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Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

ONZE KAPSALON EN 
SCHOONHEIDSSALON 

ZIJN TIJDENS 
DE VAKANTIE 

GEWOON GEOPEND
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388
www.savohs.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

Als ge van mekaar houdt, moete mekaar ook onderhouden
Het echtpaar Cox- Van Hapert heeft 
een prestatie geleverd die, on-
danks de steeds hogere leeftijd die 
de mens gemiddeld bereikt, nog 
steeds tot de hoge uitzonderingen 
behoort: ze zijn 70 jaar getrouwd. 
Beiden zijn er nuchter onder. 

Hij groeide op in hartje Eindhoven, 
zijn ouderlijk huis stond in de Dom-
melstraat. Zij kwam uit Woensel, 
toen nog een dorp, en woonde op 
de hoek van de Frankrijkstraat en 
de Boschdijk. Het echtpaar oogt 
broos, maar is geestelijk helder. 

Het echtpaar kreeg 7 kinderen, van 
wie de oudste inmiddels is over-
leden. De familie telt 18 kleinkin-
deren en de teller voor de achter-
kleinkinderen staat inmiddels op 3. 
De 99-jarige F. Cox heeft voor het 
interview weinig vragen nodig en 
voert het woord. Zijn 92-jarige echt-
genote laat het graag aan hem over.

» Lees verder op pag. 3

Win een prachtige prijs met jouw vakantiefoto 

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

naar de redactie sturen via redactie@demooirooikrant.nl
De foto’s die in onze waarneming het meest “aanslaan” bij de lezers, 

komen in aanmerking voor een prachtige prijs. 
In week 33 worden 3 HP kleurenfotoprinters uitgereikt 

door Digitotaal i.s.m. DeMooiRooiKrant 

Een krant, een komkommer en bijpassend recept

Dat is pas echt komkommertijd! Lezers van DeMooiRooiKrant, die vorige week woensdag-
ochtend de krant kwamen halen bij de redactie, werden aangenaam verrast. Omdat het of-
ficieel komkommertijd is, werden ze niet alleen blij gemaakt met de nieuwste editie van het 
weekblad, maar ook met een komkommer en bijpassend recept. Bij de één viel het kwartje 
later dan bij de ander, maar het merendeel ging er lachend met de groente vandoor om er 
daarna iets lekkers van te maken.

Het MooiRooi Klompenspel
Zie pagina  12/13 voor het Rooise Klompenspel. 

De eerste vijftig mensen krijgen een gratis spellenset. 

Af te halen op ons kantoor, Heuvel 17.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Nieuwe uitdaging directievoorzitter 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Per 1 oktober 2012 gaat Guul 
Smeets, directievoorzitter van Ra-
bobank Sint-Oedenrode Schijn-
del, de bank verlaten.  Vanaf die 
datum treedt hij in dienst als di-
rectievoorzitter van Rabobank 
Maas en Leudal in Limburg. Door 

deze mooie stap in zijn carrière 
keert Guul bovendien ‘terug naar 
zijn roots’.  

Na twee jaar als directievoorzitter 
van Rabobank Sint-Oedenrode te 
hebben gewerkt, was Guul sinds 
2007 directievoorzitter van onze 
huidige bank. In deze periode 
heeft de bank een stevige positie 
verworven in Schijndel en Sint-
Oedenrode, die door haar leden 
en klanten wordt gewaardeerd. 
“We zijn erg tevreden over de re-
sultaten en onze coöperatie leeft 
als nooit tevoren”, aldus Janneke 
Alkema, voorzitter raad van com-
missarissen. Belangrijke mijlpalen 
in deze periode waren de fusie in 
2007 en de realisatie van het nieu-
we adviescentrum in 2011. Guul 
laat een mooie bank achter, die in 
goede handen is van de overige 
directieleden en medewerkers. De 
vacature die door het vertrek van 
Guul Smeets ontstaat, zal zo spoe-
dig mogelijk worden ingevuld.

Komkommertijd, ook in de politiek
De laatste commissie- en raadsver-
gadering voor de vakantieperiode 
is afgerond. Het is een hectisch 
eerste half jaar geweest voor veel 
commissie- en raadsleden in Sint-
Oedenrode.  De bezuinigingen zijn 
bij menig gemeente als een niet 
te omschrijven klap aangekomen. 
Veel gemeenten, waaronder ook 
Sint-Oedenrode, zijn genoodzaakt 
forse bezuinigingen door te voeren. 
Voor een gedeelte is dat al gebeurd.
De burgers beginnen het ook te 
merken. Heilige huisjes zijn er ook 
in Rooi niet meer te vinden. Fris-
denkers worden aan het werk gezet 
en de instellingen en verenigingen 
worden geconfronteerd met het 
wegvallen van subsidies. Kortom, 
er staat de Rooise gemeenschap 
een grote verandering te wachten. 
De mogelijkheid bestaat dat het 
Martinushuis zal worden verkocht 
om bezuinigingen door te voeren. 
Wat kan dat betekenen voor de 
Rooise bevolking. Enkele betrokke-
nen wilden graag reageren.

