
bewoners. Ook van hen kreeg het 
comité de volle medewerking.  

Raadsvergadering lang, 
rommelig en vaag
Dat heel lang vergaderen niet per 
se betekent dat er veel of belang-
rijke besluiten worden genomen 
was langer bekend, maar de Rooi-
se gemeenteraadsvergadering 
maakte het donderdag wel heel 
bont. De vergadering duurde meer 
dan 3 ½ uur. Er werd geen kader-
nota maar een kaderbrief vastge-
steld, zonder duidelijkheid waar 
de 1,1 miljoen bezuinigingen van-
daan gehaald gaan worden. 

Bij de herijking van de Rooise 
draad, het tweede en laatste in-
houdelijke agendapunt, was de 
vergaderorde aanvankelijk ver te 
zoeken. Burgemeester Peter Maas 
verzocht de fracties om niet zoals 
gebruikelijk via de voorzitter het 
debat te voeren, maar om recht-
streeks met elkaar in discussie te 
gaan. “Het is weer mooi georgani-
seerd vanavond,” verzuchtte Jan-
neke van de Heuvel (HvR/PvdA) 
na de eerste chaos. “Laten we niet 
discussiëren maar ieder zijn eigen 
ding zeggen.” Ze vergeleek de 
Rooise Draad, waarin het woord 
“eigenzinnig” was verweven, met 
het visiedocument van de gemeen-
te Eindhoven. “Hoezo eigenzinnig, 
als we allemaal het zelfde willen?” 
Maas bestreed dat. “Onze ambitie 
vind je niet in een grote stad.”

Naast scepsis waren er ook op-

stekers. Dat Rooi volgens Elzevier 
hoog scoort als gezellig dorp en 
bedrijventerrein De Kampen in 
de top van de beste bedrijventer-
reinen van Brabant is vermeld was 
inmiddels wel bekend, maar toen 
Freek Glorius (VVD) meldde dat 
de leegstand in Rooi tot de laagste 
van de regio behoort, gloeiden de 
oortjes nog even na.   

Al met al werd nauwelijks duide-
lijk of de adviezen van de frisden-
kers, die overigens overladen wer-
den met complimenten, worden 
opgevolgd. Alleen de adviezen 
die niét worden gevolgd werden 
genoemd: over de ambtelijke en 
bestuurlijke organisatie, en over 
de gemeentelijk samenwerking, al 
was de reden daarvan niet ieder-
een duidelijk. Niet meer bouwen 
in de kerkdorpen, een suggestie 
van de frisdenkers, had volgens 
portefeuillehouder Cees van Ros-
sum maar een beperkt effect op 
de leefbaarheid. “Het aantal basis-
voorzieningen, scholen en vereni-
gingen, die maken de leefbaarheid 
in de kerkdorpen.” Maar als de in-
stroom op het basisonderwijs niet 
snel verbetert zit de nieuwe Holm 
straks zonder school, merkte Frans 
van den Boomen (BVT) nog even 
op. Met een applaus voor de fris-
denkers werd de vergadering uit-
eindelijk besloten. 
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Workshop Visagie KBO ging voor schoonheid

Een gezellig groepje dames kwam 
4 juli af op de workshop Visagie. 
Een schoonheids oefening met 
een mooi resultaat dat werd gege-
ven door Jose van Boxmeer van de 
Rooise Salon en Birgit Hermsen 

(zelfstandig make-up specialiste 
en adviseur). 

Bij binnenkomst in de speciaal inge-
richte ruimte zag het er al heel mooi 
uit met een tiental spiegels, diverse 

make-up brochures, posters en een 
gevarieerd pakket aan artikelen. De 
dames gaven op een persoonlijke 
manier voorlichting over wat wel en 
beter niet kan. Om een goed begin 
te maken dien je de huid goed te 
reinigen, met vocht in te brengen 
en vervolgens goed te voeden. 
Verder werden er tips gegeven om 
een make-up te gebruiken die qua 
samenstelling en kleur goed bij een 
type huid past. Ook leerden de da-
mes hoe je de ogen goed kan op-
maken. En wel alles zodanig dat dit 
alles een natuurlijke indruk geeft en 
dat je er toch net weer anders uit-
ziet dan je dagelijkse uitstraling. 

De dames werden er steeds en-
thousiaster door en wilden ook nog 
even ‘proeven’ van de nieuwe lijn 
van natuurvriendelijke producten 
die goed aansluiten bij de tijdgeest 
van vandaag. Over de voorlichting 
en het resultaat waren de dames 
zeer tevreden. Er werden over en 
weer dan ook de nodige compli-
menten aan elkaar gegeven. 

Geslaagd!
Orthopedagoog
Milou Proficiat!

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

opruiming ToT 50% 

Geboren
TIEME

9 juli 2012
Zoon van Joep en Karin Dekkers

broertje van Ole en Melle
Hongerstraat 8

5492 VE Sint-Oedenrode

Nog geen grijs haar, 
maar al wel 50 jaar!

Proficiat! 
Papa en mama, Jan, Malou, 
Jessie, Hans, Nienke, Mats, 

Fedde, Ton, Hella, Daan, 
Tom en Pleun

Kelly eindelijk 
18 en volwassen!

Heerlijk Zomerfruit 
Frambozen

Blauwe 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

Afgestudeerden 

Fontys Pabo Veghel

Ilona van Galen
Sanne Vervoort

Hoera, wij zijn weer oma en opa 
geworden.

Geboren 9 juli 2012
onze kleindochter

LINDE

zusje van maliya

Dochter van Wesly van Aarle en 
Irma driessen

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Stefan van Bokhoven

Met het behalen van het rijbewijs

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

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Winnaars kleurplatenwedstrijd gastouderbureau 
ViaViela Sint-Oedenrode bekend

Lenne Kersten (3 jaar), Lana Hoevenaars (5 jaar) en 
Merel Migchels (3 jaar) zijn de drie winnaars van de 
kleurplatenwedstrijd die Gastouderbureau ViaViela 
Sint-Oedenrode de afgelopen maanden organiseerde.

De wedstrijd stond geheel in het teken van het 99-jarig be-
staan van dierenpark Burgers’ Zoo in Arnhem. Kinderen in 
de leeftijd tot 12 jaar konden een kleurplaat inkleuren, be-
plakken of schilderen en maakten met hun inzending kans 
op vele prijzen. Uit alle inzendingen zijn de meest creatieve 
kleurplaten gekozen. 

De prijzen
Lenne Kersten won de eerste prijs die bestond uit twee 
entreekaartjes voor het dierenpark en een 2-tal leerzame 
knutsel/oefenboeken. Lana en Merel gingen er allebei 
vandoor met een Burgers’ Zoo aardvarkenknuffel en ook 
een leuk oefenboek. De gelukkige winnaars hebben in-
middels hun prijs uitgereikt gekregen door Ellen Habra-
ken ViaViela-consulente van ViaViela Sint-Oedenrode. 

Gastouderopvang
De wedstrijd was een initiatief van het landelijk opere-
rende ViaViela, waar ViaViela Sint-Oedenrode deel van 
uitmaakt. Het gastouderbureau heeft 67 vestigingen in 
heel Nederland en is daarmee het grootste gastouderbu-
reau van Nederland. Kijk voor meer informatie op 
www.viaviela.nl.

Lenne Kersten met haar mama. 
Ze won de eerste kleurplatenwedstrijd.

Markt 28
5492 AB Sint-Oedenrode

Tel.0413-477030
www.geritsmode.nl

Laat de zomer maar beginnen, 
loop eens bij 

Gerits Man en Mode binnen

Stoere shirts 

Groen stroken

Van beplanting naar gazon of 
bloemweide

De gemeente is afgelopen don-
derdag begonnen met het om-
vormen van groenstroken in Sint-
Oedenrode. De Corridor was als 
eerste aan de beurt. 

Weken geleden kwam het nieuws 
al naar buiten dat de gemeente  

ongeveer 3 ha. aan groenstroken 
om wil vormen van opgaande 
beplantingen naar maaigazon of 
bloemweide. Met als doel om een 
uiteindelijke jaarlijkse besparing 
van 22000 euro per jaar te reali-
seren. Het plan werd door de ge-
meenteraad goedgekeurd. 

Bezorgdheid over voortgang Buurtbemiddeling

In 2008 werd het initiatief Buurtbe-
middeling ingevoerd in de gemeen-
ten Sint-Oedenrode, Schijndel en 
Sint-Michielsgestel. Geluidsover-
last, slecht onderhouden voortuinen 
of een tak die net iets te ver over de 
schutting groeit. Het kan conflicten 
oproepen in de buurt. Voorheen 

moest de politie deze zaken van A 
tot Z oplossen, maar sinds vier jaar 
nemen de vrijwilligers van Buurt-
bemiddeling het stokje over. De re-
acties zijn zeer positief, zowel van 
burgers die er mee gewerkt hebben, 
als van de politie. Door de bezuini-
gingen van de gemeente bestaat de 

kans dat het project moet stoppen. 
Elly Vissers, contactpersoon van 
buurtbemiddeling Schijndel, is zeer 
bezorgd.

Buurtbemiddeling in Sint-Oedenro-
de loopt via Welzijn Salus en wordt 
ondersteund door woningbouwver-

eniging Wovesto en de gemeente. 
Van hen krijgt het initiatief de no-
dige subsidie. Elly: “Een paar we-
ken geleden las ik een bericht in de 
krant waarin de wethouder vertelde 
dat er geen heilige huisjes meer zijn 
als het gaat om bezuinigen. Dat 
maakte me bezorgd.” Volgens de 
Schijndelse is Buurtbemiddeling on-
misbaar geworden in de Rooise sa-
menleving. Speciaal geselecteerde 
en opgeleide vrijwilligers worden 
ingeschakeld als bemiddelaar. Zij 
proberen de bewoners, die onenig-
heid met elkaar hebben, samen 
rond de tafel te krijgen. Frans van 
Rozendaal, wijkagent in Sint-Oe-
denrode, schetst de noodzaak van 
Buurtbemiddeling. “Sommige ge-
vallen hebben niet onze prioriteit. 
Die zijn dan voor ons te tijdrovend. 
Tijd die we hard nodig hebben voor 
‘belangrijkere’ zaken. We schakelen 
dan meteen de Buurtbemiddeling 
in. Zij verschijnen in burger en zijn 
totaal onafhankelijk. Er zijn al een 
paar voorbeelden waarbij wij de 
mensen niet aan tafel kregen, terwijl 
de Buurtbemiddeling dat wel luk-
te.” “Dat is nu juist de toegevoegde 
waarde”, zegt Elly. “Mensen vin-
den het vaak prettig dat de bemid-
delaars geen uniform aan hebben 
en dat er niet zo’n gestreepte auto 
voor de deur staat. Daarbij hebben 

ze ook nog eens alle tijd voor ze.” 
Vorig jaar had Rooi zo’n twintig ca-
sussen waarbij buurtbemiddeling in 
actie moest komen. 
Het grootste gedeelte van de subsi-
die gaat op aan de opleiding van de 
toekomstige Buurtbemiddelaars. De 
cursus duurt vijf dagdelen en wordt 
gehouden bij het Centrum Crimina-
liteit en Veiligheid. “Ze leren hoe ze 
binnen moeten komen bij mensen, 
hoe conflicten opgelost kunnen 
worden, maar vooral leren ze luis-
teren. Dat is misschien wel het be-
langrijkste. De mensen willen hun 
zegje doen en dat kan heel gemak-
kelijk tegen de buurtbemiddelaar. 
Samen wordt dan gezocht naar een 
geschikte oplossing, waarna dat 
vastgelegd wordt in een contract”, 
aldus Elly. 

“Het zou heel erg zijn als de ge-
meente op ons gaat bezuinigen”, 
vervolgt ze. “Den Haag is enthou-
siast over ons en zelfs de Rijdende 
Rechter beveelt ons aan. Ook de 
politie zal niet blij zijn, want we ont-
lasten ze enorm en werken preven-
tief.” In afwachting op het vaststel-
len van de kadernota in november 
is Buurtbemiddeling al hard op zoek 
naar nieuwe inkomsten. “Daar zijn 
we druk mee bezig, maar het valt 
niet mee”, besluit Elly.

Frans van Rozendaal en Elly Vissers

Voorkom vakantiestress: beveilig uw huis tegen inbrekers
Slot opengebroken, ruit ingeslagen, 
een koevoet tussen de deur en alles 
overhoop gehaald: u komt thuis en 
ontdekt dat een inbreker uw emo-
tioneel waardevolle spullen heeft 
meegenomen. En misschien nog wel 
het ergste... er heeft een onbekend 
iemand door uw huis gelopen en 
aan uw spullen gezeten, misschien 
wel in uw bed gelegen. U voelt zich 
niet meer veilig in uw eigen huis en 
slaapt slecht.
 
Een inbreker vertelt: “Ik sta er regel-
matig van te kijken hoe makkelijk het 
mij gemaakt wordt. Het enige wat ik 
moet doen, is goed opletten. Post 
steekt uit de brievenbus, gordijnen 
zitten dicht en het licht is ’s avonds 
uit. Dan weet ik al genoeg en ga ik 
’s nachts binnen een kijkje nemen. 
Bij veel huizen zie je een wc-raampje 
openstaan. Misschien lekker voor de 
frisse lucht, maar voor mij een uitno-
diging om er een koevoet tussen te 
steken en het huis leeg te halen.”
 Gemiddeld kost het een inbreker 
maar drie minuten om uw huis bin-

nen te komen, waardevolle spullen 
mee te nemen en het hazenpad te 
kiezen.
 
Terwijl veel mensen vakantie vieren 
in binnen- en buitenland, slaat het 
dievengilde toe. De politie waar-
schuwt dat inbrekers doelgericht 
op zoek gaan naar woningen, waar 
duidelijk niemand thuis is. Bij twijfel 
gaan ze eerder een straatje verder. 
Ook wanneer er onlangs bij u in de 
straat ingebroken is, loopt u meer 
risico om het volgende slachtoffer 
te worden. U doet er goed aan uw 
woning goed af te sluiten en een be-
woonde indruk achter te laten.
 
Wist u dat: 
- slechts 1 op de 9 getuigen van een 
misdrijf (direct) melding doet van 
een heterdaadsituatie?
 - 10% van de daders verantwoor-
delijk is voor 70% van de inbraken? 
- inbrekers vaak teruggaan naar de-
zelfde woning of dezelfde wijk of 
buurt? 
- inbrekers vaak meerdere inbraken 

in een straal van 200 tot 500 meter 
plegen? 

Wilt u dat wij inbrekers pakken? Zorg 
er dan voor dat we ze op heterdaad 
kunnen betrappen. Vertrouwt u een 
situatie niet? Bel ons dan direct, ook 
als u twijfelt. Meld verdachte perso-
nen, vreemde auto’s of situaties direct 
bij de politie via 112. Daarnaast kunt 
u preventieve maatregelen nemen, 
zoals het zorgen voor degelijk hang- 
en sluitwerk en de woning goed af-
gesloten achterlaten als u weggaat. 
Voor tips en informatie over het of-
fensief in de strijd tegen woningin-
brekers kunt u terecht op de speciale 
website www.samentegeninbrekers.
nl of volg ons op Twitter: www.twit-
ter.com/Tegeninbrekers. Ook op 
www.politiekeurmerkveiligwonen.nl 
vindt u preventietips.
 Het twitteraccount @uwinbre-
ker houdt u de komende tijd weer 
scherp. Volgen dus.
 Let in de zomerperiode ook extra op 
het huis van uw buren! 



Woensdag 11 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 7

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Kees Ploegsma zet zich in als ambassadeur

Golfevenement voor Stichting Soulmates in Sint-Oedenrode                   
Marcel Gordijn uit Sint-Oeden-
rode is druk bezig met de orga-
nisatie van een golfevenement 
waarvan de opbrengst gaat naar 
Stichting Soulmates. Een goede 
kennis van hem, Kees Ploegsma 
(o.a. bekend van zijn periode als 
Technisch Directeur bij PSV) heeft 
toegezegd om Gordijn bij te staan 
als ambassadeur. Enkele bedrijven 
hebben zich al ingeschreven voor 
het evenement dat op 11 septem-
ber plaatsvindt bij Golfclub De 
Schoot in Sint-Oedenrode.

Stichting Soulmates is een jonge or-
ganisatie die mensen met een licht 
verstandelijke beperking (LVB +) 
ondersteund. Dit doet het op een 
menselijke en holistische wijze 
door individuele één op één be-
geleiding. De Stichting vindt dat 
iedereen recht heeft op deze aan-
dacht en werkt nauw samen met 
ondernemers en bedrijven. Zo pro-
beert het de participatie met de 
samenleving op verschillende ma-
nieren te bevorderen.  

Sinds januari van dit jaar werkt 
Stichting Soulmates, nauw samen 
met Stichting Jong Onafhankelijk 
Bestaan. Een initiatief van Rooi-
enaar Marcel Gordijn. Het doel 
van de samenwerking met Stich-
ting JOB is om deze jongeren met 

een beperking aan een passende 
baan te helpen. Met andere woor-
den, de afstand tot werk voor deze 
doelgroep te verkleinen.

“We hebben al een aantal mensen 
met een beperking succesvol aan 
een baan geholpen. Sommigen 
zijn zelfs ingeschreven als ZZP’er. 
Als voorbeeld noem ik een stuka-
door en iemand die in de asbest-
sanering is gaan werken. Met de 
nodige begeleiding redden ze het 
prima”, noemt Marcel twee voor-
beelden. Kees Ploegsma helpt hem 
daar graag bij. Ploegsma: “Met 
name omdat deze groep mensen 
vaak wel wil werken, maar niet 
aan een baan kan komen. Daarom 
moet deze Stichting meer voet aan 
de grond krijgen en daar werk ik 
graag aan mee.”

