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korting tot 40%
Nieuwstraat 24, 5691AC Son Tel.: 0499-471235

www.boudewijns-schoenen.nl

START OPRUIMING  
dames, heren en kinderschoenen

zomer 2012

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

Anticlimax op sfeervolle Markt

Wat een deceptie! Een Oranjefeest 
lag in de lijn der verwachtingen, 
maar de negatieve uitslag van het 
Nederlands Elftal zorgde voor een 
anticlimax. Rooi Events, de stichting 
die het grote scherm op de Markt en 
alle festiviteiten er omheen regelde, 
had aan alles gedacht. Helaas kon 
ze de uitslag niet beïnvloeden. 

Hoewel het een uur voor de wed-

strijd dreigde te gaan regenen, 
bleef het gelukkig droog in het 
centrum van Sint-Oedenrode. Tot 
grote vreugde van de organisatie, 
want een flinke regenbui kon het 
niet gebruiken. Negen Rooise on-
dernemers hadden alles uit de kast 
gehaald om er een groot feest van 
te maken in de open lucht. 

» lees verder op pag 6

Maar één avond echt afzien tijdens Avondwandelvierdaagse 

Er waren alleen maar lachende 
gezichten tijdens de finale van 
de Avondwandelvierdaagse op 
vrijdagavond. Iedereen was het 
er over eens. Het was maar één 
avond echt afzien. 

Dat was op donderdagavond in 
Olland. De regen kwam met bak-
ken uit de hemel. Dat maakte het 
parcours door ‘de Geelders’ extra 
zwaar. Hier en daar stond men 
tot aan de enkels in de modder. 
Gelukkig bleef het de rest van de 

week droog en keken de wande-
laars terug op een prettige editie. 
Behalve wandelaars kregen ook 
rolstoelers de kans om een ronde 
te maken. Van verzorgingstehuis 
‘de Kanidas’ uit Best liep een flinke 
stoet mee. Onder hen de 99-ja-

rige meneer Van Rijswijk. Volgens 
zijn begeleider wilde hij heel graag 
mee. Zelfs de tocht door de regen 
vond hij prachtig. Nat werd hij 
niet, want hij was goed ingepakt. 

» lees verder op pag 11

Contouren nieuwe parochie zichtbaar
Vanaf 1 september zal de nieuwe 
Odaparochie van start gaan. In een 
brief aan de parochies van Sint-Oe-
denrode, Son en Breugel  heeft de 
vicaris generaal van het bisdom ’s 
Hertogenbosch, Mgr. drs. R.G.L.M. 
Mutsaerts, de eerste contouren van 
deze parochie geschetst. 

Binnen het bisdom zijn veel mensen 

bezig met het vormen van nieuwe 
parochies. Volgens Mutsaerts is dat 
een middel om ook in de toekomst de 
rijkdom van het geloof door te kun-
nen geven. De parochies van Son en 
Breugel gaven 1,5 jaar geleden aan 
dat ze zich graag samen willen voe-
gen met de H. Odaparochie uit Sint-
Oedenrode. Na overleg in de bis-
domstaf,  met besturen en pastorale 
teams van de buurparochies, heeft de 
bisschop de wens gehonoreerd.
De situatie zal er vanaf 1 september 
als volgt uit zien: De nieuwe Odapa-
rochie omvat de ‘oude’ Odaparochie 
te Sint-Oedenrode, de St. Petrus ban-
denparochie te Son en de St. Genove-
va parochie te Breugel. Het houdt wel 
in dat de kerken in Eerschot en Bos-
kant op termijn zullen gaan sluiten. 
Pastoor en teamleider wordt pastoor 
Vincent Blom. In de brief aan zijn me-
degelovigen roept de vicaris generaal 
op om samen de schouders te zetten 
onder de nieuwe parochie. 
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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 Redactiebureau

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

Voor altijd in ons hart.

Zeer bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons 
gedaan en betekend heeft,

hebben wij afscheid moeten nemen van 
onze lieve en onvergetelijke papa

Hans van den Nieuwenhuijzen

∗ Sint-Oedenrode, 25 februari 1956    

† Sint-Oedenrode, 6 juni 2012 

echtgenoot van

Elly van den Nieuwenhuijzen – Verhagen †

Simone †
Marwin en Michelle

Judith

Boskantseweg 63
5492 VA Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst en de begrafenis hebben op dinsdag 12 juni 
plaatsgevonden.

Rust zacht Hans,

De tijd gaat voort alleen in gedachten kun je terug
Moge de steun van je vrienden je troost bieden 

in deze moeilijke tijd 
En goede herinneringen de pijn verzachten

De vrienden van Marwin

Verdrietig om haar plotselinge heengaan maar met dankbaarheid 
dat verder lijden haar bespaard is gebleven, geven wij kennis 
van het overlijden van onze allerliefste vrouw, mama en oma

Maria Theeuwes – van der Heijden

Best, 29 juli 1950  St. Oedenrode, 11 juni 2012 

St. Oedenrode     Ton Theeuwes

Ulvenhout            Carlien Theeuwes en Marten Reinders
   Sybe
   Tijl
   Liene

Best        Tineke Theeuwes en Ralph Voogd
   Julie
   Finn

Wij nemen afscheid van Maria tijdens een samenzijn op 
zaterdag 16 juni om 10:45 uur in de aula van crematorium 
Heeze aan de Somerenseweg 120 in Heeze. Indien u nog 
even bij haar wilt zijn, bent u donderdagavond welkom 
tussen 17.00 en 18.00 uur in het mortuarium aan de 
Nazarethstraat in Best.

Populierenlaan 32
5492 EK Sint-Oedenrode

OVERLĲDENSBERICHTEN

    Opeens
    was er nog zo veel te zeggen.
    Opeens
    was er nog zo veel te vragen.
    Opeens
    is het te laat. 
   
  

Bedroefd laten wij u weten dat, na alle fijne jaren die we 
samen met haar mochten beleven, is overleden mijn lieve 

vrouw, moeder, zus en schoonzus 
  

Miet de Beer-Leenders
  

echtgenote van

Ties de Beer
  
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar. 
  
  
    
   Ties de Beer
   Erwin † 
   
   Familie Leenders
   Familie De Beer
 
  
  
 12 juni 2012 
 St. Martenstraat 11, 5491 EN St. Oedenrode 
  
De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 
16 juni om 10.30 uur in parochiekerk H. Oda locatie Heilige 
Rita, Ritaplein 2 te Boskant, gevolgd door de begrafenis op 
de parochiebegraafplaats.

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

U kunt afscheid nemen van Miet in Rouwcentrum Kuis, 
Sluisplein 58 te Sint Oedenrode, op donderdag 14 juni en 
vrijdag 15 juni van 19.00 tot 19.30 uur.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen gelieve u deze 
advertentie als uitnodiging te beschouwen. 

Met groot verdriet en diepe verslagenheid 
hebben wij kennis genomen van het overlijden
van ons gewaardeerde lid:

HANS VAN DEN NIEUWENHUIJZEN

Hans was sinds 1979 lid van onze vereniging.
Hij is zelf jaren actief lid geweest. Daarna
zijn ook de kinderen lid geworden. We zullen
hem enorm missen tijdens de instructieavonden, 
wedstrijden en overige activiteiten van onze 
vereniging.

We willen Marwin en Michelle, Judith en verdere 
familie en vrienden heel veel sterkte toewensen 
met dit grote verlies.

Bestuur en leden van 
De Nijnselse Ruiters &  Ponyruiters

www.rooisefamilieberichten.nl
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Eetpunt Boskant geopend

Boskantse senioren waarderen wel 
iets lekkers. De eerste gezamenlij-
ke maaltijd was een groot succes. 
25 Personen genoten van een ge-
zellig samenzijn, met daarbij een 
voortreffelijk diner en een extra 
drankje verhoogde de stemming.

Toen Toon aan het einde vroeg: 
‘Wat doen we volgende week vrij-
dag?’, was het antwoord volmon-
dig: ‘Dan zijn we allemaal weer 
van de partij!’ An van Engeland 
merkte daarbij nog op ‘Wat is het 
toch fijn om samen te eten, het 
smaakt dubbel zo lekker.’ Ook Wil 

van de Laar en Janny Forsten wa-
ren vol lof.

Jan Hellings nam de taak op zich 
om via een rooster te zorgen dat 
er steeds voldoende  vrijwilligers 
behulpzaam zijn. Is er bij U ook 
interesse om deel te nemen aan 
het diner of behulpzaam te zijn 
als vrijwilliger. Schroom dan niet, 
1 telefoontje aan Toon Hageman, 
474084, is voldoende. Ook als 
U zich hebt aangemeld maar U 
bent die dag verhinderd,  laat het 
dan tijdig weten. Ons motto is: 
Hoe meer deelnemers, hoe meer 

vreugde.

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

Wij gaan plaats maken voor de 
nieuwe collectie:

Vanaf nu op de gehele 
zomercollectie 

kortingen tot 50% !!!
Profiteer dus mee en kom die 

vakantiekoffers vullen!!
(Nieuwe collectie, schoenen, ondergoed en 

accessoires uitgezonderd)

DANKBETUIGING

Wij danken iedereen die zijn medeleven en belangstelling 
heeft getoond, persoonlijk of door troost gevende kaarten bij 
het overlijden van mijn man, ons pap en opa

Piet van Erp

Voor iedereen die met ons heeft meegeleefd;  
Hartelijk bedankt.

Nelly van Erp
Kinderen en kleinkinderen

Juni 2012
Oude Dijk 53
5298 BB  Liempde
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KEURSLAGERKOOPJE

Gegrilde spareribs met gratis 

saus

500 gram spareribs

5

SPECIAL

Crocante

100 gram

1

50

VLEESWARENKOOPJE

boterhamworst

+gebraden kipfilet

GRATIS VLEESSALADE

WEEKAANBIEDING

KIPREEPJES PAKKET

vlees,saus,brood

SAMEN VOOR

6

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

4 hamburgers +

4 barbecue worsten

samen voor

6

50

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

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

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Opbrengst collecte afscheidsdienst eigen vrouw 
voor Stichting CF-challenge

De vrouw van Werner, Francy 
van Casteren, overleed op 14 mei 
jongstleden. Vanaf het moment 
dat ze elkaar kenden waren ze al-
lebei op de hoogte dat Francy leed 
aan Taaislijmziekte.

Taaislijmziekte, oftewel Cystische 
Fibrose is een recessief overerfbare 
ziekte, waarbij slijm dat op diverse 
plaatsen in het lichaam wordt afge-
scheiden, abnormaal taai is. De be-
langrijkste plaatsen waar het taaie 
slijm wordt gevormd zijn de longen, 
het maag-darmkanaal, de lever, de 

alvleesklier en de teelballen.
De symptomen kunnen zich al tij-
dens de zuigelingenleeftijd manifes-
teren, veelal door groei-achterstand 
en chronische luchtweginfecties. 
Vooral door de luchtweginfecties 
hebben patiënten een duidelijk ge-
ringere levensverwachting dan nor-
maal. Hoewel de levensverwachting 
heel verschillend is, sterven de mees-
te patiënten al op jonge leeftijd. 
Werner is dankbaar dat hij met Fran-
cy echt samen heeft kunnen leven. 
Daarmee bedoelt hij de intensiteit 
van samenleven. Ze genoten samen 

van de kleine dingen en waren heel 
veel bij elkaar. Werner hielp haar bij 
haar alles en Francy droeg, waar ze 
kon, haar steentje bij. Ze had een do-
norcodicil en heeft daarom organen 
af kunnen staan voor mensen die 
het nodig hebben. “Mensen denken 
vaak dat ze geen donor meer kun-
nen zijn als ze al zo lang medicijnen 
innemen en ziek zijn. Toch zijn er 
nog vaak bruikbare organen. Dat 
hadden we zelf ook niet verwacht”, 
aldus Werner. 
Behalve Francy wilde Werner ook 
iets geven. Hij koos ervoor om geld 
in te zamelen voor Stichting CF-
challenge van Carla van Asseldonk, 
ook een CF-patiënte. Zij haalde geld 
op door de Alpe d’Huez op te wan-
delen. Een ongekende prestatie voor 
een vrouw met deze ziekte. Al het 
geld gaat naar jonge mensen die 
lijden aan de ziekte en daar wilde 
Werner ook graag iets aan bijdra-
gen. Daarom besloot hij om de op-
brengst van de collecte, die tijdens 
de uitvaart van zijn vrouw werd ge-
houden, te schenken aan Stichting 
CF-challenge. Afgelopen vrijdag 
werd het geld geteld en overhan-
digde Werner de cheque. De aapjes 
die Karin vast heeft zijn binnenkort 
weer te verkrijgen bij kledingzaak 
Switch. De opbrengst gaat geheel 
naar onderzoek voor bestrijding van 
de ziekte.

v.l.n.r.: Karin (zus van Francy), Werner, Carla en Henry (broer van Francy)

Iedere eIndexamenkandIdaat 
die zich bij ons aanmeld, krijgt 

gratIs een V.W. theoriepakket!!
€37,50 p/lesuur 

ook tijdens de zomervakantie
mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

€ 860,-
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OJC De Werf luidt de zomer in
Op zaterdag 16 juni luidt de Werf de zomer in met de thema avond Summer 
Darkness! Op deze avond kan er ouderwets gedanst en gestampt worden op 
allerlei verschillende stijlen muziek. Vier verschillende DJ’s zullen deze avond 
kei hard losgaan met onder andere dubstep, breakcore, tekno, house en dance. 
De Werf zal ook in stijl aangekleed worden. Zeker de moeite waard om langs te 
komen!  Doors open: 21.30u Entree: gratis!

Welke solexteams komen op het podium?
Het podium van de solexrace is al in aan-
bouw, de achtergrond is klaar! Wie staan er 
straks met het hele team op dit podium om 
de eer en de designprijzen in ontvangst te 
nemen voor de 1e - 2e of 3e plaats en niet 
te vergeten het beste damesteam?
 
Wie er niet opkomen? .... natuurlijk al die 
teams die nog niet hebben ingeschreven, de 
thuisblijvers, de uitstellers en afwachters. Als 

je daar niet bij wil horen, kijk dan op de web-
site.  Een makkelijk formulier, eenvoudige 
Ideal betaling en een bevestiging van ons.
 
inschrijvingen
De inschrijvingen lopen lekker binnen maar.... 
er kunnen er nog meer bij. Door het verbe-
terde parcours kunnen we nu meer deelne-
mers inschrijven dan het vorig jaar. Er is nog 
plaats dus nu inschrijven!

advertorial

Heesakkersbar XXL: daar moet je bij zijn

De Heesakkersbar doet mee aan 
de Battle of the Bartenders 2012 
in café ’t Pumpke. Meerdere groe-
pen krijgen de kans om één avond 
de kroeg te runnen. Degene die de 
beste omzet draait, wint! Aanstaan-
de zaterdag 16 juni is het de beurt 
aan De Heesakkersbar. Maar wie zit 
nu eigenlijk achter dat concept?

Dat is de familie Heesakkers en 

vrienden. Het idee om een eigen 
barretje te beginnen ontstond 
bij Mari Heesakkers thuis. Iedere 
vrijdag kwam er jeugd om in te 
drinken, dus werd besloten om 
de Heesakkersbar te realiseren. Er 
werd zelfs een heus logo ontwik-
keld door een creatieveling in de 
groep. Toen ze lucht kregen van 
the Battle of the Bartenders beslo-
ten ze om mee te doen. De Hees-

akkersbar gaat XXL en daar nodi-
gen ze iedereen voor uit. Om de 
boel extra gezellig te maken heb-
ben ze drie DJ’s bereid gevonden 
om te draaien; DJ Insound, Slam-
mers en Joost van den Akker. Na-
mens de Heesakkersbar: iedereen 
is welkom, dus neem al je vrienden 
mee! De Battle duurt nog voort 
tot Rooi Kermis. Daarna wordt de 
winnaar bekend gemaakt. 

Familie Heesakkers en vrienden die 
zaterdag de gasten gaan bedienen

Roois Tourspel gaat voor 1000 lijsten
Dit jaar wordt het 
Roois Tourspel alweer 
voor de 28ste keer ge-
heel belangeloos ge-
organiseerd door een 

kleine club vrijwilligers. Het doel 
dit jaar is om 1000 deelnemers te 
halen. De tussenstanden worden 
dagelijks bijgehouden en zijn te 
zien op www.rooistourspel.nl en 
in Café ’t Pumpke. Meedoen met 
het Roois Tourspel maakt de Tour 
de France extra spannend. 

Elk jaar worden één of twee goe-
de doelen geselecteerd, in de ge-
meente Sint-Oedenrode, die een 
extra financiële ondersteuning 
goed kunnen gebruiken. Dit jaar 
is er gekozen voor Stichting Rooi 

Hartsafe en Stichting Kinderboer-
derij Kienehoeve.
Sinds vorig jaar is er een totaal ver-
nieuwde website (www.rooistour-
spel.nl) in gebruik die dit jaar nog 
verder doorontwikkeld is. Hierop 
staan op dit moment al de in-
schrijfformulieren. Tijdens de Tour 
de France is er een dagelijkse co-
lumn van Jerôme van de Sande, 
vindt je de tussenstanden en veel 
meer interessante informatie over 
de Tour. Dit jaar worden Twitter 
@rooistourspel en Facebook via 
www.facebook.com/rooistour-
spel ook zeer nadrukkelijk ingezet. 
Schrijf je dus vooral in om een ex-
tra spannende Tour te beleven en 
niet te vergeten het goede doel te 
steunen!  

Dringen aan de poort
Het was dringen aan de poort af-
gelopen zondag om 10.00 uur 
’s morgens bij de jaarlijkse vlooi-
enmarkt van CV de Plekkers. De 
echte koopjesjagers stonden al 

vroeg voor het terrein van Van 
Kaathoven om hun slag te slaan. 
Toen de deuren eindelijk open gin-
gen, schoten ze als hazen alle kan-
ten op. Het terrein lag weer goed 

vol met allerlei tweede- derde- en 
vierdehands producten. Met de 
opbrengsten van deze rommel-
markt spekt de carnavalsvereni-
ging de clubkas.

 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl



Woensdag 13 juni 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 5

1

T

Anke
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DeMooiRooiKrant nieuwe mediapartner 
van gemeente Sint-Oedenrode
Het jongste weekblad van Sint-
Oedenrode, DeMooiRooiKrant, 
mag zich vanaf 1 juli de nieuwe 
mediapartner van de gemeente 
Sint-Oedenrode noemen. Dat 
deelde burgemeester Maas vorige 
week donderdag mede.

Het contract met betrekking tot het 
plaatsen van de gemeenteberichten, 

wat de gemeente met weekblad 
Midden Brabant heeft, loopt 1 juli 
aanstaande af. Daarom gaf de ge-
meente zo'n 2,5 maand geleden bei-
den de gelegenheid om een offerte 
in te dienen. Uiteindelijk heeft de 
gemeente gekozen voor DeMooi-
RooiKrant. DeMooiRooiKrant ziet 
dit als een kroon op haar werk. De 
krant bestaat sinds augustus 2010.    

Café d’n Toel: Waar gezel-
ligheid geen tijd kent
Waar gezelligheid geen tijd kent vliegt de tijd voorbij. Dat 
blijkt wel weer bij Café D’n Toel. Binnenkort vieren wij ons 
eerste lustrum met Michael Toelen als uitbater. Sinds hij 
vijf jaar geleden de tent overnam, is het in Café D’n Toel 
alleen maar gezelliger geworden. Reden genoeg om een 
té gek weekend op touw te zetten. 6, 7, en 8 juli vieren 
we feest tot in de late uurtjes met artiesten van topallure.

Op het terras van Café D’n Toel zal een grote feesttent ver-
schijnen, met plaats voor iedereen. Vrijdag 6 juli begint het 
feest vanaf 20.00 uur. Alleen op die dag kost bier, fris en wijn 
1 euro. Een mix kost dan maar 2 euro. DJ Jerome, o.a. be-
kend van het nummer ‘Seks Met Die Kale’, weet als geen an-
der hoe je feest kan maken. Hij werd niet voor niets in 2007 
benoemd tot de beste feest DJ/entertainer van Nederland.
Zaterdag 7 juli feesten we vanaf 20.00 uur verder met 
Lekke Band: De meest gewilde fun/rock coverband van 
Nederland. In 2009 bezochten ze al eens eerder Café D’n 
Toel. Dat beviel zo goed dat we nog eens van deze vier 
dolenthousiaste bandleden mogen genieten. 
Zondag 8 juli begint het feest al in de ochtend. Vorig jaar 
werd een nieuwe traditie geboren: de 8 uurs Solexrace 
‘Plaankgas dur Olland’. Dit jaar maken we het spektakel 
nóg iets uitgebreider. Vanaf 11.00 uur begint de voorronde 
van de Solexrace met de ‘ludieke klasse’. Kijk voor meer 
informatie op www.solexrace.info. Vanaf 18.00 uur zal top 
band Tilt het feest muzikaal laten losbarsten. Het uitgangs-
punt van elk Tilt-optreden is, dat de tent op z’n kop moet. 
Aangezien Café D’n Toel het hele weekend al op z’n kop 
staat, zal dat vast wel lukken. Kom gezellig naar Café D’n 
Toel en feest met ons mee.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoera! geboren
6 juni 2012

MELS
Gabriël Ferdinand

Fedde, Rens en Gabi 
Polderdijk- van den Bosch

Mariannestraat 20 
5492 JD  Sint Oedenrode

SELLY & NICOLE

Van harte gefeliciteerd 
met het behalen 

van jullie 
scheidsrechtersdiploma!

KV NIJNSEL

Lynn
6-6-2012

Geboren

Marc en Dianne
proficiat!

Opa’s, oma’s en familie

Senna
7-6-2012

Wij zijn erg blij 
met de geboorte 

van onze dochter en zusje

Erik, Kimberley en Lizzy 

Pastoor Hackenstraat 51
5491 CE Sint-Oedenrode

Ze zijn er weer! 
de overheerlijke 
asperges 

Bij annie 
van hoof

olland
ook is er volop wijn en 
heerlijke ham aanwezig

openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 

van 9.00 uur t/m 17.00 uur 
zondag van 12.00 uur t/m 16.00 uur

 Roest 2a, 5491 XX Sint-Oedenrode
www.vanhoofasperges.nl

OLLANDSE DORPSKAPEL 
BEDANKT DE INWONERS VAN OLLAND

Langs deze weg wil de Ollandse Dorpskapel alle 
inwoners van Olland hartelijk bedanken voor de 
gulle gaven die afgelopen zaterdag zijn gegeven 

tijdens de jaarlijkse donateursactie.

oranjegekte

Oranjegekte in de straat

Ook de Anna Paulownastraat 
stuurde een foto voor de mooist 
versierde straat. Helaas voor hen 
wonnen ze die prijs niet, maar 

deze foto vol Oranjegekte wilden 
we niemand onthouden. Hopelijk 
brengt het geluk voor de komende 
twee wedstrijden….

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

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

VADERDAG TIP!

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

Roois Tourspel gaat voor 1000 lijsten

BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48 WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

ZO ZIT DAT DUS
BIJ WOONWINKEL 2,5 zits

VANAF € 1095,00

Vanaf heden exclusief bij

Woonwinkel Exclusief Wonen.

Een eigentijdse en moderne

meubelcollectie van Nederlandse bodem.

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Willem-Alexanderstraat wint straatje

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

Stickerkorting op vele artikelen tot 30%

-10%

-20%
-25%-30%

Vervolg voorpagina

Anticlimax op sfeervolle Markt

Een prachtige VIP tent, genoeg 
drank- en eetgelegenheden, een 
band en een prachtig groot scherm. 
Iedereen kon het goed zien. Na de 
wedstrijd zou Eternity optreden, 
maar zij werden op het laatste mo-

ment nog vervangen door Brèvis. 
Direct na de nederlaag begonnen 
ze te spelen. Een bandlid riep nog 
‘Hebben jullie er een beetje zin in?’. 
Een retorische vraag. De sfeer kwam 
er nooit echt in, want iedereen had 
er flink de pest in. Toch keek de or-
ganisatie tevreden terug. Fred van 
Rooij: “Natuurlijk zijn we niet blij 
met de uitslag, maar als organisatie 
zijn we na de eerste wedstrijd con-
tent over de sfeer en de opkomst.”

Vanavond treden de mannen van 
bondscoach Bert van 
Marwijk aan tegen 
Duitsland. Net als 
afgelopen zaterdag 
wordt het complete 
circus op de Markt 
weer opgebouwd 
en dat zal ook zon-
dag het geval zijn. 

Vanaf 19.00 uur draait DJ Mart 
muziek en om 19.30 uur brengt 
Samba Rooi de sfeer er in. Tijdens 
de wedstrijden worden prijswin-
naars bekend gemaakt van de con-
sumentenactie. In de rust van de 
wedstrijd tegen Denemarken werd 
bekend dat Jeroen van Boxtel een 
grote tv had gewonnen. Meneer 
Verhoeks was de gelukkige win-
naar van 1 minuut gratis winkelen 
bij de Albert Heijn.  
Op zondagmiddag aanstaande, op 
de dag van Nederland-Portugal, 

is er van alles te doen voor 
de kinderen. Ze mo-

gen zich laten 
schminken en 
er rijdt een 

huifkar rond. 
Ook staat 
er een groot 

springkussen. 

Jeroen van Boxtel nam de tv in ont-
vangst van wethouder Dekkers en Fred 
van Rooij (r ) namens de organisatie.

Gala in Kasteel Henkenshage
Als jonge prinsen en prinsessen 
werden de leerlingen van het Fi-
oretti College, die bezig zijn aan 
hun laatste jaar op de middelbare 

school, naar Kasteel Henkensha-
ge gebracht om het galafeest te 
vieren. Voor veel scholieren het 
hoogtepunt van het jaar. Stuk voor 

stuk zagen ze er opgedirkt uit, 
evenals de voertuigen waarmee ze 
kwamen. Kijk op www.mooirooi.nl 
voor foto’s. 