Jan Jansen, namens de Wereldwin-
kel: “Het Martinushuis is oorspron-
kelijk gebouwd als gemeenschaps-
huis en veel Rooienaren hebben hier 
hele goede herinneringen aan. Veel 
kenmerkende gebouwen zijn in het 
verleden al overgegaan in privébezit 
zoals het raadhuis, het kasteel en de 
pastorie.”

“Door een gezamenlijk invullen van 
het Martinushuis met bibliotheek, 
wereldwinkel, heem en anderen, 
kan de functie gemeenschapshuis 
en ontmoetingsplaats voor de bur-
gers van Rooi bewaard blijven. Van-
wege de centrale ligging blijft het 
dan ook een aantrekkelijk rustpunt 
voor de bewoners van Odendael. Bij 
verkoop van het pand zal er in de 
toekomst waarschijnlijk geen biblio-
theek zijn en zal ook de wereldwin-
kel verdwijnen. Voor de inwoners 
een groot gemis van een centraal 
kenniscentrum midden in het dorp.”

“Dat de gemeente moet bezuini-
gen is ook noodzakelijk. In het be-
drijfsleven, waar de gemeente een 
voorbeeld aan zou moeten nemen, 
worden bezuinigingen op de eer-
ste plaats structureel in de interne 
organisatie genomen. Door min-
der bureaucratie en regelgeving en 
door afnemende werkzaamheden 
op bv. een afdeling bouw en wo-
ning toezicht, kan er behoorlijk in 
het ambtenarenbestand gesneden 
worden. Naar mijn mening moet de 
gemeente stoppen met het inhuren 

van adviesbureaus en de inleen van 
tijdelijke krachten stop zetten. Bin-
nen het kader van onroerend goed 
kan de gemeente kijken naar de 
verkoop van Mariendael en zelfs het 
gemeentehuis zou een optie kunnen 
zijn. Stop met onnodige uitgaven 
zoals nieuwe borden aan de toe-
gangswegen en het verzinnen van 
logo’s. Een gemeentegids elk jaar 
lijkt me ook niet nodig. Ga zo snel 
mogelijk samenwerkingsverbanden 
aan met omliggende gemeenten om 
kosten te delen en ben eventueel 
bereid om met andere gemeenten te 
fuseren. Uiteraard gebeurt dit ook in 
het bedrijfsleven om schaalgrootte 
te verkrijgen en daardoor de kosten 
te verlagen. Maak meer gebruik van 
competenties van burgers van Sint-
Oedenrode die na hun pensionering 
dikwijls hun kennis en ervaring kos-
teloos ter beschikking willen stellen. 
Er zijn vele creatieve mogelijkheden, 
maar alles begint met visie.”

Werkgroep Martinushuis-Gemeen-
schapshuis: 

Waarom het Martinushuis open-
baar moet blijven
Wat zijn de gevolgen voor de Rooise 
bevolking als het Martinushuis we-
gens bezuinigingen gesloten wordt? 
Dit was de strekking van de vraag 
die DeMooiRooiKrant ons voorleg-
de. 

Al ruim honderd jaar is iedereen in 
Rooi welkom in het Martinushuis. 
De bibliotheek vervult er 35 jaar met 
succes de ‘gastheerfunctie’. De laat-
ste jaren hebben zich daar de We-
reldwinkel en het infopunt Erfgoed 
bijgevoegd. Met 90.000 bezoekers 
per jaar leveren deze instellingen 
een grote bijdrage aan de leven-
digheid van het centrum. Ouderen 
van Odendael en omgeving komen 
bijvoorbeeld in het Martinushuis in 
contact met de rest van de Rooise 
leefgemeenschap. 
Sluiting, en daarmee besparing op 
exploitatiekosten, lijkt op korte ter-
mijn misschien wel een oplossing 
voor de bezuinigingstaakstelling, 
maar de vraag is of er op langere 
termijn voordeel mee te behalen 
valt.  Als het laatste openbare ge-
bouw dicht is, neemt de aantrek-
kelijkheid van en daarmee de loop 
naar het centrum af. De werkgroep 
meent dat op zijn minst éérst ge-
keken moet worden naar een meer 
effectieve en creatieve invulling van 
het ruimtegebruik. Dat leidt tot ‘be-
zuinigen’ op de langere termijn door 
met meer bezoekers meer inkom-

Op 4 aug. 
om 19.00 uur 

is namens 
KVO Sint-Oedenrode 
ter nagedachtenis aan 
Barbara Goossens 

een H. Mis in 
de Goede Herder Kerk.

Zij zijn nooit gestorven 
die diep in ons hart geleefd hebben

(De Genestet)

Alle blijken van medeleven bij het afscheid van 
Barbara Goossens-Vermeltfoort hebben ons diep geraakt.

Heel hartelijk dank hiervoor.

Annelies, Betty, Mieke, Hettie en Wilma Goossens
Partners en kinderen.

De vele blijken van medeleven die wij mochten ontvangen 
bij het plotselinge overlijden van onze John, 

waren voor ons een grote steun!

Bedankt allemaal.