Het golfevenement van dinsdag 11 
september zal voor een gedeelte 
bestaan uit een golfclinic voor be-
ginners en uit een wedstrijd voor 
de meer ervaren golfer. Bedrijven 
of personen die een geweldige dag 
willen beleven, maar vooral ook 
een steentje willen bijdragen aan 
de Stichting mogen zich melden via 
marcel@stichtingsoulmates.nl. Daar 
kan overigens iedereen terecht 
voor vragen. Binnenkort hoort u 
meer over het evenement.

Kees Ploegsma (l) ondersteunt Marcel Gordijn door zich 
als ambassadeur in te zetten voor Stichting Soulmates

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

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

Strekenproeverij van den elsen - Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND Son en Breugel
email: info@gertrudahoeve.nl - telefoon: 0499 - 471 037 - www. gertrudahoeve.nl

In de maand juli een lekker streekproduct bij de koffie!

Burendag 'koppen bij elkaar'! 
Het is voor buurtorganisaties mo-
gelijk een aanvraag tot € 500,= in 
te dienen bij het Oranje Fonds om 
hun Burendagplan te kunnen uit-
voeren.
 
Op 22 september viert Nederland 
voor de zevende keer Burendag. 
Voorgaande jaren was het steeds 
een groot nationaal feest. In 2011 
deden in heel Nederland ruim 1 
miljoen mensen mee! Samen on-
dernamen zij allerlei activiteiten 
die de buurt leuker maakten en 
hen nader tot elkaar brachten. Bu-
rendag is een initiatief van Douwe 
Egberts en het Oranje Fonds en 
wordt ieder jaar op de 4e zaterdag 
in september gevierd. Dit jaar is 
het ook mogelijk om geld aan te 
vragen bij het Oranje Fonds wan-
neer je Burendag op 21 of 23 sep-
tember viert.

Voorbereiding en uitvoering
Het thema van Burendag is ‘kop-
pen bij elkaar’. Dus: Koppen bij 
elkaar en verzin samen een goed 
idee voor Burendag. En ook: Kop-
pen bij elkaar en ga samen Buren-
dag vieren! Op Burendag voeren 
buren overal in Nederland hun 
goede ideeën uit, van buurtont-
bijtjes tot zeskampen en schoon-
maakacties, eventueel met een 
bijdrage van maximaal € 500 van 
het Oranje Fonds.

Dit jaar willen het Oranje Fonds en 
Douwe Egberts er een nóg groter 
succes van maken. Deze zomer 
gaan wij daarom heel Nederland 
de vraag stellen: ‘Wat doe jij op 
Burendag?’

Burendag nationale feestdag
Op initiatief van Douwe Egberts 
vierden we in 2006 voor het eerst 
Burendag in Nederland. In 2008 
ontstond de samenwerking tus-
sen Douwe Egberts en het Oranje 

Fonds. Het Oranje Fonds is het 
nationale fonds voor sociale initia-
tieven en bevordert de samenhang 
tussen groepen mensen. Met Bu-
rendag willen beide organisaties 
mensen dichter bij elkaar brengen. 
Douwe Egberts brengt buren met 
elkaar in contact, met een goede 
kop koffie. Met koffie kun je echt 
even de tijd nemen voor je buren. 
Koffie is voor buren het begin voor 
het leggen en versterken van de 
contacten. En die contacten zijn de 
basis voor een leuke Burendag!

Het Oranje Fonds steunt sociale 
initiatieven en bevordert zo con-
tact en verbinding tussen groepen 
mensen. Ook met Burendag willen 
wij mensen dichter bij elkaar bren-
gen. Daarom is het voor buurtor-
ganisaties mogelijk een aanvraag 
tot € 500,= in te dienen bij het 
Oranje Fonds om hun Burendag-
plan te kunnen uitvoeren. (Bron: 
www.sint-oedenrode.nl)

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
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Hoofdsponsors:

ADR Bas Hermes                                                                          
Autoschade Lambert B.V.

Vanouds
Frietfeest

Albert Heijn  
Caravantechniek van Uden
De Rooyse autobedrijven 

Bramax Automotive
MK2 

Krans Hoveniers
Kiwanis 

KBVW Berry van Weert
Bouwgroep van Stiphout                                                              

Esso Bongers
Rabobank                                                                                      

IAK verzekeringen
Olland dreijt dur                                                                            

Verbakel B.V.
Cafetaria de Mert                                                                         

Forum
Manege de Pijnhorst

DeMooiRooiKrant
 

Dommelfruit
Onderhoudsbedrijf Henri van de Ven

Keizerskroon bloembinderij                                                          
Winkeliers de Markt

Bakkerij Bekker                                                                             
van Kaathoven milieu B.V.

Trido IT- groep 
Neggers Eurotrans

Bakkerij Foolen                                                                             
Winkeliers Hertog Hendrikstraat

De Leijer                                                                                        
Houtzagerij-Houthandel Gebr.Smetsers

Mars Veghel                                                                                 
Switch Fashion & Lifestyle

Masta aanhangers                                                                       
Glaszettersbedrijf Leenderts B.V.

Mc Donalds                                                                                 
Bikeshop Nijnsel
Slagerij Verheijen

Drankhandel van Boxmeer
B&D Sfeerbeheer

Twins Cooking
EMTE

Boomkwekerij Gebr. van de Berk
Huwa

Van Kuringe Adviesgroep
Emvo Techniek

Gezamenlijke horeca Sint-Oedenrode
MooiRooi.nl 

De Zevensprong 2012 was weer geweldig!
Vrijwilligers en sponsors bedankt!

 
Stichting de Zevensprong

7-SPRONG 
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STRIPHELDEN 

GEZOCHT!



Woensdag 11 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9
Teleurstellende afsluiting 
Zevensprong 2012

Vorige week vond de Zeven-
sprong plaats en het was weer 
een groot succes. De hele week 
is alles perfect gelopen met veel 
enthousiaste reacties en allemaal 
blije kinderen.

We hadden een geweldige groep 
vrijwilligers, alles zat mee en zelfs 
het weer was uitermate goed. De 
domper voor de organisatie was 
op zaterdagmorgen dan ook des te 
groter toen bleek dat het sponsor-
bord op de Markt was vernield. Het 
bord is flink beschadigd, 2 bordjes 
zijn vernield en 2 zijn er verdwenen. 
De totale schade voor de organisa-
tie is ongeveer 175-200 euro.

Erg jammer dat sommige men-

sen niet van andermans spullen af 
kunnen blijven en dat dit geld niet 
ten goede komt aan de kinderen. 
Heeft u afgelopen vrijdag nacht 
iets gezien of heeft u meer infor-
matie? Dan kunt u zich melden bij 
ondergetekende of de politie.
 
Namens Stichting de Zevensprong
Martin van Hastenberg, voorzitter
info@zeven-sprong.nl
Klaproosstraat 5
5492 KC Sint-Oedenrode
06-22461100

Lieve mensen van de  Zevensprong: 
bedankt!
Afgelopen week deed mijn oudste zoon Jip voor het eerst mee met de 
Zevensprong. Voor hem was dat spannend, zo’n eerste keer, maar voor 
mij net zo goed. Je laat toch maar even je kind achter in de handen van 
mensen die je niet kent. Met heel veel andere kinderen, okee, maar toch, 
spannend. 

Maar hoe geweldig is het geweest, zeg! Elke dag weer een stralend snoet-
je, met rode wangen van de zon of van de vermoeidheid. “Het was hart-
stikke leuk, mam! Kijk, dit is ons schilderij! Wij hadden de handschoen van 
Buzz Lightyear gevonden! We zijn naar Dippiedoe geweest met de bus! 
Mag ik morgen weer? Ja? Yeah!” Hoe trots ben ik op mijn kleine grote 
vent. En hoe trots ben ik op Sint-Oedenrode. Dat hier zo’n geweldig eve-
nement al jaren zo succesvol is. Dat dankzij al die sponsoren de kinderen 
zo’n geweldige week mogen hebben. Laagdrempelig. Positief. En wat is 
een enorm DANKJEWEL hier op zijn plaats. DANKJEWEL aan al die vrij-
willigers (wat zijn het er veel!), die dit fantastische gebeuren mogelijk ma-
ken. Daar wordt mijn hart heel warm van. DANKJEWEL! Ook namens Jip!

Lezerspodium....
Door: Sas Evers

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

Albert Heijn schenkt geldbedrag 
aan Zevensprong

De Zevensprong is weer ten einde. 
Het evenement voor kinderen in 
Sint-Oedenrode is wederom naar 
volle tevredenheid verlopen. Voor 
zowel de ouders als de deelnemen-
de kinderen. Voorzitter Martin van 
Hastenberg keek naar volle tevre-
denheid terug, maar kreeg echter 
nog een heerlijk toetje voorgescho-
teld door Ger Koopman, eigenaar 
van Albert Heijn  Sint-Oedenrode. 
Uit zijn handen ontving hij afgelo-
pen maandagmiddag een cheque 

ter waarde van €450,- De afgelo-
pen weken koppelde Koopman een 
Albert Heijn actie om het huismerk 
te promoten aan de Zevensprong 
als goed doel. Een percentage van 
de actie was voor de Zevensprong. 
Koopman onderstreepte nog maar 
eens hoe belangrijk hij het evene-
ment vindt voor Sint-Oedenrode 
en heeft alweer plannen voor vol-
gend jaar. “We hebben ontzettend 
veel positieve reacties gehad”, ver-
klaarde hij.

Martin van Hastenberg (l) was erg blij met de cheque. “Een mooi bedrag 
waar we zeker iets leuks mee kunnen gaan doen”, verkondigde hij. 

Vervolg voorpagina

Geslaagde Zevensprong 2012 zit er alweer op
De Zevensprong ging op dinsdag 
van start met een heuse striphel-
denparade. In deze parade wa-
ren vele striphelden en bijzondere 
voertuigen te zien. Tijdens de pa-
rade werd een koffertje gestolen 
door de Zware Jongens. Het werd 
de taak van de kinderen om hier 
tijdens de week naar op zoek te 
gaan. Op dinsdag was er een spel- 
en knutselcircuit, en een voorstel-
ling van Luuk’s poppentheater.

Op woensdag was het tijd voor 
een levend ganzenbord en de 
super zeskamp. Er werd flink ge-
klommen, geklauterd en gespron-
gen. Ook was er heerlijke popcorn, 
en niet te vergeten veel drinken. 
Wat een dorstig weer was het! Li-
ters ranja en water vlogen er door.
Het levend ganzenbord in en 
rondom park de Kienehoef was 
ook een succes. De kinderen be-
antwoordden vragen, deden spel-
letjes en zochten ondertussen naar 
de Zware Jongens.
Helaas werden de Zware Jongens 
niet gevonden, maar wel een 
handschoen van Buzz Lightyear. 
Omdat de kinderen een stuk dich-
terbij het vinden van de Zware 
Jongens waren gekomen, moch-
ten ze op donderdag genieten van 
een uitstapje met de bus.

’s Ochtends om half negen ston-
den de eerste kinderen al klaar 
om met de bus op stap te gaan. 
Voor veel kinderen (en ouders) is 
dit een spannende dag, want voor 
velen is het de eerste keer dat ze 
zonder ouders op pad gaan. Om 
half 10 vertrokken er vier bussen 
naar…ja, dat was een verrassing. 
Heel lang spannend was het niet, 
want na een korte busrit was de 
bestemming Dippie Doe bereikt. 
Hier hebben de kinderen zich zo-
wel buiten als binnen prima ver-
maakt. Het was opnieuw prachtig 
weer, en een heerlijke dag,

De volgende dag waren we te gast 
op de Odaschool. In de ochtend 
stond er een vossenjacht op het 
programma. De kinderen gingen 
op zoek naar zo’n 30 stripfiguren 
die in het dorp rondliepen. Bij elk 
stripfiguur kregen ze een puz-
zelstukje of iets lekkers. Door de 
puzzel te maken werd de schuil-
plaats van de Zware Jongens zicht-
baar. Aan het begin van de mid-
dag scheurden de Zware Jongens 
in hun cabrio langs de school en 
konden ze door de striphelden te 
pakken worden genomen. Het 
zilveren koffertje was weer terug! 
Hoera!

Vrijdagmiddag was er een span-
nende bingo. Iedereen deed en-
thousiast mee en ging met een 
mooie prijs naar huis. Na de bin-
go werd de week afgesloten. Als 
eerste door de vrijwilligers, ehbo 
en kerngroep te bedanken. Ook 
werden er drie jubilarissen in het 
zonnetje gezet en werd er afscheid 
genomen van Carla van Heesch. 
Carla is sinds het oprichten van de 

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

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

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

Maaiers vakantieperiode Mooi Rooi.indd   1 6/18/2012   1:36:59 PM
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Zevensprong, 26 jaar geleden, vrij-
williger en kerngroeplid geweest. 
“Ik heb het alle jaren met veel ple-
zier gedaan, maar ga nu stoppen 
met de kerngroep.  Ik verdwijn niet 
helemaal uit beeld en zal achter de 
schermen zeker mee blijven hel-
pen”, aldus Carla.

Toen was het tijd om het winnen-
de groepje bekend te maken. De 
Asterixen hebben deze week de 
meeste punten gehaald, en win-
nen daarmee de Zevensprong! 
Hierna gingen alle groepjes één 
voor één naar buiten en werden er 
door de kinderen als afsluiting 300 

ballonnen opgelaten. Nu is het 
even afwachten welke ballon het 
verste komt.
De kinderen werden opgewacht 
door hun ouders en andere be-
langstellenden, en gingen allemaal 
moe maar voldaan naar huis.
De organisatie kijkt terug op een 
perfecte week!

Op de website 
www.zeven-sprong.nl zijn vele 
foto’s te vinden.
Ook staan daar foto’s op van de 
gevonden voorwerpen.

Bestel een foto uit DeMooiRooiKrant! 

Staan er foto's in de krant die van u of voor u een bijzondere betekenis hebben? 
DeMooiRooiKrant biedt aan lezers de mogelijkheid een full colour foto-afdruk te bestellen. 

Het formaat van de foto-afdruk is 20x30 cm. 
Een foto uit de krant kost € 5,95. 

Contante betaling op het kantoor Heuvel 17 Sint-Oedenrode. 
Stuur een mail met het week nummer + pagina nummer naar 

redactie@denmooirooikrant.nl 

DeMooiRooiKrant de informatiekrant van Sint-Oedenrode en omstreken.
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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

De Beurs blijft aan de weg timmeren

Frisfeesten zijn in. Dat zijn partij-
en waarop alleen maar fris wordt 
gedronken. Ook De Beurs gaat 
daarin mee met het Hillstreet juni-
or concept. Afgelopen vrijdag viel 
de opkomst wat tegen door de 
vakantietijd, maar iedere maand 
begroet Hillstreet junior de Rooi-
se jeugd om een gezellig feestje te 
bouwen. Dat is nog één initiatief 
van de kersverse uitbaters Edwin 
Gordijn en Sander van de Ven. De 
heren zitten absoluut niet stil.

Een goed voorbeeld daarvan is het 
restaurant. Iedere maand vindt er 
een thema avond plaats. Op 28 juli 
is het Italiaanse avond. Alles, maar 
natuurlijk vooral de gerechten, zal 
in het teken staan van de Italiaanse 
keuken. Eind juni was er een culi-
naire rondreis. Dat was een groot 
succes volgens Sander van de Ven. 
“Het was druk en zo lieten we onze 
gasten zien wat we in huis hebben. 
Tijdens de culinaire rondreis kregen 

ze allerlei gerechtjes voorgescho-
teld die op onze kaart staan. De 
reacties waren positief.”
Ook is De Beurs al druk bezig met 
de programmering van Rooi Ker-
mis. Een mooi element daarin is 
Hillstreet Classic. Het restaurant 
wordt omgebouwd tot café en 
daar komen allerlei Rooise artiesten 
optreden. Op zondag De Sanseve-
ria’s, Rockin’ Daddy op maandag 
en Rian van Langen met Ryder op 
dinsdag. In de grote zaal is het de 
hele kermis tijd voor Hillstreet XXL, 
zoals het complete programma 
voor de jeugd wordt genoemd. Op 
zondag komt feest-dj Ruud knal-
len en tijdens de roze maandag 
draaien alleen vrouwelijke dj’s. Na-
tuurlijk alleen op die dag speciale 
acties voor de dames. Op woens-
dagavond gaat het er wat harder 
aan toe. Dat wordt waarschijnlijk 
vrijgehouden voor de hardstyle 
liefhebbers. De rest van het pro-
gramma wordt nog ingedeeld.

advertorial

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)

Te Koop
Riant ruim appartement in Turnhout (België), 

Prive ligging in het groen.
3 slaapkamers, overdekt zwembad.

Info: 0492-367845

AANGEPASTE PRIJS: € 325.000 k.k.

Oerlemans overhandigt eerste 
boek van De Gouden Leeuw

Mari Oerlemans, de 
schrijver van het boek 
‘De Gouden Leeuw 
door de eeuwen heen’ 
heeft vorige week 
woensdagmiddag de 
eerste editie overhan-
digd aan Marcel Merks 
van Bouwgroep Van 
Stiphout. Het bedrijf 
is eigenaar van het 
pand en tevens één 
van de sponsoren van 
het boek.  De over-
handiging vond plaats 
bij het gerestaureerde 
pand.
Het was volgens Oer-
lemans eigenlijk de be-
doeling om het boek 
groots te presenteren 
in de nieuwe Gouden 
Leeuw, maar tot op 
heden is er nog geen 
witte rook voor een 
nieuwe uitbater. Om-
dat het boek binnen-
kort in de verkoop gaat 
werd er voor gekozen 
om woensdag de of-
ficiële overhandiging 
plaats te laten vinden.