DeMooiRooiKrant loofde een 
paar weken geleden een prijs uit 
voor de mooist versierde Oran-
jestraat van Sint-Oedenrode. Uit-
eindelijk is de keuze gevallen op 
de Willem-Alexanderstraat. Na-
tuurlijk om de mooie versierselen, 
maar ook om de originele ma-
nier van inzenden. Getuige deze 
mooie fotocollage. 

In de straat hangt 1,5 km aan 
vlaggetjes en bijna de hele buurt 
liep uit om een handje mee te 
helpen bij het ophangen. Met de 
saamhorigheid zit het in de Wil-
lem-Alexanderstraat dus wel snor! 
Nu hopen dat Oranje ver komt! 
De dames die de mail gestuurd 
hebben, mogen een straatje 1/5 
staatsloten op komen halen bij 
DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
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Vaderdag tip!

Boskantseweg 59, 5492 BV Sint-Oedenrode - tel: 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Optreden Sunrise op 15 en 16 juni

Mariëndael voor even het Broadway van Sint-Oedenrode

Daar staan ze dan. De trainsters 
van Sunrise voor en enorme li-
mousine. Het past perfect bij het 
thema van het grote optreden dat 
komend weekend plaats gaat vin-
den in Mariëndael. Alle 85 leden, 
van klein tot groot, bestijgen het 
podium en gaan de bezoekers ver-

wennen met een prachtige dans-
show met als thema: Broadway!

Pal voor en na de carnaval zijn de 
trainsters begonnen met het doce-
ren van alle leden. Het mooie aan 
de vereniging Sunrise is dat alle le-
den erbij worden betrokken. Dat is 

ook de basisgedachte van de club. 
Zo kan het zomaar eens voorko-
men dat de allerjongste danseres-
jes met veel oudere meiden op het 
podium komen te staan. Ditmaal 
gaan ze met de bus op pad en ko-
men ze langs allerlei verschillende 
musicals. Er wordt gestopt, een 

De trainsters van Sunrise. Boven v.l.n.r.: Whitley Vogels, Gitte de Louw, Kim Lathouwers, Janny Steenbakkers 
en Cheryl Vogels. Onder v.l.n.r.: Kim Roefs en Lobke van Schijndel. Brigitte Vervoort ontbreekt.

trainster gaat dansen met een jong 
lid en daarna komt er een grote 
groep bij. De verhaallijn zit pico 
bello in elkaar en er wordt gedanst 
op muziek van Marry Poppins, 
Footloose, Tarzan, Annie, Mama 
Mia, Lion King, Chicago, High 
School Musical, We will rock you 
en Sister Act. In totaal komen er 
wel dertig verschillende nummers 
voorbij, dus dat wordt genieten 
geblazen!

In vergelijking met vorig jaar doen 
er twintig dansers meer mee. Het 
ledenaantal is dus flink gestegen. 
Een lijn die de laatste jaren duidelijk 
zichtbaar is. Sunrise doet door der-
gelijke shows veel aan de naams-
bekendheid. Ze dansen dus niet 
alleen wedstrijden, maar er is ook 

tijd voor andere leuke dingen. Om 
het niveau nog verder omhoog te 
krikken is besloten om vanaf vol-
gend seizoen twee keer in de week 
te gaan trainen. Met uitzondering 
van de jongste leden.  

De optredens van Sunrise, vorig 
jaar, trokken enorm veel bekijks. Er 
moesten zelfs mensen worden te-
leurgesteld. Daarom is besloten om 
komend weekend drie keer op te 
treden. Op 15 juni is er een show 
om 19.00 uur en op 16 juni wordt 
er gedanst om 14.00 en 19.00 uur. 
De lengte van de show is twee uur, 
inclusief pauze. De kaartverkoop is 
uiteraard al begonnen. Bij Mariën-
dael zijn tickets te verkrijgen voor 
5 euro. Aan de deur kosten ze 7,50 
euro. 

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

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Kofferen 23
5492 BL Sint-Oedenrode

Postbus 9
5490 AA Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-420190
Fax: 0413-420199

info@vdberk-assurantien.nl
www.vdberk-assurantien.nl

verf behang
& woondecoratie

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

tafellinnen 
en tafelzeil 

10 % korting

Arie van Liempd: ‘Ondernemer van het jaar’ 2007

De verkiezing ‘Ondernemer van 
het jaar Sint-Oedenrode’ is nieuw 
leven in geblazen. Jarenlang was 
het een goed georganiseerde en 
een vooraanstaande verkiezing 
in het Rooise. Helaas doofde de 

kaars, wat velen jammer vonden. 
De Lions hebben nu de hand-
schoen opgepakt om er weer het 
beste van te maken. De inschrij-
vingen zijn inmiddels begonnen. 

DeMooiRooiKrant sprak met en-
kele oud-winnaars. Stuk voor stuk 
succesvolle ondernemers met de 
voeten diepgeworteld in de Rooise 
ondernemersgrond. In de tweede 
aflevering: Arie van Liempd, eige-
naar van het gelijknamige sloop-
bedrijf aan de Bobbenagelseweg 
in Sint-Oedenrode. Ook heeft 
hij nog een ander bedrijf dat met 
regelmaat in het nieuws komt: 
2LifeArt. Hij won de titel in 2007. 

Wat was voor u de reden om mee 
te doen aan de verkiezing? 
“Het is eigenlijk een beetje het-
zelfde verhaal als van Erik van Aar-
le, van vorige week. Zoals iedere 
ondernemer zat ik er niet zo op 
te wachten. Uit bescheidenheid, 
maar ook omdat ik dacht dat ik er 
niet klaar voor was. Wim Ooijen 
had me opgegeven. Dat kon ik na-

tuurlijk niet weigeren. Het was pit-
tig, ze vroegen me het hemd van 
het lijf. Ik vergeet nooit meer het 
voicemail bericht dat ik luisterde 
op het vliegveld in Portugal. Ik zat 
bij de laatste drie. Toen dacht ik: 
“Nu gaan we all the way!”

Wat heeft u er uiteindelijk van ge-
leerd en wat heeft het u gebracht?
“Doen en geloven in jezelf. Nadat 
ik de titel ‘Ondernemer van het 
Jaar’ had gewonnen, trad ik met 
het bedrijf veel meer naar buiten. 
Alles kreeg een andere wending. 
Het bedrijf kroop uit zijn schulp en 
kreeg een boost. Als mensen kun-
nen kiezen tussen drie sloopbedrij-
ven waarvan er eentje is bekroond 
tot ‘Ondernemer van het Jaar’ dan 
is de keuze al een stuk makkelijker. 
Via de media en via de website tra-
den we als bedrijf veel naar buiten 
met het logo. Ik was er erg trots op 
en dat ben ik nog steeds! Vooral 
omdat ik het zelf opgebouwd op. 
Ik heb niks gekregen van mijn ou-
ders, behalve een geweldige op-
voeding en zakelijk instinct. Maak 

gebruik van datgene wat je van je 
ouders hebt meegekregen. Simpe-
ler kan niet.”

Waarom moeten ondernemers 
zich aanmelden?
“Het getuigt van klasse en van lef 
als je mee doet. Het is een vorm 
van vooruit denken, want het 
geeft je bedrijf een extra boost. 
Laat zien dat je ballen hebt. Vooral 
als Rooienaar. We moeten er met 
zijn allen voor zorgen dat we hier 
de slimste regio worden!”
Ken je een ondernemer die het 
verdient om ‘Ondernemer van 
het Jaar 2012’ te worden? Of wil 
je jezelf aanmelden? Het kan alle-
maal!! Aanmelden kan via de site 
die hier speciaal voor is opgericht 
nl. www.rovjlions.nl. Komende tijd 
zal er regelmatig nieuwe informa-
tie op worden geplaatst.Foto: Gerry van Roosmalen

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.

Nijnsel kermis draaide weer op volle toeren

De afgelopen dagen was het weer 
feest in Nijnsel. Het was er kermis 
en dat was goed te merken in het 
dorp. Van Oud Nijnsel tot aan de 
Beckart stonden kramen en attrac-
ties opgesteld en bij de horecagele-
genheden was er van alles te doen. 
Zo stond zondagmiddag in het te-
ken van muziek bij De Beckart. Op 
het plein werd heel de middag mu-
ziek gemaakt. Het bleek een ideaal 
rustpunt voor de ouders van wiens 
kinderen zich vermaakten op de 

kermis. Ook Oud Nijnsel beleefde 
goede dagen. Vooral zaterdag, 
zondag en maandag zat het goed 
vol. Nijnsel kermis draaide op volle 
toeren.

NIJNSEL 
KERMIS

kijk voor foto's op www.mooirooi.nl



Woensdag 13 juni 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9

We staan hier bij de kiosk. Waar-
om is dit jouw favoriete plekje van 
Rooi?
“Het is het middelpunt van brui-
send Rooi. Er worden veel dingen 
rondom de Markt georganiseerd 
waar ik graag deelnemer of or-
ganisator van ben, zoals carnaval, 
Sinterklaas of Kermis.”

Kom je oorspronkelijk uit Sint-
Oedenrode?
Nee, ik ben pas in 1979 naar Rooi 
gekomen. Eigenlijk kom ik uit Ge-
mert. Ik woon hier samen met 
Francine en ik heb twee zonen: 
Bram (24) en Joep (21). Daarna 
ben ik altijd hier gebleven. Ik heb 
het namelijk voortreffelijk naar 
mijn zin hier en wil hier nooit meer 
weg.”

Uit wat voor gezin kom je?
“Mijn vader was eigen onderne-
mer. Hij stierf helaas veel te vroeg 
op zijn 50e. Mijn moeder leeft nog 
steeds. Ze is inmiddels 91 jaar. 
Voor haar verjaardag vroeg ze 
laatst een snellere computer, haha! 
Het moet niet gekker worden! 
Verder heb ik een broer en drie 
zussen. Mijn broer was conrector 
op het Zwijsen. Eén zus is reisleid-
ster en is overal en nergens. Mijn 
andere twee zussen werken ook in 
het onderwijs.”

Wat doe je zelf?
“Ik ben vroeger begonnen als 
maatschappelijk werker. Daar-
na werd ik hoofd van de sociale 
dienst en vanaf 1999 werk ik als 
re-integratiedeskundige bij Oxhill7 
in Den Bosch. Mensen die langer 
ziek zijn plaatsen we terug in de 
arbeidsmarkt. Het is een gewel-
dige baan. Erg uitdagend ook. Ik 
krijg overal een kijkje in de keuken. 
Vaak kom ik bij mensen thuis en 
kom ik veel bij bedrijven over de 
vloer. Het is dus een erg vrij beroep 
en dat bevalt me wel. Onlangs heb 
ik nog de studie tot ‘Lifecoach’ af-
gerond.”

Hoe ben je in de politiek terecht 
gekomen?
“In het verleden ben ik voorzitter 
geweest van de MR van de Oda-
school. In die tijd heerste er een lo-
kalenstrijd. Scholen moesten loka-
len afgeven en daar waren we het 
niet mee eens. Een aantal mensen 
had destijds een zegje gedaan bij 
de gemeenteraad, waaronder ik. 
Blijkbaar was dat goed bevallen, 
dus werd ik benaderd om in de 
politiek te gaan. Ik werd gevraagd 
door de DGS, waar ik nog steeds 
bij ben. Bijna sinds het begin ben 
ik voorzitter.”

Wat trekt je zo aan in de politiek?
“Dat vragen ze me wel vaker. Het 

liefst zet ik me in voor lokale politiek. 
Ik werk samen met mensen uit al-
lerlei geledingen en samen bereiken 
we mooie dingen voor de inwoners 
van Sint-Oedenrode. Samen maken 
we Rooi mooier. Natuurlijk krijg je 
allerlei reacties. Positieve, maar ze-
ker ook wel eens negatieve. Daar 
ben ik echter niet vatbaar voor. Po-
litiek kost ook veel tijd, maar ik heb 
er bewust voor gekozen. Gelukkig 
heb ik een vrij beroep en kan ik dus 
ook wel eens ooit overdag tijd vrij-
maken. Dan werk ik ’s avonds maar 
wat langer door.”

Wat zijn je hobby’s?
“Voorheen heb ik heel veel ge-
sport, zoals hockey, voetbal en 
tennis. Nu fiets ik nog regelmatig 
en trek ik er met de mountainbike 
op uit. Daarnaast heb ik ook mu-
ziek gemaakt. Ik speelde saxofoon 
en schuiftrombone bij Toeter(s) 
Zat. Ik ben er al even mee gestopt 
door tijdgebrek.” 

Toch doe je nog veel meer?!
“Dat klopt. Sinds een aantal jaren zit 
ik in de commissie Prinsenzittingen. 
Ook schrijf ik teksten voor kletsers. 
Zelf heb ik in Gemert ook wel eens 
opgetreden. Ik blijf gewoon fana-
tiek carnavallen. Tijdens de laatste 
editie heb ik geïnterviewd voor TV 
Meierij. Dat was voor de eerste keer 
en erg leuk! Toen zag ik het feestge-
druis een keer van de andere kant. 
Behalve bij Carnaval ben ik alweer 
35 jaar ‘van de partij’ bij instellin-
gen, scholen en particulieren in de 
Sinterklaastijd. Sinds kort ben ik ook 
betrokken bij de jaarlijkse intocht 
van Sinterklaas. Afgelopen jaar heb 
ik de intocht mogen doen. Dat was 
een geweldige ervaring. Nu ik deel 
uit maak van het Sinterklaas comité 
zie ik opnieuw hoeveel werk er door 
Rooise vrijwilligers verzet wordt. 
Met groot succes tot gevolg.”

 Wat maakt Rooi zo mooi?
“Het bruisende zou ik zeggen. Ik 
vergelijk Rooi vaak met Gemert. 
Er is hier zoveel te doen! Het kan 
voor mij niet bruisend genoeg zijn. 
Daarom hoop ik dat de Gouden 
Leeuw snel een nieuwe eigenaar 
krijgt, dan krijgt de Markt nog 
meer horeca. Ook ga ik vaak de 
omliggende natuur in. Ik geniet 
dus eigenlijk van alles wat Rooi te 
bieden heeft.”

Politiek Dichterbij
De redactie wil het plaatselijke en regionale nieuws op een open, uitnodi-
gende en vriendelijke wijze onder uw aandacht brengen. De plaatselijke 
politici mogen daarbij niet ontbreken. Ons valt op dat de Rooise burger 
weinig of niets van het Rooise raads- of commissielid weet. DeMooi- 
RooiKrant geeft in de maandelijkse rubriek “De politiek dichterbij” het 
woord aan de persoon achter het raads- en commissielid. De interviews 
worden afgenomen op het voor hem of haar mooiste plekje in Sint-Oe-
denrode. Wij streven naar een open en aangenaam gesprek waarbij op de 
persoon wordt ingezoomd en niet op politieke standpunten.

We hebben bijna alle raadsleden al aan de tand gevoeld. Op eentje na, 
omdat hij later toe trad tot de gemeenteraad: Coes van der Coelen (DGS)

Mazda assemblagelijn in Sint-Oedenrode

Inderdaad het leek er begin juni 
veel op dat collega Jan Voets een 
eigen assemblagelijn voor het 
nieuwe model Mazda CX-5 was 
begonnen. Aan de voorzijde van 
het bedrijf stonden 10 zojuist door 
de importeur afgeleverde CX-5en 
en aan de achterzijde van het be-
drijf nog eens 10. Allemaal keurig 
in slagorde om door de monteurs 
van Mazda Voets volgtijdelijk af-
levering gereed te maken. 

In de vakpers wordt de CX-5 be-

oordeeld als een topper in het seg-
ment SUV/crossover. Dit vanwege 
de uitgelezen techniek, de rijei-
genschappen, de prestaties en het 
comfort.  De wagen is het eerste 
ontwerp binnen het SkyActiv pro-
gramma dat de ontwerpers en en-
gineers van Mazda uitvoeren. Bin-
nen dit programma komt het aan 
op het ultiem nieuw ontwerpen 
van revolutionaire auto´s voor de 
grote internationale markt. Zelfs 
de kleinste details worden daarbij 
niet over het hoofd gezien.  

Triple V aktie
Inmiddels lopen de levertijden van 
de CX-5 iets op en heeft Mazda 
besloten 4 nieuwe productie-
plants op te starten om de vraag 
bij te benen. Inmiddels werpen Jan 
Voets en zijn team zich weer op de 
verkoop van het complete Mazda-
gamma want bij alle topbelang-
stelling voor de CX-5 leek even de 
aandacht voor andere mooie Maz-
da-modellen weg te ebben. Bin-
nen het Mazda-programma scoren 
ook de Mazda 5 en Mazda 6 zeer 
hoog zeker nu Jan Voets deze mo-
dellen binnen zijn “ Triple V” aktie 
aanbiedt: Voets Vakantie Voordeel 
met bijvoorbeeld op een Mazda 6 
showroommodel een aantrekke-
lijke vakantiekorting van niet min-
der dan € 4.959.  Volgend jaar zal 
Voets al 40 jaar onafgebroken het 
dealerschap voor Mazda invullen.  

advertorial

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??

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  

Deurdouwers en Kersenlanders maken muziek in centrum
In het kader van Zomerevene-
menten Sint-Oedenrode wordt 
ook komend weekend muziek ge-
maakt in het centrum van Rooi. 
Op vrijdag trappen ‘de Deurdou-
wers’ af bij de kiosk. Zij spelen 
van 19 tot 21 uur. Op zaterdag-
middag spelen ‘de Kersenlanders’ 
op het Kerkplein.

Blaaskapel "De Deurdouwers" is 
een muziekvereniging gevestigd in 
het dorpje Velp (NB). Samen vor-
men zij een gezellige groep gemo-
tiveerde amateurmuzikanten. Het 
repertoire is zeer veelzijdig. Het 
loopt uiteen van Egerländer tot 
swingende dansmuziek, van mars-
muziek tot concertwerk en van 

carnavalskraker tot kerstkoraal.
Blaaskapel de Kersenlanders is een 
echte Mierlose blaaskapel en een 
van de oudste traditionele blaas-
kapellen in deze regio.  Met hun 
repertoire spreken ze een breed 
publiek aan.

Ze spelen Tsjechische, Böhmische 
en Moravische  blaasmuziek en 
daarnaast ook moderne amuse-
mentsmuziek met evergreens en 
Duitse schlagers. Dat alles onder  
inspirerende leiding van Chris de 
Baat.
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Beus worre brengt niks behalve hartkloppinge
(boos worden brengt niets behalve hartkloppingen)
Bron: Brabantse spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ’t Paperas.

BRABANTSE SPREUKEN

 Gemeente bezuinigd door niet 
te maaien onder de “benkskes” 

Is toch
meteen een stuk

minder gezellig als je
mekaar niet meer

ziet zitten...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Blinde vlekken

een sta in de weg ben ik
terwijl ik al zo lang zit
op juiste momenten ja knik
en eindeloos tot de schepper bid

hoe is dat zo ver gekomen
daar ik toch goed van zin ben; 
de werkelijkheid onderscheid van dromen,
verderf en schoonheid door en door ken

het is als kleurloze verf op een palet
verwerkt tot blinde vlekken
waarmee ik het linnen doek heb besmet
en niet in staat ben het verlossend
antwoord  daarin te ontdekken

 

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:

Gerrie van Gerwen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Truus Huijbers
Schoolstraat 9

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Collecteweek 
2012 Rode 
Kruis van start

Op 26 juni start de collecteweek 
van het Rode Kruis. Duizenden 
vrijwilligers gaan in heel Neder-
land met de collectebus langs de 
deur, ook in Sint-Oedenrode.

De opbrengst van de collecte gaat 
naar plaatselijke activiteiten, zoals 
vakantiereizen en recreatieve mid-
dagen voor ouderen en alleenstaan-
den. Hiervoor is veel geld nodig.
Mensen in nood, na rampen en ca-
lamiteiten, kunnen rekenen op di-
recte hulp van het Rode Kruis. Wij 
vragen ook aandacht voor Eerste 
Hulp om ervoor te zorgen dat de 
meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving elkaar kunnen helpen 
en geholpen worden. Steun dus de 
collecte.

Gezellig ‘Onderonsje’ bij 
Damiaancentrum
Op 3 mei kwamen zo’n 14 seni-
oren in het Damiaancentrum bij 
elkaar voor een gezellig Onder-
onsje. Jeanne Soetens van de na-
tuurgroep verzorgde een interes-
sante rondleiding door het park 
en bos van het voormalige Da-
miaancollege.  Ongelofelijk wat 
er op een beperkt stukje natuur 
allemaal te zien valt. 

Na een lekker kopje koffie of thee 
(en natuurlijk iets lekkers) werden 
een aantal oude voorwerpen op 
tafel gelegd, zoals een oud zak-
horloge en een bord met de tekst” 
herinnering aan uw eerste H. com-
munie”. Aan de hand daarvan 
werd er over verleden en heden 
gepraat. 

Een van de gasten had een bolletje 

wol mee genomen, daarvan nam ze 
een draad en op haar hand en vin-
gers ging ze “kop en schotel” etc. 
maken. Geen van ons wist wat de 
naam van dat spelletje is. Al met al 
een heerlijke middag, of zoals een 
paar mensen zeiden “ons zie je te-
rug”. En dat kan. Op donderdag-
middag 21 juni is er weer een On-
deronsje en wel van 14.00 tot 16.00 
uur, Schijndelseweg 46, aan de ach-
terkant van het Novadic gebouw. 

Antoon Buiting komt dan mooie 
verhalen vertellen in het Roois di-
alect. Het belooft weer een gezel-
lige middag te worden. Alle Rooise 
senioren zijn van harte uitgeno-
digd. Van te voren aanmelden is 
niet nodig.  Als u meer informatie 
wilt dan kunt u contact opnemen 
met Salus, telefoon: 0413- 476149

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

HELP 
HOLLAND 
HELP
Collecte 20-26 juni 
 Geef aan de collectant!

ni Collecte 25-30 juni

Leren musiceren 
voor kinderen!
Denkt u erover om uw kinderen 
een instrument te laten spelen? 
Heeft u zelf misschien nooit een 
instrument gespeeld en hier spijt 
van gehad? Dit is de kans om uw 
kind een mogelijkheid te geven! 
Harmonie Nijnsel begint weer met 
een nieuwe blokfluitgroep. 

Het nieuwe seizoen gaat bijna 
weer van start en daarom gaat er 
ook een nieuwe groep blokfluiters 
beginnen. De kinderen worden ge-
plaatst in een klein groepje en leren 
spelenderwijs blokfluit spelen. Na 
een aantal jaar krijgen de kinderen 
de mogelijkheid een ander instru-
ment uit te zoeken, om zich zo bin-
nen de harmonie te ontwikkelen. 
Wilt u meer informatie of een kijkje 
komen nemen? Dat kan natuurlijk 
altijd! Neem even contact op met 
Anne van Beljouw 0413-354765/ 
sjack.anne@planet.nl 
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Kinderen lopen Avondvierdaagse voor KIKA

Kinderen kregen de mogelijkheid 
om mee te doen aan de Avondwan-
delvierdaagse  om geld in te zame-
len voor Kika. Ilse van der Heijden 
uit Boskant (groep 8) haalde maar 
liefst € 104,00 op en de broertjes 
Welvaarts, Joep en Niels(Boskant, 
groep 2 en 3), € 100,00.

Ilse had het bedrag snel bij elkaar 
door na school 1,5 uur tijd vrij te 
maken om bij de mensen langs te 
gaan voor sponsoring. Dinsdag, bij 

aanvang van de vierdaagse was er 
de actie: `loop voor 2,50 euro voor 
KIKA en ontvang een leuke veras-
sing.`
Alle kinderen die liepen voor KIKA, 
mochten als dank hiervoor in Ol-
land na het lopen een ijsje uit-
kiezen bij café 'D’nToel'. Vrijdag 
mochten ze na afloop een kleinig-
heidje grabbelen bij Intertoys uit 
de grabbelton die daar voor hen 
klaar stond. De lopers kregen ook 
allemaal een oranje armbandje 

van KIKA. Deze oranje armband-
jes waren zeer toepasselijk voor 
het EK en werden daarom vrijdag 
nog goed verkocht voor € 1,00 per 
stuk.  De opbrengst was in totaal 
maar liefst 406,00 euro. Iedereen 
die hier een bijdrage aan heeft ge-
leverd, bedankt!  Deze opbrengst 
komt helemaal ten goede aan 
KIKA. Ik probeer zoveel mogelijk 
geld op te halen en de totaalstand 
is momenteel liefst  6488,05 euro.  
Marielle van Oorschot.

De broertjes Welvaarts en Ilse van der Heijden

Uitslag van de 4daagse 
puzzelzoektochten
Het werd de vele kinderen die 
meededen aan de puzzelzoektocht 
tijdens de Avondwandel4daagse 
soms best moeilijk gemaakt. De 
vogels, bloemen, dieren en het 
fruit waren soms nogal verstopt 
opgehangen. Anny van Langen, de 
maakster van deze puzzeltochten, 
had erg haar best gedaan om ie-
dereen echt goed te laten zoeken. 