Conny en Romana
Familie Harks

Familie de Groot van Arkel

sten te realiseren.
Zo’n  2.500 Rooienaren hebben hun 
handtekening gezet onder een peti-
tie tegen de gemeenteplannen met 
het Martinushuis. Zij spreken daarbij 
ook hun angst uit dat verplaatsing 
van de huidige gebruikers wel eens 
het einde zou kunnen zijn voor bi-
bliotheek en Wereldwinkel. De po-
litiek vindt bij een opvallend breed 
scala van de Rooise inwoners geen 
enkel draagvlak voor deze bezuini-
gingsmaatregel.

Het gemeentebestuur focust teveel 
op het financiële aspect; kwalitei-
ten  als leefbaarheid, saamhorigheid, 
dorpsidentiteit spelen nauwelijks een 
rol. De werkgroep Martinushuis - 
Gemeenschapshuis heeft het op zich 
genomen om een aantal voorstellen 
uit te werken, waarbij juist deze kwa-
liteiten ingezet worden voor een  be-
ter gebruik van de ruimte. Daarvoor 
is zij met ‘half Rooi’ in gesprek ge-
weest en de ideeën krijgen langzaam 
maar zeker vorm. Ideeën en uitwer-

kingen worden 30 augustus a.s. ge-
presenteerd in het Martinushuis. 

Aangezien de werkgroep geen in-
zicht heeft in de financiën van de 
gemeente, kan zij de vraag ‘waar 
dan wel bezuinigen?’ niet beant-
woorden. Suggesties om de exploi-
tatie van het Martinushuis financieel 
aantrekkelijker te maken heeft zij 
genoeg.

DANKBETUIGING

Met haar kracht heeft zij ons geraakt

Geschrokken zijn wij van het bericht dat de mama van Floor en Marlou

Marianne van der Meijden

is overleden.

Wij wensen hen en hun papa Rob heel veel sterkte in deze moeilijke tijd 
en hopen dat zij altijd een lieve herinnering aan haar zullen hebben.

Team, kinderen en ouders Korein Kinderplein Eerschotsestraat

OVERLĲDENSBERICHTEN

Ons bereikte het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd lid

Henk van de Haven

op vrijdag 27 juli is overleden
Wij wensen Maria, Danny en Margy heel veel sterkte toe en 

in gedachten zijn wij bij hen.

Namens alle leden van Biljart vereniging Ons Genoegen en 
organisatie Ollandse biljart kampioenschappen
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Sint-Oedenrode draait op dit mo-
ment een versnelling lager door 
de huidige vakantieperiode. Veel 
mensen zijn op pad voor een korte 
of lange vakantie. De thuisblijvers 
maken er ook het beste van. Hier en 
daar een barbecue, een dagje weg of 
lekker zonnebaden aan het strand. 

Degenen die thuis zijn gebleven en 
vrijdagmorgen op de Rooise Markt 
liepen, vielen met hun neus in de 
boter. Pal voor de Rabobank stond 
het Seniorenorkest Dommelvolk op-
gesteld. De hele club was compleet 
en speelde vanaf tien uur een flink 
repertoire. Zowel passanten als men-
sen op het terras genoten van de 

muziek. Dommelvolk maakte het va-
kantiesfeertje compleet. Het zorgde 
echter wel voor een kleine opstop-
ping voor de plaatselijke bank. Ge-
interesseerden bleven hangen en 
applaudisseerden na ieder nummer. 
Ook scheidend bankdirecteur Guul 
Smeets leek de muziek te waarde-
ren. Als extra herinnering aan Sint-
Oedenrode maakte hij vlug nog even 
wat foto’s met zijn telefoon.

Dommelvolk maakt vakantiesfeertje compleet

Brasserie DE BELEVING Hertog Hendrikstraat 6 5492 BB Sint-Oedenrode

Wij zijn de HeLe zomer geopend 
U kunt komen genieten van ons heerlijke zomermenu

met ons team heten wij u van harte welkom

zomermenu € 30,-
Carpaccio van ossenhaas ingesmeerd met pesto en oude reypenaer VSop 

of

Salade met roodbaarsfilet en gekonfijte cerise-tomaatjes 

 gebakken zeebaarsfilet met een saus van grove mosterd

of

gebakken filet van Limburgs scharrelhoen met een saus van truffel
 

dame blanche 

of

Koffie de BeLeVing 

naast dit menu kunt u natuurlijk ook een keuze maken uit onze à la carte kaart
www.brasseriedebeleving.nl

Borrel, lunch, diner. 
Vergaderingen en recepties

op WoenSdag geSLoten

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Vakantie Voordeel !!

extra voordeel, absolute top!
Beemsterkaas exclusief belegen  500gr voor €5,25
ambachtelijke vleeswaren. Vers van het mes!
Berliner     100gr voor €0,99
Boerengehakt    100gr voor €1,09
Ontbijtcervelaat    100gr voor €1,75
Uit eigen keuken
Huzarensalade, hele kilo    €4,75
dagelijks versgebrand
200gr Cashewnoten + 220gr Rooise mix.  slechts €4,50

Vervolg voorpagina
70 jaar getrouwd
Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
“Mijn jongere zus had twee vrien-
dinnen, een van hen was Maria. Ik 
zag wel iets in haar en vroeg haar 
mee op een feest van de vereni-
ging voor jeugdige werkgevers 
van de CHV – een coöperatie - in 
Veghel, waar ik werkte. We wer-
den verliefd en zijn dat altijd geble-
ven.” Op 31 juli 1942 trouwden ze 
voor de wet, op 5 augustus daar-
opvolgend voor de kerk.