Eerste flexkantoren in centrum 
Sint-Oedenrode

Voor het eerst is het mogelijk om 
in het centrum van Sint-Oeden-
rode flexkantoren te huren. Van 
den Berk assurantiën heeft een 
gedeelte van haar pand aan het 
Kofferen hiervoor ingericht. 

Wilt u klanten niet thuis, maar in 
een professionele omgeving ont-
vangen of heeft u een plek nodig 
waar u in een professionele omge-
ving een vergadering kunt beleg-
gen?  Of gaat u uw eigen kantoor 
verbouwen en heeft u tijdelijk een 
andere werkplek nodig?  Van den 
Berk flexkantoren heeft voor u de 
oplossing. Pal tegenover een rui-
me parkeerplaats, in het centrum 
van Sint-Oedenrode, heeft het 
prachtige kantoorruimtes tot haar 
beschikking die klaar zijn voor ver-
huur als flexkantoor. Het gaat om 
drie kantoren en twee vergader-
ruimtes voor respectievelijk 4 en 8 
personen. De ruimtes hebben de 
beschikking hebben over draad-

loos internet en een multifuncti-
onele printer voor professioneel 
gebruik. Ook voor de overige fa-
ciliteiten zoals koffie is het kantoor 
van alle gemakken  voorzien. Per-
fecte voorwaarden om uw werk 
goed te kunnen uitvoeren.

De groep starters en ZZP’ers die 
geen hoge en permanente huur-
kosten wil betalen wordt steeds 
groter. Een flexkantoor is dan de 
ideale oplossing. U huurt een kan-
toor voor de tijd dat u het nodig 
heeft en u betaald dus ook voor de 
tijd dat u het nodig heeft. 

Vooralsnog zijn de kantoorruim-
tes te huren binnen kantoortijden 
(tussen 8.00 en 17.30 uur). Re-
serveren kan heel makkelijk via de 
site www.vdberk-flexkantoor.nl of 
bel naar 0413-420190. Op de site 
staan de prijzen en voorwaarden 
vermeld en is ook direct zichtbaar 
of er plek is. U kunt het dan met-
een reserveren.

advertorial

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Marcel Merks kreeg namens Van Stiphout het 
eerste boek overhandigd van Mari Oerlemans
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Eerlijk over geld

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,78%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast   3,48%
4. 10 jaar vast   4,35% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 10-7. 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 10-7. 
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 compensa-
tieregeling. Volledig transparant en zonder verborgen kosten.  

Bel Sander op 0413-483030 of mail hem.

Frank Schepens winnaar Amigos Menswear / 
MooiRooi EK poule
Jorg van den Eertwegh en Rick 
van Roosmalen vochten open-
lijk voor de eerste plaats in de 
Amigos Menswear / MooiRooi.
nl EK Poule. Maar zoals het oude 
spreekwoord zegt: Als twee hon-
den vechten om een been….Juist, 
Frank Schepens liep er mee heen.

Wat niemand meer voor moge-
lijk hield gebeurde toch. Met een 
grote kikkersprong haalde hij de 
concurrentie nog in. Frank: “Ik 
ben ontzettend blij met deze eer-
ste prijs. Ik zie het als een erken-
ning. Vaak doe ik mee met derge-
lijke poules, maar nooit heb ik iets 
weten te winnen. Eindelijk zit het 
eens mee.” Jorg van den Eertwegh 
had lang zicht op de eerste plaats, 
maar dolf uiteindelijk het onder-
spit. “Ik baal hier stevig van”, zegt 
de Nijnselnaar. “Maar ik gun het 
Frank wel. Hij heeft het verdiend.”
Rick, net als Frank en Jorg lid van 
VV Nijnsel, nam genoegen met 
een knappe tweede plek. Rick: 
“Erg leuk dat Amigos Menswear  
en MooiRooi dit organiseren. 
Bij iedere tussenstand stond het 
zweet in mijn handen. Een tweede 
plek vind ik mooi. Dat had ik nooit 
verwacht.

Oproep reünie 75-jarigen
Naar aanleiding van het succes van de 50, 
65 en 70-jarige reünie wordt er op zaterdag 
8 september 2012 in de Beurs te Sint-Oe-
denrode weer een reünie gehouden voor de 
jongens en meisjes die geboren zijn tussen 
1 april 1937 en 1 april 1938 en die op de 
basisscholen in het centrum hebben gezeten. 
De reünie begint om 14.00 uur en duurt tot 

20.00 uur. Degenen, die zich nog niet heb-
ben opgegeven en hieraan mee willen doen, 
kunnen vóór 1 augustus contact  opnemen 
met: 

Peter Schepers, Hertog Hendrikstraat 9A, 
5492 BA Sint-Oedenrode 
(Tel. 0413-473585).

In de klomp winnaar Frank Schepens. Boven v.l.n.r. Jorg 
van den Eertwegh, Rick van Roosmalen en Paul van den 
Biggelaar namens Amigos Menswear

Maak kennis met de 

maaltijdservice
van Lekker Thuis Blijven Wonen

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

Meer informatie:

lekkerthuisblijvenwonen.nl is onderdeel van:

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

www.lekkerthuisblijvenwonen.nl

Lokaal tarief
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Taandpijn krijgde aalt op zaoterdagaovond
(ongemakken komen altijd op de ongelukkigste momenten)
Bron: Brabants Spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas

BRABANTSE SPREUKEN

 Thema zevensprong was 
“striphelden gezocht”

Jongens, 
jullie kunnen er onderuit

komen hoor, de zevensprong
zit er alweer op.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Als een weerhaan
 

 soms spant 
 de wereld zich
 als een kruisboog
 
 zoekend in een cirkel
 naar een doel
 niet wetend waar het
 onbekende verblijft;
 laag of hoog
 
 de oceaan is tevens
 te groot voor mijn handen;
 ongeacht naar waar ik grijp
 
 en hoe diep ik ook
 in de diepte kijk
 
 mijn gedachten
 zijn als lucht
 eer zij kunnen
 verzanden

 

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:
René Dekkers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Joke Verheggen

Hoge Vonderstraat 36
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Motorclub d’n Dommel schenkt aan goed doel

Afgelopen week had Motorclub d’n 
Dommel uit Sint-Oedenrode haar 
jaarlijkse sponsor avond4daagse 
gehouden. Deze was druk bezocht 
door diverse motorrijders uit Sint-
Oedenrode en omgeving. Het in-
schrijfgeld gaat jaarlijks naar een 

goed doel. Dit jaar gingen alle op-
brengsten naar de Stichting Kanker 
en Talent. www.kankerentalent.nl

Op zaterdag 7 juli werd bij café D’n 
Dommel door leden van Mc D’n 
Dommel een bedrag van € 780,- 

overhandigd aan Fridi v Alebeek 
van Stichting Kanker en Talent. 

Wij willen de mensen bedanken 
die mee hebben gesponsord en 
mee hebben geholpen om dit be-
drag bij elkaar te krijgen.

v.l.n.r. Rene Smeters (Penningmeester Mc d’n Dommel) – Fridi van Alebeek (Bestuurslid 
Stichting Kanker en Talent) – Tinus Verhagen (Voorzitter Mc d’n Dommel) – Paul Kremers 
(Bestuurslid Mc d’n Dommel) – Wijnand Koolen (Eigenaar Cafe d’n Dommel)

Nieuwe regeling aanvraag reisdocumenten
Om de grote hoeveelheid aanvra-
gen van reisdocumenten in goede 
banen te kunnen leiden, heeft het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties een aan-
tal maatregelen genomen, die op 
woensdag 23 mei in werking tre-
den. De maatregelen van het mi-
nisterie hebben te maken met het 
vervallen van de geldigheid van 
kinderbijschrijvingen in het pas-
poort van hun ouders/verzorgers 
vanaf 26 juni 2012, en de hoge 

aantallen reguliere aanvragen van 
paspoorten en identiteitskaarten 
voor de zomervakantie.

Welke maatregelen?
Vanaf woensdag 23 mei 2012 zijn 
de volgende maatregelen van toe-
passing:

•  Geen spoedaanvragen voor kin-
deren jonger dan 13 jaar en 8 
maanden én bijgeschreven in een 
paspoort waarvan de geldigheid 

op of na 1 juli 2012 verloopt, 
tenzij om humanitaire redenen.

•  Aanvragen voor bijgeschreven 
kinderen, jonger dan 13 jaar en 
8 maanden én bijgeschreven in 
een paspoort dat op of na 1 juli 
2012 verloopt, komen in een 
buffer .

Voor meer informatie kunt u kijken 
op www.paspoortinformatie.nl

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

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

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

Zoek de volgende woorden:
vakantieadres, vakantiebaan, vakantiebon, vakantiecursus, vakantiedag, 

vakantieganger, vakantiegeld, vakantiekamer, vakantiekolonie, 
vakantiemaand, vakantieoord, vakantiereis, vakantieseizoen, vakantietijd, 

vakantietoeslag, vakantiewerk, 
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Pim Smit maakte speciaal voor MooiRooi een ‘piece’ in de fietstunnel bij de A50

“Je moet er lang voor oefenen, maar ook een beetje talent hebben’
In Eindhoven is de Berenkuil een 
beruchte plek voor graffiti spui-
ters. Daar mogen ze legaal een 
‘piece’ oftewel ‘masterpiece’ zet-
ten. Er wordt volop gebruik van 
gemaakt. Sint-Oedenrode heeft 
haar eigen Berenkuil(tje). In de 
fietstunnel bij de snelweg wordt 
graffiti spuiten door de gemeente 
gedoogd. Pim Smit, een veertien-
jarige scholier uit Sint-Oedenrode, 
is getalenteerd. Zo nu en dan gaat 
hij naar de tunnel om zijn creatie-
ve brein de vrije loop te laten.

DeMooiRooiKrant kwam Pim on-
langs op het spoor in De Beurs. Spe-
ciaal voor een Hillstreet housefeest 
had hij een prachtige ‘masterpiece’ 
gemaakt. Het was niet zomaar een 
kunstwerk. Nee, de ‘tekening’ was 
in totaal wel een meter of tien lang 
en baarde veel opzien. Vorige week 
trok Pim met maat Wout naar Eind-
hoven om tips te krijgen van al wat 
oudere graffiti -artiesten. Eerder 
kregen ze al eens uitleg van Maar-
ten Spanjers, een dertiger uit Rooi, 
die zich al jaren bezig houdt met 
die hobby. “Ik ben er mee begon-
nen toen ik twaalf was”, zegt Pim, 
die in de derde zit van het tweeta-
lig VWO. “Maarten gaf toen een 
open dag in het tunneltje. Daar 
konden we graffiti komen spuiten 
en hij gaf ons dan uitleg. De spuit-
bussen kregen we gratis. Dat was 

wel fijn, want die zijn best duur!” 

Dat Pim goed kan tekenen open-
baarde zich een aantal jaar eerder 
op de basisschool. Tijdens teken-
lessen zag de leraar dat hij een bij-
zonder talent bezat. ‘Daar moet je 

meer mee gaan doen’, moedigde 
hij aan. Ook Pim zag er een leuke 
hobby in en dus was hij vaak thuis 
bezig met tekenen. Toen hij op de 
middelbare school een les kreeg 
in graffiti was hij verkocht. Pim: 
“We begonnen bij een vriend van 

mij op de 
bouwkeet 
te spuiten. 
Natuur l i jk 
wisten we 
in het begin niet precies hoe alles 
moest maar via You-Tube zijn we 

veel te weten gekomen. Het gaf 
ons tips, maar ook veel inspiratie. 
We gingen steeds vaker spuiten op 
de keet. Nu doen we het nog on-
geveer één keer per maand. In het 
begin maakte ik vooral veel letters, 
maar daar raakte ik een beetje op 
uitgekeken. Nu spuit ik vooral per-
sonen en gebouwen. Daar zit veel 
meer uitdaging in.”

Omdat het veel mensen opvalt wat 
Pim allemaal met een spuitbus kan, 
krijgt de jonge artiest zo nu en dan 
een aanvraag om wat te maken. Zo 
leefde hij zich pas uit op de slaap-
kamer van iemand, waar hij een 
grote wandtekening maakte en 
pas kreeg hij de opdracht om een 
snowboard op te pimpen. Pim vindt 
het prima. Hij geniet er van en ook 

zijn ouders vinden 
het mooi. Maar wat 
vindt hij het leukste 
aan de hobby graf-
fiti spuiten?  “Het 
is kunst. Het moet 
er mooi en strak uit 
zien. Je moet er lang 
voor oefenen, maar 
natuurlijk ook een 
beetje talent heb-
ben. Behalve Wout 
ken ik verder nie-
mand die het doet. 

We zijn zowat de enigen in Rooi en 
dat vind ik wel vet.”

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Een schitterende collectie gemaakt van origineel oud Javaans teakhout.
Hier een paar voorbeelden van deze collectie.

Nieuw

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

3 halen, 
1 betalen !!!

Dit geldt voor 
de gehele zomercollectie.

Nieuwe collectie én supergave 
winterjassen zijn binnen

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?Frans Mabesoone laat foto’s zien bij DeMooiRooiKrant

Toen Frans Mabesoone uit Sint-
Oedenrode zo’n 17 jaar geleden 
in het bezit kwam van een analo-
ge spiegelreflexcamera raakte hij 
bevangen door fotografie. Vooral 
tijdens zijn verre reizen maakte de 
Rooienaar veel foto’s. De kwali-
teit werd alleen maar beter toen 
hij vijf jaar geleden een digitale 
spiegelreflexcamera kocht. De ko-
mende weken zijn er veel foto’s 
van Frans te zien in het kantoor 

van DeMooiRooiKrant.

“Ik wil graag dingen vastleggen 
die ik zie”, onderbouwt Frans zijn 
liefde voor fotografie. “Tijdens een 
vakantie maak ik wel 2000 foto’s. 
Dat is heerlijk om te doen.” Frans 
reist veel. Tenminste eens in de 1,5 
a 2 jaar trekt hij er vier weken voor 
uit om een lange trip te maken. In 
2010 trok hij door Chili en Argenti-
nië. Een aantal foto’s van die vakan-

tie hangen bij DeMooiRooiKrant 
aan de wand. Meren, gletsjers, 
uitgestrekte vlaktes en bergen, al-
les komt voorbij. Het zijn adembe-
nemende kiekjes die je meenemen 
naar het geweldige landschap van 
de twee Zuid-Amerikaanse landen. 
Andere gebieden waar Frans is ge-
weest: Zimbabwe, Botswana, Na-
mibië, Zuid-Afrika en Brazilië. 

Frans tijdens een trip in Afrika
Een foto uit de collectie 
Chili/Argentinië 
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

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

Huisvuil

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Grace Robinson Evenementen 

voor het organiseren van de Open 
Dagen Albert Heijn op 25 en 26 au-
gustus 2012 op het terrein van aard-
beibedrijf Van Gennip Cultuur BV, 
Rijtvenweg 5 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van mevrouw L. Staals voor het or-

ganiseren van een barbecue op het 
speelveld aan de Buizerd, Vogelen-
zang te Sint-Oedenrode op 18 au-
gustus 2012 vanaf 18.00 uur.

•  Van KBO Sint Oedenrode, Boskant, 
Olland en Nijnsel voor het organise-
ren van een KBO Brunch op 16 au-
gustus 2012 van 11.30 tot 14.00 uur 
in kasteelpark Henkenshage te Sint-
Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met het voetvolleytoernooi 
is de Pastoor Smitsstraat ter hoogte 
van de Dorpsherberg in Olland op 17 
juli 2012 tussen 10.00 en 18.00 uur af-
gesloten voor het verkeer.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Evenementen

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 23 juli 2012 vervalt.
Team Bestuur en organisatie

Zwembad de Neul, twee weken gesloten
In de periode van vrijdag 13 juli tot en met zondag 29 juli is het zwembad ge-
sloten. Daarna ben je weer van harte welkom tijdens het recreatief zwemmen 
van zondag tot en met donderdag.
Voor de openingstijden kunt u terecht op onze website: www.deneul.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 Streepenstraat 
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 centrum.  
Daarom hebben we ervoor gekozen 
de zoneborden naar de rand van ons 
centrum te verplaatsen. 
U passeert dan eerst een parkeerver-
bodszonebord. Dat bord geeft aan 
dat u alleen in parkeervakken en op 
parkeerterreinen mag parkeren. 
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 par-
keerschijf moet gebruiken. U mag dan 
de schijf op het eerstkomende hele of 
halve uur zetten. De maximale par-
keerduur 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-Oe-
denrode 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.

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

Donderdag 12 juli 
KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur 

Zaterdag 14 juli
- Nos Jungit Apollo; container op de parkeerplaats aan de Zwembadweg 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 wijken, te weten Kinderbos, 
Cathalijne en Kienehoef ten noorden van de Florisstraat, en een gedeelte van 
de Zwembadweg;
- Ouderraad basisschool Eerschot; container bij school van 09.00 tot 12.00 uur.