Er zijn heel veel antwoordbladen 
ingeleverd met veel leuke titels van 
liedjes. Op één pagina stonden wel 
7 dierenliedjes vermeld. Als  leukste 
kwam het versje, verzonnen door 
Tess Lathouwers: Hildewarelaan 
14, uit de bus en luidt:  “Rozen ver-
welken, scheepjes vergaan. Maar 
OLAT zal vast wel blijven bestaan!” 
Voor Tess is de originaliteitprijs.
 Uit de vele goede antwoorden zijn 

de volgende namen getrokken. 
Izzy van de Ven, 
4 jaar Eerschotsestraat  41
Fem Schepens, 
5 jaar Prinsehoefstraat 9
Jani van de Post, 
6 jaar v. Drielstraat 2
Dani Dekkers, 
7 jaar Sweelinckplein 22
Sil Swinkels, 
8 jaar Sloef 19
Daan Wouters, 
9 jaar Nachtegaal 3
Marjolijn Fliervoet, 
10 jaar Strepenstraat 36
Haike van Rooij, 
11 jaar Venkel 11
Prijzen mogen afgehaald worden 
op vrijdag 15 juni vanaf 16 tot 18 
uur op het adres: Doornappel 5. 
Allemaal van harte gefeliciteerd en 
veel plezier met jullie prijs. 

Verzekeringen  -  Bedrijfsadviezen  -  Beleggingen  -  Hypotheken  
Pensioenen -  Makelaardij  -  Beheer  -  Onteigening  -  Projectadvisering
  

Personeel gevraagd
Van Kuringe adviesgroep is een ervaren, dynamische en onafhankelijke 

assurantie- en financieel bedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in het 
geven van totaaladvies, zowel voor particulieren als bedrijven

Voor de versterking van ons team 
zijn wij op zoek naar een enthousiaste:

Commerciële binnendienst 
medewerk(ster)

Wij bieden u een uitdagende functie van 40 uur per week in een 
prettige werkomgeving met veel flexibiliteit.

Denkt u de juiste persoon te zijn, stuur dan een brief met c.v. naar: 

Van Kuringe Adviesgroep
t.a.v. Mevr. I. van Kuringe

Koninginnelaan 1 5491 HA St-Oedenrode 
Tel.: 0413 474933

www.vankuringeadviesgroep.nl

de werkzaamheden bestaan uit:
* back office activiteiten;
* verzorgen van de administratie;
* ondersteuning van de buitendienst.

gevraagd:
* MBO diploma. Richting administratie is een pre;
* kunnen werken in een team;
* zelfstandigheid;

Personeel

Bedankt wandelaars, vrijwilligers en sponsors voor hun bijdrage aan het 
welslagen van de avondwandel4-daagse 2012 met name:

Albert Heijn en EMTÉ, 
voor het invullen van de verzorgingsposten

Winkels Markt
En van Stekelenburg voor de gratis bloemen

Bibliotheek   Bike Center
De Beckart   D`n Dommel
De Vriendschap  D`n Toel
Dommelfruit   Olislagers  
Oud Rooy   Pari bodyfashion 
Rabobank   Savohs
Sign Inc    Van Beeck
Van Uden   VVV

“Voor de achtste keer heeft de 
commissie van OLAT weer haar 
best gedaan een aantal mooie rou-
tes uit te zetten in de drie kerkdor-
pen en in het centrum. Op deze 
manier ziet u de mooiste plekjes 
van de gemeente. Let goed op het 
verkeer en volg de instructies van 
de verkeersregelaars. Dan wens ik 
iedereen veel wandelgenot de ko-
mende dagen.” Zo opende com-
missievoorzitter Piet van Berkel 
afgelopen dinsdag de avondwan-
delvierdaagse in Boskant.

Na twee dagen vol regen, scheen 
die avond een heerlijk zonnetje. 
“Geweldig”, aldus Betsie van Mil: 
”Dat geeft een weergaloze start. 
Als het de eerste dag al regent, ko-
men er veel minder mensen. Van-
daag hebben we de route nog ver-
anderd vanwege het slechte weer 
in de afgelopen dagen. We zeggen 
wel altijd ‘trek goede schoenen 
aan’, maar lieslaarzen is wel over-
dreven.” Diverse foto’s waren die-
zelfde ochtend nog opgehangen 
voor de puzzeltocht. De kinderen 
mochten in Boskant zoeken naar 
foto’s van vogels die je onderweg 

tegen kan komen. Woensdag ging 
de puzzeltocht in Nijnsel over bloe-
men. In Olland werd gezocht naar 
dieren en tijdens de afsluiting in 
Rooi zochten de kinderen naar fruit. 

Probleemloos verlopen evenement 
Betsie van Mil, die onderdeel uit-
maakt van de organisatie sprak over 
een probleemloos verlopen evene-
ment. Betsie: “Met een gemiddelde 
van 795 wandelaars per dag is het 
mooi om te zien hoe tegen de klok 
van 18 uur iedereen aan de start 
verschijnt om de uitgezette routes 
te gaan volgen. Zelfs toen op don-
derdag in Olland de regen met bak-
ken uit de lucht kwam vallen zijn er 

748 wandelaars van start gegaan. 
Met dank aan de sponsoren heb-
ben we de organisatie rond kunnen 
krijgen. Vergeten mogen we zeker 
niet de 58 vrijwilligers die ons mee 
wilden helpen. Dankbaar hebben 
we op vrijdag allerlei compliment-
jes in ontvangst genomen. Kritiek 
nemen we mee naar volgend jaar. 
Jammer dat nog niet iedereen wist 
dat kinderen tot 12 jaar al na drie 
dagen lopen in aanmerking kwa-
men voor een medaille. Daardoor 
moesten we er een aantal teleur-
stellen, voor hen is de medaille 
nabesteld en wordt die zo spoedig 
mogelijk thuisbezorgd.” Kijk voor 
de foto’s op www.mooirooi.nl.

(vervolg voorpagina)

Avondwandelvierdaagse 
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Dag lieve papa

Dag lieve papa, luister even

‘t is v
andaag Vaderdag

en ik wil je graag iets geven

Maar eerst zeg ik tegen jou

dat ik zoveel van je hou

Dat het eigenlijk iedere dag

even Vaderdag wezen mag

Drankenhandel
van Boxmeer
Drankenhandel
van Boxmeer

Drankenhandel van Boxmeer

Deken van Erpstraat 20/24
5492 CB Sint-Oedenrode
Tel/Fax. 0413 - 47 51 33

www.wijnslijterijvanboxmeer.nl
info@wijnslijterijvanboxmeer.nl

Fleskaartjes  24-06-2010  11:34  Pagin

WIJNSTUNT!Cuvee Plaisance Merlot 75clZuid-FrankrijkSappig, rijp en rondNu voor maar € 2,99 per fles!

Het wordt zomer dus is het weer tijd 

voor Rosé. Volop keuze en nu op ons 

gehele rosé assortiment 

3 HaleN 2 beTaleN!

Meer dan 1000 verschillende soorten whisky! 

NU 10% koRTINg
op het totale whisky assortiment!

bolS CoReNWIJN 1l
Nu € 16,99 
per kruik!

Zaterdag 16 juniHaRINgPaRTy!
Proef de combinatie van 
Hollandse Nieuwe met 
bols Corenwijn.

Aanbiedingen geldig van 13 juni t/m 16 juni of zolang de voorraad strekt.
Korting niet van toepassing op aanbiedingen

Drankenhandel van Boxmeer
Deken van Erpstraat 20 5492CB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 475133 

Nu speciaal voor Vaderdag

20% korting 
op alle Heren sportkleding van 

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

Vaderdagactie

Op donderdag, vrijdag en zaterdag 

20 % kOrting 

op alle handgereedschap

Oorsprong vaderdag

Iedere derde zondag van juni is het Vaderdag. Op 
Vaderdag worden vaders in de schijnwerpers gezet: 
ze worden verwend met een ontbijt op bed of krijgen 
een cadeau van hun kinderen. Vaderdag 
is niet alleen bedoeld voor vaders maar voor iedereen 
die zich als 
een echte vader gedraagt. Dat kan dus ook een 
stiefvader zijn.

Net als Moederdag is ook Vaderdag komen overwaaien 
uit de Verenigde Staten.

17 juni    Vaderdag

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

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

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

Sparta Pick-Up 
Basic Transporter 

Dè oer-Hollandse transportfiets

Nu voor 

maar €399,-

De leukste vader
Er zijn wel een miljoen vaders,en daar zitten heel veel leuke bij.
Maar de allerleukste vader,is die vader van mij.Je hebt grote vaders en ook hele kleine,

Hele dunne of juist een beetje dik.
Maar de allerleukste vader is de mijne,
ja, de allerleukste vader, die heb ik!

Vaderdag, vaderdag

‘t is nu papa die alles mag

De leukste vader
Er zijn wel een miljoen vaders,

en daar zitten heel veel leuke bij.

Maar de allerleukste vader,

is die vader van mij.
Je hebt grote vaders en ook hele kleine,

Hele dunne of juist een beetje dik.

Maar de allerleukste vader is de mijne,

ja, de allerleukste vader, die heb ik!Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Dag lieve papa

Dag lieve papa, luister even

‘t is v
andaag Vaderdag

en ik wil je graag iets geven

Maar eerst zeg ik tegen jou

dat ik zoveel van je hou

Dat het eigenlijk iedere dag

even Vaderdag wezen mag

Drankenhandel
van Boxmeer
Drankenhandel
van Boxmeer

Drankenhandel van Boxmeer

Deken van Erpstraat 20/24
5492 CB Sint-Oedenrode
Tel/Fax. 0413 - 47 51 33

www.wijnslijterijvanboxmeer.nl
info@wijnslijterijvanboxmeer.nl
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op het totale whisky assortiment!
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Drankenhandel van Boxmeer
Deken van Erpstraat 20 5492CB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 475133 

Nu speciaal voor Vaderdag

20% korting 
op alle Heren sportkleding van 

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

Vaderdagactie

Op donderdag, vrijdag en zaterdag 

20 % kOrting 

op alle handgereedschap

Oorsprong vaderdag

Iedere derde zondag van juni is het Vaderdag. Op 
Vaderdag worden vaders in de schijnwerpers gezet: 
ze worden verwend met een ontbijt op bed of krijgen 
een cadeau van hun kinderen. Vaderdag 
is niet alleen bedoeld voor vaders maar voor iedereen 
die zich als 
een echte vader gedraagt. Dat kan dus ook een 
stiefvader zijn.

Net als Moederdag is ook Vaderdag komen overwaaien 
uit de Verenigde Staten.

17 juni    Vaderdag

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

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

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

Sparta Pick-Up 
Basic Transporter 

Dè oer-Hollandse transportfiets

Nu voor 

maar €399,-

De leukste vader
Er zijn wel een miljoen vaders,en daar zitten heel veel leuke bij.
Maar de allerleukste vader,is die vader van mij.Je hebt grote vaders en ook hele kleine,

Hele dunne of juist een beetje dik.
Maar de allerleukste vader is de mijne,
ja, de allerleukste vader, die heb ik!

Vaderdag, vaderdag

‘t is nu papa die alles mag

De leukste vader
Er zijn wel een miljoen vaders,

en daar zitten heel veel leuke bij.

Maar de allerleukste vader,

is die vader van mij.
Je hebt grote vaders en ook hele kleine,

Hele dunne of juist een beetje dik.

Maar de allerleukste vader is de mijne,

ja, de allerleukste vader, die heb ik!Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Te koop/Te huur

Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.Vennotex. 
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Bijna alle kinderschoenen nu halve 
prijs + 5 euro.
Snel naar van de Kamp Kinder-
schoenen, Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint Oedenrode.
--------------------------------------
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 

--------------------------------------
Wegens vakantie gesloten van 11 
t/m 25 juni
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
--------------------------------------
Bijna alle kinderschoenen nu halve 
prijs + 5 euro.
Snel naar van de Kamp Kinder-
schoenen, Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint Oedenrode.
--------------------------------------
FEESTJE?, zeskamp? huur een 
springkussen, spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste attractie-
verhuurder van de regio
Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl of 
www.zeskampen.nl uit Uden
--------------------------------------

www.thuisfeesten.com

--------------------------------------
TE HUUR op “De Kampen”
Opslagruimte 150 m2 of 230m2
Kantoorruimte 90 m2 of 180 m2
voor info bel 06 55 36 36 36

Aangeboden

Hulp in de huishouding nodig?
Bel. 06-38206987
--------------------------------------
Kom tot jezelf! Kijk voor meer info 
over yoga en/of massage
op www.de-bodhiboom.nl of 
bel: 06 - 52 21 36 52.
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd 
voor ontspanning ? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.nl

--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar 
u als alleenstaande of oudere niet 
aan toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of e-mail 
info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl

Hulpverlening

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

Dieren

Hondenschool het Rooike, 
Sint-Oedenrode;
voor puppy- & gehoorzaamheids-
cursussen.
voor info / aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------
Een nieuwe hond en wat hulp no-
dig met opvoeden? Hondensport-
vereniging de Pijnhorst te Sint-
Oedenrode verzorgt cursussen 
Gedrag en Gehoorzaamheid. De 
cursussen worden gegeven op het 
terrein van manege de Pijnhorst, 
Bermhorst 6a.
Er is weer ruimte voor nieuw 
groepjes.
Voor info: 0499-399758 of 
www.hsc-depijnhorst.nl

Gevonden

Wie heeft zijn of haar Oozoo hor-
loge verloren op de Lieshoutse-
weg? Het horloge is af te halen bij 
DeMooiRooiKrant.
--------------------------------------
Gevonden voorwerpen;
Trouwring gevonden gegraveerd 
met Mien 23-09-58
Trouwring gevonden op 12-12 in 
de winkel
Ring met rode steen gevonden op 
19-02-2010
Gouden ring zonder opschrift
Gouden ring gegraveerd met G.C. 
31-08-28 gevonden op 
19-01-2009
Oorbel met blauw steentje op 6 
mei gevonden
Gevonden met Koninginnedag 
buiten bij Odendael, herenjas maat 
M van het merk Jack&Jones. Af te 
halen bij de receptie van 
Odendael.
Verder nog diverse sieraden te be-
zichtigen bij de receptie van 
Odendael

Verloren

Verloren; Filmcamera
Maandagavond tussen Oranje 
Nassaulaan en Cathalijnepad.
Tel. 478177

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

   

Wie zijn deze mensen op de foto?
Ingezonden door Mien Gordijn-Timmers.

Oplossing week 23
Op de foto van de Mooi Rooi krant week 23 staan:  Peer en Jans van 
den Berk op hun erf aan de Donderdonk te Boskant afgebeeld. Dit zijn 
de grootouders van mijn man Pieter van den Berk.
Mvrgr, Chrislaine van den Berk

Het echtpaar op de foto is Peer van den Berk en Jans van den Berk-van 
den Oetelaar
Donderdonk 4 (Boskant). (De put en de perenboom zijn nu nog een 
markant punt in de tuin van Boomkwekerij Gebr.v.d.Berk BV)
Groet, Maria Buiting-Langenhuizen

Sjef van de Laar: De mensen op de foto zijn 
Peer en Jans van den Berk. Ik ben altijd loon-
werker geweest en we werkten daar heel 
veel. Ik herkende Peer meteen aan zijn bos 
haar.

Historische beelden
Collecteweek Maag 
Lever Darm Stich-
ting start 18 juni 
Dit jaar vraagt de Maag Lever 
Darm Stichting (MLDS) in de aan-
loop naar de collecte aandacht 
voor darmkanker. Jaarlijks wordt 
bij ruim 12.000 mensen de di-
agnose darmkanker gesteld en 
overlijden 5.000 mensen als ge-
volg van deze ziekte. Het aantal 
nieuwe gevallen van darmkanker 
neemt toe. De MLDS gaat de strijd 
aan tegen deze ziekte.

Darmkanker is een veelvoorko-
mende vorm van kanker. Na borst-
kanker is het de meest voorko-
mende kankersoort bij vrouwen. 
Bij mannen staat prostaatkanker 
op de eerste plaats, gevolgd door 
longkanker en darmkanker. Darm-
kanker is één van de best behan-
delbare vormen van kanker, mits 
de diagnose in een vroeg stadium 
gesteld wordt. Daarom wil de 
MLDS iedereen alert maken op 
de alarmsignalen van darmkanker 
en zet hiervoor het beeld van een 
oranje toiletrol in. Het is namelijk 
belangrijk om regelmatig achter-
om te kijken na het toiletbezoek. 
En dan niet naar de kleur van het 
toiletpapier, maar naar de kleur 
van de ontlasting. Want de ontlas-
ting zegt veel over de gezondheid 
van je spijsvertering. Door deze re-
gelmatig te controleren ben je alert 
op eventuele veranderingen.

Van 18 tot en met 23 juni 2012 
gaan bijna 20.000 vrijwilligers de 
straat op om te collecteren. Het 
geld dat met de collecte opgehaald 
wordt, stelt de MLDS in staat we-
tenschappelijk onderzoek te finan-
cieren en voorlichting te geven. 
Met wetenschappelijk onderzoek 
en voorlichting gaat de Maag Le-
ver Darm Stichting de strijd aan te-
gen darmkanker. Wij roepen heel 
Nederland op om ons te helpen in 
de strijd tegen darmkanker!

Voorjaarsconcert 
van Die Drei Dörfer 
Musikanten.
Zondag 17 juni gaan Die Drei Dör-
fer Musikanten weer hun eerste 
terrasconcert verzorgen.  Het op-
treden vindt plaats bij Grand Café 
De Vriendschap, Teurlingsstraat 
30, Boskant Sint Oedenrode.

De blaaskapel zal deze middag 
weer een bijna nonstop program-
ma van Egerländer- en Tjechische 
blaasmuziek ten gehore brengen 
waarbij gezongen wordt door Joke 
van der Spank en André van der 
Leest. Aanvang van dit gratis toe-
gankelijk concert is 14.00 uur en 
zal duren tot 17.00 uur. 

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 14 juni kunt u op 
TV Meierij weer kijken naar een di-
vers Rondje Rooi met:

Uitzendtijden Rondje Rooi dage-
lijks om:
0:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 – 18:00 en 21:00 uur.

Annie van Hoof in Ger Gedaon

Ger van de Wijdeven gaat op be-
zoek Annie van Hoof om alles te 
weten te komen over asperges. 
Deze aflevering is de laatste in de 
rij van 36 Ger Gedaons die ge-
maakt zijn. Als afsluiting een korte 
compilatie van alle afleveringen

De uitzending is te zien t/m 14 juni 
om 10.00 uur, 16.00 uur en 22.00 uur.

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!

Alle kinderschoenen 
nu 

hAlve prijs 
+ 

5 euro
m.u.v. sportschoenen, 
sandalen en Converse.

Snel naar van de Kamp 
Kinderschoenen, 

Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint-Oedenrode.
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Indiaas tafelen met Popkoor Novelty groot succes

Muziekmiddag Ollandse kinderen
Op zaterdag 16 juni zijn alle Ol-
landse kinderen van groep 4 t/m 
groep 8 van harte welkom om deel 
te nemen aan een spectaculaire 
muziekmiddag georganiseerd 
door de Ollandse Dorpskapel.

Ze kunnen daar op een speelse 
manier kennismaken met ver-
schillende muziekinstrumenten en 
studeren samen met leden van de 
Dorpskapel een heus muziekstuk 
in. Dit zal om 16.30 uur worden 
opgevoerd voor de ouders en an-
dere belangstellenden.

Natuurlijk maken we ook tijd voor 
het spelen van een leuk spel waar-
mee een mooie prijs te winnen is.  
De muziekmiddag is van 13.30 tot 
17.00 uur bij café de Dorpsherberg 

en deelname is gratis. We maken 
er een leuke middag van! Heb je 
zin om mee te doen, bel dan even 
naar Ingrid Markus 
tel. 06-53522672  of 
Marja van de Laar 0413-473272.

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

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.

Einde(r)loze Hakkers bij openluchtexpositie 
Zondag 10 juni was er de Openluchtexpositie  
“Kunstpleinen” voor beeldhouwkunst op het Kerk-
plein en Raadhuisplein te Son en Breugel. De Kunst-
vereniging Ars en Longa uit Son en Breugel, organi-
sator,  had ook de beeldhouwgroep “de Einde(r)loze 
Hakkers” uit ons dorp uitgenodigd om te exposeren.

Ans van Bakel, Mien van Rooy, Herman Deckers 
en Adri Liefkens waren aanwezig met hun beelden. 
Het weer werkte mee en het was een geslaagd eve-
nement. Hier in Sint Oedenrode zijn ook beelden 
tentoongesteld in de kruidentuin bij de VVV van 
deze beeldhouwgroep, t/m 23 juni.

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

Comfort Zones:  
waar voeten spreken …………

Ko�eren 4  -  5492 BN Sint Oedenrode
0413 - 769 027 - www.comfortzones.nl

voordeelweken

20% korting op 
alle eCCo sChoenen

actie geldig tot 15 juli 2012

Kom naar Musical ‘Start’ van groep 8 BS Dommelrode
De Olympische spelen komen in 
Sint-Oedenrode. Daar is natuur-
lijk heel veel voorbereiding voor 
nodig. Alle winkeliers en de ho-
reca spelen daarbij een rol. Want 
voor al die sporters en bezoekers 
moet natuurlijk alles keurig gere-
geld zijn. Zeker met zo’n burge-
meestersvrouw die alles tip top in 
orde wil hebben. Ze wil een goede 
indruk maken op het hoge bezoek 
dat de spelen komt openen. Maar 
als blijkt dat het Olympische vuur 
een dag te vroeg in het dorp aan-

komt, en daarna op mysterieuze 
wijze verdwijnt, gaat vanaf dat 
moment alles mis.  Iedereen is 
dan in rep en roer.

Zouden de spelen nog door kun-
nen gaan? Zijn de politiemannen 
van Rooi slim genoeg om het mys-
terie op te kunnen lossen? Als dat 
maar goed komt..!!!!
Gistermiddag en -avond hebben 
de 49 leerlingen van de twee groe-
pen acht van basisschool Dom-
melrode hun eindmusical aan me-

deleerlingen, juffen, meesters, hun 
ouders en broertjes en zusjes laten 
zien. Ook u kunt nog genieten van 
deze talenten. Er zijn nog kaartjes 
voor de voorstelling van a.s. don-
derdagavond 14 juni in zalencen-
trum de Beurs. 
Deze kaartjes kosten € 2,00 en 
kunnen aan de zaal worden ge-
kocht. 
Vanaf 19.00 uur gaan de deuren 
open. De uitvoering begint om 
19.30 uur en zal ongeveer ander-
half uur duren 

Gezamenlijke horeca op stap

Normaal krijgen de mannen en 
vrouwen van de horeca zelf men-
sen over de vloer die op stap zijn. 

Vorige week woensdag gingen ze 
er zelf een dagje tussenuit. Ieder 
jaar gaat de Rooise horeca op stap. 

Gewoon voor het plezier en voor 
een stukje ‘teambuilding’ uiter-
aard.

Op 8 juni vond de Indiase avond 
plaats in een huiskamer aan de 
Keizersmantellaan in Son. Doel 
van de avond was om gezellig 
samen te genieten van de Indiase 
keuken en om geld in te zamelen 
voor de Sonse Stichting Kindia.

De huiskamer was omgetoverd tot 
een heus Indiaas restaurant. De 
gastvrouwen van Novelty en Kin-
dia waren plaatjes in hun Indiase 
sari’s en verzorgden de gasten met 
toewijding. De 23 gasten hebben 
genoten van het Indiase buffet dat 
het Engelse echtpaar Neil en Rachel 
Bird voor hen had bereid. Van de 
ontvangst met een aperitief tot aan 
het dessert was alles voortreffelijk 
verzorgd. Eén van de hoogtepunten 
van de avond was wel het optreden 
van danseres Mohini.

Op 16 juni en 7 juli kunt u ook een 
Indiase avond meemaken, zie de 
website voor meer informatie en 
direct aanmelden. 
www.popkoornovelty.nl 
Op 15 en 16 december viert Pop-
koor Novelty het 25 jarig jubileum 
met een ‘wereldse’ show in Thea-

ter De Blauwe Kei in Veghel. Dan 
wordt ook bekend gemaakt hoe-
veel geld er uiteindelijk is ingeza-
meld voor Stichting Kindia. 
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GEMEENTENIEUWS

Evenementen
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 KV Nijnsel voor het organiseren van een familie- en vriendentoernooi op 
10 juni 2012 op het korfbalveld aan de Eimert in Nijnsel.
- Aan Wijkvereniging de Armenhoef voor het organiseren van een wijkfeest op 
30 juni 2012 in speeltuin Hildewarelaan te Sint-Oedenrode.
- Aan het Comité Ronde van Rooi voor het organiseren van de wielerwedstrijd 
de Ronde van Rooi op 1 juli 2012 in het centrum van Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen bezwaar
- Aan de Stichting Bergh in het Zadel voor het organiseren van een toertocht op 
9 en 10 juni 2012 in de gemeente Sint-Oedenrode.
- Aan de Stichting Rooise Fietsvierdaagse voor het organiseren van de Rooise 
Fietsvierdaagse van 17 tot en met 20 juli 2012 in de gemeente Sint-Oedenrode.

 Melding meerjarenvergunning 
- Van de gemeente Sint-Oedenrode voor het organiseren van de Kermis 2012 
op de Markt en het Kerkplein te Sint-Oedenrode van zaterdag 25 augustus tot 
en met woensdag 29 augustus 2012.
- Van café van Ouds voor het organiseren van de Elvis dag op 19 augustus 
2012 op het Kerkplein te Sint-Oedenrode.
- Van café ’t Pumpke voor het organiseren van de prijsuitreiking van het Roois 
Toerspel op 23 juli 2012 in en rondom café ’t Pumpke, Borchmolendijk 11 te 
Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
-In verband met de Halve Marathon zullen op 17 juni 2012 de volgende wegen 
afgesloten zijn voor het verkeer:
Zuidelijke rijbaan van de Schootsedijk, vanaf de Schijndelseweg tussen 12.15 
en 13.15 uur
Zwembadweg, vanaf Bremhorst tot Schootsedijk tussen 08.00 uur en 15.00 
uur
Kruising Zwembadweg/Schootsedijk tussen 11.00 en 11.45 uur
Erica/Hoogeind tussen 11.00 en 11.30 uur
Bobbenagelseweg tussen 11.15 en 11.45 uur
Liempdseweg/Kremselen tussen 11.15 en 12.00 uur
Liempdseweg, vanaf Populierenweg tot Bobbenagelseweg tussen 08.00 uur 
en 12.00 uur
- In verband met activiteiten rondom de voetbalwedstrijden van Oranje tijdens 
het EK 2012  zullen de rijbanen van de Markt ter hoogte van de Neulstraat en 
de Stompersstraat te Sint-Oedenrode afgesloten zijn voor het verkeer op 17 
juni 2012 tussen 13.00 uur en 24.00 uur
Tevens geldt een parkeerverbod op het rechtergedeelte van het Marktplein te 
Sint-Oedenrode op 17 juni tussen 12.00 uur en 24.00 uur.