Hoe verliep de bruiloft? Het was 
immers oorlog.
“Het huwelijk zelf was geen pro-
bleem. Ik vroeg haar moeder om 
de hand van haar dochter.” “Mijn 
moeder was weduwe,” vult me-
vrouw aan. De oogjes van de heer 
Cox beginnen te glimmen. “Ze 
zei: ge moogt mijn dochter heb-
ben maar dan moet ik weten dat 
ge minstens vijfduizend gulden per 
jaar verdient!” wat blijkbaar het 
geval was. Het echtpaar ging wo-
nen in Veghel.

“Getrouwd zijn was in het begin 
wel problematisch,” vertelt Cox. 
“Ik was reserve-officier en het 
gerucht ging dat de Duitsers die 
wilden inkwartieren in Duitsland. 
Maar mijn schoonmoeder was 
goed met de pastoor en die zei: 
‘als ge van mekaar houdt, moete 
mekaar ook onderhouden.’ Om-
dat ik leidinggevende was in de 
voedselvoorziening, had ik een 
Ausweis om niet te worden uit-
gezonden. Dat heeft mij trouwens 
ook behoed voor uitzending naar 
Indonesië, waar ik anders bij de 

Nederlandse politie zou moeten 
gaan werken.” 

Jullie hebben samen al een lang 
leven achter de rug. Hebben jullie 
veel meegemaakt?
De twee moeten even nadenken. 
“Eigenlijk niks echt bijzonders. Ja, 
ik was gelegerd bij de lichte (“be-
reden”) divisie in Boxtel en ben bij 
het bombardement van Rotterdam 
geweest. Dat was wel heftig.”

Het stel is het grootste deel van 

hun leven in Veghel blijven wonen. 
“Toen ik 94 was zeiden de kinde-
ren: vader, jullie moeten het huis 
uit. Het is echt te groot voor jullie. 
We hebben toen wat rondgekeken 
en Odendael trok ons het meest.”

Op de grote dag, dinsdag 31 juli, 
was er ter gelegenheid van het 
platina huwelijk een receptie in 
Odendael. Het paar kijkt hij uit 
naar de plechtige mis op 5 augus-
tus, waar het koor Cantecleer uit 
Eerschot optreedt. 

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

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

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

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

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

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

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!
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Campingtour Rooi

Een goede gewoonte moet je koes-
teren en dat is wat DeMooiRooi-
Krant doet met haar jaarlijkse rond-
je langs de Rooise campings. Vorig 
jaar hebben we daar leuke reacties 
op gehad. En voor het redactieteam 
is het rondje een verademing na de 
vaak serieuze, zware onderwerpen 
waarbij sommigen vallen over een 
woord, halve artikelen willen her-
schrijven tot egodocument of een 
Aviertje met sponsors erbij vermeld 
willen hebben.

Twee man, de een gewapend met 
fototoestel, de ander met de schrijf-
map onder de arm. Zichtbaar op 
zoek naar contact, zonder aange-
zien te worden voor Jehova’s. We 
hebben er zin in. Ons doel dit keer: 
Mini-camping De Geelders in Ol-

land.

Eén reden? Zoveel!
De wichelroede voert ons dit keer 
naar een caravan waarvoor een 
opvallend voertuig is gestald: een 
e-bike met drie wielen. Daarnaast 
een vriendelijk lachende John Cools 
uit Goirle, die er geen misverstand 
over laat bestaan dat we welkom 
zijn. Zijn vrouw Annelies stapt uit de 
caravan en ook zij is de gastvrijheid 
zelf.
Vanwege een beperking is John 
aangewezen op de e-trike, maar hij 
redt zich verder uitstekend en de 
caravan heeft, afgezien van vaste 
bedden, geen bijzondere voorzie-
ningen. Omdat het vehikel maar 18 
km per uur gaat en (lachend) geen 
caravan kan trekken, heeft hij een 

grote auto waar de trike in past. De 
(gewone) e-bike van Annelies past 
in de caravan. De twee reizen wat 
af: een keer of vijf, zes per jaar. 
 
We willen jullie niet weg hebben 
hoor, maar wat zoek je in Rooi? 
Goirle is toch ook mooi? 
“Jazeker, maar in de schoolvakanties 
is daar geen donder te beleven,” re-
ageert John. “Het is sowieso lekker 
om net even wat verder uit de buurt 
te gaan,” vult Annelies aan. En, 
met een veelzeggende blik om zich 
heen: “De campinghandel zo dicht 
bij is ook handig, het eerste wat we 
gaan halen is een muggenverjager.” 
“We gaan meestal op vakantie in 
Nederland,” herneemt John. “We 
zoeken steeds een andere camping 
op een mooi plekje. We zijn echte 

kampeerders, al nemen we wel eens 
een hotel in de winter.” “En dan 
zoeken we meestal de zon op,” zegt 
Annelies. “Maar kamperen is wel 
een heel mooie vorm van vrijheid.”