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

Team Economie Vrije tijd en Onderwijs

Gemengde hagen in Het Groene Woud

1 juli project gestart
’s-Hertogenbosch, 4 juli 2012 - Het 
project ‘Gemengde hagen in het 
Groene Woud’ is 1 juli jl. van start 
gegaan. Het streven is om met dit 
project eind 2012 vijf kilometer ge-
mengde haag aan te planten in het 
buitengebied van Het Groene Woud. 
Het project is een initiatief van Pro-
jectbureau Orbis met een financi-
ele bijdrage uit het Streekfonds Het 
Groene Woud.

Bij de aanplant van een haag wordt 
vaak gedacht aan een beukenhaag 
of zelfs een coniferenhaag. Dit terwijl 
juist de keuze voor een gemengde 
haag veel voordelen heeft. Zo draagt 
een gemengde haag optimaal bij aan 
de biodiversiteit, geeft het een geva-
rieerder beeld in het landschap en is 
een gemengde haag veel minder ge-
voelig voor ziekten en plagen dan een 
haag die opgebouwd is uit één soort.

Autochtone planten
Binnen het project worden vijf typen 
gemengde haag aangeboden wor-
den: twee typen geschoren hagen en 
drie typen struweelhagen. Bij de ver-
schillende typen hagen horen verschil-
lende soorten autochtone planten, 
zoals meidoorn (op de plaatsen waar 
dit is toegestaan), haagbeuk, veldes-
doorn, mispel, sleedoorn, hondsroos, 
steeliep, wegedoorn, wilde appel en 
wilde peer.t

Deelnemen?
Om deel te kunnen nemen aan het 
project moet aan een aantal voor-
waarden voldaan worden: woonach-
tig zijn in het buitengebied van Het 
Groene Woud, ruimte beschikbaar 
hebben voor een gemengde haag en 
geen aanleg van een haag vanwege 
een inpassings- of herplantplicht. 
Voor deelname wordt een beperkte 
eigen bijdrage gevraagd. Wel wordt
binnen dit project met een gelimiteerd 
budget gewerkt. Bij interesse is het 
dus van belang om snel aan te mel-
den. Aanmeldingen worden op basis 
van aanmelddatum behandeld.

Aanmelden kan bij Koen van Hout van 
Projectbureau Orbis (06-22224146 of 
koenvanhout@projectbureauorbis.nl).

Streekfonds Het Groene Woud
Het Streekfonds wordt gevoed met 
extra rente die de Rabobank geeft 
over de rente die houders van een 
Rabo StreekRekening Het Groene 
Woud ontvangen en door een deel 
van de rente die geschonken wordt 
door dezelfde rekeninghouders. Ook 
ontvangt de Stichting Streekrekening 
Het Groene Woud een bedrag aan 
donaties t.b.v. het Streekfonds. Jaar-
lijks is vanuit het Streekfonds circa 
€ 200.000,- beschikbaar voor projec-
ten die de kwaliteit van Het Groene 
Woud versterken. 
Zie www.hetgroenewoud.com/
streekrekening.

Boerderijsplitsing
Besluit boerderijsplitsing
In het bestemmingsplan Buitengebied 
is het splitsen van een boerderij toe-
gestaan, als dit voldoet aan een aantal 
voorwaarden.
Eén van de voorwaarden is  dat de 
toename van het aantal woningen in 
overeenstemming moet zijn met het 
provinciaal en gemeentelijk woning-
bouwprogramma.  Het college van 
burgemeester en wethouders heeft 
besloten om als uitgangspunt te han-
teren 2 boerderijsplitsingen per kalen-
derjaar toe te staan. Uiteraard moet 
het plan hierbij  wel aan alle voor-
waarden opgenomen in het bestem-

mingsplan Buitengebied te voldoen.  
In het kader van de nog op te stellen 
Structuurvisie zal een definitief stand-
punt ingenomen worden. 

Motivering  besluit
Door het provinciaal beleid kan de 
gemeente Sint-Oedenrode niet onbe-
perkt woningen bouwen. 
De gemeente is aan een limiet ge-
bonden. Daarom kan de gemeente 
niet aan alle woningbouwprojecten 
medewerking verlenen. Het afwe-
gingskader voor woningbouwplannen 
is de nog op te stellen Structuurvisie. 
Dit geldt ook voor de vraag hoeveel 

boerderijsplitsingen toelaatbaar zijn 
tijdens de planperiode van 10 jaar van 
het bestemmingsplan Buitengebied. 

Procedure verzoeken
Het bestemmingsplan Buitengebied 
is nog niet onherroepelijk. Om deze 
reden kunnen verzoeken om boerde-
rijsplitsing nu niet ingewilligd worden.  
Ontvangen verzoeken worden op een 
wachtlijst geplaatst.  Zodra het be-
stemmingsplan onherroepelijk is, wor-
den ze op volgorde van ontvangst in 
behandeling genomen. 

Mededelingen
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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

Auto raakte 1-jarige jongen

Uit onderzoek is gebleken dat za-
terdag 30 juni jl. het 1-jarig jon-
getje en de auto elkaar geraakt 
hebben.

 Die conclusie wordt getrokken 
door het team wat deze aanrijding 
behandelt. Het team wil bena-
drukken dat de auto niet over de 
peuter heen is gereden. De con-
clusie en de bevindingen worden 
in een proces-verbaal verwerkt 
waarna de officier van justitie op 

basis hiervan een beslissing neemt.
 Het 1-jarige peutertje is die zater-
dagochtend bij het tragisch onge-
val in de Hertog Hendrikstraat om 
het leven gekomen. Het kind werd 
door zijn vader in een fietsstoeltje 
gezet, waarna de fiets door onbe-
kende oorzaak omviel. Het jonge-
tje viel en zo als nu blijkt hebben 
het kindje en de auto elkaar nog 
geraakt. Het ongeval had een die-
pe impact in de gemeenschap on-
der andere doordat veel mensen 
getuige waren van het incident. 
In verband met deze impact zullen 

er verder geen mededelingen ge-
daan worden en zal dit voorlopig 
de laatste informatie zijn die door 
de politie verspreid wordt.

Bestuurder stapt ongedeerd 
uit na botsing met boom 

Op de Boxtelseweg in Sint-Oe-
denrode is maandagavond een 

automobilist met zijn auto te-
gen een boom gebotst. Wonder 
boven wonder kon hij op eigen 
kracht zijn voertuig verlaten. Hoe 
het ongeval heeft kunnen ge-
beuren is niet bekend. De zwaar 
beschadigde auto is door een ber-
gingsbedrijf afgevoerd.

Logodoeken Campus Fioretti 
gestolen
Al na een week zijn de nieuwe lo-
godoeken gestolen die aan Cam-
pus Fioretti waren bevestigd. Op 
de doeken staan de logo’s van de 
vijftien bedrijven die er zijn geves-
tigd. De Campus werd 1,5 week 
geleden officieel geopend. Toen 
werden de doeken onthuld. 

Wielrenner fietst weg na bot-
sing op Nijnselseweg
Op de Nijnselseweg is gisteren een 
wielrenner doorgefietst nadat hij 
in botsing was gekomen met een 
dertienjarig meisje. Het meisje reed 
met een vriendinnetje ter hoogte 
van de eierautomaat toen ze in 
botsing kwam met de wielrenner. 
Ze kwam hard ten val en brak 
daarbij haar sleutelbeen. Toen de 
vader van het meisje ter plaatse 
was en een pen en papier wilde 
pakken om de naam van de wiel-
renner op te schrijven, ging hij er 
vandoor. De wielrenner had een 
witte fiets en een wit pak met 
een blauw logo aan. Heeft u iets 
gezien? Bel dan met de politie: 
0900-8844

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Vergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning (week 27)
Adres   Postcode  Ingekomen  Omschrijving

De Geerstraat 13  5491 CK  27-06-2012  Plaatsen overkapping
Jekschotseweg 41  5491 RB  25-06-2012  Gewijzigd uitvoeren bouw woonhuis 
Bremhorst 2  5491 LR  27-06-2012  Plaatsen berging
Eversestraat 9  5491 SR  18-06-2012  Plaatsen dakkapel
Liempdseweg 14  5492 SM  18-06-2012  Kappen 63 bomen
Korenlaan 86  5491 NH  18-06-2012  Kappen 1 naaldboom
Kasteellaan 6  5492 BR  02-07-2012  Wijzigen gebruik voormalig schoolgebouw
Koninginnelaan 52 5491 JW  25-06-2012  Kappen 1 boom
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving.

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Ingekomen  Omschrijving

Schietwilg 22  --  29-06-2012  Bouwen woonhuis
Schubertstraat 2  5491 MV 04-07-2012  Aanleggen inrit
Eerschotsestraat 23 5491 AA  27-06-2012  Planologische afwijking ivm huisvesting
Azaleastraat 3  5492 JA  27-06-2012  Planologische afwijking ivm huisvesting
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden  Omschrijving
Eversestraat 9  5491 SR  03-07-2012  Plaatsen dakkapel
Hoogstraat 53  5492 VV  03-07-2012  Slopen bijgebouwen

Eerschotsestraat 29 5491 AA  05-07-2012  Starten bedrijf in garage
Oudeweg 4  5492 VG  05-07-2012  Vestigen werkplaats in garage
Hertog Hendrikstraat 32 5492 BB  05-07-2012  Inrichten garage voor cateringbedrijf
Eerschotsestraat 23 5491 AA  04-07-2012  Planologische afwijking ivm huisvesting
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende huisvestingsvergunning
Adres   Postcode  Datum verzending
Eerschotsestraat 23 5491 AA  04-07-2012
Boskantseweg 33  5492 BV  05-07-2012
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Geweigerde huisvestingsvergunning
Adres   Postcode  Datum verzending
Dommeldrodelaan 15 5492 GG  05-07-2012
Dommeldrodelaan 17 5492 GG  05-07-2012

Dommeldrodelaan 25 5492 GG  05-07-2012
Dommeldrodelaan 31 5492 GG  05-07-2012
Eerschotsestraat 90 5491 AA  05-07-2012
Hertog Janstraat 2  5491 BT  05-07-2012
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode     Omschrijving
Fitselsteeg 4  5491 TW    Bouwen garage met berging 
        (verz. 05-07-2012)
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

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

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is 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 onaanvaardbare situ-
atie ontstaat, die zo spoedeisend is dat 
op korte termijn een voorlopige voor-
ziening moet worden getroffen. In dat 
geval kunt u de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening is 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.

Foto: Sander van Gils
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Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
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.
--------------------------------------

--------------------------------------
Te koop:
Zeer mooie VW Golf Station,  zil-
vergrijs metallic
Airco, sportvelgen, radio/cd speler, 
trekhaak
Kilometerstand: 52.908 !!!
Vraagprijs € 5.300,-
Voor informatie: 06-20308105

Verloren

Bij Cafe d’n Toel Olland
Vw autosleutel  met fietssleutel.
Er hangt een geel eentje aan.
Tel: 06-22997389

Aangeboden

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

--------------------------------------
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
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Diversen

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

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
U heeft op Eindhoven airport wel 
een goedkope vlucht, maar hoe 
betaald u voor het lawaai in de 
omgeving en de vuile lucht? 
N.A. Denker.
--------------------------------------

Wie herkent deze hardwerkende man?

Laat het weten via de mail: redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor: Heuvel 17. De koffie 
staat voor u klaar.

Oplossing week 27
Boven staand v.l.n.r.: Gerrit Vogels, Jan Vo-
gels, Ties Vogels, Johan Vogels en Piet Vo-
gels. Onderin v.l.n.r.: Opa Bert Vogels, Jas 
Vogels en oma Dina Vogels
Inzender: Joke de Poorter – Vogels

Mijn vader Ties Vogels (middenachter) en opa en 
oma Bert en Geerdina Vogels-Vogels (L en R onder) staan op de foto. 
De andere mannen zijn hun zoons: Jas, Gerrit, Johan, Piet en Jan. Foto 
is rond 1912 genomen. Mijn vader was daar 15 of 16 jaar oud.
Dinie de Koning - Vogels 

Historische beelden

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

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

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

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

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

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

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

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Onroerend goed

Voormalig Maywood-zangeres heeft 
clip opgenomen in Sint-Oedenrode
Vorige week bracht voormalig 
Maywood-zangeres Inge Peters 
onder de artiestennaam INCH 
haar eerste solosingle uit. Bij de 
nieuwe versie van ‘RIO’ is eer-
gisteren de videoclip verschenen. 
Deze videoclip is voor het groot-
ste gedeelte opgenomen in Sint-
Oedenrode.

Inwoners van Rooi zien in de clip 
diverse bekende plekken terug: de 
Boskantseweg, de Hongerstraat en 
het Kofferen. Ook garagebedrijf 
L. van de Warenburg speelt een 
prominente rol in de clip, met hun 
bekende Cadillac. De refreinen van 
de videoclip zijn opgenomen in de 
studio van TV Meijerij. Dit is alle-
maal niet zo verwonderlijk, omdat 

de clip is gefilmd en gemonteerd 
door het Rooise bedrijf Kalmann 
Mediaproducties.

Enkele jaren geleden werd May-
wood nieuw leven in geblazen en 
vond oorspronkelijk lid Alice May 
in Inge Peters een nieuwe zange-
res om een duo mee te vormen. 
Nu gaat Inge Peters solo verder 
met als debuutsingle een nieuwe 
versie van ‘RIO’. Het nummer zal 
buiten Nederland, ook worden 
uitgebracht in onder meer Japan, 
de Latijns-Amerikaanse landen en 
Rusland. Bekijk de Rooise locaties 
die u kunt ontdekken in de video-
clip van INCH! 
www.youtube.com/
watch?v=QTn77Jd2GRw

Secretariswisseling 
Dorpsraad Nijnsel
De Dorpsraad Nijnsel heeft Frans 
Mabesoone benoemd tot secreta-
ris. Hij volgt Gonny Habraken op, 
die de functie elf jaar heeft uitge-
oefend. Voorzitter Jan van der Aa 
prees Gonny Habraken voor haar 
vaardigheden om mensen ergens 
enthousiast voor te maken. Zij 
gaat recht op de man of vrouw af. 
Vooral de aanleg van een ijsbaan 
bij de basisschool was een van 
haar grote wapenfeiten. Gonny 
Habraken blijft lid van de werk-
groep Jongeren.

Zomerprogram-
mering TV Meierij

Tijdens de vakantieperiode wordt 
een aantal korte films uitgezonden:

* Van 12 juli tot en met 25 juli
- Zomer in Het Groene Woud
- De Dommel en haar watermolens
  
* Van 26 juli tot en met 8 augustus
- Rooi, “’n dùrp um gruts op te 
zijn”
- De laatste klompenmakers
 
* Van 9 augustus tot en met 22 
augustus
- Sporen naar het oosten; ’t Duits 
lijntje

* Van 23 augustus tot en met 5 
september
- Presteren met plezier
- Zicht op talent
- Sporten met een beperking

Aanvangstijden dagelijks om:
0:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 – 18:00 en 21:00 
uur.

Kossen | Design

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

Bouwvakfeest in 
OJC De Werf

Aanstaande zaterdag 14 juli vieren 
we in Open Jongeren Centrum de 
Werf ook de biervak! Eh.. bouwvak! 
€20,- entree voor de hele avond 
gratis bier, fris en wijn. Medewer-
kers betalen echter maar €17,50 
entree. Voor mixdrank en speciaal 
bier moet je een eurootje bijleggen. 
Laat de vakantie maar beginnen! 
De deuren zijn geopend om 21.30u.

Hygiëne ziekenhuis Bernhoven voldoet aan alle 
kwaliteitseisen
Naar aanleiding van een klacht 
over de hygiëne in ziekenhuis 
Bernhoven, diende het Osse 
raadslid dhr. B. Sahin in april van 
dit jaar een klacht in bij de In-
spectie voor de Gezondheidszorg. 
Daarop gelastte de inspecteur 
een onderzoek naar de hygiëni-
sche omstandigheden in het Osse 
ziekenhuis. De conclusie van het 
onderzoek luidt dat ziekenhuis 
Bernhoven beschikt over een 
professionele afdeling schoon-

maakonderhoud die goed is geor-
ganiseerd. Het rapport meldt dat 
de medewerkers niet alleen ver-
stand hebben van schoonmaak, 
maar het ook als hun uitdaging en 
verantwoordelijkheid zien om de 
schoonmaak in ziekenhuis Bern-
hoven goed uit te voeren. Het re-
sultaat is een schoon ziekenhuis. 

Ziekenhuis Bernhoven heeft altijd 
al hogere eisen dan gemiddeld 
gesteld aan het eigen  schoon-
maakprogramma.
De schoonmaakkwaliteit is ge-
borgd in processen die worden 
gemeten volgens het VSR kwali-
teitssysteem. Het ziekenhuis vol-
doet aan de WIP richtlijn en in de 
beleving van patiënten over de 
schoonmaak scoort het ziekenhuis 
hoog. (WIP= De Stichting Werk-
groep Infectie Preventie is een sa-
menwerkingsverband van drie we-
tenschappelijke verenigingen op 
het gebied van infectiepreventie 
en ziekenhuishygiëne: de Neder-
landse Vereniging voor Medische 

Microbiologie, de Vereniging voor 
Infectieziekten en de Vereniging 
voor Hygiëne en Infectiepreventie 
in de Gezondheidszorg).

De leverancier van ongediertebe-
strijding en hygiënische verzor-
gingsmiddelen is gecertificeerd vol-
gens de norm ISO 9001:2008. TÜV 
Rheinland B.B. heeft de leverancier 
gecertificeerd voor de uitvoering en 
advisering van ongedierte bestrij-
dingsactiviteiten, zowel preventief 
als curatief. De certificatie is geldig 
van 4 april 2012 tot 28 april 2014.