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 16 juni
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Sint Franciscusschool; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;
- Sint-Joris; container op het terrein achter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur;
- C.V. De Klotjes; container aan de Julianastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 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.

Gemeentenieuws

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en 
commissieleden 2012
In de vergadering van 31 mei 
2012 heeft de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode de Verordening 
rechtspositie wethouders, raads- 

en commissieleden vastgesteld. De 
verordening ligt van 13 juni 2012 
tot en met 25 juli 2012 ter inzage. 
De verordening is in werking ge-

treden op 1 juni 2012. Op deze 
datum is de Verordening onkos-
tenvergoeding wethouders van 29 
januari 1998 vervallen.

Illegale inzamelaars in Sint-Oedenrode

Ook u kunt uw afvalstoffenheffing verlagen
Regelmatig (wekelijks) proberen organi-
saties zonder vergunning kleding, oud-
ijzer, elektronische spullen, accu’s, etc. in 
te zamelen. Deze situatie is onwenselijk, 
daarom doen wij ook een beroep op u. 
De gemeente vraagt u vriendelijk doch 
dringend; ga niet in op dergelijke verzoe-
ken. Zet uw spullen NIET op de stoep.

Waar kunt u uw spullen wel kwijt?
De onderstaande verenigingen en be-
drijven hebben wel een vergunning 
om huishoudelijk afval in te zamelen:

Oud ijzer:
-Gemeentelijke Milieustraat 
-1 x per jaar (mei of juni) harmonie 
Sint Antonius Nijnsel

Kleding:
-Gemeentelijke Milieustraat 
-8 kledingbakken van het Leger des 
Heils/Reshare op de volgende plaat-

sen:
Boskant, Ritaplein 2
Nijnsel, Azaleastraat 5
Nijnsel, Lieshoutseweg 16
Olland, Pastoor Smitsstraat
Sint Oedenrode, Boskantseweg
Sint Oedenrode, Monseigneur Bek-
kersplein
Sint Oedenrode, Neulstraat
Sint Oedenrode, Pieter Christiaanstraat
- 1 kledingbak van de Stichting Sint-
Oedenrode helpt Polen op de volgen-
de plaats:
Sint-Oedenrode Parkeer terrein van de 
Emté 
- Basisscholen Leger des Heils/Reshare
 
Elektronische spullen:
- Gemeentelijke milieustraat

Wat zijn de gevolgen van deze ille-
gale inzamelingen?
- de gemeenschap mist inkomsten (de 

inkomsten worden verrekend met de 
afvalstoffenheffing);
- de gemeente loopt het risico niet te 
voldoen aan de doelstellingen en wet-
ten die de overheid oplegt.

Dank voor uw medewerking.

Aanbrengen 
slijtlaag

Op donderdag 14 juni en vrijdag 15 
juni wordt indien de weersomstan-
digheden dit toelaten, er een nieuwe 
slijtlaag aangebracht op de asfaltver-
harding van een aantal wegen binnen 
onze gemeente. Het betreft de vol-
gende wegen:

- De Eversestraat: het gedeelte tus-
sen de inrit naar Van Kaathoven en de 
Lieshoutsedijk.
- De Horst: het gedeelte tussen de 
Boxtelseweg en het Stok.
- Het Laar: geheel.
- Jenne Akkers: geheel.
- Scheidingsweg: geheel.
- Kievietsbult: geheel.
- Everse Akkerpad: het gedeelte in het 
bos nabij de Lieshoutsedijk.
- Hulst: het gedeelte tussen de 
Liempdseweg en de Huygensweg.
- Houtsestraat: het gedeelte tussen de 
Hoogstraat en de Airbornweg.
- Hongerstraat: geheel
- Nijnselseweg: het Fietspad tussen het 
Laar en de rotonde met de Zuidelijke 
Randweg.
- Veghelseweg: het verkeersplateau op 
de kruising met de Wolvensteeg.

Tijdens deze werkzaamheden is het 
noodzakelijk het werkterrein af te slui-
ten voor gemotoriseerd verkeer. Gezien 
de beperkte tijdsduur hiervan wordt er 
geen omleidingsroute aangeduid. 

Verkeersquiz: 
BS Eerschot 
wint zilver 

In Theater aan de Parade te ’s-Herto-
genbosch heeft groep 8 van BS Eerschot 
uit Sint-Oedenrode de tweede plaats 
behaald van de verkeersquiz. De Ange-
laschool uit Boxtel wist beslag te leggen 
op de titel ‘Beste verkeersklas 2012 van 
de regio ’s-Hertogenbosch’. De ver-
keersquiz is een interactieve spelvorm 
met de verkeersregels als centraal the-
ma. 31 Scholen hebben deelgenomen 
aan verschillende voorrondes. 5 Scholen 
hebben zich weten te plaatsen voor de 
grote regionale finale op 6 juni jl. De Ver-
keersquiz in de regio ’s-Hertogenbosch 
is medemogelijk gemaakt door het re-
gionaal samenwerkingsverband van ge-
meenten in de Regio ’s-Hertogenbosch 
en de Provincie Noord-Brabant.

Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt be-
lang.  Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

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

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

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

Meldingen incidentele festiviteiten 
Op 29 mei 2012 heeft de heer H. Bek-
kers, namens bestuur van Voetbalver-
eniging Ollandia, een kennisgeving 
ingediend voor het melden van een 
incidentele festiviteit. De kennisge-
ving omvat het organiseren van een 
clubfeestavond, welke is verplaatst 
van zaterdag 16 mei naar zaterdag 16 
juni 2012. De festiviteit zal plaatsvin-
den in de kantine van Voetbalvereni-
ging Ollandia.

Een recreatie-inrichting mag maximaal 

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

De nieuwe gemeentegids is uit
De gemeentegids 2012-2013 is uit! 
De gids wordt huis-aan-huis verspreidt 
door PostNL op donderdag 21 juni tot 
en met zaterdag 23 juni. Ook huishou-
dens met een Nee/Ja- of Nee/Nee-
sticker op de brievenbus krijgen een 
gids bezorgd. 

Heeft u geen gids ontvangen dan kunt 

u contact opnemen met Akse Media, 
telefoonnummer 0223-673000 of via 
e-mail traffic@aksemedia.nl. Graag 
met vermelding van straat, huisnum-
mer, postcode en woonplaats.
Akse Media zorgt voor de nabezorging 
op de adressen die daarom vragen.

Wij wensen u veel leesplezier.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres    Postcode  Ingekomen Omschrijving
Klaverpad, nabij visdommel, 
Cathalijnepad, nabij Schapenwei, 
Laan ten Bogaerde, 
ter hoogte van huisnummers 44 – 46, 
Koninginnelaan, 
ter hoogte van huisnummer 44, 
Zwembadweg, 
ter hoogte van huisnummer 33  -  04-06-2012 Kappen van 1 berk, 2 elzen, 1 inlandse eik en 
        1 acacia.
Ollandseweg 169   5491 XB  31-05-2012 Kappen 5 eiken en 1 berk
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres    Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Park de Kienehoef nabij kinderboerderij -  04-06-2012 Kappen van 2 eiken.
Klaverpad, nabij visdommel,
Cathalijnepad, nabij Schapenwei, 
Laan ten Bogaerde, 
ter hoogte van huisnummers 44 – 46, 
Koninginnelaan, 
ter hoogte van huisnummer 44, 
Zwembadweg, ter hoogte van huisnummer 33 -  05-06-2012 Kappen van 1 berk, 2 elzen, 1 inlandse eik en  
        1 acacia. De vergunning is per direct verleend.
Vogelenzang 16-18  5492 TP  07-06-2012 Kappen van 12 wilgen, onder voorwaarde  
        van herplant.
Lieshoutseweg 66a  5491 RR  08-06-2012 Het verbouwen en heroprichten van een 
        bedrijfswoning met aangebouwde kantoorruimte
Den Dries 24   5491 ZH  08-06-2012 Het bouwen van een dakopbouw
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres    Postcode  Omschrijving
Wolvensteeg 2   5491 TX  Wijziging biogasinstallatie
Zijtaartseweg 14   5491 SG  Bouw varkensstal
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 14 juni 2012 ter inzage. 

Gemeentenieuws

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Even terugkijken op Alice! in Rooi
De Rooise deelnemende verenigingen aan het Alice! Project hebben op maan-
dagavond jl. het weekend geëvalueerd. Terugkijkend wordt duidelijk dat we veel 
geleerd hebben over het gebruik van Mariëndael als gebouw, samen met de mo-
gelijkheden van ons buitentheater onder verschillende weersomstandigheden. 
Ook zijn de facetten voor het goed organiseren van een festival duidelijk gewor-
den. De belangstelling was geweldig, Alice! werd bezocht door ongeveer 850 
bezoekers en deelnemers.
De bewoners van Dichterbij kijken terug op een mooi weekend waar ook zij een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de High Tea, maar ook zelf zeer geno-
ten hebben van muziek, dans en theater voorstellingen. 
De opbrengsten uit het festival zijn onder de deelnemende verenigingen ver-
deeld, wat ons betreft een mooie opening van ons openluchttheater met een 
zeer geslaagd weekend.

Bestuur en medewerkers Stichting Mariendael

Fietsen tussen de kraampjes voor 
goed doel

Tijdens de weekmarkt van aan-
staande vrijdag 15 juni gaat Pe-
ter Hendriks al fietsend tussen de 
kraampjes zijn bijdrage leveren 
aan de KWF Sponsoraktie. Peter 
zal van 08.00 tot 12.00 op de fiets 
te vinden zijn, en hoe meer geld u 
in de daarvoor bestemde ton do-
neert, hoe harder hij gaat fietsen. 

Peter is een van de 35 deelnemers 
die zaterdag 30 juni 2012 de Alpe 
d’Huez gaan beklimmen, met als 
doel om 10.000 euro bij elkaar te 
fietsen voor de KWF Kankerbe-
strijding.  De groep is flink aan het 
trainen, onder de professionele lei-

ding van trainer Hans Mewiss. Er 
zijn al tal van initiatieven door de 
deelnemers ontplooid, en de hui-
dige stand van de sponsoraktie is 
9,279 Euro, met nog 3 weken te 
gaan. 
 

Uiteraard is elke bijdrage aan de 
KWF Sponsoraktie van harte wel-
kom op rekeningnummer 16 19 68 
414 tnv P van de Laar KWF Kanker-
bestrijding. Via de website http://
letsbikealpedhuez.blogspot.com/  
kunt u op de hoogte blijven van de 
voorbereidingen van deze beklim-
ming en de diverse sponsorakties.

Peter Hendriks zet zich vrijdag 
op de Markt in voor KWF

Thema-avond over de koers van de gemeente…

Kom ook op donderdag 21 juni! 
In de afgelopen maanden is er met 
heel veel mensen gepraat over de 
toekomst van de gemeente. En dat 
leverde heel veel inzichten op. Deze 
delen we op donderdag 21 juni met 
de gemeenteraad. Om goed voorbe-
reid te zijn op de toekomst kijkt de 
gemeente of ze met de huidige visie 
op koers liggen. Hoe zien wij de ge-
meente Sint-Oedenrode in de wereld 
van morgen? 

Uiteindelijk gaat het er om een visie 
op te stellen, waar Rooienaren zich in 
herkennen! En ze hebben allemaal het 
beste met Sint-Oedenrode voor! 
Op basis van de visie kan het gemeen-
tebestuur keuzes maken en doelstel-
lingen formuleren die Sint-Oedenrode 
de gewenste richting opsturen. Welke 
projecten moeten er op de agenda? 
Welke optie brengt ons in de gewens-
te richting, en welke zet ons op een zij-
spoor? De visie is de basis voor al onze 

acties. Dus…..

Kom luisteren, het gaat ook over úw 
toekomst!
De themavond is gepland op donder-
dag 21 juni aanstaande. De bijeen-
komst houden we in de raadszaal van 
het gemeentehuis en vangt aan om 
20.00 uur. 

U bent daarbij van harte welkom!

Beleidsregel kruimelgevallen
voor de toepassing van artikel 2.12, 
eerste lid, onder a, onder 2 Wabo (3e 
wijziging)

Burgemeester en wethouders van Sint-
Oedenrode maken bekend dat zij op 
5 juni 2012 de beleidsregel kruimel-
gevallen, 3e wijziging hebben vastge-
steld. 
Op 1 oktober 2010 is de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) in werking getreden. Deze 

wet maakt het mogelijk om medewer-
king te verlenen aan kleine afwijkingen 
van het bestemmingsplan voor onder 
andere het oprichten van een bijbeho-
rend bouwwerk bij woningen of het 
gebruik van een gebouw.
Het college heeft hiervoor een beleids-
regel opgesteld. Hierin staat in welke 
gevallen medewerking verleend kan 
worden met een ontheffing. De 3e 
wijziging van deze beleidsregel heeft 
betrekking op de huisvesting van ar-

beidsmigranten/kamerhuurders. 
U kunt de beleidsregel inzien in het 
gemeentehuis tijdens de reguliere ope-
ningstijden.
De gewijzigde beleidsregel treedt in 
werking daags na publicatie (14 juni 
a.s.). 
Tegen het besluit tot vaststelling van 
deze gewijzigde beleidsregel is geen 
bezwaar of beroep mogelijk (artikel 
8:2 Algemene wet bestuursrecht)

Wovesto en Woonstichting St. Joseph verkennen 
fusietraject
Wovesto en Woonstichting St. Jo-
seph verkennen de mogelijkheid 
om te komen tot een fusie. Verloopt 
het verkenningstraject voorspoedig 
dan tekenen de corporaties voor 
het einde van dit jaar een intentie-
verklaring om vanaf 1 januari 2014 
gefuseerd verder te gaan.

Achtergrond
Met een eventuele fusie spelen de 
corporaties in op de steeds veran-
derende buitenwereld die meer en 
meer vraagt van woningcorpora-
ties. “Voor  beide  corporaties is de 
lokale maatschappelijke veranke-
ring van zeer groot belang”, aldus 

bestuurder Rob Dekker uit Boxtel.  
Leo Overmars, collega-bestuurder 
uit Sint-Oedenrode vult aan: “En 
deze betrokkenheid willen we be-
houden en liefst nog versterken. 
En wij denken dat we dat samen 
nog beter kunnen”. Met het ver-
kenningstraject geven de corpora-
ties uitvoering aan hun onderne-
mingsplan. Hierin staat dat zij de 
samenwerking/fusie met andere 
corporaties onderzoeken. 

Aanvullend op elkaar 
De eventuele weg richting fusie is 
niet zomaar afgelegd. Want beide 
corporaties weten wat het resultaat 

moet zijn: een gezamenlijke organi-
satie die sterker is dan twee afzon-
derlijke organisaties. “Een stevige 
positie, financieel sterk en gezond, 
ofwel een echte partner op lokaal ge-
bied”, aldus Overmars. “Door onze 
krachten te bundelen, halen we meer 
deskundigheid in huis. Ook onze in-
vesteringscapaciteit wordt groter als 
we samengaan. Verder willen we 
blijven investeren in leefbaarheid en 
onderhoud. Dat mag niet verloren 
gaan”, zo pleit Dekker. En de klant? 
Die mag er alleen maar op vooruit 
gaan, vinden beide bestuurders. 

Ambities

Door hun omvang zijn beide or-
ganisaties kwetsbaar en kunnen 
zich minder goed wapenen tegen 
de nieuwe wet- en regelgeving en 
financiële/organisatorische vraag-
stukken. Ook op het gebied van 
de organisatiecultuur lijken de cor-
poraties op elkaar en belangrijker 
nog… beide corporaties zijn finan-
cieel gezond. Dat zorgt ervoor dat 
ze het verkenningstraject onafhan-
kelijk en gelijkwaardig in kunnen 
stappen. De bestuurders staan er 

positief tegenover: “We zijn er van 
overtuigd dat onze dienstverlening 
alleen maar kan verbeteren!”.

Feiten
Woonstichting St. Joseph huisvest 
bijna een derde van alle inwoners 
uit de gemeente Boxtel. Ze heeft 
bijna 3.850 woningen. Er werken 40 
medewerkers. Wovesto heeft ruim 
1.350 woningen in de gemeente  
Sint-Oedenrode  (ruim 18.000 inwo-
ners) en 19 medewerkers in dienst.

NIEUWS
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Naam:  Manon van der Heijden
Leeftijd:  20 jaar
 
Welke studie volg je? 
“Pedagogiek.” 
 
Waar volg je de studie?
“Aan de HAN in Nijmegen.”
 
Wat vind je leuk aan de studie en wat minder?
“Het werken met kinderen vind ik super leuk, vooral kinderen tot 
10 jaar spreken me erg aan. Binnen onze studie kun je je richten op 
verschillende stromingen. Opvoedingsondersteuning, jeugdzorg, 
pleegzorg etc. Zelf spreekt de jeugdzorg mij wel aan. Je moet dan 
denken aan kinderen in leefgroepen. Momenteel loop ik stage bij 
Zorgokee, hier in Sint-Oedenrode. Daar heb ik het enorm naar mijn 
zin. De doelgroep sluit goed aan bij mijn interesses en ik ben daar 
ook veel bezig met creatieve activiteiten, wat ik erg leuk vindt.  Tij-
dens mijn vorige stage ben ik erachter gekomen dat het werken 
met verstandelijk beperkten mensen minder bij me past. Naast de 
pedagogische aspecten ben je dan ook veel bezig met de dagelijkse 
verzorging. Dat ligt mij niet zo.”
 
Wat wil je na je studie gaan doen?
“Het laatste halfjaar ben ik een beetje aan het twijfelen over wat ik 
met deze studie wil. Werken in groepen vind ik leuk, maar ik zou 
ook heel graag individueel aan de ontwikkeling van een kind willen 
werken. Speltherapie spreekt me enorm aan. Hier kan ik veel van 
mijn creativiteit in kwijt. Misschien dat ik speltherapie als vervolg-
opleiding ga volgen, maar eerst maak ik mijn studie nog even af. Ik 
moet nog 1 jaar. Daarna zie ik wel weer verder.”
 
DeMooiRooiKrant wenst Manon veel succes in de toekomst!
Wil je ook in deze rubriek? Meld je dan aan via 
redactie@demooirooikrant.nl

Jubilerende oldtimerrit ‘Rondje Rooi’ kijkt vooruit

We schrijven juli 2003. Op het 
parkeerterrein van de Boerenbond  
aan de Boskantseweg verzamel-
den zich ongeveer 60 liefhebbers 
met hun klassieke auto’s. In aller-
lei variaties. Van de kleinste fiat 
500 tot de bekende Amerikaanse 
vleugelauto. Zij reageerden en-

thousiast op een oproep van de 
Rooienaren Frans Mabesoone en 
Jan Verhagen. Nu, na 10 jaar ge-
niet het evenement grote regiona-
le, ja zelfs landelijke bekendheid.

De genoemde initiatiefnemers 
kregen ondersteuning van Peter 

van de Kerkhof en Ad Peeters. 
De Stichting Oldtimerritten Sint-
Oedenrode werd opgericht. In de 
jaren die volgden, groeide het aan-
tal deelnemers uit tot rond de 200. 
Een aantal dat volgens de organisa-
tie nog mooi te ‘behappen’ is. De 
voorwaarden om deel te nemen 

worden bewust laagdrempelig ge-
houden. De enige stelregel  is dat 
de wagens ouder zijn dan 25 jaar. 
Dat er steeds meer jongeren mee 
doen, doet de organisatie deugd. 
De rit van dit jaar staat geheel in 
het teken van het tienjarig jubileum 
en de deelnemers kunnen rekenen 
op een extra mooie tocht, dwars 
door De Kempen richting België. 
Vanaf 9.00 uur wordt er verzameld 
op het terrein achter de Vresselse 
Hut aan de Vresselseweg. De eerste 
auto’s vertrekken daar vanaf 10.30 
uur. Uiteraard zijn belangstellenden 
welkom om de oldtimers en klas-
siekers bij de startplaats te bekijken. 
Rond 11.00 uur vertrekken de laat-
ste oldtimers. De finish vindt plaats 
bij ‘de Vriendschap’ in Boskant.

Ook dit jaar is het eindpunt dus niet 
in het centrum. Vroeger was dat wel 
het geval. Er is dan ook enige wrevel 
over. De organisatie had namelijk het 
10-jarig jubileum het liefst in het cen-
trum gevierd. Ad Peeters: “Het col-
lege geeft de voorkeur aan de wieler-
ronde. Wij als Stichting Rondje Rooi 
beschikte over een meerjarenvergun-
ning voor het Kerkplein, maar die is 
ons door de burgemeester afgeno-
men. De gesprekken om een geza-
menlijk evenement te houden zijn op 
niets uitgelopen, omdat de belangen 
van de oldtimerrit en de wielerronde 

totaal verschillend zijn.” Frans valt 
hem bij. “Onze deelnemers zouden 
alleen de geluiden door de speakers 
storend vinden. Ze willen rustig na-
praten over de rit en hun auto’s.”

De heren zijn wel blij met ‘de 
Vriendschap’ als uitvalsbasis. Jan 
Verhagen: “We zijn erg ingenomen 
met het eindpunt in Boskant. De 
Vriendschap is makkelijk bereikbaar 
en er zijn genoeg parkeerplaatsen. 
Ook is er een ruim terras.” “Je 
moet vooruit kijken”, zegt Peter. 
“Op een gegeven moment is het 
beter om het verleden te laten rus-
ten. We steken nu alle energie in 
deze jubileumrit en het bijbehoren-
de feest en dat gaat zeker slagen!”

Inschrijven
Alle deelnemers van de afgelopen 
twee jaren zullen een persoonlijke 
uitnodiging ontvangen. Uiteraard 
is het mogelijk dat nieuwe deel-
nemers zich inschrijven. Dat kan 
ook nog tussen 9.00 en 10.00 uur 
aan de start. Echter: Het aantal 
herinneringsschildjes kent dit jaar  
een maximum van 180. Voorin-
schrijving kan via het secretariaat 
0413- 479847 of via e-mail: fam-
mabesoone@onsbrabantnet.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar 
€ 15,00 per deelnemende auto, 
ongeacht het aantal inzittenden.

v.l.n.r.: Ad Peeters, Jan Verhagen, Frans Mabesoone en Peter van de Kerkhof

Stressklachten voorkomen of uitbannen? 
Ga naar ‘de Beweegreden’

De maatschappij lijkt steeds snel-
ler te worden. Mensen nemen 
meer en meer op hun vork. Dat 
kan niet altijd goed blijven gaan. 
Een burn-out komt dan ook met 
regelmaat voor. Astrid Dillen helpt 
mensen met een burn-out, met 
burn-out verschijnselen, stress-
klachten of overgewicht om hun 
leven weer op de rails te krijgen. 
Dat doet ze door middel van run-
ning- en wandelcoaching. Haar 

bedrijf heet ‘de Beweegreden’. Ze 
gaat nu de samenwerking aan met 
Health City in Sint-Oedenrode.

Astrid is een fervent hardloopster. 
Eerder volgde ze de opleiding tot 
Coach councelor. Bij een ander 
bedrijf hielp ze al mensen met een 
burn-out. Toch wilde ze iets anders 
gaan doen. Ze wilde graag haar 
hobby met haar werk combineren. 
Astrid: “Ik ben een opleiding gaan 
volgen tot running coach en ben 
me bezig gaan houden met mind-
fullness. Het is de richting waarin 
ik werk. Het betekent dat je met 
aandacht leeft in het hier en nu, 
zonder te oordelen. Mensen met 
burn-out verschijnselen doen alles 
op de automatische piloot. Ze ken-
nen ook geen grenzen meer. Met 
beweeg-, hardloop- en wandel-
oefeningen, niet prestatiegericht, 
help ik ze weer vooruit. Ik stel ook 
vragen. Wat willen ze veranderen 
in hun leven? Daar moeten ze op 
een gegeven moment zelf mee ko-
men. Ik help en begeleidt.”
‘De Beweegreden’ is gebaseerd op 
drie basiselementen, namelijk het 

voeren van ontwikkelingsgerichte 
coachingsgesprekken,  bewegen 
en ontspanningsoefeningen. De 
trainingen vinden 1 op 1 plaats. 
Op 20 juni geeft Astrid een work-
shop bij Health City. Die is wel 
voor meerdere personen tegelijk 
en wordt gegeven om te laten zien 
wat het precies inhoud wat Astrid 
doet. “Ik vind het fijn om me er-
gens bij aan te sluiten”, aldus As-
trid. “Op deze manier kan Health 
City mensen nog meer bieden. 
Mensen die geen zin hebben om 
hard te lopen, kunnen bij mij aan 
de slag. Als medewerkers van HC 
iemand met stressklachten signa-
leren, dan sturen ze die straks ook 
naar mij. Het bewegen, wandelen 
en hardlopen doe ik in de buiten-
lucht. Alles gebeurt op een ont-
spannen manier, maar natuurlijk 
wel serieus.”