Een speciale reden om bij De Geel-
ders te gaan staan?
“Eén? Het is hier heel groen, mid-
den in de natuur, mooie fietsroutes. 
De internetsite zag er prima uit en 
de ontvangst was ook heel goed. 
En toen de auto in het natte gras 
was vastgereden waren er volop 
helpende handen van de medewer-
kers. Verder is hier een goede prijs-
kwaliteitsverhouding.”       
Het gesprek is aangeland bij hun 
gezinnetje. De twee kijken elkaar 

even aan  “Ons zoontje is op vier-
jarige leeftijd verongelukt, dat was 
een verschrikkelijke gebeurtenis 
waar we het heel moeilijk mee heb-
ben gehad. Ja, dat mag best in de 
krant. Onze dochter, inmiddels 25, 
vond in haar puberjaren kamperen 
maar niks. We zijn toen een paar ja-
ren naar Duitsland en Oostenrijk op 
vakantie gegaan in hotels of vakan-
tiewoningen maar misten toch het 
echte kampeergevoel.”
Als de fotocamera te voorschijn 
wordt gehaald, trekt John nog even 
fluks zijn T-shirt aan. Ja, het is dan 
wel vakantie, maar voor de krant 
laat je je toch niet in je hooiveldje 
portretteren ….

CAMPING
TOUR

ROOI

NAMENS ALLE DEELNEMERS ZEGT HET BESTUUR  VAN DE ROOISE FIETSVIERDAAGSE 
TEGEN ALLE SPONSOREN

 WE HEBBEN SAMEN ROOI WEER OP DE KAART GEZET!!

onze VRIenDen Van 
De RooISe FIeTSVIeRDaaGSe zIjn:

BEDANKT

www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij helpen WV Schijndel dromen
verwezenlijken in de vorm van sponsoring.

Het idee is dat dromen een
kans krijgen.
Verenigingen en stichtingen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Als

sponsor van lokale verenigingen brengen wij mensen bij elkaar. Zo helpen we om

dromen te verwezenlijken. Dat is het idee.

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Hallo Jumbo!

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Jumbo in Sint Oedenrode
is aanstaande zondag open! 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Sint Oedenrode, Pieter Christiaanstraat 11

Gratis
parkeren!

O�ciële gemeente
 mededelingen

in het hart van de krant  

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl
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 FIeTS en SpoRT 
VD BeRG Son en BReuGel

VeRheIjen TRaITeuR SlaGeRIj

zwanenBeRG aDVIeS

lunch caFé BRownIeS en DownIeS

eeTcaFé Dn Dommel

caFé ouD Rooy

 makelaaRSkanTooR De konInG

De paSToRIe
 

ReSTauRanT kReTa
 

SanDeRS GRoenTe en FRuIT

 wInkelIeRS 
heRToG henDRIkSTRaaT

 
SenDeRS FRuIT

onDeRnemeRS RonD De maRkT

 FoRmIDo

puuR BaSIc 

GeBR. Van Den BeRk 
BoomkwekeRIj

www.bakkerijbekkers.nl

hooFDSponSoRen SponSoRen

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.
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1

T

Nouk

Leuke mail uit Amsterdam

Vorige week stond er een groot 
verslag in DeMooiRooiKrant over 
de Nijmeegse Vierdaagse. Daarin 
vertelde we over de oudste de-

butant die aan de wandelma-
rathon mee deed, namelijk dhr. 
Piet Seijsener uit Amsterdam. Op 
onze plek langs de weg at hij zijn 

lunchpakketje op en spraken we 
even met hem. Jan Ebbenn legde 
hem ook nog vast op de foto. Tot 
onze verrassing stuurde de wan-
delaar ons nog een leuke mail. 

Beste redactie,

Het is al weer een week geleden 
dat ik bij jullie kwam zitten op de 
via Maldena om even uit te blazen. 
Uiteraard  ben ik gefinisht op de 
wedren met de gladiolen, die nu 
nog staan te pronken in mijn huis 
(zie foto) Jan Ebben heeft nog een 
foto van mij gemaakt. 

Met groeten, 
Piet Seijsener
Krom Boomssloot 36
1011GX Amsterdam

2 augustus 
50 jaar getrouwd

Francien en Toon

Claudia Klomp
& 

Daan van der Heijden

trouwen op 10 augustus om 
14.00 uur in de Martinuskerk

SENN
23 juli 2012

Wij zijn erg blij 
met de geboorte van

Zoon van
Pleun Hulsen

en 
Daisy Heijmans
Den Uylstraat 5

5491 CL Sint-Oedenrode

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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KWALITEIT MAAKT GELUKKIG

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

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

Geopend:

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

Sluisplein 60  5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 087-7841017 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

Wij verzorgen ook rouwdrukwerk
Sluisplein 60 5492 AM Sint-Oedenrode | Tel. 0413-479787

Info@printservice-sint-oedenrode.nl | www.printservice-sint-oedenrode.nl

Wij zijn een particuliere uitvaartonderneming.
Dit betekent dat u altijd een beroep op ons kunt doen 

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

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

RTIN

ORTIN
G

RTIN
KO
K RTIN

RTIN

10%
20%

30%
40%

50%
60%

70%
Kofferen 21a 

5492 BL Sint-Odenrode
0413-470561

www.switchfashion.nl

1JAAR

Digitotaal
is jarig, en
trakteert!