Ook de klager is van de conclu-
sies op de hoogte gesteld. De in-
specteur merkt op dat ziekenhuis 
Bernhoven een gedegen onder-
zoek heeft laten doen naar de 
borging van de structuren en de 
naleving en de feitelijkheden van 
de schoonmaak. Met de gepre-
senteerde onderzoeksrapportage 
beschouwt de Inspectie voor de 
Volksgezondheid de klacht als af-
gehandeld.
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

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

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

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamer-wc a tot z
-cv-ketels

-woningaanpassingen 
voor ouderen

-zolderisolatie
en nog veel meer

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

Rooiseweg 3 | 5691 PA | Son en Breugel | 0499 477616
www.lunchroomexpreszo.nl | info@lunchroomexpreszo.nl

5

Van 16 juli 
t/m 5 augustus 

zijn wij op dinsdag en 
woensdag gesloten.

 Verder zijn wij 
iedere dag geopend van 

10.00 tot 18.00 uur. 

Lunchroom

Wijkagent: twitterende spin in het web 

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat 
in Sint Oedenrode de hulpverle-
ning goed vertegenwoordigd is. 
Maar wie zijn die hulpverleners en 
wat doen zij naast hun dagelijkse 
werkzaamheden? Hoog tijd om 
eens, door middel van een twee-
tal interviews, in te zoomen op de 
politie en de brandweer. Vorige 
week kwam Frank van der Heij-
den, van de plaatselijke brand-
weer, aan bod. Dit keer is het tijd 
voor politieagent Frans van Ro-
zendaal.

Door: Lieke van Casteren

Frans van Rozendaal ontvangt mij 
vriendelijk op het politiebureau in 
Schijndel. Hij stelt zich voor als een 
geboren en getogen Schijndelaar 
van 55 jaar. Hij is sinds 7 jaar wijk-
agent in Sint-Oedenrode. Deze 
functie laat zich het best omschrij-
ven als een ‘spin in het web’. Hij is 
een aanspreekpunt voor de bevol-
king van Rooi en externe partners 
(denk daarbij aan de gemeente, 
maatschappelijk werk, vluchteling-
werk, jongerenwerk, GGZ en de 
woningbouw). 
Drie jaar geleden kreeg Frans een 
collega, Anita van Erp. Een verde-
ling van de wijken bleek noodza-
kelijk. Anita neemt het centrum, 
het industrieterrein en Nijnsel voor 
haar rekening. De overige wij-
ken (en kerkdorpen) vallen onder 

Frans zijn hoede. De agent vertelt: 
“Daarbij worden we ondersteund 
door collega’s die in het cluster 
Sint-Oedenrode werken en daar 
ook affiniteit mee hebben. Zij sur-
veilleren zoveel als mogelijk  in 
Sint-Oedenrode. Op vrijdagnacht, 
wanneer het drukker in de hore-
ca is, zetten we ook een speciale 
jeugdagent in. Die is meer bekend 
met de (uitgaande) jeugd in Sint-
Oedenrode. Hier geldt het motto 
‘kennen en gekend worden’.”
Ik vraag Frans naar een aantal 
voorbeelden van projecten in sa-
menwerking met de politie. “Om 
te beginnen heeft iedere agent 
een basisschool in Sint-Oedenrode 
‘geadopteerd’. Vanuit deze adop-
tie worden onder andere IGO’s 
(informatie Gestuurde Opdrach-
ten) gebruikt, zodat bepaalde 
vernielingen (bijvoorbeeld bij ba-
sisschool De Kienehoef) snel ver-
holpen zijn. Clusterleden nemen 
bij aanvang van de dienst de IGO’s 
mee en bezoeken dan de plekken 
die aandacht vragen, waaronder 
de bekende hangplekken.  Verder 
draaide er een cursus voor Rooise 
burgers. Deze vrijwilligers vormden 
samen een gemêleerd gezelschap. 
Burgers, gemeenteraadsleden, ho-
recaondernemers en mensen uit 
het verenigingsleven mochten een 
kijkje achter de schermen nemen. 
Zij hebben deelgenomen aan een 
schietcursus, aanhoudingen ver-
richt en hebben lessen gehad in 
zelfverdediging. Verder hebben 
zich drie deelnemers gemeld als 
burgervrijwilliger om de politie te 
kunnen ondersteunen en één tot 
twee keer per jaar mee te draaien 
met een project. Inmiddels heb-
ben we twaalf burgervrijwilligers.  
Zo kunnen we met de burgervrij-
willigers een project draaien als er 
een ineens veel auto-inbraken zijn.  
Uiteraard staan zij onder supervisie 
van Anita of mij.” 

Wat is de grootste problematiek in 
Sint-Oedenrode? “Woninginbra-
ken hebben op dit moment onze 
grootste zorg in Sint-Oedenrode. 
Het is echt een korpsprioriteit. In 
het najaar gaan we bijvoorbeeld 
in de vroege avonduren weer een 
wijk in, waarbij we worden on-
dersteund door een ex-inbreker. 
We worden op zo’n avond on-
dersteund door burgervrijwilligers, 
politievrijwilligers en collega clus-
terleden.  De ex-inbreker  laat zien 
hoe snel hij in een huis binnen kan 
zijn. Als mensen bijvoorbeeld wel 
al hun maatregelen tegen inbraak 

hebben aangebracht in huis, maar 
simpelweg de knip er niet op doen, 
dan wordt het wel erg gemakkelijk 
gemaakt. Ook komen we in wo-
ningen waar de bewoners hebben 
vergeten de deur af te sluiten. We 
spreken de bewoners direct aan en 
als ze niet thuis zijn op een later 
tijdstip.  Natuurlijk is het ontzet-
tend vervelend als je tot de ont-
dekking komt dat je huis leeg is 
geroofd; de technische recherche 
komt dan altijd ter plaatse. Daar-
naast wordt er een buurtonder-
zoek verricht. Wij hopen hiermee 
het aantal inbraken te verminde-
ren dan wel te voorkomen.”

Ziet de politie resultaat van alle 
samenwerkingsverbanden die de 
laatste jaren zijn gelegd?  Frans 
reageert enthousiast.“Samen met 
mijn teamchef hebben we eens in 
de zes weken overleg met de bur-
gemeester.  Het contact met de 
verschillende afdelingen binnen 
de gemeente Sint-Oedenrode  is  
laagdrempelig, waardoor je elkaar 
makkelijk weet te vinden. Ook is er 
een intensief contact met andere 
netwerkpartners.  Daarnaast loopt 
er in de Rooise Zoom  een  buurt-
preventieproject, waar ik vanuit 
de politie in participeer. Op deze 
manier kunnen wij in korte lijnen 
communiceren. Het project dat in 
de Rooise Zoom heeft gedraaid, 
willen we nu ook gaan draaien 
in andere wijken. Ook hier geldt 
weer dat er korte lijntjes zijn tus-
sen de twee coördinatoren van de 
Rooise Zoom met de gemeente- 
woningbouwvereniging en poli-
tie.  Op deze manier hopen wij de 
maatschappelijke betrokkenheid 
en de leefbaarheid in de Rooise 
Zoom te vergroten.” 

Als ik vertel, dat ik Frans al lan-
gere tijd volg op Twitter, begint hij 
te lachen. “Wie had dat nog ooit 
gedacht, dat ik op mijn oude dag 
nog zou gaan twitteren?!  En ik 
vind het nog leuk ook. Natuurlijk 
letten wij op de privacy van men-
sen, maar het gaat erom dat wij, 
heel eenvoudig, veel mensen kun-
nen bereiken. Mensen kunnen zo 
beter volgen wat wij allemaal doen 
als politie, omdat wij vooral onze 
dagelijkse werkzaamheden publi-
ceren.”
Wil je graag meer weten over 
alle interessante projecten en de 
werkzaamheden van de politie in 
Sint-Oedenrode?  Volg dan  Frans 
van Rozendaal op Twitter via @
WijkAg_Rooiwest.   

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

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

DeMooiRooiKrant: voor Rooienaren, door Rooienaren.

Ik neem een abonnement op DeMooiRooiKrant: 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 

Handtekening: 

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

Stuur deze bon op naar: 
DeMooiRooiKrant 
Postbus 28 
5490 AA  Sint-Oedenrode

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

T 0413-477605
F 0413-477601

sintoedenrode@abenreclame.nl 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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Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Zie ook onze aangepaste openingstijden 
tijdens de vakantieperiode op onze website

Wij zijn gesloten van 
20 juli 

t/m 
6 augustus

Industrieweg 12a 
5492 NG Sint-Oedenrode 

0413 491990 - 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

We zijn gesloten van 16 juli tot 6 augustus

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.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

12

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

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

Van 16 juli t/m 4 augustus 
zijn wij op maandag en 
dinsdag gesloten en
woensdag t/m zaterdag 
geopend van 
09:00 uur tot 17:00 uur

11
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Met onze wijnvrienden waren wij op wijnreis in Toscane. Dat is op 
zichzelf al geen straf, maar de organisatoren hadden er diverse fees-
telijke tintjes aan gegeven, zoals een bezoek aan de domeinen van de 
Marchesi de Frescobaldi in Nippozano. De avond van tevoren waren 
we aangekomen in Pisa, waar we op een terrasje zonodig bij moesten 
komen van de reis van anderhalf uur. We zaten in een smal straatje en 
overal probeerden pikzwarte Afrikanen hun (dubieuze) handel aan de 
man te brengen. Plotseling, binnen 5 seconden, was er geen sterve-
ling meer te bekennen, totaal van de aardbodem verdwenen. Hoe dat 
nou mogelijk was, vroegen wij ons af, waarna ’n paar tellen later twee 
politiebusjes langzaam voorbij kwamen gereden. Toen wij inmiddels 
aan ons tweede glaasje zaten, kwamen  de handelaren uit allerlei spe-
lonken en kelderluiken weer tevoorschijn, gehaaid als ze waren. Niet 
bepaald te benijden als je zo moet leven, dacht ik toen. We hadden 
twee busjes gehuurd en de volgende morgen hadden we geprobeerd 
wat aan cultuur te doen en het centrum van Firenze te bereiken, 
dwars over voetgangerzones en tegen éénrichtingsverkeer in. Wisten 
wij veel? Het was ook allemaal zo onduidelijk aangegeven. Minder 
onduidelijk waren de bekeuringen die twee maanden later in Neder-
land op de mat lagen…De rondleiding bij Frescobaldi door het mooie 
jonge markiezinnetje was ronduit interessant, met name de voorraad 
jaargangen die voor de nazaten was gereserveerd. Hun Chianti Mon-
tesodi behoort tot de absolute top en daar lustten wij wel wat van, 
daar in die kasteelkamer met oude schouw en een tafel vol regionale 
heerlijkheden. Naast de beste prosciutto en salami’s lagen er ook ge-
marineerde artisjokken, zó lekker dat ik daar graag het recept van had 
gekregen, maar ja, die mamma was natuurlijk niet in de buurt.
De volgende dag moesten we ver rijden om truffels te gaan zoeken bij 
Pietralunga, een avontuur waarover ik al eerder heb geschreven, maar 
vermeldenswaard is nog de lunch die wij met uitzicht op Assisi geno-
ten. Niet zozeer om de kwaliteit van het gebodene –de uitspanning 
had veel weg van een ongezellig en goedkoop wegrestaurant- maar 
meer om het gezelschap, leden van het kookinstituut, waar wij ook 
onze kennis opdoen. Deze lieden waren speciaal op truffelreis en de 
zoektocht was een onderdeel waaraan ook wij hadden meegedaan. 
En wat bleek? Een aantal dames in het gezelschap hield helemaal niet 
van truffel, nee, ze vonden ze eigenlijk maar vies….. (hoe ging dat 
spreekwoord ook alweer, “als niets wordt tot iets”, of zo?) En dan te 
bedenken dat ze ’s avonds nog een 5-gangen truffeldiner te verorbe-
ren kregen. Toen wij, eenmaal terug in ons hotel, aan het diner van 
de bistecca alla Fiorentina zaten te smullen, liep één van ons naar de 
keuken, kwam terug met een klein schaafje en sprak: “Kijk, die had ik 
vergeten uit mijn jaszak te halen”.
Blijkbaar had het gezelschap, in de haast om naar de lunch te gaan, de 
truffels op de vensterbank van het verzamelpunt laten liggen en dus 
had onze vriend zich daarover ontfermd, foei toch!
Ooit kocht ik op de markt van Isle-sur-la-Sorgue een verse zomer-
truffel van 100 gram. Toen we de volgende dag een uitstapje wilden 
maken deinsden we terug van de lucht in de auto. Ik had die truffel in 
het dashboardkastje gelegd en vergeten eruit te halen, en dat met die 
hitte. De haren stonden er op…….

Bistecca alla Fiorentina (feestmaal voor 4 personen)

1 T-bone steak óf côte à l’os, van ca. 1 kg, liefst droog gerijpt.
Peper, zeezout, olijfolie met tijm, rozemarijn en oregano
Maak een vuur op de BBQ, verwarm de oven op 140°C
Schroei het vlees snel dicht boven de BBQ, laat niet verbranden. Daar-
na gaat het vlees in de oven, 20 minuten per pond. Laat het daarna 
nog 10 minuten rusten op een warme plek (60°C). Smeer het vlees 
rondom in met de kruidenolie en bestrooi met grof zeezout en peper. 
Snijd het vlees schuin op de draadrichting in plakken.
Noot 1. Als u dit vlees net zoals in Italië wilt eten, lukt dat alleen met 
droog gerijpt vlees, d.w.z. vlees wat niet in een verpakking is gerijpt. 
Dit vlees krijgt die speciale authentieke smaak. U kunt het o.a. kopen 
bij Ambachtelijke slager Dennis v.d. Ven.
Noot 2. Ik heb een z.g. Schwenkgrill, een rooster dat aan een ketting 
hangt, en dat aan een driepoot omhoog getrokken kan worden, bo-
ven een schaal met vuur. Ook kan het rooster aan de ketting draaien 
en schommelen (schwenken) en zal het vlees zodoende nooit ver-
branden boven het vuur.

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

Truffel en biefstuk

Pronkjuwelen van de nacht

Elk jaar besteedt Stichting Natuur-
kampeerterreinen extra aandacht 
aan een thema dat nauw verbon-
den is met kamperen op Natuur-
kampeerterreinen. In 2012 staat 
nachtbeleving centraal. 

Beleef het duister en maak ook 

eens kennis met het onverwachte 
nachtleven, zoals bijvoorbeeld de 
nachtvlinders. De nachtvlinder 
roept nogal eens negatieve associ-
aties op: dat zijn toch van die mot-
ten die altijd rond een lamp zwer-
men, zult u misschien wel denken. 
Het tegendeel is waar: er zijn maar 

liefst 2000 verschillende soorten 
nachtvlinders in Nederland en ze 
komen voor in de meest felle kleu-
ren. Grauwe motten blijken in wer-
kelijkheid soms vliegende pronkju-
welen. Ze worden pas actief als de 
zon achter de horizon verdwijnt. 
Ontdek de wondere wereld van 
onze nachtvlinders op 8 agustus 
a.s. op Natuurkampeerterrein Eic-
kenhorst, aan het Kremselen 16, 
Boskant (Sint-Oedenrode). De 
avond begint om 20.30 uur met 
een PowerPoint presentatie ge-
ven door de bioloog Kees Boele 
en vanaf zonsondergang worden 
de nachtvlinders bekeken bij een 
speciale lamp. 

Deze activiteit wordt mogelijk ge-
maakt door de Vlinderstichting, de 
Stichting Natuurkampeerterreinen, 
Natuurpresentaties (Haren, GN) 
en Natuurkampeerterrein Eicken-
horst. Aanmelden kan via: 
ans@eickenhorst.nl of 
06-45816188.

Wandeling Heemnatuurgroep Eerdse Bergen – Vlagheide
Op woensdagavond 4 juli maakten 
we met ca. 35 deelnemers een wan-
deling door een mooi gebied, het 
restant van een historische, door de 
natuur gevormde duinenrij.

Zandduinen, eeuwenoude eiken, 
stobben en de eikvaren zijn we 
tegengekomen, zelfs een door de 
natuur gevormde afbeelding (van 
Sint-Oda?) in een boom. Een aan-
rader om ook eens geheel vrijblij-
vend mee te lopen met een groep, 
voorzien van enkele kenners die 
van de natuur veel weten. 

Foto’s: Henny van Schijndel

De wandelaars kwamen deze 
bijzondere afbeelding tegen, 
door de natuur gevormd

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

Chinese percussiegroep treedt op in Rooi

Aanstaande vrijdag treedt een 
Chinese percussiegroep op in 
Sint-Oedenrode. In café Dommel-
zicht zullen ze samen spelen met 
het Seniorenorkest. Zij repeteren 
daar iedere vrijdag.

David Chen en Lee Li van het S & 
L Cultural Exchange Centre heb-
ben de samenkomst samen gere-
geld met Jos Wijn en Bert de Graaf. 
De groep heet Nanjing's Bai Jia Hu 
school Percussion Group en bestaat 

uit 34 personen. David Shen: “Chi-
nese people like Sint Oedenrode 
more then Amsterdam - because 
Sint Oedenrode is a nice place for 
live, people are friendly, etc.”
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Werken in brons, serpentijn en keramiek

Fraaie beeldententoonstelling van 
Maaike Goudriaan   

“Van origine ben ik fysiotherapeute en acu-
puncturiste. De keuze om fysiotherapie te 
gaan studeren was onder meer ingegeven 
om creatief met mijn handen bezig te zijn. 
Tijdens een lang verblijf in het buitenland 
(1988-1998), waar ik geen werkvergunning 
had, ben ik op zoek gegaan naar andere ma-
nieren om mijn creativiteit te uiten. Dat was 
aanvankelijk in een ruim gebied, waaronder 
cabaret, toneel, regisseren jaarlijkse musi-
cal & redactie fotojaarboek”, aldus Maaike 
Goudriaan. Ze exposeert de komende twee 
maanden in de Kruidentuin van de sint-Pau-
lusgasthuisjes. 