Hebt u zelf stressklachten of kent u 
iemand die een dergelijke coaching 
nodig heeft? Wilt u een workshop 
bijwonen van Astrid Dillen? Schrijf 
je dan nu in bij Health City. Meer 
info? www.loopcoaching.nl 

advertorial

Pleinfeest met braderie
Oldtimerrit en Maickels Music Show ‘Sterren Stralen’
met o.a. José Sep, Danny & Angelique, Leen Zijlmans, Gino Graus en Eddy Walsh 

Vaderdag 17 juni Kinderen tot 12 jaar GRATIS.

Gratis parkeren!
www.zijtaartonline.nl

(van 10:00 -
 17:00 uur)

Alle hangplanten 
nu 2 halen 1 betalen!

€ 9,-
Nog volop keus.

Ook uw adres voor bomen en struiken.
ma t/m vr 10.00 uur tot 19.00 uur

za van 10.00 uur tot 17.00uur

Schoor 3 
06-20438743

www.groenexclusief.nl
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ZATERDAG 

VIJV
ERDAG

Op alle OASE vijverfilters 
25% korting!!

Iedere klant die vijverproducten koopt, mag een envelop 
uitzoeken. U krijgt korting of een cadeautje!* 

*De kortingsbon is niet geldig voor aanbiedingen Premium Koivoer 
In de soorten : 
Topkoi, groei, wheat germ, spirulina, 
orange en health
Bij aankoop vanaf 3 emmers: 
gratis 1 liter koivoer naar keuze

Leuk voor bij de vijver: HOSTA' S 

Hosta kwekerij Groene-Woud is aanwezig 
met een mooi assortiment hosta's !!

De aanbiedingen zijn alleen geldig op de Vijverdag

 VADERDAG TIP: 

diverse aanbiedingen 
in vijvervissen en Koi

Wat is een Wereldwinkel en waarom is deze er?

De circa 350 wereldwinkels (WW) 
in Nederland, waaronder die van 
Sint-Oedenrode, zijn lid van de 
landelijke vereniging van wereld-
winkels (LVWW). Gezamenlijk be-
palen zij het landelijke beleid. De 
LVWW zet zich in voor het welzijn  
van de producent met eventuele 
medewerkers, het welzijn van de 
mensen in ontwikkelingslanden.                                                                                                                             
               
De WW staat voor eerlijke handel 
, fair trade. Gestreefd wordt naar 
een gelijkwaardig partnerschap 
tussen alle schakels in de han-
delsketen: tussen  producenten, 
importeurs, wereldwinkels en con-
sumenten.  De vereniging geeft 
de producenten de kans hun pro-
ducten op zoveel mogelijke plaat-
sen te verkopen, ook in hun ei-
gen land. Verder stimuleert zij het 
gebruik van kwaliteitssystemen 
onder producenten, ondersteunt 
hun organisatie door in eigen 
land opgeleide adviseurs. De im-
porteurs van eerlijke handelspro-
ducten, welke zijn gecertificeerd 
en worden gecontroleerd door 
LVWW vormen de schakel tussen 
de producenten en wereldwinkels.                                                                      
Er is een scherp controle-

systeem voor alle betrok-
kenen en er worden, indien 
nodig, verbeterpunten opgesteld.                                                                                                                                       
                  
Kortom, in de WW worden op een 
verantwoorde wijze eerlijke pro-
ducten verkocht en ook voorlich-
ting gegeven over eerlijke handel. 
Dit draagt bij aan terugdringing 
van de armoede in de wereld, be-
strijding van kinderarbeid en eer-
lijke duurzame handel, dus ontwik-
keling. De 350 Nederlandse WW’s  
staan niet op zichzelf. Alleen al in 
Europa zijn er 2500 WW’s met in 
totaal 100.000 vrijwilligers. Samen 
staat dit voor een groot interna-
tionaal eerlijk handelsnetwerk.                
In Sint-Oedenrode zorgen circa 
40 enthousiaste vrijwilligers voor 
het functioneren van de WW, dus 
voor de dagelijkse bezetting van de 
winkel, voor de inkoop, voor het 
prijzen, voor de inrichting, voor de 
organisatie van de kerstpakketten 
verkoop, voor de speciale sieraden-
verkoopdag etc. en dat alles onder 
verantwoordelijkheid van een be-
stuur. Alle betrokkene dragen ge-
heel belangeloos hun steentje bij. 

De WW verkoopt de mooiste we-

reldcadeaus. Deze zijn authentiek, 
ambachtelijk en soms zelfs volgens 
eeuwenoude tradities gemaakt. Na-
tuurlijk met een hedendaags tintje 
en afkomstig uit bijv. India, Gha-
na, Madagaskar, Tibet, Indonesië, 
Vietnam,Mexico of  Peru. Van hout-
snijwerk en keramiek tot sieraden en 
foodproducten. Verkocht worden 
o.a. foodproducten met het Max 
Havelaar keurmerk en verder  vele 
cadeaus als allerlei sieraden, sjaals, 
tassen en andere mode accessoi-
res.  Ook Boeddhabeelden, vazen, 
kaarsen, wenskaarten etc. Maar ook 
heerlijke wijnen, sauzen en andere 
fairtrade etenswaren.  De makers 
verdienen een geregeld inkomen en 
krijgen ondersteuning bij het ont-
wikkelen van hun bedrijf. Op deze 
manier kan armoede wel bestreden 
worden. 

Om de doelstelling te verwezen-
lijken worden de marges zo klein 
mogelijk gehouden. Duidelijk is 
dat er marge moet zijn om de huur 
van het pand te kunnen betalen 
inclusief de inrichting en energie-
voorziening, maar er blijft niets 
aan de zo bekende strijkstok han-
gen. Aldus is het niet mogelijk om 
als een “echte”  commerciële win-
kel een hoge huur te betalen op 
een  A-lokatie. Gevolg is dat het 
de afgelopen jaren meerdere keren 
nodig was te verhuizen vanwege 
sloop of een andere bestemming 
van een pand. Tegelijk is het van 
belang in het centrum gevestigd 
te zijn om het publiek duidelijk 
te laten zien dat de WW bestaat 
en wat er aangeboden wordt.                                                                
Dit zorgt voor problemen en vraagt 
om inventieve oplossingen. Tot nu 
toe is het steeds gelukt om er uit te 
komen, laten we hopen dat dit zo 
blijft met name voor de mensen in 
de ontwikkelingslanden.                                                                                                                         

Kossen | Design

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

Boek ‘100 Jaar Antoniuskerk Nijnsel’
Over het 100-jarig bestaan van 
de Nijnselse Antoniuskerk hebben 
Piet van Alphen en Jan van der Aa 
een boek samengesteld. De aan-
leiding hiervoor was het eeuw-
feest, dat vorig jaar op 12 en 13 
juni werd gevierd. Zondag 17 juni 
as. zullen zij het boek aanbieden 
aan pastoor Vincent Blom na af-
loop van de open luchtmis, die om 
11.00 uur begint. 

Het parochiebestuur vond dat een 
herinnering aan dit feest op zijn 
plaats was en verzocht Piet van 
Alphen de mogelijkheden te bekij-
ken. Piet ging te rade bij Jan van 
der Aa met wie hij ook het boek 
over de staffanfare had gemaakt. 
Zij vonden, dat deze herinnering 
niet zomaar een fotoalbum kon 
zijn, want er was in de voorbije 
jaren het een en ander gebeurd. 
Zij besloten aan te sluiten bij het 
boek, dat Peter Sijbers in 1986 had 
geschreven bij gelegenheid van 
het 75-jarig bestaan van de paro-
chie. 

Omdat er veel foto’s in de verge-
telheid zijn geraakt en deze maar 
bij een beperkt aantal inwoners 
bekend zijn, besloten de twee 
schrijvers te beginnen met een uit-
gebreide reportage van het feest in 
1986 toen pater Jac Elbers pastoor 
was. Belangrijke gebeurtenissen 
hebben zij daarna beschreven om 
uit te komen bij de periode van 
pastoor Thom Ligthart. Ook uit die 
tijd hebben zij veel informatie en 
foto’s verzameld; ondermeer van 
het jubileum van de pastoor zelf.

Na het vertrek van pastoor 
Ligthart brak een overgangsperi-
ode aan die uitmondde in de fu-
sie van alle Rooise parochies in de 
Odaparochie. Over beide perioden 
hebben zij interessante documen-

ten en informatie weten te verza-
melen. Het 40-jarig jubileum van 
pastoor Chris Bekx ontbreekt niet. 
De parochiekerk zelf was na 100 
jaar dringend toe aan een restau-
ratie aan de buitenkant. De werk-
zaamheden hiervan zijn treffend in 
beeld gebracht. In het voorjaar van 
2011 was de restauratie klaar. 

Pastoor Panken, de stichter van 
de parochie, was een Antonius-
vereerder in hart en nieren. In 
1922 heeft hij speciaal voor Nijnsel 
een grote monstrans laten maken 
met daarop acht taferelen van de 
heilige Antonius. De monstrans 
met afbeeldingen staat uitvoerig 
beschreven. Omdat het wegkruis 
jarenlang een prominente plaats 
heeft ingenomen en drie keer is 
verplaatst, hebben de schrijvers 
hieraan een apart hoofdstuk ge-
wijd en geïllustreerd met foto’s.  
Het boek eindigt met de vier pa-
rochianen die een pauselijke on-
derscheiding hebben gekregen en 
met een cijfermatig overzicht van 
de doopsels, huwelijken, overle-
denen, 1e communie en vormsel. 
Het kleurige boek bevat 84 pa-
gina’s. Ook Peter Sijbers is zondag 
aanwezig met exemplaren van zijn 
boek uit 1986.  
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

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!

1a

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

• een gratis leenauto 

• 4 jaar garantie 

• geen eigen risico.

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

14

25
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Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

4
Ikar Keukens B.V. 

Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode
Tel: 0413 491990

st.oedenrode@ikar-keukens.nl 
www.ikar-keukens.nl

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

11

UW AUTO 
WEER ALS 

NIEUW!

Van € 160,00

Nu t/m 30 juni

€ 125,00

Wassen
Polijsten

Poetsen binnen/buiten  
Bekleding diepstomen

Lederbehandeling
Motor reininging 

(in overleg)VADERDAG KADOTIP  

LAAT ZIJN AUTO 
STRALEN...    

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

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12
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Sint-Oedenrode is niet alleen de horeca, recreatie, natuur of bedrijvigheid. 
Nee, Rooi is ook agrarisch. Van oudsher zijn er veel boerenbedrijven in dit 
dorp in de breedste zin van het woord. Het heeft Rooi mede gevormd zoals 
het nu is. Daarom is het goed om zo nu en dan eens te luisteren naar wat ze 
mee maken, wat ze bezig houdt. Bas Verbakel en Doreen van den Berkmor-
tel hebben zelf een boerenbedrijf en informeren u graag over deze sector. 
Daarom, de agrarische column…

Terwijl ik aan het avondeten zit, 
lees ik rustig de krant. Maar in-
eens verslik ik me in mijn var-
kenshaasje bij het lezen van het 
volgende artikel; Vegetarier ge-
redt door varken. Een Schotse 
vegetarische vrouw heeft haar 
leven te danken aan een var-
ken. Dokters stelden vast dat de 
18-jarige Robyn Cairney aan een 
zeldzame hartaandoening lijdt en 
dat ze enkel in leven kon blijven 
als haar hartklep zou vervangen 
worden door die van een varken. 
En dat is één van de bijna 200 
producten die van varkens wor-
den gemaakt buiten het vlees. 
Varkens worden dus niet alleen 
geslacht om het vlees, maar ook 
om belangrijke zaken zoals rönt-
genfoto’s, remschijven en lucifers 
van te maken. Een varken staat 

dan ook voor duurzaamheid. Uit 
de huid van een varken wordt ge-
latine gewonnen waar winegums, 
drop, tiramisu en kwarktaart van 
wordt gemaakt. Gelatine gebruikt 
voor röntgenfoto’s. Shampoo en 
antirimpelcrème wordt gemaakt 
van het vet van een varken. Van 
varkensvet wordt ook biodiesel 
gemaakt. In Son draait sinds kort 
een gloednieuwe fabriek die dat 
doet. Het is de enige in Neder-
land. Dit bedrijf (‘Ecoson’) wil per 
jaar zo’n 5 miljoen liter biodiesel 
maken als brandstof voor vracht-
wagens. Verder zorgt de proteïne 
van varkenshaar ervoor dat jouw 
brood extra zacht is. Je kan dan 
ook niet om het varken heen.

Zo ook niet de Schotse hartpati-
ent Robyn Cairney met wie het 
nu weer goed gaat. Maar be-

halve hartkleppen hebben nog 
tal van medische patiënten baat 
bij de organen van het varken. Zo 
wordt uit de lever van het varken 
ook veel medicijn gewonnen. In 
de lever zit een stofje dat hepari-
ne heet. Bij mensen die te weinig 
heparine in hun bloed hebben, 
zorgt het heparinemedicijn er-
voor dat de aderen niet verstopt 
raken. En uit de alvleesklier van 
het varken wordt het medicijn 
insuline gewonnen. Dat zorgt er 
bij suikerpatiënten voor dat in het 
lichaam de stofwisseling goed 
verloopt. 

Dus geheel vegetariër is niemand. 
En de bijpassende slogan van de 
niet-vleeseters “Je bent wat je 
eet” klopt ook niet! Want als een 
kannibaal een vegetariër eet zou 
die vegetarisch zijn….

Themawandeling vanuit 
Damiaancentrum
“Jongeren en ouderen” is op 
zondag 17 juni het thema van de 
wandeling in het maandelijkse 
Gesprek te Pas.  In hoeverre be-
kijken jongeren de wereld anders 
dan ouderen? Waarom heeft het 
begrip ‘jong’ zo’n positieve la-
ding? Hoe staan jongeren en ou-
deren ten opzichte van elkaar? 
Deze en dergelijke vragen kunnen 
aan de orde komen in het Gesprek 
te Pas. Wie wil deelnemen meldt 
zich op zondag 17 juni om 10.00 
uur bij het Damiaancentrum aan 
de Schijndelseweg 46, 5491 TB in 
Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke der-
de zondag van de maand georga-
niseerd, telkens met een nieuw on-
derwerp. De wandeling zelf duurt 
een uur en kan dicht “bij huis” blij-
ven of wat verder in de omgeving 
voeren. De bijeenkomst begint 
om 10.00 uur en zal om ongeveer 
12.00 uur worden afgesloten. De 
opzet is steeds hetzelfde:

Met deze wandelingen hoopt Da-

miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen 
de deelnemers hun eigen verhaal 
kwijt en zo inspiratie opdoen of 
gemotiveerd worden om te (blij-
ven) werken aan het nastreven 
van idealen. Het thema nodigt uit 
tot nadenken over de maatschap-
pelijke werkelijkheid en onze rol 
daarin.
Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-
Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 
bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ 4 euro, wij zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. Ook kunt u meedoen 
aan ons “koffieproject”: inzame-
ling van koffie voor de voedsel-
bank.
Zie ook www.damiaancentrum.nl 
Voor alle informatie: 
tel. 0413-291200 of 
06-10223044.

Lenteconcert Polyhymnia

Op zondag 17 juni organiseert ge-
mengd koor Polyhymnia een len-
teconcert. Plaats van dit concert: 
de Knoptoren. Aanvang 11.30 uur. 
Entree gratis, vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld.

Het is een traditie van gemengd 
koor Polyhymnia uit Olland om elk 
jaar een  lenteconcert te organise-

ren. Dit jaar kun je wel spreken van 
een dubbel concert, want op 15 
april jongstleden heeft Polyhymnia 
bijgedragen aan het lenteconcert 
van een bevriend koor, St Diony-
sius, uit Schinnen. Er zijn mooie 
lenteliederen ten gehore gebracht, 
vrolijke Nederlandstalige stukken, 
maar ook buitenlandse liederen.

Natuurlijk houdt Polyhymnia ook 
een lenteconcert voor de eigen 
Rooise bevolking. Deze keer in de 
Knoptoren, en wel op zondag 17 
juni aanstaande. Op het programma 
staan vooral Nederlandstalige liede-
ren, maar ook enkele in een vreem-
de taal. Zo zingen ze onder andere 
de Redeloze gezangen, luchtige en 
grappige Nederlandstalige stukken, 
maar ook sfeervolle buitenlandse 
lenteliederen zoals Evening en het 
Roemeense Joc de Leagane. Er 
wordt vooral a capella gezongen, 
enkele stukken worden op de piano 
begeleid door Jos Friedrich.

Koor Polyhymnia dat onder leiding 
staat van Nicole Friedrich-Krijnen, 
heeft de afgelopen weken hard 
gerepeteerd om er een mooi con-
cert van te maken. Wij nodigen u 
dan ook van harte uit voor dit vro-
lijke en luchtige concert.

Voor meer informatie zie 
www.koorpolyhymnia.nl

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

De nieuwe collectie van 
2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

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

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

WeBer en oUtdoor CheF.

nu in onze winkel 
diVerse Vaderdag 

aanbiedingen op bbQ’s 
en accessoires. 

kortingen tot wel 25%

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Vaderdagtip:

ook vaders 
houden van 

planten en bloemen

Brabantband  zeer actief richting de vakantie
Voor Showkorps Brabantband is 
de maand juni een drukke maand 
en niet alleen vanwege de repeti-
ties. Op 2 en 3 juni werd in Cul-
tureel Centrum Mariëndael deel 
genomen aan Alice in Wonder-
land als onderdeel van een lan-
delijke culturele manifestatie. Op 
vrijdagavond 15 juni a.s. verleent 
de band haar medewerking aan de 
openingsfestiviteiten van Festival 
Mundial in Tilburg. 

Samen met muzikanten van een 
aantal andere bands brengen de 
leden van de Brabantband een 
vijftal speciaal ingestudeerde num-
mers ten gehore tijdens een groots 
festijn in de binnenstad van Til-
burg.  Aan dit evenement nemen 
die avond ook een aantal andere 
fameuze en curieuze orkesten 
deel.  Zo is er Batala, een Neder-
lands-Braziliaanse percussiegroep, 
onderdeel van ’s-werelds grootste 
band met meer dan 700 drummers 
spelend in meer dan 22 bands 
verdeeld over alle continenten. 
Curieus is het optreden van Blaas 
of Glory, een Nederlandse akoesti-
sche parodiecoverband, die vooral 
oude hardrocknummers speelt met 
fanfareachtige elementen. Wordt 
ook wel “heavy metal marching 
band” genoemd en heeft al naam 
gemaakt op grote popconcerten 

in binnen- en buitenland. Minsten 
zo opvallend zal het optreden zijn 
van de Fietsfanfare, een orkest 
van 6 bewogen musici op een tan-
dem waarbij muziek, goochelacts 
en fietsacrobatiek hand in hand 
gaan. Ook de slagwerkers met 
Antilliaanse roots van Brassband 
Sonic Brass zullen van zich laten 
horen, dit in tegenstelling  tot de 
Stille Fanfare die het in ieder geval 
niet van muziek moeten hebben. 
Hoogtepunt moet toch worden La 
Fanfare Kimbanguiste bestaande 
uit Congolezen uit België, Frank-
rijk en Nederland. Met typische 
Afrikaanse fanfaremuziek brengen 
zijn “etnische” klanken vergelijk-
baar met de houten hoorns van 
Centraal Afrika. De leden van de 
Brabantband voelen zich vereerd 
dat zij tezamen met de andere 
muzikanten onder leiding van hun 
tambour-maître Björn van Dinther 
zijn uitgenodigd voor dit bijzon-
dere evenement.  

Op 24 juni zal de Brabantband 
uiteraard aanwezig zijn tijdens de 
traditionele Jaarmarkt in Sint-Oe-
denrode. Als afsluiting van het sei-
zoen voor de vakantie is op 30 juni 
een fietstocht georganiseerd voor 
alle leden, partners en gezinsleden 
welke wordt afgesloten met een 
gezellige barbecue. Hierna gaat 

iedereen genieten van een welver-
diende vakantie tot 13 augustus 
wanneer alle leden weer in Mari-
endael worden terug verwacht.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Studieboeken winnen het van golfclubs

Van je hobby je beroep maken, wie 
wil dat nou niet? De Rooise Anne 
van den Bosch bleek een erg talent-
volle golfster en had de mogelijk-
heid om prof te worden. Maar ze 
besloot anders en kreeg dankzij haar 
golftalent een scholarship aan Lynn 
University in Boca Raton (Miami, 
Florida). Afgelopen maand, vijf jaar 
na dato, studeerde ze met de hoogst 
haalbare cijfers af voor haar Master 
Marketing. Dus vloog ik naar Miami 
om te zien hoe mijn vriendin haar 
diploma in ontvangst nam. 

Door: Lin Schakenraad

Anne begon al jong met golfen. Wo-
nend naast Golfclub de Schoot en 
met ouders werkend op diezelfde 
club, bracht ze veel tijd door op de 

baan. Al snel bleek Anne talent te 
hebben en kwam ze in Jong Oranje. 
Maar naast het golf had Anne nog 
een andere passie: studeren. Een 
combinatie van topsport en een inte-
ressante en uitdagende studie bleek 
in Nederland niet mogelijk. Vijf jaar 
geleden, na het afronden van het 
vwo aan het Elde College in Schijn-
del, vertrok Anne naar de Sunshine 
State. 

Anne speelde vier jaar in het golfteam 
van Lynn University en trainde, naast 
haar Bachelor studie internationale 
betrekkingen, iedere dag. Ze speelde 
verschillende wedstrijden tegen an-
dere universiteiten, waaronder het 
wereldberoemde Harvard. Maar de 
passie voor studeren nam het in de 
loop der jaren over van het golf. Vier 
jaar lang behoorde Anne tot de best 
presterende tien procent van Lynn 
University. Daarvoor ontving ze een 
medaille en werd lid van de ‘honors 
society’. De scriptie waarmee Anne 
haar Bachelor diploma summa cum 
laude behaalde mocht ze presente-
ren in New York.

Na vier jaar hield Anne's scholar-

schip op, maar gelukkig waren haar 
studieresultaten niet onopgemerkt 
gebleven en kreeg ze de kans om 
ook haar Master aan Lynn Univer-
sity te volgen. De universiteit bood 
haar een baan van 20 uur in de week 
aan, in ruil voor het collegegeld. Een 
bedrag van ruim 23.000 dollar per 
jaar. Dat is dan ook precies de reden 
waarom er naast topsporters voor-
namelijk kinderen van hele rijke ou-
ders, afkomstig uit alle delen van de 
wereld, aan Lynn University stude-
ren. Anne greep de kans met beide 
handen aan, hing haar golfclubs aan 
de wilgen, behoorde opnieuw tot 
de beste tien procent en haalde ook 
haar Master titel met de hoogst haal-
bare cijfers. 

De diploma-uitreiking vond volgens 
goed Amerikaans gebruik plaats in 
de sporthal en werd geopend met de 
binnenkomst van alle afgestudeer-
den in een lang, zwart gewaad en 
met ‘graduation cap’ op het hoofd. 
Nadat we geluisterd hadden naar 
een operazanger en een (zoals alleen 
Amerikanen dat kunnen) inspire-
rende speech, mochten de afgestu-
deerden over het podium lopen om 

hun diploma in ontvangst te nemen. 
Terwijl Anne's ouders in Nederland 
via internet live konden meekijken 
naar de ceremonie, zat ik apentrots 
in de zaal. Mijn Rooise vriendin had 
het tussen deze internationale jetset 
maar mooi voor mekaar! 

Lin (r) bezocht haar vriendin Anne in Miami

Anne tijdens de diploma-uitreiking 

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE MERKEN
Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System – Bomba

CKS Claesen’s – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/peuter
MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset Retour 

Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – BOR*Z – Monta 
Scotch Shrunk

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

ZOMERCOLLECTIE 40% KORTING

BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48WWW.WOONWINKELVOORSTARTERS.NL

ALS JE Op JEzELF GAAT WONEN

Ook voor starters zijn we exclusief. Wij 

weten wat er speelt op het gebied van 

wonen en kijken vooruit naar de trends. Laat 

je inspireren, kom langs voor advies en laat 

je nieuwe interieur tot leven komen. Wil je 

graag up-to-date blijven? Meld je dan nu aan 

voor onze nieuwsbrief op www.woonwinkel- 

voorstarters.nl/nieuwsbrief of volg ons 

op twitter #woonwinkelvoorstarters.

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

Gezocht:
nieuwe buren!

Ervaar nu het “thuis” gevoel en
KOM KIJKEN IN DE MODELWONING

ik heb een hypotheek 

van 

€ 485,00 

netto per maand!

inclusief spaardeel*

* vraag naar de voorwaarden

gerealiseerd door:

www.woonwinkelvoorstarters.nl www.vandonzel.nl

als je op jezelf gaat wonen past bij iedereen

Betaalbaar wonen vlak bij het centrum van Schijndel?
Plan Elzenhof ziet er aan de buitenkant schitterend uit, 

maar wil je óók eens van binnen ervaren 
hoe fantastisch het is om hier te wonen?

Onze modelwoning is hier speciaal voor ingericht 
op Boschweg 61 in Schijndel. 

Maak dus snel een afspraak bij de makelaar.
Er zijn nog slechts enkele appartementen beschikbaar!

www.elzenhofschijndel.nl

073 - 544 21 00

MOOIE APPARTEMENTEN MET LUXE KEUKEN

ZONNE-ENERGIE, DUURZAAM GEBOUWD

VERWARMEN EN KOELEN IN ELKE WONING

PRIJZEN VANAF € 149.500,00 v.o.n.0413 - 47 29 83

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Alle kinderschoenen 
nu 

hAlve prijs 
+ 

5 euro
m.u.v. sportschoenen, 
sandalen en Converse.