Heuvel 20                    www.digitotaal.com             0413-473567

Computers - Laptops - Toebehoren - Reparaties - Telefonie

Bij elke aankoop
vanaf 20 euro
een cadeau.

op = op
Zolang ik op weg naar jou toe
een veld door moet dat vol ligt
met ‘mijn’- en van het merk ‘ik’,
kan en zal ik je niet bereiken.

   Kees Hermis

Adesh Chedi 
GefeliCiteerd

1ste keer geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

19,50 EURO pp
65+ € 18,50 keuze uit 50 gerechten

Zaterdag en zondag  

€ 16,80 pp 65+ € 15,80
geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

 

Lees 
DeMooiRooiKrant 

en laat je 
verrassen



Woensdag 1 augustus 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe6 
Groep 8 leerlingen vliegen weer uit!
Het is vakantie. Tijd om lekker te spelen, te lamballen en stiekem te gaan piekeren over volgend schooljaar. Voor de kinderen die afgelopen jaar in groep acht zaten, breken er spannende 
tijden aan. Een nieuwe school, een nieuwe omgeving. Wie van je oude schoolvriendjes ga je terug zien en komen er nieuwe vriendjes of vriendinnetjes bij? DeMooiRooiKrant is erg 
benieuwd wie komend schooljaar het kersverse avontuur van de brugklas induiken. De komende weken komen alle ex-groep achters van Sint-Oedenrode voorbij… In de derde editie 
komen basisschool Eerschot en basisschool Boskant aan bod.  

Basisschool Boskant

De kinderen van deze basisschool vliegen uit naar de volgende scholen: 
Er gaan negen leerlingen naar het Heerbeeck college, één naar het Jacob 
Roeland lyceum, één leerling naar Beekvliet, vier naar het Elde College 
en één naar Kempenhorst.
 
Een leerling van deze basisschool wilde graag wat vragen beantwoorden.

Hoe is je tijd op de basisschool bevallen?
“Mijn tijd is super bevallen. Vooral omdat we leuke juffen en een leuke 
meester hadden. Verder was het ook leuk want we konden veel onze 
eigen gang gaan. De uitstapjes waren ook altijd leuk.”

Wat ga je het meeste missen?
“De klasgenootjes die naar een andere school gaan en vrije tijd.”

Heb je zin om naar de middelbare school te gaan?
“Ja, maar het is ook heel erg spannend. Ik zal mijn oude klas wel gaan 
missen!”

Basisschool Eerschot

Negen schoolverlaters gaan naar het Elde College en acht kinderen naar 
het Zwijsen. Twee groep achters gaan naar het Fioretti College en eentje 
zelfs naar Helen Parkrust in Almere. Ook naar Bernrode, het Stedelijk 
College en het Sint-Joris college in Eindhoven en Beekvliet gaat één leer-
ling.

Nicky en Jalissa wilden graag wat vragen beantwoorden.

Hoe is je tijd op de basisschool bevallen?
Nicky: “Leuk, maar het is tijd voor iets nieuws. De middelbare dus!”
Jalissa: “Het was een leuke tijd want we hebben veel leuke dingen ge-
daan zoals: de film maken, het kamp en de musical.”

Wat ga je het meeste missen?
Nicky: “Mijn vrienden, vriendinnen en de gezelligheid.”
Jalissa: “Ik ga de klas het meeste missen, want je hebt 8 jaar of iets min-
der bij elkaar in de klas gezeten en nu valt het uit elkaar.”

Heb je zin om naar de middelbare school te gaan?
Nicky: “Ja, heel erg.”
Jalissa: “Ja, ik heb er wel zin in. Je maakt een nieuwe start met nieuwe 
vrienden en vriendinnen en je hebt andere vakken.”

Afsluiting bouwvAk
bier/fris: 1 euro

wijn: 2 euro

Mix: 3 euro
Aanvang: 21.00 uur

Muziek van discotheek El Mieno en zanger Arno Vos

(ELMB Productions & Showevents)

ProgrAMMA

vrijdag 3 augustus

graag tot ziens bij De Dorpsherberg
Pastoor smitsstraat 48, 5491 XP olland, 0413 - 47 34 28