“Via tekenen en schilderen kwam ik in aan-
raking met het boetseren. Bij terugkeer in 
Nederland (1998) ben ik cursussen en work-
shops gaan volgen o.a. bij het Instituut Pie-
ter Brueghel in Veghel en in het atelier van 
Charles Vergouwen in Rijen. Vanaf april 
2011 ben ik deelnemer bij de Vrije Academie 
in Den Haag. Tot op de dag van vandaag heb 
ik allerlei verschillende disciplines doorlopen 

om zoveel mogelijk te leren wat mij kan vor-
men tot beeldhouwer.”

Op deze expositie zijn een elftal werken te 
zien in brons, serpentijn en keramiek, waar-
onder het werk “Kokers”, een zevendelig 
keramisch werk, (ze staan tentoongesteld in 
de nis). Dit object  was een opdracht van de 
masterclass (inmiddels gestopt , omdat het 
uiteindelijke doel niet meer relevant was). 
Maaike: “Deze uitdaging was een plekje 
in je nabije omgeving verbijzonderen, dat 
zijn dus deze "kokers" geworden. Ze staan 
onder de catalpa in mijn tuin, als een ver-
broedering tussen heden en verleden. Een 
eerbetoon aan mijn voorouders in de vorm 
van een kraal. Het was zeker een uitdaging 
om de juiste vorm en uitstraling te krijgen, 
maar dat is na heel veel prototypen maken 
wel goed gelukt.” 

Openingstijden VVV, Kerkstraat 20: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 16:00 uur

Zomerconcert op het Smitsorgel 

In de reeks van zomerconcerten is er op za-
terdagmiddag 14 juli a.s. een orgelconcert 
in de H. Martinuskerk (Centrum) in Sint-Oe-
denrode, georganiseerd door de Stichting 
Smitsorgel. Het monumentale orgel (1839) 
wordt deze zaterdag  bespeeld door István 
Eperjesy. Op zijn programma staan werken 
van o.a. Bach, Mozart en Rheinberger. 

István Eperjesy (geboren 1969) begon al op 
6 jarige leeftijd met het bespelen van or-
gel. Hij nam orgellessen bij Ine Nooijen en 
Henk Boscha. Later studeerde hij orgel bij 
Jan van de Laar op het fraaie Robustelly-
orgel in Helmond. Hij nam deel aan diverse 
orgelconcoursen en was o.a. finalist tijdens 
het Groot Nederlands Orgelconcours in Box-

tel in 1990. Hij nam deel aan verschillende 
interpretatie-cusussen zoals de Robustelly-
dagen in Helmond, welke in het verleden 
iedere 2 jaar werd gegeven. Als kerkorganist 
is hij verbonden aan diverse kerken in Hel-
mond, Deurne en Eindhoven. In het dagelijks 
leven is hij werkzaam als software engineer 
bij Bosch Rexroth Electric Drives & Controls 
te Eindhoven.

Het concert in de H. Martinuskerk aan het 
Kerkplein in Sint-Oedenrode begint om 
15.30 uur. De toegang is gratis. Uitgebrei-
dere informatie over het programma van dit 
concert vindt u ook op de website: 
www.sintmartinusparochie.nl

Foto archief 2011

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
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Bijtrappen in een boerka
Maar liefst negentien teams bonden de 
strijd met elkaar aan. Dat was al veel meer 
dan vorig jaar, toen de kroeg uit Olland ook 
al een 8-uurs Solexrace hield. Om 12 uur ’s 
middags renden de negentien deelnemers 
naar hun verderop geparkeerde solex. Ze 
sprongen erop en begonnen vol gas aan 
de eerste ronde van 2,4 km. “Wie de meeste 
rondjes rijdt in acht uur tijd wint”, legt 
omroeper Bas Huijbers uit. Verkleed in een 
lange leren jas en kijkend door een grote 
zwarte zonnebril praat hij het programma 
aan elkaar. “Er zijn wel regels aan verbond-
en. Ze mogen niet harder gaan dan 50 km/
per uur. Wanneer iemand een ronde sneller 

rijdt dan 2.10 min. krijgt hij een strafronde 
aan zijn broek. Dan is er te hard gereden.”

Naast het grote terras van het café, waar 
het hele weekend al optredens plaatsvon-
den in verband met de festiviteiten rondom 
het vijfjarig uitbaterschap van Maikel Toel-
en, was een echte pit gemaakt. De meeste 
teams verschansten zich er in hun eigen 
tent. Een paar tuinstoelen, een koelbox en 
gereedschap in de aanslag, want stel je 
eens voor dat je Solex kapot gaat? En er zal 
natuurlijk ook getankt moeten worden. Bas: 
“Wanneer een Solex stuk is, mag er gere-
pareerd worden. En dat komt nog wel eens 

voor, want de meeste zijn opgevoerd. Een 
heel blok wisselen mag niet en ook een re-
serve Solex is niet toegestaan.” Dat niet alle 
negentien teams de finish haalden is geen 
verrassing. Dat is meestal zo bij langdurige 
Solexraces. Zo togen sommige teams in de 
middag al terug naar huis. Naar Schijndel, 
Heeswijk of zelfs naar Limburg en Zeeland.

Niet alleen Bas had zich zondag in een 
vreemde outfit gehesen. In de ochtend 
vond de hilariteitenrit plaats. Een juiste 
benaming voor de Solex ‘race’ tussen 
voornamelijk gek uitziende mensen. Opa 
Flodder racete voorbij, de Paus bleek toch 

niet zo’n heilige te zijn en ook een man in 
boerka sprong op een bromfiets om een 
paar rondes Oosters 
racegeweld te laten zien. Het publiek dat 
na een eerste regenbui trouw naast het 
parcours stond, keek haar ogen uit. Hier en 
daar druppelde er een traantje uit van 
het lachen. Het zag er dan ook hilarisch uit. 
De boerka raakte nog even verstrikt in een 
wiel, maar gelukkig liep het goed af.

Maikel Toelen bedankt iedereen voor het 
geweldige weekend rondom het vijfjarig 
jubileum in café d’n Toel. Kijk voor meer 
foto’s op www.mooirooi.nl

Berk assurantiën & Van Acht autoschade

Raad de schade: 152 inzendingen, 
2 winnaars 

Tijdens de Jaarmarkt van twee 
weken geleden gaf Van den Berk 
assurantiën een open dag aan het 
Kofferen. Samen met Van Acht 
autoschade zette het bedrijf een 
prijsvraag op. Buiten stond een 
auto met schade. Voorbijgangers 
mochten proberen te raden om 
wat voor schadebedrag het ging.

Uiteindelijk leverden 152 mensen 
een schatting  in. Ondanks het 
slechte weer viel dat niet tegen. 
Het laagste bedrag wat geraden 

werd, was 446 euro. Het hoogste 
bedrag was 4750 euro. In totaal 
had de auto een schade van 989 
euro. R. Kastelein uit Son en Breu-
gel zat er het dichtste bij. Hij of zij 
schreef 998 euro op het invulfor-
mulier. Deze persoon heeft een 
Jeep Challenge gewonnen en zal 
telefonisch op de hoogte worden 
gebracht. De tweede plaats was 
voor B. van Lee uit Zijtaart. Ook 
zij heeft een mooie prijs gewon-
nen, namelijk een dinerbon t.w.v.  
€ 75.- van Brasserie De Beleving.

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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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.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Te koop blauwe bessen 
(ook zelfpluk)

Vanaf 16 juli 

GEVRAAGD
VAKANTIEWERKERS (M/V) 

(vanaf 13 jaar)
voor het plukken van  blauwe bessen

Aanmelden op 
www.gezondblauw.nl

Personeel
Arts op klompen logeert maand in Sint-Oedenrode

Joop Jansen, een tropenarts in 
Zambia, logeert deze maand in 
Sint-Oedenrode bij zijn goede 

vriend Luc van den Tillaart. De 
twee ontmoetten elkaar tijdens de 
verbouwing van een ziekenhuis in 
Afrika. Luc leidde op dat moment 
jonge mensen op. Hij leerde ze 
kabels trekken en stopcontacten 
aanleggen. Joop, oorspronkelijk 
uit Rozendaal maar nu al decennia 
lang wonend in Afrika, deelt met 
Luc een liefde voor klompen.

Al in de derde klas van de lagere 
school wist Joop dat hij tropenarts 
wilde worden. Joop: “Dan moet 
het wel voorbestemd zijn, want 
de meesten denken daar niet aan 
op die leeftijd.” Het hele jaar door 
woont de arts in Zambia. Dat is voor 
hem dan ook zijn thuis. Joop werkte 
in verschillende ziekenhuizen. Op 
dit moment zet hij zich in als gynae-
coloog in het bekendste ziekenhuis 
van het land, wat ook dient als op-
leidingsziekenhuis. Joop geniet van 
zijn werk en wil nog lang niet stop-
pen. “Het werk wat wij doen heeft 
daar nog echt impact. De variëteit 
in aanbod is een stuk lager dan hier 
maar de attitude van de mensen is 
geweldig. Zijn ze zo dankbaar als je 
ze geholpen hebt.” Bij terugkomst 
op 17 juli wacht de dokter een nieu-
we klus. Hij gaat vrouwen behande-
len die een VVF hebben. Dat is een 
afkorting van Vesico-Vaginal Fistula. 

Een fistula of fistel is een abnormale, 
dus niet natuurlijke verbinding tus-
sen twee lichaamsholten.  Bij een 
VVF  is er een abnormale verbinding 
tussen de blaas (vesico) en de va-
gina (schede). De VVF is de meest 
voorkomende van de fistels die ont-
staan tijdens een abnormale, lang-
durige en gecompliceerde beval-
ling. Tienduizenden vrouwen lopen 
met de aandoening rond en ervaren 
dagelijks de problemen die het met 
zich mee brengt.

Maar eerst nog een paar dagen 
doorbrengen bij Luc en zijn vrouw. 
Na de ontmoeting in Afrika ble-
ven Luc en Joop contact houden. 
Sindsdien logeert de arts iedere 
keer in Sint-Oedenrode als hij in 
Nederland is. De Rooienaar be-
hartigt tevens de zaken van Joop, 
want vanuit Zambia is het ooit las-
tig om bepaalde dingen te regelen. 
Zoals bekend is Luc voorzitter van 
de Stichting Nationale Klompen-
beurs. Tot groot plezier van de 
voorzitter draagt Joop in het zie-
kenhuis bijna altijd klompen. Sinds 
hij Luc leerde kennen is hij een 
ambassadeur voor de klomp. “De 
mensen daar  kijken me wel eens 
raar aan als ik ze aan heb, maar ze 
zitten fantastisch”, lacht Joop.

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

SUMMERSALE!

World = U

Jongeren uit Sint-Oedenrode en Schijndel komen in actie voor een betere wereld
Op maandag 9 juli is een groep 
enthousiaste jongeren uit Sint-Oe-
denrode en Schijndel voor de 8ste 
keer bij elkaar gekomen voor het 
unieke jongeren project World=U. 
Het zijn jongeren die vinden dat 
het beter kan en vooral dat het be-
ter moet. Zowel bij hen in de buurt, 
als in de rest van de wereld. Daar-
om gaan ze over tot actie.

Wat is World = U?
In samenwerking met de Rabobank 
Foundation, het Wereld Natuur 
Fonds en Stichting Nederland in 
Dialoog organiseert Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel het project 
WORLD=U. Sinds het voorjaar zijn 
jongeren verspreid over 22 groepen 
in Nederland met elkaar in dialoog 
gegaan over vier verschillende we-
reldissues; Voedsel, Klimaat, Wel-
vaart & Welzijn en Wereldburger-
schap. Tijdens deze dialogen hebben 
ze hun ideeën, ervaringen en dro-
men over deze onderwerpen met 
elkaar gedeeld. Deze bijeenkomsten 
zijn gehouden op inspirerende loca-
tie, welke betrekking hadden op het 
onderwerp van gesprek. De jonge-
ren uit Sint-Oedenrode en Schijndel 
zijn onder anderen langs geweest bij 
Vincentiusvereniging in Schijndel en 
bij handelskwekerij Coen Dekkers in 
Sint-Oedenrode.

Actie!
Het blijft niet bij praten alleen, de 
jongeren uit Sint-Oedenrode en 
Schijndel gaan over tot actie! Tij-
dens de laatste bijeenkomst op 18 
juni is er unaniem gekozen voor een 
actie omtrent het thema voedsel. In 
de wereld is de voedselongelijkheid 
steeds groter geworden. In Ame-

rika en Europa neemt obesitas in 
zorgwekkende aantallen toe, terwijl 
in Afrika nog steeds dadelijks kin-
deren en ouderen sterven aan de 
gevolgen van ondervoeding. Maar 
niet alleen daar wordt het contrast 
steeds groter. Kijk eens in uw naaste 
omgeving. Gezinnen gooien dage-
lijks voedsel weg, terwijl een gezin 
op de hoek van de straat weke-
lijks een voedselpakket moet op-
halen bij de voedselbank. Daarom 
is het plan om komend najaar een 
groot benefiet diner te organiseren 
voor burgers en bedrijven in Sint-
Oedenrode en Schijndel. Het diner 
wordt georganiseerd in samenwer-
king met koks en vrijwilligers waarin 
voedsel wordt bereidt dat anders 
was weggegooid door supermark-
ten en groothandels. Hiermee wil-
len de jongeren laten zien dat er 
dagelijks enorme hoeveelheden 
voedsel wordt verspilt, wat eigen-
lijk nog prima kan worden bereidt. 
Het geld wat wordt opgehaald tij-
dens het benefit diner gaat naar een 
goed doel.

Wilt u op de hoogte blijven 
van onze plannen? Houd dan 
de kranten in de gaten of mail 
voor meer informatie naar 
wisustos@gmail.com

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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zwemmen

Zwemmers Argo zwemmen in 
De Gouden Ham
Afgelopen zaterdag hebben Roel 
en Dana Janssen en Femke en 
Loes van Eck deelgenomen aan 
de De Harense Smid Zwemrace 
die werd gehouden in ‘De Gouden 
Ham’ te Appeltern. Dana behaal-
de op de 500m schoolslag een 3e 
plaats en een fraaie beker in een 
tijd van 10.18.90, tevens goed 
voor een clubrecord.

Roel beet het spits af op de 500m 
vrije slag, al snel daarna start-
ten Dana en Loes op de 500m 
vrije slag. Dana legde deze af in 

8.58.35 en Loes in 9.41.60. Ver-
volgens was het de beurt aan Fem-
ke die de 1000m vrije slag zwom 
in 17.26.40. Als laatste startten 
Dana en Loes op de 500m school-
slag. Dana behaalde hierop een 3e 
plaats in 10.18.90, Loes finishte 10 
seconden later in 10.29.01.

Komende zaterdag wordt er deel-
genomen aan de 16e Doornotters 
Dunea Open Water Wedstrijd die 
wordt gehouden in Afgedamde 
Maas bij Wijk en Aalburg, 
aanvang 10.15 uur.

Jeu de Boules uitwisseling

Dinsdagavond 3 juli werd er op 
sportpark De Esdoorn in Boskant 
Jeu de Boules gespeeld. Het was 
ideaal weer om buiten te spelen 
en de uitwisseling met de Jeu de 
Boelesclub 't Trefpunt uit Maria-
hout en JBC Boskants Boeleke is 
sportief verlopen.  Na drie rondes 
gespeeld te hebben was de uitslag 

voor Boskant zeer gunstig.

De onderstaande spelers hebben 
alle drie de rondes gewonnen:
Nard Maas   + 19 't 
Trefpunt Mariahout
Jo v.d. Heijden   + 19 JBC 
Boskants Boeleke
Ad Verhagen   + 16 JBC 

Boskants Boeleke
Ties Brans  + 15 JBC 
Boskants Boeleke
Marij v.d. Wetering + 14 JBC 
Boskants Boeleke
Huub v.d. Wetering + 12 JBC 
Boskants Boeleke

jeu de boules

V.l.n.r.: Marij v.d. Wetering, Nard Maas, Jo v.d. Heijden, Tonnie 
v. Zutphen i.p.v. Ad Verhagen, Huub v.d. Wetering, Ties Brans.

duivensport

Derde marathonvlucht Rooise 
duiven
De derde marathonvlucht stond 
deze week op het programma met 
als bestemming Tarbes. Een af-
stand van 1013 km. Vanuit Sint-
Oedenrode deden vijf liefhebbers 
mee en 44 duiven, gelost om 14.00 
uur. Met een Zuidwesten wind 
kwamen ze richting huis. De eer-
ste aankomende duif werd geklokt 
door A.Verhagen om 7.14.uur. 
Snelheid: 1572  m.p.m. De eerste 
15 in Sint Oedenrode waren:

A.Verhagen.1, 4, 11, 13, 14.  
J.v.Houtum. 2, 5, 6, 8, 12, 15. 
J.de.jong. 3, 9. P.v.Breugel. 7. 
B.Giebels.10.