Snel naar van de Kamp 
Kinderschoenen, 

Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint-Oedenrode.
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Deze wekelijkse column hoort eigenlijk over eten (en drinken) te gaan, 
daar is een culinaire column natuurlijk ook voor bedoeld. Bijna onge-
merkt zijn mijn stukjes overgegaan in memoires met aan het eind een 
recept, al of niet in logische aansluiting op het verhaal. Soms gaat het 
weliswaar over de jacht en over het eten van wild, een andere keer was 
er wel iets te mekkeren over bepaalde restaurants of dubieuze culinaire 
trends. Ook nu heb ik zin om zo’n onderwerp aan te snijden, en wel een 
voor de hand liggend verschijnsel als het “cafetaria”-wezen. Niets in 
Nederland lijkt meer ingeburgerd te zijn dan onze snackbar of friettent. 
Belgen spreken van een frituur of frietkot, Duitsers van een Imbiss en 
de Fransen hebben er helemaal geen woord voor, gewoonweg omdat 
je het daar niet vindt. Ja, ze hebben wel een MacDo of een Buffalo 
Grill, maar met name de laatste is toch een beetje van een ander kali-
ber. Enigszins vergelijkbaar in Frankrijk zijn de mobiele pizzabakkertjes in 
van die staalplaten Citroënbusjes, waar je overigens de heerlijkste pizza’s 
tegen zeer bescheiden prijzen kunt kopen; bij drie pizza’s krijg je al een 
gratis fles streekwijn. Groot verschil met het buitenland is het feit dat 
bijna alle cafetaria’s hier in vaste panden gevestigd zijn, terwijl je over de 
grenzen allerlei vormen van stacaravans of voornoemde busjes ziet. Ook 
het aanbod van allerlei (fabrieksmatige) producten is veel breder dan dat 
in het buitenland, waarbij moet worden aangetekend dat daar de pro-
ducten vaak huisgemaakt zijn. De Belgen echter hebben  weer een gro-
tere diversiteit aan sauzen en als we daar zijn wil ik altijd een Belze friet.
Ach, dames en heren, er is natuurlijk niks mis met af en toe een “vette 
hap”, maar als ik weer eens zo’n galadiner van de frituur achter de kie-
zen heb, dan heb ik het ook wel weer even gehad, om het maar eens po-
pulair uit te drukken. Toevallig kreeg ik door toedoen van Johannes van 
Dam een zeer merkwaardig en fascinerend boek onder ogen. Het heeft 
als titel “Mission Street Food” en is geschreven door Anthony Myint en 
Karen Leibowitz. Kort verhaal: Hij is de zoon van Birmese immigranten, 
studeert o.a. economie maar gaat uiteindelijk, na veel omzwervingen 
over de hele wereld, werken als kok in een eersteklas restaurant in San 
Francisco. Daar ontmoet hij Karen, die Engels studeert. Ze gaan samen-
wonen en Anthony droomt ondertussen over het bereiden van gerech-
ten die een mix vormen van zijn favoriete Amerikaanse gerechten en 
alles wat hij op de wereld heeft gegeten. Ze huren een Taco-truck (het 
US-alternatief voor frietkot) op hun twee vrije avonden in de week en 
twitteren en facebooken er op los om hun nieuwe initiatief onder de 
aandacht te brengen. Resultaat: een rij mensen op straat, die geduldig 
anderhalf uur staan te wachten voor ze aan de beurt zijn. Ze krijgen 
het uiteindelijk aan de stok met een buurtbewoner, die teveel overlast 
ondervindt en zoeken hun toevlucht in een deel van een Chinees res-
taurant. Ook daar koken ze twee avonden in de week en het succes is 
overweldigend. Lange rijen op straat en tachtig man in het restaurant, 
en niemand die klaagt of zeurt, er wordt alleen maar rondgeblogd hoe 
geweldig het allemaal is. Op den duur is er zelfs elke avond een gast-
chefkok, die zich helemaal mag uitleven en een deel van de opbrengst 
gaat naar goede doelen die iets met voedselbanken of soortgelijks te 
maken hebben. Uitgangspunt blijft dat het gebodene een veredelde 
vorm van fastfood (of streetfood) is. Een paar voorbeelden: Egyptisch 
flatbread (soort naan) met gelakt buikspek, of wilde paddestoelen of 
tempura van krab. Tartaar van bizon, supergegrilde kippenvleugels!
Mission Street Food is een engelstalig boek en schreeuwt om vertaling, 
vanwege het moderne Amerikaanse taalgebruik met absoluut onoplosbare 
uitdrukkingen, maar het is een onmisbare inspiratiebron voor iedereen die 
zijn kop boven het maaiveld van friet-speciaal wil uitsteken en daardoor 
als winnaar in deze noodlijdende branche wil overleven. Gooi het roer om!
Misosoep met garnalen
Het basisrecept stamt van Janneke Vreugdenhil, de garnalen en shi-
take heb ik toegevoegd.
1 stuk kombu (zeewier) van 12x12 cm, 15 gr gedroogde bonito (to-
nijn) vlokken.
2 eetlepels (donkere) aka-miso, 1 theelepel vers geraspte gember, 2 
lenteuitjes
12 gepelde gamba’s, 75 gram shi-take.
Breng de kombu met 1 liter koud water aan de langzaam (in 30 minu-
ten) aan de kook. Voeg de bonito toe en laat snel aan de kook komen. 
Direct daarna de pan van het vuur en zeven door een schone doek. 
Bak ondertussen de gamba’s en shi-take kort in wat knoflookolie en 
verdeel in stukjes over 4 kommen. Doe er de fijngesneden lenteui en 
gember bij. Breng de gezeefde bouillon aan de kook en schenk wat in 
een kom, waarin je de miso hebt gedaan. Roer dit los en doe terug bij 
de bouillon. Niet meer laten koken en schenk dit over de garnalen. Dit 
zouden ze nou eens in een cafetaria moeten serveren……
(Miso –gefermenteerde soya of graan-, kombu en bonitovlokken zijn 
te koop in Aziatische winkels)

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

Streetfood

Black en White party in the Joy

Op vrijdag 15 juni 2012 is er in The 
Joy, Black & White groep 8-party! 

Alle kinderen uit Olland, Boskant, 
Rooi en Nijnsel die in groep 8 zitten  

zijn uitgenodigd om The Joy te le-
ren kennen. De deuren gaan open 
om 19:00 uur en zullen open blij-
ven tot 22:30 uur, locatie is als van-
ouds de Beckart in Nijnsel. Dj Noud 
en Dj Lars draaien de hele avond 
de vetste muziek! De entree is gra-
tis, glas drinken kost €1,00. Zit je in 
groep 8 en heb je zin in een feestje 
kom dan in het Black & White naar 
The Joy op vrijdag 15 Juni. Volg 
ons ook op facebook: JeugdDis-
coTheJoy, hyves: thejoy.hyves.nl 
en twitter: Thejoynijnsel zo blijf je 
op de hoogte van alle party’s. Voor 
vragen of opmerkingen kunnen 
jullie ook contact opnemen met 
Tom Aarts tel: 06-19674221 
of Ellis Rijkers tel: 06-12276417 
mail: ellis.rijkers@hetnet.nl

Gitaarlessen 
voor onderwijs 
en 50-plussers
Vanaf september starten we in 
Rooi weer met de succesvolle gi-
taarlessen voor 50- plussers. Je 
leert liedjes begeleiden, zonder 
dat je noten hoeft te leren. Met 
de gitaarakkoorden die je aange-
leerd worden kun je binnen de 
kortste keren liedjes begeleiden. 
Het zijn vaak liedjes uit de jaren 
’60, van Nederlandstalige liedjes 
tot Beatles.

De cursus is ook zeer geschikt 
voor mensen uit het onderwijs. 
Daarvoor hebben we speciaal 
wat kinderliedjes uitgezocht . In-
dien je zelf geen gitaar hebt kan 
dit geregeld worden , met flinke 
winkelkortingen.
Er wordt gewerkt in groepjes 
van maximaal 3 personen. De 
lesavonden zijn op maandag, 
woensdag en donderdag. Voor 
meer info mail even met Nico 
van de Wetering: 
nicovandewetering@kpnmail.nl.

Jeugdnatuurwacht sluit het jaar sportief en leerzaam af
Op zaterdag 16 juni 2012 sluit 
de jeugdnatuurwacht het seizoen 
2011-2012 af met een sportieve 
en leerzame activiteit. De kinde-
ren van groep 6, 7 en 8 verzamelen 
tussen 09.00 en 09.15 uur op de 
fietsparkeerplaats van het Kiene-
hoefpark. Vandaar vertrekken ze 
naar het boerengolfterrein aan de 
Fitselsteeg . De dag kent een spor-
tief en leerzaam karakter. Sportief 

omdat er in competitieverband 
met en tegen elkaar boerengolf ge-
speeld wordt. Leerzaam omdat er 
op het melkveebedrijf van de fam. 
Kluitmans een rondleiding wordt 
verzorgd en iedereen een planten-
zoekopdracht mag oplossen.

De JNW-leden uit groep 8 nemen 
die dag afscheid en ontvangen de 
JNW-oorkonde. De dag wordt tra-

ditioneel afgesloten met een ge-
zellige picknick. Het programma 
duurt daarom wat langer dan ge-
bruikelijk en wordt rond 13.30 uur 
afgesloten.

Carlo Klerkx 06-14569830 of 
Frank Bax 06-55831827 kunnen 
nadere informatie verstrekken en 
zijn tevens tijdens de activiteit op 
deze nummers bereikbaar.

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

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

€ 32.50 

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

La Dolce Vita
De betere Italiaan! 

LepKpeL viert haar 4 jarig bestaan
Alweer vier jaar is het geleden dat 
een groepje enthousiaste mensen 
spontaan besloot een muziekka-
pel op te richten. De uit zestien le-
den bestaande kapel blaast sinds 
die tijd nog steeds met veel ple-
zier een vrolijke noot.

“Vrijheid blijheid “ staat bij ons hoog 
in het vaandel, maar de repetitie 
avond op de maandagavond van 
20.15 uur tot 22.15 uur wordt steeds 
trouw bezocht. Deze avond wordt 
gezien als een ontspannende avond, 
en iedereen blijft na de repetitie dan 
ook nog gezellig nakletsen in  Grand 
cafe “de Vriendschap” alwaar deze 

repetitie avond plaats vindt. Ons re-
pertoire is voor het grootste gedeelte 
gericht op het carnavalsgebeuren.
Elk jaar vindt de laatste repetitie 
plaats in de vorm van een terras-
concert om o.a. de uitbaters Den-
nis en Paul te bedanken voor het 
ter beschikking stellen van de oe-
fenruimte. Ook dit jaar staat deze 
weer gepland en wel op maandag-
avond 25 juni  a.s. vanaf 20.30 uur 
op het terras van Grand cafe “de 
Vriendschap” in Boskant. Kom ook 
gezellig naar ons luisteren en wie 
weet lijkt het je iets om gezellig in 
onze LepKpel mee te komen spe-
len. Iedereen is van harte welkom.
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Jongens U12 BV Rooi kampioenbasketbal

Twee jaar geleden heeft BV Rooi 
als doel gesteld om nieuwe jeugd-
leden aan te trekken. Na verschil-
lende schooltoernooien en andere 
sportieve activiteiten is de basis 
gelegd voor het jongste team van 
Basketbal Vereniging Rooi.

Na leuke trainingen om de basis 
van het basketbal in de vingers te 
krijgen, zijn de jongens klaarge-
stoomd om te starten met de com-
petitie van 2011/2012. Het sei-
zoen startte in september en al snel 
groeide het team uit tot een hechte 
club jongens die snel leerde hoe ze 
de punten per wedstrijd mee naar 
huis konden krijgen. Trainers Paul 
Merks en Paul van de Wetering 
zagen dan ook de potentie van het 
team en wilde dan ook gaan voor 
het maximaal haalbare. Of het aan 
de nieuwe tenues lag, welke ge-
sponsord zijn door Marc Reijnen, 
eigenaar van Esprit ICT Group en 
vader van een van de jongens, aan 
de extra trainingsuren (gesponsord 

door Bart van der Wielen) of aan 
de kwaliteiten van de spelers, blijft 
natuurlijk een vraagteken.  Het 
einde van het seizoen brak aan en 
er waren twee kandidaten voor 
het kampioenschap, BV Rooi en 
BV Rush (Uden). Beide hadden al-
les gewonnen, behalve 1 wedstrijd 
tegen elkaar. BV Rooi had het 
voordeel dat zij met twee punten 
meer hadden gewonnen van Uden 
dan Uden van BV Rooi. Mocht BV 
Rooi de laatste wedstrijd van het 
seizoen nog verliezen, dan waren 
ze alsnog kampioen vanwege het 
onderlinge resultaat. 

De laatste thuiswedstrijd, tegen het 
goede team van High Five Tilburg, 
trok die dag dan ook veel suppor-
ters van de kandidaat-kampioe-
nen. Ouders, broers, zussen, opa’s, 
oma’s, vrienden en andere betrok-
kenen zijn allen getuigen geweest 
van hoogstaand basketbal en hoe 
ze de overwinning behaalden. Het 
laatste fluitsignaal klonk en de jon-

gens waren allemaal wild van feit 
dat ze kampioen waren. Na eerst 
een paar ererondes te rennen voor 
het publiek moesten ze nog even 
hun extase in bedwang houden 
voor een groepsfoto. Nog maar 
half afgedroogd vlogen de jongens 
uit de kleedkamers naar buiten om 
een ereronde te rijden op een plat-
te kar.  

Volgend jaar zal dit team als BV 
Rooi Onder 14 verder gaan en, 
gesteund door vaste coaches Paul 
en Paul, opnieuw proberen mooie 
successen te boeken. BV Rooi is 
ook dit jaar op zoek naar nieuwe 
sportieve jongens en meisjes van 
alle leeftijden om kennis te laten 
maken met basketbal en hopelijk 
een volgend kampioensteam voor 
te kunnen stellen. Heb je interesse 
om een keer mee te trainen? De 
eerste 3 trainingen zijn gratis! 
Check de website, www.bvrooi.
info, voor meer informatie over de 
trainingstijden.

Districtsfinale 
Eline Mathot

turnen

Zaterdag 9 juni vond de Districtsfi-
nale 3e divisie plaats. Alle turnsters 
uit Noord-Brabant, Zeeland en 
Limburg die zich tijdens de voor-
wedstrijden voor deze finale had-
den weten te kwalificeren streden 
in Valkenswaard om de medailles. 
Namens Dioscuri trad Eline Ma-
thot aan in de categorie Pupil I. 
Met een sterk optreden en zelfs 
een arabier dubbel flik-flak op 
vloer wist Eline zich prima staande 
te houden in het sterke deelne-
mersveld. Een medaille zat er he-
laas niet in, maar met een mooie 
totaalscore van 48,700 punten 
mag Eline zeker tevreden op deze 
wedstrijd terug kijken.

Clubkampioenschappen TV Nijnsel 
in volle gang

tennis

Op de banen van tennisvereniging 
Nijnsel zijn afgelopen zaterdag de 
clubkampioenschappen 2012 van 
start gegaan. Maar liefst meer dan 
100 deelnemers hebben zich in-
geschreven voor dit toernooi, ver-
deeld over junioren en senioren.  

De clubkampioenschappen voor 
senioren en junioren duren twee 
weken en eindigen op zondag 
24 juni  met natuurlijk de finale 
dag. Ook dit jaar wordt de eer-
ste ronde gespeeld in de vorm 
van poulewedstrijden.  Vorig jaar 
moest Antwan van Summeren de 
finale door een blessure aan zich 
voor bij laten gaan en werd Bart 
van de Heuvel clubkampioen bij 
de heren. Afgelopen zaterdag nam 

Antwan revanche en won de ope-
ningswedstrijd van het toernooi in 
een rechtstreeks duel  in 3 sets van 
Bart.

Zoals aangegeven is zondag 24 
juni de finale dag. Op deze zon-
dag staat voor elke categorie de 
finale op het programma. Voor 
de actuele standen en het wed-
strijdprogramma van dit toernooi 
kan  altijd de website van TV Nijn-
sel geraadpleegd worden (www.
tvnijnsel.nl). Natuurlijk kunt u de 
wedstrijden ook live bewonderen 
op het tennispark van TV Nijnsel. 
Op de foto ziet u de clubkampioe-
nen van 2011. Over twee weken 
weten we wie er dan op de foto 
zal staan.

Beach Soccer Nijnsel hard onderuitbeachsoccer

SAMSUNG 
GALAXY NOTE

i.c.m. 2-jarig Tele2 SmartMix 250 + internet large
(250 min /sms + 1000 MB internet) 

1e 9 maanden € 40   € 20 /mnd
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bij elk 
abonnement

met toestel

op=op

Maas

Burg. Loeffplein 64, ‘s-Hertogenbosch 
Kapelaan J.A. Heerenstraat 7, Best

Markt 1, Schijndel 
Tel. 085 - 111 93 93

WWW.MAASTELECOMBINATIE.NL

SCHREEUW 
ORANJE 
NAAR DE OVERWINNING!

MET HET GRATIS 
EK PAKKET

SUPER
KNALLER!

Een thuiswedstrijd, zo mag de 
wedstrijd van afgelopen zater-
dag in Oirschot tegen BSWW wel 
genoemd worden. De landskam-
pioen uit Wieringerwerf begon 
puntloos aan hun derde wedstrijd 
van dit seizoen. Voor BS Nijnsel / 
TVE Sport was het inmiddels al-
weer de 5e competitiewedstrijd. 
Na 3 periodes bleek er van thuis-
voordeel géén sprake. BS Nijnsel 
/ TVE Sport kreeg een flinke dreun 
te verwerken en moest met 6-2 en 
‘0’ punten huiswaarts keren. 

De regerend landskampioen be-
gon sterker aan de wedstrijd. De 
Nijnselse strandvoetballers creëer-
den in de eerste periode nauwelijks 
kansen en keken terecht tegen een 
1-0 achterstand aan. Het beste 
spel liet Nijnsel zien in periode 2. 
Hierin was de Nijnselse ploeg di-
verse malen gevaarlijk en mocht 
het zichzelf verwijten dat de afron-
ding niet scherp was. Halverwege 
deze periode nam BSWW het ini-
tiatief weer over en dit resulteerde 
uiteindelijk in 2 treffers. Rob vd 

Laar scoorde vervolgens van dicht-
bij de 3-1, maar binnen 20 secon-
den was het alweer 4-1. 

In de derde periode lukte het Nijn-
sel niet meer om de wedstrijd als-
nog naar zich toe te trekken. Pas 
in de slotsecondes toen het in-
middels 6-1 stond wist topscorer 
Paul vd Rijt uit een vrije schop de 
eindstand aan te tekenen, 6-2.  BS 
Nijnsel / TVE Sport staat na deze 
nederlaag op de voorlaatste plaats 
in de Eredivisie.

Promotie voor scheidsrechter Van den Boom
Stefan van den Boom uit Sint-
Oedenrode, scheidsrechter bij de 
KNVB en tevens lid/scheidsrech-
ter bij RKSV Rhode, is afgelopen 
maandag 2x gepromoveerd als 
scheidsrechter bij de KNVB.

De scheidsrechter, die deel uit 
maakt van het talententraject star-

tersgroep (TTSG), is bij de jeugd 
gepromoveerd van de 2e naar 
de 1e groep. Dit is bij de jeugd 
het hoogst haalbare.  Door deze 
promotie zal hij op de landelijke 
lijst geplaatst worden waar hij de 
hoogste jeugdelftallen van Neder-
land mag fluiten zoals de jeugd 
van PSV, Ajax en Feyenoord.

Tevens is hij gepromoveerd bij de 
senioren van groep 4 naar groep 3, 
hier zal hij uitkomen in de 2e - 3e - 4e 
klasse. In deze klassen komen onder 
andere Rhode en Boskant uit. Begin 
komend seizoen zal hij ook nog te ho-
ren krijgen of hij doorstroomt naar Ta-
lententraject Amateur voetbal (TTAV)

Tussenstand Amigos Menswear/
MooiRooi.nl EK Poule
Dit is de tussenstand na de eerste ronde van de poulewedstrijden.
1.  Rick van Roosmalen  25
2.  Dennis Lathouwers  22
  Frank Schevers   22
 Bert de Graaf   22
3 Harm Swinkels   19
 Harold van Acht   19
4 Maico Boxmeer   18
 Rutger v.d. Sandt  18
 Kevin Kremers   18
 Rudy Neggers   18
Wil je weten waar je staat? Kijk dan op www.mooirooi.nl!!

Amigos Menswear/
MooiRooi.nl

EK-poule
2012

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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wielersport Gebroeders Lathouwers doen veel ervaring op in Gilze

De Midden Brabant Poort Omloop 
in Gilze is één van de weinige 
wielerklassiekers die onze provin-
cie rijk is. Afgelopen zondag werd 
de 170 km lange koers gereden. 
Om 13.00 uur startte de catego-
rie elite/beloften. Daarin waren 
twee Rooise jongens vertegen-
woordigd, namelijk de gebroeders 
Frank en Erik Lathouwers. Vooral 
voor Erik een speciaal moment. 
Hij reed nog nooit eerder een der-

gelijke wedstrijd. 

Zijn broer Frank heeft al iets meer 
ervaring op dat gebied. Hoewel 
het voor hem ook al een jaar gele-
den was dat hij zo’n lange afstand 
fietste. Samen rijden ze bij Wie-
lerverenging Schijndel. Een grote 
club met bekende leden als Lars 
Boom en Richard Groenendaal 
die afgelopen zondag, behalve in 
Gilze, ook in Limburg actief was. 

In het ploegenklassement stond 
WV Schijndel voor de race van 
zondag op een derde plek. Samen 
met Erik en Frank verschenen er 
nog vijf renners aan de start in 
het paars-zwart. Echte kansheb-
bers zaten er niet tussen, maar 
ze waren van plan om een mooie 
koers neer te zetten. Voor Frank 
en Erik was het vooral een ideaal 
moment om ervaring op te doen. 
Uiteindelijk werd het een zeer 

leerzame zondag.

Zowel Erik als Frank genoten niet 
de meest ideale voorbereiding. 
Erik, de jongste van de twee, was 
onlangs flink ziek. Hij moest nood-
gedwongen een paar weken in bed 
vertoeven en dat heeft een slecht 
effect op je conditie. Frank heeft 
voortaan een baan en door tijdge-
brek trainde hij de laatste tijd min-
der dan voorheen. Dat beloofde 
wat voor de Midden Brabant Poort 
Omloop. Toch kwamen ze goed uit 
de startblokken. De eerste ronde 
van 30 km was nerveus, maar de 
Rooise renners vonden hun plek in 
het peloton. Dat er hard werd ge-
reden was geen verrassing. De ge-
middelde snelheid in een dergelijke 
koers ligt rond de 42 km/ph. Dat 
was ook zondag het geval. Het was 
vooral zaak om bij te blijven en daar 
deden de heren dan ook alles aan. 

De snelheid zat er meteen lekker 
in. Een drietal renners ging er van-
door en dat maakte de koers direct 
wat harder. In het parcours waren 
enkele zeer slecht begaanbare kas-
seienstroken opgenomen, zoals 
een echte klassieker betaamd. Dat 
zorgde voor een aantal hachelijke 
momenten. Na ongeveer een uur 
wedstrijd vond er een flinke val-
partij plaats waarbij de ambulan-
cedienst aan te pas moest komen. 
Gelukkig waren Erik en Frank er 
niet bij betrokken. Ze omzeilden 
ook nog een paar olievlekken op 
een kasseienstrook, later in de 

wedstrijd. Andere renners maak-
ten wel een buikschuiver. 

Naarmate de wedstrijd vorderde, 
ontspon zich een boeiende strijd 
voorin. Een kopgroep van vijf, la-
ter bijgehaald door nog vijf ren-
ners, reed makkelijk weg bij het 
peloton dat zich rondje na rondje 
verder uitrekte. Na ongeveer 120 
km moesten Frank en Erik de strijd 
staken. Frank: “Op een gegeven 
moment werd er een ronde minder 
hard gereden. Ik en Erik fietste wat 
verder achterin. We werden als het 
ware in slaap gesust, want toen ze 
ineens weer harder gingen rijden 
ontstond er een gat wat we niet 
meer dicht kregen.” Zowel Erik 
als Frank baalde een beetje dat ze 
de handdoek in de ring moesten 
gooien. Vond Erik zijn vuurdoop 
zwaar? “Het viel me eigenlijk wel 
mee”, zei de jongeling. “Ik heb 
minder afgezien dan in de wed-
strijd van vorige week. Het is dat 
we niet meer aan konden sluiten, 
anders hadden we de rit zeker uit 
kunnen rijden. De kracht had ik er 
nog wel voor.”   

Tientallen renners haalden de 
streep niet. Het tempo lag op 
een gegeven moment zo hoog 
dat meer coureurs niet bij konden 
benen. Het is erg knap dat Erik 
en Frank nog zo lang mee reden 
in het peloton. Ze beleefden een 
mooie koers, maar nog veel be-
langrijker is de grote dosis ervaring 
die ze mee naar huis namen. 

Stef en Jur presteren goed op NK 

Afgelopen zaterdag was het na 
lang wachten eindelijk zover voor 
de gebroeders Van Lierop. Het NK 
in Elim werd gehouden. Een hele 
colonne reed mee. Het leek wel 
de echte Tour de France. Voor Stef 

lag er een ronde klaar van 3,5 km. 
Voor broertje Jur een ronde van 
1450 meter. 

Om negen uur in de ochtend start-
te Stef samen met nog 54 andere 
jongens. Het begin was onrustig. 
Veel demarrages, maar niemand 
kon weg komen. Dat lag ook aan 
de harde wind. Uiteindelijk werd 
het een massasprint. Na een nek-
aan-nek race werd Stef knap elfde 
van Nederland.