info@dorpsherbergolland.nl | www.dorpsherbergolland.nl

Weet u precies wat u uitgeeft aan boodschappen, energie, kleding, etentjes, cadeautjes en va-
kanties? Volgens onderzoek van het NIBUD kan een gemiddeld gezin al snel een maandsalaris 
per jaar besparen op levensonderhoud. Budgetvoorlichtingsorganisatie NIBUD adviseert mensen 
over hoe ze beter met geld kunnen omgaan. Het gaat ze blijkbaar niet goed af want steeds meer 
mensen kunnen hun rekeningen niet meer betalen. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) ver-
wacht dat eind dit jaar 720.000 Nederlanders een betalingsachterstand hebben bij het aflossen 
van schulden. Het BKR denkt dat de problemen nog groter kunnen zijn, omdat de achterstanden 
bij de Belastingdienst, woningcorporaties en zorgverzekeraars niet altijd worden geregistreerd. 
Het aantal mensen dat een betalingsregeling moet treffen met de zorgverzekeraar is in de afge-
lopen zes maanden met 35% toegenomen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Het NIBUD heeft de handige bespaartips. Deze tips getuigen regelmatig van een enorm niveau 
van genialiteit. De eerste briljante tip; “ Zet de verwarming wat lager”. Buitengewoon intelligent 
is; “ Douche wat korter”. Verder kom ik nog de wetenschappelijk zeer bewezen aanbeveling 
tegen; “ Was met een volle trommel” en het ronduit fenomenale; “ Doe de 2e koelkast de deur 
uit”. Dat ik daar nu niet zelf op gekomen ben. Wat ben ik toch een dommerik.  Van het NIBUD 
moeten wij allemaal een ouderwets huishoudboekje gaan bijhouden. Dan weten we precies hoe-
veel florijnen er binnenkomen, hoeveel munten er uit gaan elke maand en waaraan die knaken 
precies worden uitgegeven. Aha, ik kom dus iedere maand 100 euri’s tekort. Vanaf dat moment 
bekruipt me een angstig gevoel, telkens als ik mijn portemonnee zie, trek, voel of opendoe. 
Het ijsje als het 30 graden is, smaakt me ineens niet meer als ik weet dat ik daardoor dieper in de 
schulden kom. Ik sla mijn rondje geven op het terras mooi over, dat scheelt! Dat mijn vrienden 
me dat niet in dank gaan afnemen is jammer. Het is de schuld van het NIBUD huishoudboekje. 
De bioscoop is natuurlijk ook overbodig; genoeg zenders op tv. Apropos tv, die kan er natuurlijk 
ook uit. Er is genoeg op de radio. Kijk mij eens lekker besparen. Dat de kwaliteit van mijn leven 
op het nulpunt uitkomt, moet ik op de koop toe nemen. 
Geachte NIBUD, natuurlijk weet ik dat je beter minder kunt uitgeven dan er binnenkomt. Daar-
naast is het ook zo dat ik minder moet eten, minder alcohol mag drinken, vooral geen kunstma-
tig gezoete producten moet nemen, zeker niet mag roken, het nieuwe rijden moet uitvoeren, 
de juiste hoeveelheid moet bewegen (niet te veel en niet te weinig!), uit de zon moet blijven 
overdag, na iedere 2 uur rijden een kwartier pauze moet pakken, geen wietpas moet willen heb-
ben, niet in hard geluid moet staan, niet meer dan 100 gram vlees per dag mag hebben, zeker 
niet bij matig licht de BBQ mag gebruiken omdat er dan wellicht iets zwarts  tussen kan zitten, 
op tijd naar bed moet en gezond weer op moet staan en me vooral, vooral , vooral niet moet 
opwinden over zo veel oubollige betutteling.  “If you obey all the rules, you miss all the fun” . 

Reacties kunt u sturen naar redactie@demooirooikrant.nl

Geldzaken nuchter bekeken

Financiele column door:
Frank van Putten

Nationaal Instituut voor Betuttelende 
voorlichting (NIBUD)
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Ondernemersvereniging BtB

“Als bestuurslid kun je écht iets betekenen voor Rooise ondernemers”
Het doel van de Rooise onderne-
mersvereniging BtB (Business to 
Business) is de onderlinge con-
tacten tussen ondernemers te 
versterken en de samenwerking 
te bevorderen. Elke derde dins-
dag van de maand vindt er een 
ondernemerscafé plaats. Dat be-
treft ofwel een lezing over een 
onderwerp dat de ondernemers 
ter harte gaat, ofwel een bedrijfs-
bezoek aan één van de leden zelf. 
Zo helpt BtB ondernemers op weg 
naar succesvol ondernemen. Dat 
is een hele heldere doelstelling en 
een bewonderenswaardig streven. 
Voor de bestuursleden is de daar-
aan verbonden taak niet gering. 
Namens DeMooiRooiKrant sprak 
ik met Judith Brouwers, eigenaar 
Meierij Accountancy en Martijn 
van der Loo, eigenaar van vd-
LOODESIGN. Beide ondernemers 
zijn inmiddels ruim een jaar als 
bestuurslid actief.

Door: Ria Balk 

Hoe het begon
”Bij het aftreden van Maria Sterks 
en Mark Wijgergangs werd ik ge-
vraagd”, begint Martijn: “Even 
daarvoor had de vereniging een 
enquête gehouden onder de leden. 
Ik had wel een aantal ideeën die 
ten goede zouden kunnen komen 

aan BtB. Toetreden als bestuurslid 
leek mij dé manier om daarmee 
iets te kunnen betekenen.” Ook 
Judith werd op dat moment be-
naderd. “Ik was pas een half jaar 
lid van BtB”, vertelt ze. “Maar het 
leek me een uitdaging om met 
z’n allen in Rooi een beter klimaat 
voor ondernemers te creëren.” 