De tweede vlucht op zaterdag 7 juli 
was er een uit La Souterraine. Een 
eendaagse fond vlucht met een af-

stand van 660 km. Met uit Rooi 16 
deelnemers en 196 duiven werd 
aan deze vlucht begonnen. Gelost 
om 6.45 uur  gingen ook deze dui-
ven  met een Zuidwesten wind snel  
richting Rooi. De eerste werd ge-
klokt door H.v.Boxmeer om 13.31 
uur, met een snelheid van 1624 
m.p.m. Deze duif was ook goed 
voor een vierde plaats in Oost-Bra-
bant tegen 6246 duiven. De eer-
ste 15 in Sint-Oedenrode waren. 
H.v.Boxmeer.1, 4, 5, 10, 14. Comb 
G.&.H.v.Dijk, 2, 7.J.v.Boxmeer. 3, 
15. W.v.Houtum.6,8,9.  A.v.Sinten. 
11. J.v/d.Brand. 12. H.Jansen.13. 
De vluchten jong en oud vanuit 
Isnes op 8 juli waren vanwege 
het weer niet gelost. Deze uitslag 
komt de volgende keer.

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

Gratis klantenkaart bij 
iedere aankoop vanaf € 50,- 

met directe korting!

wielersport

Stef en Jur doen mee aan 
Jeugdtour in Utrecht
Stef en Jur hebben afgelopen 
weekend deelgenomen aan de 
Jeugdtour van Utrecht. Jur deed 
mee aan de categorie U11en Stef 
aan U13. (jonger dan 11 jaar en 
jonger dan 13 jaar). Dat beteken-
de voor beide dat ze tegen flink 
wat oudere jongens en meisjes 
moesten opnemen. Jur werd op 
de eerste dag 28e in de proloog, 
zijn broer 25e.  

Een dag later reden ze de eerste 
wedstrijd. Jur werd na een massa-
sprint 15e. Stef streed nog mee om 
de groene trui, maar die miste hij op 
een haar na. In de eindsprint zat hij 
goed van voren en werd hij derde.

Dezelfde middag was er een tijdrit. 
Jur werd 30e en zijn broer 26e. Weer 
een dag later was de afsluitende rit 
midden in Utrecht. Na 12km kwam 
Jur als 14e over de streep. Daarmee 

werd hij 25e in het eindklassement. 
Stef kwam na een massasprint als 
vierde over de finishlijn. Hij werd 
23e in de eindklassering. Nu heb-
ben de jongens vakantie.

TWC Dommeldal verlegt grenzen

Na maanden van keihard trainen, 
gingen negen renners van TWC 
Dommeldal op 1 juli naar Bourg 
d’Osains (Fr) om op 7 juli deel te 
kunnen nemen aan ‘La Marmotte’. 
Dat is één van de zwaarste wie-
lerwedstrijden die jaarlijks 7000 
deelnemers trekt van over de 
hele wereld. De route heeft meer 
dan 5000 hoogtemeters en bevat 
bekende bergen uit de Tour de 
France, zoals de Col du Glandon 
(1924m), Col du Telegraphe 
(1570m), Col du Galibier (2642m) 
en als toetje de finish na 175km 
op de Alpe d’Huez.

Om 7.30 uur klonk het startschot 
en trokken de renners vol vertrou-
wen ten strijde. Gelukkig waren de 
weergoden ze goed gezind. Het 
beloofde een mooie dag te worden. 
En dat werd het! Het Olympisch 
comité zou trots op de renners zijn, 
want met vier goud en vijf keer 
zilver in de koffer vertrokken de 
heren weer huiswaarts. Voor meer 
verhalen en foto’s kunt u kijken op 
de website van TWC Dommeldal 
(www.twcdommeldal.nl) 

De renners  konden goud of zilver 
halen op basis van leeftijdscatego-

rie en de gereden tijd. De uitslag 
was als volgt: Marcel Luyten (7.07 
uur, goud) – Frank van de Ven (8.23 
uur, goud) – Wim Dortmans (8.31 
uur, goud) – Boudewijn de Poorter 
(8.37 uur, goud) – Gerard van de 
Koevering (9.03 uur, zilver) – Ad 
van de Eerden (9.10 uur, zilver) – 
Mari van Kaathoven (9.25 uur, zil-
ver) – Hans van de Laar (9.34 uur, 
zilver) – Hans van de Doelen (9.38 
uur, zilver) De renners bedanken 
hoofdsponsor vakgarage Van der 
Doelen voor het beschikbaar stel-
len van het vervoer.

Het team van TWC Dommeldal leverde een knappe prestatie



Woensdag 11 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 25

Johan de Beer vijfde in Boekel

wielersport

Woensdag 4 juli stond Johan de 
Beer in Boekel aan de start bij 
de WVAN-wedstrijd. Nadat er al 
vroeg in de koers een kopgroep 
van vier weg reed, bleef het lang 
onrustig in het peloton. 15 Km 
voor de finish reed hij met een an-
dere renner weg, in achtervolging 
op de kopgroep. Deze bleek te ver 

weg, maar de sprint van het duo 
wist hij wel te winnen en werd zo-
doende verrassend 5e. Zondag 8 
juli reden Sander Schuurmans en 
Frank Lathouwers in Maren-Kes-
sel. Sander werd als 43e geklas-
seerd, terwijl Frank de streep pas-
seerde op een 32e plaats

vissen

Daniels wint laatste wedstrijd 
Koningsvissen
De laatste wedstrijd van het ko-
ningsvissen is gewonnen door 
N Daniëls in vak A met 2000gr. 
Tweede werd Th. Smulders vak B 
1748gr. Derde werd H v/d Plas vak 
B 598gr. Bij de Borchmolenwed-
strijd waren de eerste twee plaat-
sen voor de gebroeders Herijgers. 
Jan werd eerste met 2128gr en 
Wim tweede met 1294gr. De der-

de plaats was voor Paul v/d Pasch. 
Woensdag 25 juli vindt de Kiene-
hoefbokaal plaats. Inschrijven aan 
het water tot 45min voor aanvang 
van de wedstrijd. Woensdag 1 
augustus is er een vakantiewed-
strijd. Inschrijven t/m 28 juli bij  de 
Borchmolen. Voor beide wedstrij-
den: vissen aan het Cathalijnepad.  

voetbal Rhode-EK Poule 2012 enorm succes

Met 325 deelnemers is de Rho-
de-EK Poule 2012 een groot suc-
ces gebleken. Winnaar van de 
hoofdprijs van EUR 450,-- cash 
(beschikbaar gesteld door hoofd-

sponsor Café Van Ouds) is ge-
worden Rhodenaar Edo van Ros-
sum. Naast de hoofdprijs werden 
er door de vele stersponsoren tij-
dens de prijsuitreiking van 3 juli 
maar liefst 52 prijzen verdeeld.

Voetbalvereniging Rhode kampt 
momenteel met te kleine en ver-
ouderde kleedaccommodaties. 
Nieuwe kleedlokalen zijn dan ook 
hard nodig en Rhode wil deze 
spoedig gaan bouwen. Hiervoor 
zijn echter vanzelfsprekend veel 
geldmiddelen nodig. Door diverse 
elftallen van Rhode worden en 
zijn inmiddels al diverse acties op-
gezet met als doel zoveel mogelijk 
geld binnen te halen voor deze 
verbouwing. Het vaandelteam 

van Rhode wilde ook graag een 
belangrijke bijdrage leveren en na 
een aantal vergaderingen was be-
sloten om als actie een Rhode-EK 
Poule 2012 op te zetten, waarbij 

de gehele opbrengst ten goede 
zou komen aan Rhode voor de 
bouw van de nieuwe kleedloka-
len.

Dinsdag 3 juli was in Café van 
Ouds de prijsuitreiking van de 
Rhode-EK Poule 2012. Door de 
overwinning van Spanje, wel door 
vele maar niet door iedereen ver-
wacht, werd het klassement nog 
even flink door elkaar geschud. 
Uiteindelijk werd Edo van Rossum 
de grote winnaar, Edwin Gordijn 
legde beslag op de 2e plaats en 
Jos van de Velden werd 3e. In to-
taal werden maar liefst 52  prijzen 
verdeeld, waaronder wedstrijd-
shirts van Willem II (beschikbaar 
gesteld door Willem II speler Ruud 

van de Rijt) en VIP kaartjes van 
diverse eredivisieclubs en het Ne-
derlands Elftal. Voor een overzicht 
van alle prijswinnaars en zie de 
website Rhode-EKpoule.nl.

De Rhode EK poule is uiteindelijk 
een groot succes geworden met 
325 deelnemers en een opbrengst 
voor Rhode van maar liefst 
€ 2.500 voor de bouw van de nieu-
we kleedlokalen. De organisatie 
wil alle sponsoren die de vele prij-
zen beschikbaar hebben gesteld 
en in het bijzonder hoofdsponsor 
Café van Ouds, enorm bedanken. 
Ook een bijzonder woord van 
dank aan Rick van Heeswijk (Iet-
stedruk.nl) die de technische on-
dersteuning heeft verzorgd en na-
tuurlijk dank aan alle deelnemers! 
Als laatste nog een dank aan de 
organisator (Rhode 1) en dan met 
name aan Martijn van Boerdonk 
en Kevin Raaijmakers voor hun 
grote inzet en de vele uren die zij 
in dit project hebben gestopt. Ho-
pelijk tot over 2 jaar bij de Rhode 
WK-Poule 2014……

Jan Boudewijns (l) kwam de tweede prijs ophalen van Edwin Gordijn, 
Edo van Rossum werd eerste en Jos van der Velden (r) werd derde

Toon Bekkers (voorzitter Rhode) neemt de cheque in ontvangst

Nogmaals de winnaars. Ditmaal op de foto met sponsor 
Bernie de Brouwer van café Van Ouds en de organisatie, 
Martijn van Boerdonk (linksboven) en Coen van Hout

darten Komend weekend kinderdarts in 
café Van Ouds

Na een heel goed ver-
lopen eerste editie van 
kinderdarts in café Van 
Ouds heeft de organi-
satie besloten om ook 
dit jaar weer een toer-
nooitje te houden voor 
kinderen van 4 t/m 16 
jaar. Aanstaande zon-
dag 15 juli is het zo-
ver. Het darttoernooi 
start om 14.00 uur. De 
vraag is om uiterlijk 
om 13.30 uur aanwe-
zig te zijn. Aanmelden 
kan aan de bar. 

Net als vorig jaar zullen 
ook deze keer enkele 
mensen klaar staan 
om mee te helpen. Bij 
voorbaat wil de orga-
nisatie ze bedanken. 
Er komt namelijk wel 
meer bij kijken dan al-
leen softtipkasten op 
een rij zetten. Tussen het darten 
door kunnen de kinderen zich met 
andere dingen vermaken. Daar is 
net als vorig jaar weer voor ge-
zorgd. Wat dat is wil de organi-
satie nog niet zeggen. Dat is een 
verrassing!

Er wordt gedart met softtip pijlen. 
Dat zijn darts met plastic puntjes, 
zodat de veiligheid gewaarborgd 
blijft. Voor iedere deelnemer ligt er 
een prijsje klaar. Het is dus nood-
zakelijk om vantevoren in te schrij-
ven zodat de organisatie weet 
hoeveel kinderen er mee doen.

De poules worden gemaakt op 
basis van leeftijd. Inschrijven is 
mogelijk wanneer de kinderen 
tussen de 4 en 16 jaar oud zijn. 
Hopelijk is de opkomst weer net 
zo groot als vorig jaar. Iedereen is 
in ieder geval van harte welkom!

Foto archief 2011
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bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 4/7:
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 70,00 
% 2 Echtpr. v.Gerwen 66,25 % 3 
Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
58,33 % 4 Mevr. A.v.d.Velden- Hr. 
L.v.Uffelen 56,67 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge 4/7

A-lijn : 1. Bep Machielsen & Jan Ma-
chielsen 62,50 2. Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters 58,33 3. Marianne Muller 
& Joop Muller 55,42 4. Willem Pieters 
& Rien Voets 55,00 B-lijn 1. Jos van 
Rijbroek-Vervoort & Harrie van Rij-
broek 66,15 2. Christine van Heertum 
& Joost van Heertum 58,33 3. Bas de 
la Parra & Hans de Leeuw 57,81 4. 
Hermien Botter & Dick Botter    50,00 
Vanaf 15 augustus weer zomerbridge 
in Mariendaal aanvang 20.00hr ook 
niet leden welkom aanmelden niet no-
dig

Uitslagenpaardensport

Stoop wint prijzen met Ysabella

Dit weekend was de Emerald 
Trophy in Brecht, België. Dit is 
een Internationale B-show voor 
Arabische Volbloedpaarden en 
daarnaast was er ook een Inter-
nationale show voor halfbloed 
Arabieren en een Internationale 
show, waarbij de amateur de 
paarden voorbracht.

Kashmira Lazize wist vorige week 
nog bij de NRPS keuring in Vrou-
wenpolder een 1e premie te beha-
len en kampioen te worden van de 
3-jarige merries. Tijdens deze show 
op zaterdag werd ze Reserve Kam-
pioen van de Junior Merries tijdens 
de Internationale show voor half-
bloed Arabieren met een score van 
85,25%. Het was een dubbel suc-
ces, want haar volle 2-jarig zusje 
Shaemira Lazize, werd Kampioen 
van de Junior Merries met een score 
van 86,25%. Hun halfzus Amira La-
zize wist Kampioen te worden van 
de Senior Merries tijdens de Interna-
tionale Amateur show waarbij An-
nelieke Stoop haar zelf voorbracht. 

Op zondag werd er gestart bij de 
AVS Dressuurwedstrijd in Strijen-
sas. Amira Lazize was in de winning 
mood en wist twee eerste prijzen te 
behalen in de M1 dressuur. Ysabella 

behaalde ook twee eerste prijzen en 
dit was in de L2 dressuur. Na deze 
wedstrijd werd er snel doorgereden 
terug naar Brecht waar Ysabella 
werd gestart in de Internationale 
Ridden Class voor ruinen en merries. 
Vorig jaar wist Ysabella deze te win-
nen en ook dit jaar werd ze over-
tuigend Kampioen! Ditmaal met 
een topscore van 93,5% wat ook de 
hoogste overall score was. Al met al 
was het een zeer succesvol weekend 
waarbij de eigen gefokte paarden 
zeer goed gepresteerd hebben.

Annelieke Stoop op haar paard Ysabella

De Vresselse Ruiters zijn in vorm
Op zondag 8 juli zijn de Nijnselse 
Ruiterdagen verreden. De Nijnsel-
se Ruiters hadden een leuke wed-
strijd georganiseerd op het mooie 
terrein van aan de Villenbraken 
tussen Son en Nijnsel.

De Vresselse Ruiters kwamen er 
goed voor de dag. Om te begin-
nen startte Nina van Enckevort 
met haar pony’s in de klasse CB. 
Ze reed met beide pony’s een 
prachtig parcours. Ze werd in deze 
klasse dan ook eerste met Raynair 

en met Vingino tweede. 

Veerle reed Van de Pasch de DB 
klasse met Orchid's Highland 
Surprice en werd na de barrage 
beloond met de hoogste stijlpun-
ten. Ze mocht de eerste prijs in 
ontvangst nemen. In de DL klasse 
mocht Veerle haar rijkunst nog een 
keer laten zien met Gandalf en 
werd verdienstelijk derde.

De Vresselse Ruiters kunnen weer te-
rugkijken op een geslaagd weekend. 

In augustus worden de Brabantse 
Kampioenschappen gehouden in 
Chaam. De beste ruiters van Bra-
bant mogen daar gaan strijden om 
de hoogste eer in diversen klassen. 
De Vresselse Ruiters zijn daar goed 
vertegenwoordigd: Nina van Encke-
voort mag met beide pony’s gaan 
springen in de klasse CB. Veerle van 
de Pasch gaat daar met Gandalf in 
DB dressuren en springen, met Or-
chid's Highlands Surprice in de klasse 
DB en met Gandalf in de klasse DL. 
Wij wensen alle ruiters veel succes.

Suzan van Gastel en Eline Peters kringkampioen

Afgelopen vrijdag, zaterdag en 
zondag werden de Nijnselse Rui-
terdagen gehouden. Een groot 
aantal deelnemers deed mee in 
het springen en de dressuur. Op 
vrijdag en zaterdag kwamen de 
paarden aan start en zondag was 
het de beurt aan de pony’s. 

Bij het ‘springen paarden’ werden 

ook de kringkampioenen bekend 
gemaakt. In de klasse ZZ ging het 
kringkampioenschap naar Suzan 
van Gastel met Zuberlina. Afgelo-
pen winter werden zij nog kring-
kampioen in de klasse Z. Nu in het 
groene seizoen werd dit dus nog 
eens overgedaan in de allerhoog-
ste klasse. Eline Peters en Balinda 
FS lieten hun vormbehoud zien en 
mochten het kampioenslint om-
hangen in de klasse L springen.

Vele Nijnselse ruiters en ponyrui-
ters vielen in de prijzen, hetgeen 
natuurlijk altijd leuk is voor eigen 
publiek. Bij het ‘springen paarden’ 
in de klasse B vielen de volgende 
prijzen: Mandy Janssen met Cy-
rinda S een 4e prijs, met Cleopra S 
een 5e prijs en met Cryolita S een 
6e prijs. Judith van den Nieuwen-
huijzen met Cascin een 4e prijs. 
Teun Kluijtmans met Cornelis een 
5e en een 9e prijs.

In de klasse L behaalde Bart Kluijt-
mans met Califoria een 2e prijs. 
Suzan van Gastel met Boncetto W 
een 4e, met Chaplin een 5e, met 
Bankroet een 10e en met Bibi een 
12e prijs. Eline Peters met Balinda 
FS werd 5e en Judith van den Nieu-
wenhuijzen met Cascin werd 9e.