Jur mocht pas om 16.30 aan de 
start verschijnen. Hij had dus lang 
moeten wachten en daar is hij niet 
zo goed in. Hij begon aan de race 
met 35 andere renners. Na twee 
ronden zat Jur in een kopgroep 
van 13 renners. Al sprintend kwa-
men ze op de finish af en Jur werd 
tiende. Ook erg knap.

Chipo Banda rijdt rit in Indonesië 
Chipo Banda heeft afgelopen week 
deelgenomen aan een etappe 
koers in Indonesië. Chipo had erg 
veel last van de benauwdheid en 
de benen voelde niet goed. Op 7 
km voor het einde begon de laat-
ste klim. Chipo moest het peloton 
op dat moment laten rijden en op 
eigen tempo omhoog.
Chipo begon ziek aan de 2e etappe 
Halverwege de etappe was hij al 
helemaal leeg de laatste lange klim 
begon hij met nog 12 renners en 
kwam net op tijd binnen.
De 3e etappe heeft Chipo niet uit-
gereden. Hij was nog steeds niet 
hersteld en overleefde deze etappe 
niet. Dus wordt het herstellen de ko-
mende dagen en wat lichtjes trainen. 
Jammer dat Chipo niet fit was juist 
op het moment als je aan een der-
gelijk etappe koers mag deelnemen.

Herselt(B)
Op zondag 10 juni behaalde San-
der Schuurmans in het Belgische 
Herselt een 20e plaats. 

Neerkant (WVAN)
Op woensdag 6 juni is er in Neer-
kant een wedstrijd in Neerkant 
(WVAN) gereden. Mede door het 
weer vooraf gaande aan de wedstrijd 
was de opkomst niet al te groot in 
Neerkant. Des al niet te min werd er 
vanaf het vertrek meteen gedemar-
reerd. Er ontstond na 4 ronde koers 
een kopgroepje van 4 renners. Deze 
kopgroep had op een gegeven mo-
ment meer dan een minuut voor-
sprong. Deze voorsprong werd na 
enige tijd terug gebracht naar 20 
sec op 2 ronde voor het einde. Het 
peloton slaagde er echter niet in om 
de vluchters op te slokken voor de 
finish. Zo sprintte het peloton om de 
5de plek. Johan de Beer werd 13e en 
Maikel de Koning werd hierin 14e.
 
Netersel
Op maandagavond werd in Neter-
sel de wedstrijd Presto Pedale hier-
in werd Maikel de Koning 20e.

Erik (voorop) en Frank in de staart van het peloton

Afsluiting competitie 2011 / 2012 
MHC Sint-Oedenrode 

hockey

Om het competitieseizoen op een 
sportieve manier af te sluiten is er 
op de laatste dag 9 juni een papa/
mama dag georganiseerd. De pa-
pa’s en mama’s van de ieniemie-
nies en de trainingsmini’s (5 en 6 
jaar) waren in de ochtend aan de 
beurt om met hun kinderen te hoc-
keyen. De papa’s en mama’s van 
de F-3tallen, E-6tallen en E-8tallen 
speelden ’s middags een pittig par-

tijtje hockey tegen hun kinderen. 
Menigeen merkte dat de jaren gin-
gen tellen en de “kleintjes” heel 
snel zijn. Alle velden waren druk 
bezet en meedoen was belangrijker 
dan winnen. Een geslaagd geheel.

Om 16.30 was het tijd voor de 
kampioenenhuldiging van de 
jeugd. 6 elftallen zijn het afgelo-
pen hockeyjaar 2011/2012 kam-

pioen geworden:
De herfstkampioenen waren de 
meisjes van MB2 en MD1. Zaal-
kampioen waren de jongens van 
JD1. De lentekampioenen zijn ge-
worden de meisjes van MA1 en 
de jongens van JC1 en JD2. De 
buit werd tussen de jongens en de 
meisjes dus eerlijk verdeeld !
Op zondag 10 juni sloten de seni-
oren hun competitie af.

Jongens C1

Meisjes A1
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€ 199,-

Easy Camp Sonic
• Zeer makkelijk op te zetten popup tent
• Compleet met haringen

en scheerlijnen
• Ook ideaal voor

op de festival-
camping

Tentenshow 2012
Meer dan 15 topmerken en 250 modellen,

alles uit voorraad leverbaar!

€ 49,99

Badé RE5000-FS
• Infrarood gasstraler
• Wordt geleverd

inclusief een
los statief

€ 27,49
€ 50,95

Garden Impressions
San Michael
• Luxe loungeset met

extra dikke kussens
• Onderhoudsvrij en

weersbestendig

Campingaz Smart Cooler TE
• Ideaal voor in de auto, camper of vrachtwagen
• Inhoud 20 liter en werkt op 12 volt DC

Bardani Cameratassen
• Keuze uit 4 maten

€ 599,-
€ 1199,-

TUINMEUBELEN TOT 50% KORTING € 39,99
€ 49,99

€ 11,99
Vanaf

Tuinmeubelshow 2012:
Meer dan 100 sets opgesteld - Alles uit voorraad leverbaar - Alle topmerken!

Barbecue & buitenkeukenshow:
Meer dan 100 modellen opgesteld

Alles uit voorraad leverbaar - Alle topmerken!

Stapelstoelen
Diverse kleuren

Cadac
Entertainer 2
• Compacte 

buitenkeuken
met aan beide 
zijden een
inklapbare
zijtafel

99

Berg- & Wandelschoenen
Alle topmerken:

Lowa, Meindl, Grisport, Ecco, Hanwag

€ 49,95
Vanaf€ 50,-

4 voor

Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Vaderdag Voordeel!

Diplomazwemmers The Dutch 
Dive Academy geslaagd

duiken

Afgelopen zondag is het zeven le-
den van het DDA Snorkelteam ge-
lukt om een diploma te behalen. 
Sven Tempels en Ton van Weert 
behaalden het Snorkelen A-diplo-
ma, Veerle van Abeelen behaalde 

B en Julia Szewczyk, Ruben Dom-
merholt en Adam Kuling behaal-
den het C-diploma. Uitblinker 
was Tessa Koks. Zij wist in een 
keer zowel haar A als B te halen. 
Allen van harte gefeliciteerd met 

deze prestatie.

Iedere maandagavond van 18.45 
tot 19.30 uur verzorgt DDA snor-
kellessen in zwembad de Neul. De 
basistechnieken van het snorkelen 
worden spelenderwijs aangeleerd. 
Denk aan hoekduiken maken, 
reddingstechnieken en buddy-
breathing. Ook vinden er thema-
lessen plaats als visherkenning en 
boot-snorkelen.

Ook snorkelen?
Heb jij je zwemdiploma's A en B en 
vind je het leuk om in het water te 
liggen. Kom dan een keer meedoen 
om te kijken of snorkelen een sport 
is voor jou. Wil je vrijblijvend een 
les bijwonen, neem dan contact 
op met DDA.  Dit kan via e-mail: 
info@dutchdiveacademy.com of 
telefonisch via 06-22425634.

Stratenkorfbal een begrip in Olland

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Dit jaar houdt de korfbalvereniging 
ODISCO op zondag 17 juni 2012 
voor de 6e keer het gemengde re-
creatieve stratenkorfbal toernooi.

Nieuw dit jaar zijn de wisselbekers 
bij de wedstrijden van de jeugd, bij 
zowel de jongste jeugd als de oud-
ste jeugd is er voor een jaar eentje 
te winnen. Daarnaast wordt ge-
speeld voor de wisselbeker bij de 
wedstrijden van de senioren en de 
wisselbekers voor zowel jeugd als 
senioren bij de strafworpencompe-
titie. Ook zullen alle teams deze dag 
haar beste beentje voor zetten om 
de felbegeerde “Mooi Rooi sporti-
viteitbeker” bij zowel de Jeugd als 
de Senioren in de wacht te slepen.

Gezonde spanning zal bestaan bij 
het team Zooitje ongeregeld, die 
de wisselbeker bij de senioren ver-
dedigd en hem al 2 keer op rij wist 
te winnen.
Er wordt deze dag gespeeld door 
11 seniorenteams, circa 120 vol-
wassenen in 2 poules en 8 jeugd-
teams, 54 kinderen ook in 2 pou-
les. We spelen deze dag in totaal 
49 wedstrijden. Daarnaast zullen 
alle teams ook nog strafworpen 
nemen voor de Strafworpencom-
petitie. Het toernooi begint om 
09.30 uur en we hopen om circa 
16.00 uur de prijzen te kunnen uit-
reiken. De toegang en deelname 
zijn gratis, dus kom uw favoriete 
team gerust aanmoedigen!

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

Dames TV Kienehoef 4 kampioen

De dames van TV Kienehoef 4 zijn afgelopen weekend kampioen gewor-
den. Het team bestaat uit de volgende dames: Annette Hagelaars, Rian 
de Koning, Rezi van Herpen, Dia van Sinten, Oda de Jong. De dames 
worden gesponsord door Café Oud Rooij.

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.

tennis
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paardensport

zwemmen

Anne Gibbels zwemt NK in 
Amsterdam
Anne Gibbels heeft afgelopen 
weekend deelgenomen aan de 
Nederlandse Kampioenschappen 
die gehouden werd in het Sloter-
parkbad in Amsterdam. Zij kwam 
uit op de 50m vrije slag die zij 
aflegde in 28.93 en op de 100m 
vrije slag waar ze 1.03.55 voor 
nodig had.

Komend weekend nemen Bas Gib-
bels en Jannus van Dinther deel 
aan de Nederlandse Kampioen-
schappen voor Junioren die gehou-
den wordt in zwembad De Welle 

in Drachten. Op vrijdag ochtend 
staat voor Jannus de 50m vrije slag 
op het programma, vrijdag mid-
dag de 400m vrije slag voor Bas en 
tenslotte op zaterdag middag de 
200m schoolslag voor Bas. Aan-
vang ochtend sessie om 9.00 uur, 
middag sessie om 16.00 uur.

Komende zondag worden de Argo 
Clubkampioenschappen gehou-
den in zwembad De Neul. Alle 
zwemmers en zwemsters worden 
om 13.15 uur op het zwembad 
verwacht. Aanvang 14.00 uur.

Nijnselse Ruiters scoorden dit 
weekend wél
In tegenstelling tot het Nederlands 
elftal konden de Nijnselse Ruiters 
terugkijken op een zeer geslaagd 
weekend waarin wél goed gescoord 
werd en dus vele prijzen vielen.

In Eindhoven zette Martijn van 
Stiphout met Allure zijn zegereeks 
voort door in het springen klasse L 
de 1e prijs binnen te halen. Eline 
Peters volgde hem op de voet, met 
Balinda FS werd zij 2e.
Suzan van Gastel reisde af naar As-
ten, waar zij meerdere prijzen kon 
afhalen. In het L werd zij 5e met 
Bankroet en 6e met Bibi. In het M 
pakte ze een 6e prijs met Biesielot-
tie en tenslotte behaalde ze in de 
klasse Z een 6e prijs met Anna H.
In Geldrop werd er voor de selectie 
gedressuurd. Elske Huijbers reed 
een zeer mooie proef in de klasse 
Z2 en werd knap 2e met C Vip HZ. 
Eveline van de Ven reed ook weer 
sterk en werd met haar Allure 4e 
in de klasse M1. Bij de pony’s was 
het Anouk van den Nieuwenhuij-
zen die scoorde. In Rosmalen werd 
zij met haar crack Miss Ghibly 2e 
in het CM springen.

Het jaarlijks concours van de Nijn-
selse Ruiters en Ponyruiters staat 
weer voor de deur! In het weekend 
van 6-8 juli gaat het weer gebeu-
ren. Op vrijdag 6 juli trappen de 
paarden af. Er wordt die dag ge-
sprongen in alle klassen en gedres-
suurd in de klasse L. Op zaterdag 7 
juli zijn het wederom de paarden. 
Er wordt gesprongen in alle klas-
sen, alleen ditmaal als laatste se-
lectiewedstrijd voor de Brabantse 
Kampioenschappen, die dit jaar in 
Chaam worden verreden. De dres-
suurruiters rijden die dag de klassen 
B, M en Z. Op zondag 8 juli is het 
de beurt aan de pony spring- en 
dressuurruiters alle klassen.
Nijnsel zou Nijnsel niet zijn als ze 
ook dit jaar niet een nieuwe editie 
van Meadowpop zouden organi-
seren. Dit jaar komt op vrijdag 6 
Juli de band Fragment de tent in 
Nijnsel platspelen! Fragment staat 
bekend als de meest onbekende 
beroemde band van Nederland. 
Gezien de vorige edities belooft dit 
ook weer een knallende avond te 
worden! Voor meer informatie zie 
www.meadowpop.nl.

voetbal Ollandia in halve finale gestrand 
op Oostrum: 2-5

Op het sportpark van Boekel Sport 
werd op zondag 10 juni de halve 
finale gespeeld voor promotie 
naar de 4de klasse tussen Ollan-
dia en S.V.Oostrum. Ondanks dat 
de einduitslag anders doet ver-
moeden was Ollandia in de 1ste 
45 min de betere ploeg. 

Aanvallend, creatief en daad-
krachtig ging Ollandia van start 

en het spel speelde zich voor een 
groot deel af op de speelhelft van 
S.V. Oostrum. De doelpuntregen 
begon uiteindelijk een kwartier 
voor het verstrijken van de 1ste 
speelhelft. Counter van Oostrum, 
lange bal naar voren, goed vrij 
lopen van Chris Wilschut en dan 
op volle snelheid richting doel 
tegenstander. Met een subliem 
schuivertje opent Chris Wilschut 

de score. 0 -1. Het initiatief voor 
de gelijkmaker kwam van Bart vd 
Tillaart, mooie steekpass op Rob 
vd Heijden die heerlijk voorzet en 
William Bekkers die de bal achter 
de doelman prikt. 1 -1. In de 5 res-
terende min voor het rustsignaal 
was Oostrum trefzeker door een 
doelpunt van Arjan Kempen, en 
bij Ollandia brengt Rob vd Heijden 
met een prachtige lob Ollandia 
weer langszij. Bij de laatste aan-
val van Ollandia voor rust heeft 
Robert Erven enorme pech want 
hij en zijn ploeg zien zijn geplaatst 
afstandschot uiteen spatten op de 
lat. Ruststand 2 – 2. In het 1ste 
kwartier van de 2de helft stelde 
Oostrum orde op zaken. Met 3 
doelpunten, Chris Wilschut, Kees 
vd Ven en Arjan Kempen sloeg 
Oostrum een gat dat voor Ollandia 
niet meer dichten was. Einduitslag 
2 – 5. Oostrum speelt volgende 
week de finale en voor Ollandia zit 
het seizoen erop. Ollandia kan met 
trots terug zien op een fantastisch 
seizoen. Het team van Gerard van 
Zutphen heeft tot en met vandaag 
het hele seizoen met veel inzet 
en gedrevenheid gestreden voor 
het hoogst haalbare. Het is nu tijd 
voor een welverdiende vakantie.

duivensport

Op zaterdag 09-06 stonden twee 
vluchten  op het programma. Een 
vanuit Vervins (222 km) en vanuit 
Chateauroux, met een afstand van 
595km. Met een behoorlijke ZW-
wind wat bewolking en zonnen-
schijn werden het snelle vluch-
ten. Vanuit Vervins  werd door 
21 deelnemers en 333 duiven uit 
Sint-Oedenrode deelgenomen. 
Gelost om 8.00 uur werd de eer-
ste om 10.01 uur geklokt bij W.v. 
Houtum met een snelheid van 
1864 m per minuut.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: 
W.v.Houtum  1, 5. J.v.Boxmeer 2, 
14, 15. R.v/d.Brand 6. Comb G. 
& H.v.Dijk 4, 9. J.v.Laarhoven 7. 
H.v.Boxmeer 8. L v/d.Weydeven 
10. H.Janssen 11. A.v/d.Heyden 

12. J.Lathouwers 13.

De tweede vlucht  op zaterdag 
vanuit Chateauroux werd begon-
nen door 17 Rooise liefhebbers en 
259 duiven. Los om 6.40 uur werd 
dit een overwinning voor de Comb 
G& H .v.Dijk.  Zij speelden de eer-
ste en de tweede. De eerste werd 
geklokt om 12.31 uur met een 
snelheid van 1694 m per minuut.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: Comb G.& H.v.Dijk  1, 2. 
J.v.Boxmeer 3, 7, 11, 12, 14, 15. 
H.v.Boxmeer 4, 5, 9, 10. R.v/d.
Brand 6. W.v.Houtum 8, 13. Vol-
gende week staan weer twee 
vluchten op het programma met 
daarbij St.Vincent voor de lange 
afstand liefhebbers.

Vervins en 
Chateauroux

Handboogvereniging Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer een onderlinge wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 234. 
Verdere uitslag: Jan van Erp 222, 
Jan van Bergen 218, Albert Ofwe-
gen 298, Leo van Breugel 196, Jan 
Gordijn 193, Ron Spijker 188, Piet 
van Kemenade 177, Ad Hasten-
berg 172, Jan Lathouwers 152 en 
Jan Habraken 150.

Op vrijdagavond hebben de se-
nioren de derde en laatste wed-
strijd voor de Ontspanningstro-
fee geschoten. De winnaar van 
de dag was Jos v.d. Veer met (na 
omrekenen van scores) 189 pun-
ten. De overige uitslagen: Antoon 
Vervoort 186, John van Mulukom 
176, Koen Harperink 168, Mart 
Verhoeven 165, Wil Kivits 155, 
Frans v.d. Braak 147, Jos van den 
Berg 141 en Jan van Erp 135. De 
winnaar over drie wedstrijden was 
Antoon Vervoort, de tweede plaats 
was voor John van Mulukom.

De jeugd van Ontspanning heeft 
op woensdagavond de laatste 

wedstrijd van de crocuscup ge-
schoten. Na de zevende wedstrijd 
werden de 1e en de 5e score uit-
geloot. De winnaar was Dione 
Mesu met 32 zevens. De beker 
werd uitgereikt door de schenker, 
Wim Boonstoppel. De overige uit-
slagen: Floris Mesu 30x7, Martijn 
de Kok 26x7, Roos Staals 21x7, 
Remco Boleij 20x7, Luke Kloot-
wijk 20x7, Daan Martens 20x7, 
Teun Martens 17x7, Lotte Steijaert 
14x7, Ray Matuszewski 13x7, 
Koen Harperink 11x7, Dani Hob-
belen 8x7, Nick van Wijlen 4x7 en 
Piet van den Berg 1x7.

Op zaterdag was het koningschie-
ten van de jeugd. De aspiranten 
schoten 40 pijlen en de junioren 
50. De schutters mochten zelf hun 
pijlen niet trekken, zodat niet be-
kend was hoe de scores waren. De 
scores werden genoteerd door de 
leden van de jeugdcommissie. Na 
een spannende en gezellige wed-
strijd werden de nieuwe koningen 
bekend. Bij de aspiranten werd het 
een koningin: Dione Mesu won 
met 330 punten. Prins werd Floris 

Mesu met 309 punten en de ridder 
werd Ray Matuszewski met 214 
punten. Bij de junioren werd Piet 
van den Berg de nieuwe koning 
met 430 punten, Koen Harperink 
werd prins met 394 en Luke Kloot-
wijk werd ridder met 373. De ove-
rige uitslagen waren: Martijn de 
Kok 343, Daan Martens 338, Roos 
Staals 311, Teun Martens 310 en 
Dani Hobbelen120.

Sjef van den Berg schoot in Almere 
het Nederlands Kampioenschap 
outdoor. Op zaterdag werd er ge-
schoten op 90, 70, 50 en 30 me-
ter. Sjef schoot 285 (5e), 315 (2e), 
315 (3e) en 346 (3e). Sjef wist dus 
bij de afstandskampioenschap-
pen een zilveren en twee bronzen 
medailles in de wacht te slepen. In 
totaal was zijn score 1256, goed 
voor een gedeeld 3e plaats voor 
de finalerondes van zondag. De 
eerste twee finales kwam Sjef zon-
der problemen door. Hij strandde 
echter in de halve finale met 2 - 
6. Ook in de bronzen finale delfde 
Sjef het onderspit en hij eindigde 
als vierde.

Ollandia sluit goed seizoen af
Het voetbal in het seizoen 
2011/2012 zit er op en ook alle 
andere activiteiten zijn achter de 
rug. Het mooie, maar ook lange, 
seizoen wordt zaterdag 16 juni 
a.s. definitief afgesloten met een 
feestavond. Vanaf 19.00 uur zijn 
sponsors, (kader)leden met in-
troducé van harte welkom in de 
sportkantine op sportpark Ekker-

zicht, waarbij begonnen wordt 
met het versterken van de in-
wendige mens. Zodra iedereen is 
voorzien zullen de diverse formele 
activiteiten plaatsvinden, zoals 
bekendmaking voetballer van het 
jaar, enz., waarna onder het genot 
van drankje en een muziekje voor-
al de gezelligheid de boventoon 
zal voeren. 

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?
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paardensport Arabian Horse Weekend: 16 en 17 juni

“Een show bij het Kasteel lokt de sjeiks wel naar Sint-Oedenrode.”

Sint-Oedenrode is aankomend 
weekend voor even het episch 
centrum van de Arabische Vol-
bloedpaardensport. Bij manege 
‘de Pijnhorst’ vindt dan name-
lijk het Arabian Horse Weekend 
plaats. Een jaarlijks terugkerende 
show, maar deze editie is extra 
speciaal. Ditmaal komen de deel-
nemers namelijk vanuit heel de 
wereld naar Rooi om hun ‘Arabi-
sche trots’ te laten zien. 

Dit evenement zou nooit plaats 
kunnen vinden zonder de bezie-
lende inzet van familie Stoop. Va-
der Pieter, moeder Ine en dochter 
Anelieke zijn helemaal verzot op 
deze bijzondere dieren en steken 
er al hun vrije tijd in. Alleen al het 
organiseren van deze show neemt 
een half jaar tijd in beslag. Binnen 
het wereldje kennen ze iedereen. 
Negen jaar geleden werd Pieter 
gevraagd om zelf een show te 
organiseren. “Tijdens een andere 
show in Tilburg werd me dat ge-

vraagd”, denkt Pieter terug. “We 
besloten om het op te pakken en 
nu laten we alweer acht jaar zien 
dat we een goede en aantrek-
kelijke show neer kunnen zetten. 
Van alle evenementen wordt een 
rapport gemaakt. Daaruit blijkt 
iedere keer weer dat we ons huis-
werk goed doen. Zo hebben we 
een goed veld met veel ruimte, 
een schitterende accommodatie, 
een prachtige VIP ruimte en een 
zeer smakelijke catering. Met zijn 
drieën zorgen we ervoor dat alles 
goed verloopt. Mijn vrouw regelt 
de VIP ruimte en de catering, An-
nelieke neemt de logistieke taken 
op zich, zoals de indeling van de 
kleine honderd boxen en ik regel 
ook van alles. Natuurlijk is het on-
derhouden van contacten een zeer 
belangrijk aspect.”

Pieter lobbyde zich helemaal suf 
om internationale gasten naar Rooi 
te krijgen. Dat is deze keer gelukt. 
Het Arabian Horse Weekend ver-

welkomt straks paarden uit Israel, 
UAE, Italië, Zwitserland en Jorda-
nië. Twee jaar geleden kreeg fa-
milie Stoop al hoog bezoek vanuit 
dat land. H.K.H Prinses Alia bint Al 
Hussein, een bekende van de fami-
lie, nam zitting in de jury. Een hele 
eer dat Sint-Oedenrode deze Prin-
ses binnen de dorpsgrenzen heeft 
mogen begroeten. Pieter: “We zijn 
erg blij dat er dit jaar veel interna-
tionale toppers komen. Die laten 
weer iets heel anders zien, want ze 
zijn tot de millimeter gedrild.” 

Tijdens het weekend laten Ara-
bische volbloedpaarden zich zien 

aan het publiek. “Van nature zijn 
deze paarden heel showie”, aldus 
een gepassioneerde Pieter. “Bijna 
arrogant zelfs. Ze willen zich la-

ten zien door een mooie houding. 
Hals geven en mooi staan, het is 
prachtig om te zien. Daarom ko-
men er altijd veel mensen kijken en 
ieder jaar zien we ook weer andere 
nieuwsgierigen. Dit jaar verwach-
ten we er nog meer, want het valt 
niet gelijk met de Jaarmarkt.”

Een andere reden waarom er veel 
internationale paarden naar Sint-
Oedenrode komen, is het feit dat 
Annelieke Stoop inmiddels een be-
kende naam is in het wereldje. Ze 
rijdt dressuurwedstrijden met een 
Arabische volbloed. Overal komen 
ze dus dezelfde mensen tegen en 
dat schept uiteindelijk een band. 
Dit jaar rijdt Annelieke als enige 

Nederlandse alle wedstrijden mee 
in België. Annelieke: “De sfeer is 
daar veel beter, maar ook leren we 
er meer van. De oefeningen zijn na-

melijk heel anders. Het paard blijft 
dan extra bij de les en uiteindelijk 
kan het meer. Die afwisseling is heel 
erg zinvol.” Om het financieel en 
mentaal vol te houden heeft ze hulp 
van enkele sponsoren, waaronder 
Alex Brusselers in het bijzonder. Hij 
nam al eens deel aan de Dakar rally 
en praat veel met Annelieke om 
haar mentaal sterker te maken. De 
doelstelling van familie Stoop is om 
goed te presteren bij de All-Nations 
cup in Aken, later dit jaar.