In de klasse M viel Suzan van Gas-
tel wederom in de prijzen: met 
Harmony behaalde zij de 5e prijs 
en met Bon Giorno Go de 7e prijs. 
Ook in de dressuur deden de Nijn-
selse ruiters het goed: Martijn van 
Stiphout behaalde een overwin-
ning in de klasse L2 en Eveline 
van de Ven in de klasse M1, alle-
bei met hun eigen Allure. Marieke 
Siertsema mocht in de klasse Z2 de 
2e prijs afhalen. Zij reed een mooie 
proef met Zarotte.

Bij de pony’s behaalde Kim van Esch 
met Sita in de B-L1 de 1e prijs en met 
Lady Sita in de D-B de 4e prijs. Niels 
van den Nieuwenhuijzen mocht 
met Geldershof’s Evelien in de B-B 
de 2e prijs ophalen en in het sprin-
gen de 1e prijs. Erg knap van deze 
jonge ruiter! Ashley Peters pakte de 
overwinning in de klasse C-L sprin-
gen met haar pony De Vriesjes Jor-
dy. We kunnen, ook dit jaar weer, 
terugkijken op een zeer geslaagd 
evenement met drie dagen mooie 
ruitersport en een zeer geslaagde 
Meadowpop feestavond op de vrij-
dag. Zodra de afvaardiging naar de 
Brabantse kampioenschappen voor 
de paarden in Chaam bekend zijn, 
zullen wij u daarover berichten.

Eline Peters werd afgelopen weekend 
kringkampioen

Van Gaal en Wannabee 
kringkampioen klasse M
Dit weekend vonden de Nijnselse 
ruiterdagen plaats. Hier werden de 
laatste spring- en dressuurselecties 
voor de paarden van kring Eindho-
ven verreden. Voor de Rooise Rui-
ters en Ponyruiters waren dit drie 
succesvolle dagen. 

Zaterdag was het de beurt aan 
Bram van Gaal en Wannebee. Zij 
waren nog in de race voor de ti-
tel kringkampioen klasse M. In 
deze rubriek behaalden Bram van 
Gaal en Wannabee een mooie 2e 
plaats, daarom kregen ze het kam-
pioenslint omgehangen en hebben 
daarmee de titel kringkampioen 
klasse M op hun naam gezet. Voor 
Anne Jansen en Zennith was er in 
deze rubriek een 6e plaats. In de 
klasse Z werden Anne van Liempd 

en Bartabas 2e.  Marleen van de 
Ven-de Haas en Myrthe Evers ver-
schenen allebei in de dressuurpis-
te. Marleen van de Ven-de Haas 
en Rokarlos  werden 2e in de klas-
se M1. Ook was er een 3e plaats 
voor Myrthe Evers en haar paard 
Ohlala.

Op zondag waren de pony’s aan de 
beurt. In de discipline dressuur wer-
den Suus van Dijk en Champ 1ste in 
de klasse C-B. Hilde van den Oever 
en haar pony Rana werden 2e in de 
klasse D-L1. Pleun van der Vleuten 
en Bianca kwamen aan de start in 
de klasse L-springen. Zij behaalden 
een 2e plaats. Op de dressuurwed-
strijd in Liempde behaalden An-
nelieke Stoop en Amira Lazize een 
1ste prijs in de klasse M1.

Gemoedelijke sfeer op Nijnselse 
Ruiterdagen

Het kost maanden voorbereiding, 
maar dan heb je ook wat. Op het 
terrein van familie Van Gastel in 
Nijnsel, was afgelopen weekend 
weer een grote tent te vinden. De 
alom bekende Nijnselse Ruiter-
dagen werden daar dit weekend 
gehouden.

Op vrijdag en zaterdag zijn er 
paardenwedstrijden, gecombi-
neerd met dressuur en springen. 
Op zondag is er gelegenheid op 
het concours voor de ponywed-
strijden. Deze wedstrijden kunnen 
gezien worden als selectiewedstrij-
den voor de Brabantse Kampioen-
schappen. 

De wedstrijden vinden plaats op 

het gras (en niet zoals vaak voor-
komt op het zand). Op deze ma-
nier is het bijvoorbeeld mogelijk 
om er een slootje in te leggen. Dit 
is prettig voor de ruiters, zodat zij 
meer ervaring kunnen opdoen ter 
voorbereiding op de kampioen-
schappen.

De Nijnselse Ruiters hebben in-
middels verschillende commissies 
om dit evenement op touw te zet-
ten. Er worden namelijk niet alleen 
wedstrijden gereden; op vrijdag-
avond is er ook een feestavond 
geweest (in plaats van de gebrui-
kelijke zaterdagavond). Dankzij de 
actieve leden van deze vereniging, 
is dit evenement nog steeds mo-
gelijk. Het voltallig personeel ach-

ter de bar, eetkraampjes en andere 
ondersteuning is lid van de ruiter-
vereniging. 

Vanuit de tent is er een mooi uit-
zicht op de ringen. In die ringen 
zijn de verschillende sponsoren 
van het evenement aanwezig, iets 
waar de vereniging erg dankbaar 
voor is. Het concours wordt al een 
lange tijd georganiseerd. Inmid-
dels komen er ruiters van heinde 
en verre.

Ard van den Eertwegh (lid van de 
Rooise Ruiters, springjury) vertelt 
dat er zelfs ook buitenlandse deel-
nemers mee doen. Jurgen Stan-
ford, eigenaar van een stel in het 
Oosten van ons land, neemt een 
aantal paarden mee. Daar regelt 
hij buitenlandse ruiters voor. Hij 
benadrukt in zijn verhaal dat het 
concours wordt georganiseerd 
voor de ruiters, en niet voor ande-
re aspecten binnen de ruitersport. 
Het is belangrijk dat iedereen kan 
meedoen, we zijn ten slotte niet al-
lemaal Anky’s.

Marese Logister (bestuurslid van 
de Nijnselse Ruiters) bevestigt dit 
ook: “Ons concours is gewoon ge-
zellig. Het gaat niet om het hoge 
niveau, maar om het feit dat ie-
dere ruiter een leuk concours kan 
rijden. Er hangt hier een gemoede-
lijke sfeer. De allerkleinsten komen 
mee met de rest van het gezin en 
de ouderen vermaken zich hier 
ook prima. Het is ontzettend veel 
werk, maar wij hopen dit nog lang 
te mogen blijven doen.”.

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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Handboogvereniging Ontspanning
Dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer een onderlinge wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Jan van 
Bergen met een score van 231. 
Verdere uitslag: Antoon Vervoort 
224, Albert Ofwegen 213, Jan van 
Erp 210,  Jan Gordijn 208, Piet van 
Kemenade 199, Leo van Breugel 
189, Ad Hastenberg 174 en Jan 
Lathouwers 164.

De jeugd van Ontspanning heeft 
op zondag in Schijndel geschoten 
voor de Youth Nations Cup. Dit is 
een wedstrijd in de Jeugdfita com-
petitie. Na een kwalificatieronde 
van 2x36 pijlen worden 8 teams 
samengesteld die tegen elkaar 
strijden om de Cup te winnen. Er 
wordt geschoten op 30 meter (as-
piranten) en 50 meter (cadetten). 
Ray Matuszewski, Floris Mesu en 
Dione Mesu schieten bij de aspi-
ranten. Hun scores waren in de 
kwalificatie: Ray 317, 11e bij de 
jongens, Floris 544, 7e bij de jon-
gens en Dione 590, 2e bij de meis-

jes.

Piet van den Berg en Roos Staals 
schoten bij de cadetten. Piet 
schoot 580, 8e bij de jongens en 
Roos 355, 8e bij de meisjes. De 
jeugd werd verdeeld in diverse 
teams. Roos eindigde met haar 
team op de 7e plaats, het team 
van Piet werd 4e, van Dione en 
Floris 3e. Het team van Ray wist 
door te dringen tot de finale. Daar 
kwamen ze net een paar puntjes 
te kort tegen de uiteindelijke win-
naar. Toch een heel mooie tweede 
plaats voor het team.

Sjef van den Berg heeft deze week 
in Nykøbing, Denemarken, het EK 
junioren geschoten. Hij was hier 
bijzonder succesvol. Met het ca-
dettenteam wist hij een bronzen 
medaille te winnen. Individueel 
werd hij Europees kampioen out-
door bij de cadetten. Vrijdagavond 
is het vrij schieten i.v.m. de vakan-
tieperiode.

handboogschieten Van den Berg goud, 
Van den Oever 2 x zilver op EK

Sjef van den Berg, de 17-jarige 
handboogschutter uit Heeswijk-
Dinther, is zaterdag 7 juli Europees 
kampioen outdoor handboogschie-
ten bij de cadetten geworden. Het 
EK junioren werd dit jaar in Nykø-
bing, Denemarken, geschoten. 

In de finale moest Sjef aantreden 
tegen een schutter uit Rusland. Hij 
nam meteen de leiding in de eerste 

ronde en wist de partij te winnen 
met 6-0. Eerder deze week wist Sjef 
met het cadettenteam de bronzen 
medaille te winnen.  Sjef schiet in de 
klasse t/m 17 jaar en is lid bij HBV 
Ontspanning in Sint Oedenrode.

Twee weken geleden is Sjef geko-
zen tot talent van het jaar op het 
Centrum voor Topsport en Oplei-
ding op Papendal, Arnhem, waar 

hij sinds augustus 
2011 traint en naar 
school gaat.

Rick van den Oe-
ver, de 20-jarige 
handboogschutter 
uit Sint Oedenrode, 
heeft zaterdag twee 
zilveren medailles 
gewonnen bij de ju-
nioren t/m 20. De 
eerste medaille won 
hij met het team. 
De finale verloren 
zij nipt met 204-208 
tegen de Oekraïne. 
In de individuele fi-
nale moest Rick ook 
tegen een Rus. Beide 
schutters begonnen 
sterk met 30-30, 
zodat de stand 1-1 
was. Helaas schoot 

Rick tweemaal 1 punt minder dan 
de Rus en nog een keer 29-29 ge-
lijk. De eindstand kwam op 2-6. 
Rick is lid bij Concordia in Sint Oe-
denrode.

De 18-jarige compoundschutter 
Mike Schloesser uit Hoensbroek 
werd Europees kampioen bij de ju-
nioren. Hij versloeg in de finale een 
Italiaan met 142-131.

triatlon

Overwinning voor Delisse in Didam

Afgelopen zaterdag heeft Erwin 
Delisse ¼ Triatlon van Didam ge-
wonnen. Aangezien er afgelopen 
weekend diverse triatlon wedstrij-
den in Nederland waren, waren 

ook de deelnemers verdeeld over 
deze wedstrijden. Toch stonden er 
in Didam zo’n 150 deelnemers aan 
de start. Erwin kwam als 2e uit het 
water en wist na 10 km fietsen bij 
de koploper te komen. Na 20 km 
fietsen ging Erwin alleen aan de 
leiding en bij de start van het hard-
lopen was er een voorsprong van 
ongeveer 2 minuten. Tijdens het 
lopen kon Erwin deze voorsprong 
behouden en was de 1e plaats een 
feit, in een tijd van 1:55:36.

Lex Habraken had in Didam deel-
genomen aan de 1/8e Triatlon. Lex 
kwam als 4e uit het water, mede 
doordat een paar deelnemers niet 
het hele parcours hadden ge-
zwommen. Tijdens het fietsen en 
het lopen kon Lex goed mee met 
de overige deelnemers en kwam 
hij als 16e over de finish in een tijd 
van 1:05:00.

Lex Habraken deed mee in Didam

Koen van der Wijst: BMX talent uit Sint-Oedenrode

Trainen, trainen, trainen en sparen
wielersport

Zijn stoere blik verraadt al dat hij 
niet te porren is voor een saaie 
sport. Koen houdt van actie en die 
zoekt hij op met zijn BMX fiets. 
Springen, duwen, vliegen door 
bochten en zo nu en dan een keer 
flink hard vallen. Dat hij een ta-
lent is, is inmiddels bekend, maar 
het is aan hem om het waar te 
maken. De jonge fietscrosser is er 
in ieder geval dag en nacht mee 
bezig om zijn doelen te bereiken. 
En dat zijn er nogal wat. Volgend 
jaar een trip naar het WK in Nieuw 
Zeeland en misschien wel naar de 
Olympische Spelen over acht jaar.

Koen zit al vanaf zijn vierde of 
vijfde jaar op de BMX fiets. Hij zag 
zijn oudere broer Sjoerd het doen 
en wilde hem achterna. Vanaf 
zijn tiende zat Koen in een ploeg, 
maar daar is hij onlangs uitgestapt 
omdat hij zich verder wilde ont-
wikkelen. Oud WK-ganger Wilco 
Groenendaal uit Schijndel neemt 
de jonge Rooienaar nu onder zijn 
hoede. Koen: “Mede dankzij hem 

ben ik veel beter gaan rijden dan 
vorig jaar. Op alle gebieden leert 
hij me dingen bij, zoals conditie 
en techniek. Ook mentaal gezien 
geeft hij tips.” Wanneer Koen con-
ditie zegt, lacht hij een keer naar 
zijn moeder Jeanine. Hij denkt te-
rug aan de zware trainingen. “In 
de winter moesten we veel oefe-
ningen doen, zoals mountainbi-
ken. Ik zat vaak helemaal kapot”, 
glimlacht de durfal. Koen kreeg 
een schema voor de hele week om 
af te werken. Zo wil Wilco hem 
klaarstomen voor het grote werk. 

Fietscross staat bekend als een 
gevaarlijke sport. Veel BMX’ers 
haken af omdat ze na een aantal 
blessures niet meer durven. Ze zijn 
bang om te springen of om met 
meerdere crossen een bocht in te 
stuiven. Koen kan beamen dat het 
gevaarlijk is. “Ik heb een keer al-
lebei mijn polsen gebroken toen 
ik neer kwam”, zegt de waaghals 
stoer. “Ook mijn sleutelbeen heb 
ik eens gebroken en een scheur in 

mijn elleboog.” Het is dus geen 
sport voor watjes, dat is wel duide-
lijk. Zijn moeder durft meestal niet 
te kijken. Jeanine: “Ik blijf liever 
thuis. Het gaat zo ontzettend hard 
en Koen heeft geen schrik.” Juist 
dat laatste zorgt er vaak voor dat 
haar zoon altijd bij de eerste ein-
digt. Evenals zijn goede sprongen 
en explosieve start. Zijn prestaties 
liegen er niet om. Volgend jaar is 
het WK in Nieuw-Zeeland en daar 
heeft hij zich al zo goed als zeker 
voor gekwalificeerd. Het is alleen 
nog een kwestie van sparen. Zijn 
ouders doen een flinke duit in het 
zakje, maar ook Koen legt geld op-
zij. Het is nu dus een kwestie van 
trainen, trainen, trainen en sparen.
Natuurlijk zijn er ook nog dingen 
die Koen moet verbeteren om 
aan de top te komen. Zelf moet 
hij er even over nadenken, maar 
uiteindelijk weet hij wel een ver-
beterpunt. “Als ik neer kom moet 
ik meteen aanzetten. Dat kan vol-
gens Wilco nog beter.”
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus 
Expositie 

Stichting Dichterbij
Mariendael 

1 - 29 juli 
Expositie Robert Pothecary

Galerie de Bunders 

6 juli - 29 september 
Expositie Maaike Goudriaan
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

10 juli 
KBO film: Planet Earth

   Odendael 

12 juli  
Onderonsje: uitleg 

natuurgroepen met picknick
  Damiaancentrum 

12 juli 
KBO zomer: Tai Chi

Odendael 

14 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

14 juli  
Vrije dansavond
  de Vriendschap

 15 juli  
Voetvolley toernooi

  Olland 

15 juli  
Kinderdarts toernooi

  café Van Ouds 

16 juli  
KBO zomer: vissen

  Kienehoef 

17 - 20 juli  
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode

 21 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

21 juli  
Vrije dansavond
  de Vriendschap 

24 juli  
KBO zomer: high tea

  d’n einder

 28 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk

 28 juli  
Italiaanse avond

  De Beurs 

 1 augustus
KBO zomer: 

hoe maak ik foto’s?
  Dommelpark 

3 - 5 augustus 
OLAT 

Kempische wandeldagen
 start in Geldrop

 4 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

5 augustus  
Zandhoefs oogstfeest 

  Zandhoef 

9 augustus  
Onderonsje: voorlichting 

ouder worden
  Damiaancentrum 

9 augustus 
KBO zomer: 

workshop Ikebana
  Odendael 

10 augustus 
De enige echte 
FEEST DJ RUUD

  Café Oud Nijnsel 

11 augustus  
30 EURO LIVE

  Café Oud Nijnsel 

11 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

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

  Café ’t Pumke 

12 augustus  
Levend tafelvoetbal incl. dj.

  Café Oud Nijnsel 

12 augustus  
Zomer knutselen

  Kinderboerderij Kienehoeve 

14 augustus  
KBO film: Pinokkio

  Odendael 

16 augustus  
KBO zomer: 

Brunch Kasteelpark
  Kasteelpark 

18 - 19 augustus  
Beachhockey Rooi

  de Neul

 18 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 
19 augustus  

Zesde Elvis dag
  café Van Ouds 

19 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsherberg 

20 augustus  
Suikerfeest

 
 25 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

25 - 29 augustus 
Kermis Sint-oedenrode 

Centrum Sint-Oedenrode

   26 - 28 augustus 
Hillstreet Classic

  De Beurs

MooiRooi.nl 

wenst 

u 

een 

fijne 

vakantie
Denk aan uw vakantiefoto’s!