Maar eerst het Arabian Horse 
weekend in Sint-Oedenrode dat 
op 16 en 17 juni plaatsvindt bij 
manege ‘de Pijnhorst’. Het wordt 
een flinke happening, want de Bed 
& Breakfast adressen in Rooi zijn 
volgeboekt en tientallen mensen 
staan paraat om familie Stoop te 
helpen. De familie die ieder jaar wil 
groeien met het evenement. Het 
is nu de vraag hoe we de groot-
ste sjeiks naar Rooi krijgen. Pieter 
weet het wel. “Met het Kasteel als 
locatie moet dat zeker lukken! Dat 
zou fantastisch zijn.” 

“WE zIJN ERG BLIJ MET DE INTERNATIONALE 
TOPPERS DIE KOMEN.”

v.l.n.r.: Annelieke Stoop, jurylid HRH Prinses Alia bint Hussein, Ine Stoop, 
jurylid mw. H. Hennekens-van Nes, Pieter Stoop, jurylid, jurylid mw. I. Stigler

Annelieke Stoop in actie

VADERDAGTIP!

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

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Fietsnavigatie 
Mio cyclo 300 & 305 HG

De voordelen:

• Eenvoudig navigeren

• van A naar B

• 3 inch touchscreen 

• Fietskaarten al geinstalleerd

• Surprisefunctie

• Waterbestendig

• Hoogte- & hartslagmeter

• Benelux of Europa wegen

Vanaf € 299,-

Tegen inlevering van deze advertentie

10% korting
Op de Mio Cyclo 300 & 305 HG

HG

deze advertentied titie

 

Dressuurruiters flink in de prijzen 
De afgelopen weken zijn er een 
aantal dressuurruiters flink in de 
prijzen gevallen. Op de selectie-
wedstrijd in Leende werden Laura 
Petersen en haar paard Divident 
2de in de klasse B. Ook in Schaijk 
wist deze combinatie een mooie 
1ste plaats te behalen. Myrthe 
Evers en Ohlala kwamen aan de 
start op de derde selectiewedstrijd 
in Eindhoven, in de klasse M1 

werd deze combinatie 1e en 2e. 

In Schaijk wisten zei ook beslag 
te leggen op een 1e en 2e plaats. 
Op de dressuurwedstrijd in Leende 
werden Jessie Bertelink en Bochelli 
1ste in de klasse D-L1/E-L1. Ook 
haar zusje Romy Bertelink werd 
4de in de klasse A-L1/L2+B-L1+B-
M1 met haar pony Wendy. In de 
klasse CB/DB werd Romy met 

Kantjes Mika 2de. 
Afgelopen weekend werd de dres-
suur selectiewedstrijd in Geldrop 
verreden. Laura Petersen en Divi-
dent werden hier 4de in de klasse 
L1. In Eindhoven werd een selec-
tiewedstrijd voor de springruiters 
gehouden. Hier behaalde Dianne 
Merks met Caprice PS Z een 6de 
prijs. Bram van Gaal en Wannabee 
werden 2de in de klasse M.

Familie/vrienden korfbaltoernooi 
KV Nijnsel zeer geslaagd

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Op een onverwacht zonovergoten 
dag heeft afgelopen zondag het fa-
milie vrienden korfbaltoernooi van 
korfbalvereniging Nijnsel plaats ge-
vonden. Op deze manier is het niet 
erg als de weerprofeten het niet al-
tijd bij het rechte eind hebben.

Voor dit toernooi hadden zich maar 
liefst tien teams ingeschreven. Om 
11.00 uur werd er gestart met de 
eerste poulewedstrijden. In een spor-
tieve en vooral gezellige sfeer wer-
den de wedstrijden gespeeld. Ook 

langs de velden was het goed toe-
ven. Dankzij het mooie weer waren 
er veel bezoekers die de weg naar 
het sportpark hadden gevonden.

Tijdens de poulewedstrijden werd er 
door jong en oud fel gestreden om de 
overwinning binnen te halen. Door 
de zon en de tomeloze inzet van de 
deelnemers waren op het eind van 
de dag vele gezichten rood gekleurd. 
Rond de klok van 15.00 uur waren 
de poulewedstrijden gespeeld en kon 
men zich opmaken voor de kruisfina-

les. Na een spannende finale was het 
team “ De Hummels “  uiteindelijk 
de sterkste. Zij gingen in de finale 
uiteindelijk het beste met de kansen 
om. De fel begeerde wisselbeker is 
dus een jaar in het bezit van het team 
“De Hummels”. 
Dankzij de het goede weer, de 
goede organisatie, de voortreffe-
lijke scheidsrechters en vooral de 
sportieve deelnemers is het toer-
nooi als zeer geslaagd te noemen. 
Men kan zich gerust weer gaan 
opmaken voor de editie van 2013.



Woensdag 13 juni 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

bridgen

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag zomerbridge 6/6:
A-lijn : 1. Heleen Voets & Ad van Kaat-
hoven  64,17 2. Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 57,08 3. Riet van Heijnin-
gen & Theo van Heijningen 55,00   
4. Hetty van Geffen & Lieke Pieters 
54,17 B-lijn : 1. Theo van Geffen & 
Jan Kuijpers 56,77 2. Marion Konings 
& Thea v.d. Laar 55,73 3. Mariëlle van 
der Ven & Martien Hulsen 53,65 4. 
Betsy van Kaathoven & Tiny v.d. Pasch    
53,13 vanaf 20 juni weer zomerbridge 
in Mariendaal aanvang 20.00hr ook 
niet leden welkom aanmelden niet no-
dig

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 6/6
1 /2 en 3 Mevr.M.v.Schijndel- Hr. 
A.v.Hommel; Dms. T.Klomp- B.v.d.Laar 

en Echtpr. v.Gerwen 60,63 % 4 Mevr. 
J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 59,58 %.

BC ’t Koffertje 
Uitslag Zomerdrive 2 van 11/6
1. Elvira Thijssen & Ad van de Laar 
64,38; Reinier Gerritzen & Jaap Laman 
Trip 60,16; 3 Riet van de Laar & Ans 
Wiessing 58,70; 4 Hetty 56,93

Overige sportenHKC- clinic in Sonniusparkkanoën 

Op woensdag 23 mei hebben een 
6-tal HKC leden een kano-clinic 
verzorgd in het Sonniuspark van 
Son. De vijver die daar ligt leent 
zich bijzonder goed om met kin-
deren het water op te gaan, je hebt 
een goed overzicht, het stroomt 
niet en stapt gemakkelijk in. 

De Hooidonkse Kanoclub is van-
wege dreigende blauwalg in de 
vijver aan de Europalaan uit moe-
ten wijken naar het Sonniuspark. 
De meeste kinderen hadden nog 
nooit gevaren in een kano, een ka-
jak en in een raft, dus je snapt dat 
er gelachen is en geroepen. Vooral 
de grieten lieten zich horen bij het 

spetterend water of bij een onver-
hoedse manoeuvre in de raft. 

In groepjes zouden zo’n 40 kinde-
ren op toerbeurt aan de beurt ko-
men wat helaas niet gelukt is van-
wege de ernstige hinder door het 
onweer. De eerste groep van 15 
kinderen hebben genoten. Bij het 
begin van de 2e ronde kwam plot-
seling het noodweer opzetten en 
moest de clinic vanuit veiligheidsre-
denen afgeblazen worden. 

In het kader van Nationale Sport-
week is deze actie opgezet. Uit-
gangspunt van de Nationale 
Sportweek is dat men kinderen 
laat proeven aan diverse sporten 
om zodoende meer kinderen aan 
het bewegen te krijgen. Jammer 
dat het onweer de spelbreker was 
deze avond. HKC bekijkt hoe men 
de gedupeerde kinderen tegemoet 
kan komen. Gedacht wordt aan 
een herhaling van de clinic: kajak-
kano-raft. Dank aan de vrijwilli-
gers, waterschap Dommel en ge-
meente Son en Breugel en…….de 
leergierige, enthousiaste kinderen.

Kom ook naar de Rabobank Kijk- en 
Speeldag bij MHC Sint-Oedenrode 

hockey

hockey

Op zaterdag 23 juni vindt de jaar-
lijkse Rabobank Kijk- en Speel-
dag weer plaats. Vanaf 13.30 uur 
zijn  alle kinderen tussen de 5 en 
12 jaar van harte welkom op het 
sportcomplex van MHC Sint-Oe-
denrode. Onder begeleiding van 
ervaren hockeyers kunnen de kin-
deren op een super coole manier 
kennis maken met het hockeyspel. 
Op een megagroot opblaasbaar 

hockeyveld kunnen er allerlei 
leuke hockeyspelletjes worden 
gedaan. Speedbal, streethockey, 
knotshockey en nog veel meer! 
Voor alle 5 en 6 jarigen hebben 
we een apart hockeyspektakel, 
zodat het voor iedereen echt een 
te gekke middag wordt.

Dus ben je tussen de 5 en 12 jaar? 
Dan kun je meedoen aan deze su-

pervette hockeymiddag. De Ra-
bobank Kijk- en Speeldag is voor 
zowel leden als niet-leden. Een 
mooie kans om de hockeysport 
te leren kennen! Zin om mee te 
doen? Meld jezelf en je vriendjes 
en vriendinnetjes snel aan en stuur 
voor maandag 18 juni 2012 een 
mail naar
claudette.willemse@chello.nl. 

MHC JF2 kampioen na spannende 
wedstrijd

Na een ongelofelijk spannende uitwedstrijd tegen Helmond is jf2 van MHC 
Sint-Oedenrode verdiend kampioenen geworden. Gerenommeerde ploe-
gen uit Asten, Mierlo, Son, Best en natuurlijk Helmond  hadden het nakij-
ken.

De kampioenen: Lex Bekkers, zep Heijmans, Maxim van Lieshout, Nick 
Ploegmakers, Hidde van Wijk, Jip Seegers, Thijn Verschuijten, Martijn van 
der Wilt & Auke van Wijk

vissen

Henriette de Haan nieuwe Koningin ERHV
Afgelopen zaterdag  hebben de 
dames van de leden gevist. He-
laas waren de weersomstandig-
heden  niet optimaal vanwege 
de harde wind maar wisten wel 
alle deelneemsters vis te van-
gen. De nieuwe koningin van 
2012 is Henriëtte de Haan  met 
110cm, 2e Celine Nolle 76cm, 
3e Sjaan Herijgers 52cm, 4e 
Marietje v/d Plas  41cm, 5e 
Mien Herijgers 26cm. 

De jeugd heeft de eerste wed-
strijd van het prijsvissen gevist 
en hier was de winnaar Tiemo 
van Dinther met 297cm,2e Mike 
Verbakel  93 cm, 3e Russ Habra-
ken 50cm. De volgende wed-
strijd is de inhaalwedstrijd van 
het koningsvissen op donderdag 
14 juni aan het Cathalijnepad. 
Zaterdag 16 juni koppelwed-
strijd in Rijswijk  bij de steenfa-
briek 8.30 uur aanwezig zijn.

Roois kampioenschap vissen
De eerste wedstrijd van het 
Roois kampioenschap , is gevist 
op her water van ERHV. Helaas 
waren de resultaten zeer mager. 
Winnaar van de dag  was Jan 

Dorelijers met 1082gr, 2e  Wim 
van Breugel 737gr, 3e P v/d 
Pasch 687gr. De volgende wed-

strijd wordt gevist in Boskant.

VVRooi/ADR speelt finale 

Dinsdag 5 juni speelde VVRooi 
H1 de finale van het VC Blokkart 
Lentetoernooi in Eindhoven. Het 
team Walrussen was de tegen-
stander. 

Al snel in de eerste set kwam 
VVRooi zeven punten achter. Vanaf 

dat moment ging het beter lopen 
bij VVRooi. Uiteindelijk ging de 
set met 25-18 naar de Walrussen. 
In de tweede set knokte VVRooi 
zich terug in de wedstrijd. Met een 
ijzersterke blokverdediging wist 
VVRooi de aanvallers van de Wal-
russen te ontmoedigen. VVRooi 

won de set verdiend met 25-22. 
Met nog maar een paar minuten 
op de klok begonnen beide teams 
aan de allesbeslissende derde set. 
VVRooi kwam op achterstand maar 
bleef rustig. Precies op tijd scoorde 
VVRooi het winnende punt waar-
door de titel mee naar Rooi ging.    

volleybal

Vaderdag: halve marathon Fortuna ‘67
Zoals ieder jaar op Vaderdag orga-
niseert SV Fortuna ’67 ook dit jaar 
weer de Drie-O halve marathon. 
Op zondag 17 juni voert deze 
wedstrijd de lopers in één grote 
ronde door de buitengebieden van 
Sint-Oedenrode. Naast een halve 
marathon is het ook mogelijk om 
een wedstrijd te lopen van 5 of 10 
km, voor de jeugd is er een aparte 
wedstrijd georganiseerd over ver-
schillende afstanden. 

De in april gestarte beginners-
groep zal deelnemen op de 5 km. 
In korte tijd heeft een ongekend 
groot aantal startende hardlopers 
er naar toe gewerkt om deze af-
stand te kunnen lopen. 
Dit jaarlijkse evenement is iedere 
editie weer een succes. Het en-
thousiasme van zowel organisatie 
als atleten zorgt ervoor dat deze 
gezellige hardloopwedstrijd vele 

deelnemers uit de regio trekt. Er 
wordt voor gezorgd dat het de lo-
pers aan niets ontbreekt. Op het 
parcours en bij de finish zijn diver-
se verzorgingsposten aanwezig. En 
uiteraard voorziet de kantine van 
de vereniging ook de supporters 
van een drankje. 

Start en finish zijn bij het club-
gebouw van Fortuna ’67 aan de 
Zwembadweg 62 (tegenover de 
camping), kleed- en doucheruim-
tes zijn aanwezig. Inschrijven kan 
via de website www.fortuna67.nl 
of via www.inschrijven.nl. Op de 
dag zelf is inschrijving ook nog mo-
gelijk vanaf 9.30 uur. De halve ma-
rathon start om 11.00 uur, de atle-
ten voor de 5 en 10 km wedstrijd 
starten 10 min. later. De jeugdige 
lopers staan om 10.30 uur aan de 
startstreep. Voor meer informatie 
kunt u terecht op de website.

hardlopen

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

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

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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Tenniskids programma maakt tennis verslavend leuktennis

Tennis is wereldwijd gezien een 
zeer populaire sport. Maar nog 
niet populair genoeg naar de zin 
van verschillende landen. Ook de 
Nederlandse tennisbond doet er 
alles aan om meer jeugd aan zich 
te binden. Sinds 2007 is ze actief 
bezig om programma’s te ontwik-
kelen die jongens en meisjes van 
jongs af aan moet zien te boeien. 
Ook TV de Kienehoef komt met 
een geweldig project: Tenniskids. 
Deze manier van tennissen maakt 

de sport verslavend leuk.

Kinderen vanaf vier jaar zijn wel-
kom om zich bij TV de Kienehoef 
aan te sluiten bij het nieuwe pro-
gramma. Cees van den Boer en 
Jeroen Michels zullen de trainin-
gen gaan geven. De lessen zijn 
gericht op goede ontwikkeling van 
de jonge spelers. Niet alleen wordt 
gelet op techniek, maar ook op 
motoriek. Nog veel belangrijker is 
dat plezier voorop staat en voor de 

jeugd is het erg uitdagend!

Het pakket is beschikbaar voor kin-
deren van 4 t/m 10 jaar. De spelers 
doorlopen verschillende fasen. Ze 
beginnen op een aangepast, klein 
veld met zachte ballen en eindigen 
op een “echt” veld met normale 
ballen. Tenniskids is tennisles met 
een knipoog naar het principe van 
computergames. Kinderen kunnen 
door te presteren bepaalde levels 
halen, waar ze een beloning voor 
krijgen. Het programma zal niet al-
leen bestaan uit trainingen, maar 
er worden ook meer wedstrijdmo-
menten ingepast. Onderzoek wijst 
uit dat kinderen partijtjes onderling 
als heel erg uitdagend en leuk be-
schouwen. De kinderen spelen al-
tijd onder professionele en serieuze 
trainers, die de jongens en meiden 
goed begeleiden in het traject. Ze 
geven iedereen de aandacht die 
het nodig heeft. 

De bond streeft ernaar dat kinde-
ren zeer binnenkort in kunnen log-
gen op een eigen profiel waarin ze 
kunnen zien hoe ze ervoor staan. 
De precieze invulling hiervan is 

nog niet bekend. De bedoeling 
is dat de jonge tennissers elkaar 
stimuleren. De lessen beginnen 
vanaf augustus. Aanmelden voor 
kennismakingslessen kan via 

www.sjorssportief.nl of via 
06-46776090. Kijk voor meer in-
formatie op www.tenniskids.nl 
voor voorbeelden van trainingsoe-
feningen en www.tvdekienehoef.nl

Wandel je Fit club van SV Fortuna 
‘67 doorstaat Rooise vierdaagse

wandelen

De afgelopen negen weken zijn 
de wandelaars van Wandel je Fit 
door George Zoontjens en Nico 
de Bruin klaargestoomd voor de 
Rooise wandel vierdaagse. Ruim 
dertig wandelaars namen deel aan 
de 5, 10 en 15km. 

De eerste dag werd al direct een 
goed gemiddelde gehaald en het 
goede weer en de goede organi-
satie zaten mee. Ook de tweede 
dag in Nijnsel was iedereen weer 
present. Geen blaar of spier ver-
oorzaakte moeilijkheden. Zou de 
training van al die weken toch zijn 
vruchten afwerpen? Onze 80-ja-
rige deelnemer liep fier voorop de 
Vresselse bossen door. Door ons 
enthousiasme wandelde we nog 
een paar honderd meter verkeerd, 
maar door een oplettende begelei-
der zaten we snel weer op het juis-
te pad. We haalden uiteindelijk een 
gemiddelde snelheid van 5,6 km.

De derde dag stond in het teken van 
een 2,5 uur durende bui. Het werd 
een echte beproeving. De avond 
stond in het teken van regenjassen, 
paraplu’s en muggen. Je waande je 
soms in een subtropisch regenwoud 
met omgevallen bomen, takken en 
gras van een meter hoogte. We 
werden vergezeld door het vallen 
van de druppels op de bladeren in 
een fantastische film en omgeving. 
Zelfs ik werd verrast door al het 
moois in De Geelders en dat terwijl 
ik al 30 jaar in Rooi woon. De koffie 

, spekkies en appels smaakten ook 
hier weer goed. Moe maar voldaan 
kwamen we in Olland aan op een 
sfeerloos terras. Toch jammer, want 
het kan anders zo gezellig zijn. 

Op de finaledag was 
wederom iedereen 
paraat om de klus 
te klaren.  Gedragen 
door de wind en fijne 
temperatuur zat de 
snelheid er goed in. 
Regelmatig moest er 
iets getemperd wor-
den om niet te over-
moedig te worden, 
want diverse malen 
zaten we tegen de 7 
km per uur aan. Ook 
onze OLAT 15 km 
wandelaars haalden 
ons zeer snel in, maar 
bleven daarna gezel-
lig de laatste kilome-
ter maken. In Rooi 
werden we opge-
wacht door het bloe-
men meisje Anny, die 
een mooi aandenken 
meegaf. Eric, onze 
fotograaf, zette het 
complete Wandel je 
Fit team op de foto. 
Iedereen was vol-
daan en er van over-
tuigd dat OLAT zeer 
goed werk had gele-
verd. De vierdaagse 
is zeker voor herha-

ling vatbaar. Namens de trainers Ie-
dereen van harte gefeliciteerd met 
de behaalde prestaties. 

Sportief wandel trainer 
George zoontjens

Dames TV Nijnsel 2 kampioen

Op donderdag 31 mei werd bo-
vengenoemd damesteam van TV 
Nijnsel overtuigend kampioen. Zij 
wonnen alle zeven wedstrijden: 
zes wedstrijden met 4-0 en één 
wedstrijd met 3-1, dus maar één 

tegenpuntje in 7 wedstrijden, GE-
WELDIG ! Tevens willen de dames 
hun sponsoren bedanken: DIT, 
Bouw en Techniek, Eindhoven, 
Nagelstudio Azalea, Mazda-dealer 
Jan Voets b.v.

Van links naar rechts: Staand: Marjon Hoppenbrouwers, 
Ryan van Langen, Patricia v.d. Pol, 
Hurkend: Petra van Oorschot en Anne-Marie Voets

1 of 2 stuks: 30% korting
3 of 4 stuks: 35% korting
5 of 6 stuks: 40% korting
EXTRA Korting:
v.a. 7 stuks

10% EXTRA kassakorting.
* m.u.v. basiscollectie

Zo Klein…voor hippe kids van 0-12 jaar! Nieuwstraat 26b, Best, 0499-872625 • www.zoklein.nl 
volg ons via Facebook: www.facebook.nl/ZoKlein

Een greep uit de merken: Schoenen: Clic, Hip, Shoesme, Unisa en Kipling • Kleding: Flo, Supertrash, Beebielove, Feetje, Bellerose, Mim-pi, Kiezeltje….en nog veel meer!

SALE op alle schoenen 
en kleding*! (combineren mag)!

Heroïsche prestatie van vaandelteam TV De Kienehoef
Vroeg in de ochtend, op zondag 3 
juni 2012, toog het beste team van 
tennisvereniging De Kienehoef 
bepakt en bezakt richting ELTV in 
Eindhoven. De gravelbanen lagen 
er echter niet goed bij: de regen 
kwam namelijk met bakken uit de 
hemel. Onverrichter zake konden 
de spelers weer naar huis. Er werd 
besloten om de gehele wedstrijd-
dag op 10 juni in te halen. 

Voor De Kienehoef was dit niet 
ongunstig, daar captain Evert Pluk 
op 2 juni een zware wielertocht 
had gereden en die op zondag nog 
in de benen had. De optie om een 
week later in te halen, versterkt 
door Remko Jansen – een speler 

met enorm veel ervaring - werd 
met open armen ontvangen.

Afgelopen zondag startte de in-
haaldag tegen het sterke ELTV, dat 
met een 8-0 zege op De Kienehoef 
kampioen zou worden in de lande-
lijke 2e klasse gemengd. Aangezien 
de eerste zes wedstrijden (vier sin-
gles en twee dubbels) door ELTV 
werden gewonnen, konden zij in 
de laatste twee mixed dubbels van 
de competities Kienehoef de gena-
deklap geven en zelf promoveren. 
Op karakter werden echter beide 
wedstrijden door De Kienehoef 
gewonnen, waardoor met een 6-2 
verlies werd afgesloten. Even later 
volgde het onvermijdelijke tele-

foontje naar Venray, dat vooraf-
gaand aan de laatste speeldag één 
punt achterstand had op De Kiene-
hoef en ook op 10 juni zou inha-
len. Evert Pluk kreeg te horen dat 
ook Venray met 6-2 had verloren. 
Kortom, het punt voorsprong op 
de “degradatieconcurrent” werd 
behouden en de armen konden 
de lucht in. Lijfsbehoud voor Evert 
Pluk, Remko Jansen, Pieter-Jan van 
Kessel, Puck Vlaskamp en Floor 
Minkels was een feit. Hard werken 
en een team met een goede on-
derlinge klik blijkt dus een gouden 
combinatie. Een ongekende pres-
tatie en de zekerheid dat men vol-
gend jaar wederom mag uitkomen 
in de tweede klasse.
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

24 april - 23 juni  
Expositie 

Eindeloze Hakkers 
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

6 mei - 30 september  
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

14 mei - 30 juni  
Boekenmarkt
  Bibliotheek 

8 juni - 1 juli  
EK Voetbal 

op groot beeldscherm
 Markt 

 13 juni  
Buitenspeeldag

  Heikant 

13 juni
Buitenspeeldag 

Kinderbos

13 juni 
Buitenspeeldag

Dorpsplein Olland

13 juni 
Avondwandeling

KVO Nijnsel 

  15 juni  
Black and White Party

  The Joy 

15 - 16 juni 
Sunrise goes Broadway

  Mariendael 

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

Café ‘t Pumpke 

16 - 17 juni 
Arabian Horse Weekend

manege de Pijnhorst 

16 juni 
St Jansolie maken

  Yogacentrum 
Liesbeth Hanff 

16 juni  
Clubkampioenschappen 

Dai Ippo
sporthal De Kienehoef 

16 juni
OJC De Werf 

luidt de zomer in!
OJC de Werf 

17 - 23 juni  
Collecte 

Maag Lever Darm stichting
Sint-Oedenrode 

17 juni 
Vaderdag

17 juni 
Lenteconcert 

koor Polyhymnia
Knoptoren 

20 juni 
Afsluitavond
KVO Nijnsel 

20 juni 
Roois Biergilde
Café Van Ouds  

21 juni 
Onderonsje: 

uitleg geschiedenis Rooi
Damiaancentrum 

22 juni
DJ Sandro Silva
  Café Oud Rooij 

23 juni 
Live: Get back 2
café Van Ouds 

24 juni 
Jaarmarkt

Centrum Sint-Oedenrode 

24 juni 
Jaarmarktpop

parkeerplaats EMTE 

25 juni 
Terrasconcert LepKpel

  de Vriendschap 

30 juni - 1 juli 
Plattelands festival 

Nijnsel 

30 juni
Culinaire rondreis

De Beurs
 1 juli  

Oldtimerrit Rondje Rooi
  Sint-Oedenrode 

 1 juli  
Wielerennen: 

Rabo Ronde van Rooi
  Sint-Oedenrode 

6 - 8 juli  
Ruiterdagen 

Nijnselse ruiters
  Nijnsel 

6 juli  
DJ Jerome

  Café d’n Toel 

6 juli  
Meadowpop

  Nijnsel 

7 juli  
Lekke Band

  Café d’n Toel 

8 juli  
Solexrace

  Café d’n Toel   

10 juli  
KBO film: Planet Earth

  Odendael 

12 juli 2012
Onderonsje:

 uitleg natuurgroepen 
met picknick

  Damiaancentrum 

17 - 20 juli 
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

28 juli 
Italiaanse avond

  De Beurs 