De praktijk
Als grafisch vormgever verzorgt 
Martijn alle mogelijke communica-
tie-uitingen. Dat komt als bestuurs-
lid mooi van pas. Martijn: “Wij 
hebben geen vaste taak, zoals de 
voorzitter of  penningmeester die 

wel hebben. Uiteraard gaan we elke 
maand naar de bestuursvergade-
ring. De taken die daaruit naar vo-
ren komen, worden vaak ter plekke 
verdeeld. Er is een mooie diversi-
teit binnen het team. Ieder heeft 
zijn eigen specialiteiten. Uiteraard 
verzorg ik de vormgeving en de 
communicatie; de nieuwsbrieven 
o.a.. Daarnaast ben ik eens in Son 
& Breugel naar een bijeenkomst 
van de ondernemersvereniging 
geweest om te kijken wat we als 
buurgemeente voor elkaar kunnen 
betekenen.” Tijdens de jaarverga-
dering, mocht Martijn de leden uit-
leggen hoe ze hun eigen profiel aan 
kunnen maken op de website. Ook 
het maandelijkse ondernemerscafé 
vraagt om de nodige inspannin-
gen. In december organiseerden 
de twee nieuwe bestuursleden ge-
zamenlijk de kerstborrel. Gelukkig 
hebben beiden hun kantoor ge-
vestigd in het pand van The Art of 
Living Well, op industrieterrein De 
Brand in Den Bosch. Dat maakt het 
overleggen gemakkelijk. 

Judith ondersteunt met haar accoun-
tantskantoor ondernemers op onder 
meer financieel en fiscaal gebied, 
in de breedste zin van het woord. 
Meedenken met ondernemers is 
voor haar een tweede natuur. Ook 
dat komt BtB alleen maar ten goe-

de. Voor het Starterscollectief is zij 
het eerste aanspreekpunt. Judith: 
“We hebben het afgelopen jaar de 
samenwerking met het Starterscol-
lectief behoorlijk geïntensiveerd. Als 
BtB denken we mee over de activi-
teiten die de stichting kan organise-
ren en op welke manier we iets voor 
elkaar kunnen betekenen. Het is een 
goede wisselwerking, met als doel 
om de startende ondernemers uit 
Sint-Oedenrode te ondersteunen.”

Echt op z’n Roois
Een eigen onderneming leiden 
vergt veel tijd en inspanning. 
Daarnaast ook nog een bestuurs-
functie vervullen, die wel wat van 
je vraagt, is niet niks. Toch is het 
tweetal positief gestemd. “Je kunt 

ook écht iets betekenen”, bena-
drukt Judith: “Als bestuurslid zijn 
we betrokken bij allerlei ontwikke-
lingen die ondernemers aangaan. 
Het is erg mooi om daar een bij-
drage aan te kunnen leveren. Mar-
tijn vervolgt: “Mensen weten dat 
wij voor BtB staan. Bovendien is 
de sfeer binnen BtB gewoon goed. 
Het is erg laagdrempelig en echt 
op z’n Roois. Vooral de bedrijfs-
bezoeken blijken bijzonder in trek. 
Denk bijvoorbeeld aan het bezoek 
bij Hellings Machinebouw. Veel 
mensen weten niet wat ze bij zo’n 
bedrijf kunnen verwachten. Dat is 
erg interessant.”

Het bestuur van BtB kan best nog 
een aantal extra leden gebruiken. 
Het aantal taken neemt eerder toe 
dan af. BtB is geen belangenorgani-
satie, maar toch behartigt de vereni-
ging regelmatig gemeenschappelijke 
belangen. Eén of twee extra leden 
die een aantal taken kunnen uit-
voeren, zijn van harte welkom. Hoe 
dat precies vorm krijgt, hangt mede 
van de geïnteresseerde zelf af. Ieder 
heeft immers zijn eigen specialitei-
ten. Een nieuw lid kan dan ook zijn 
eigen inbreng bepalen.  Wilt u meer 
weten over de Rooise BtB? Kijk dan 
eens op www.btbsintoedenrode.nl 
of bezoek vrijblijvend eenmalig een 
ondernemerscafé. 

Openluchttheater Mariëndael presenteert: Doornroosje 
Doornroosje is een voorstelling 
voor jong en oud, vanaf 4 jaar. Ze 
zal zich prikken aan een spinnen-
wiel als ze zestien is en zal de prik 
overleven. Gelukkig kan een van 
de goede feeën de wens een beet-
je veranderen; Roos zal geprikt 
worden en daarna slapen, tot de 
prins van haar dromen haar wak-
ker kust. Maar is er wel een prins 
van haar dromen?

En zal hij haar komen kussen? Het 
beroemde verhaal werd speciaal 
voor Toneelvereniging Mariahout 
bewerkt door Michelle van Daal-
hoof, die tevens de regie in han-
den heeft.
 
Kaartje voor deze voorstelling zijn 
te verkrijgen bij het VVV te Sint 
Oedenrode en kosten 4,00 euro 
per persoon. Aanvang: Zaterdag 
4 augustus 2012 om 15.00 uur. 
Meer informatie kunt u vinden op 
de website van Mariëndael.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Vakantiesluiting Mariëndael
 

Van maandag 9 juli 2012 
tot en met 3 augustus 2012

 

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

-  Eten bij strekenproeverij van den elsen in de vernieuwde serre en het 
terras van de Gertruda Hoeve

- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

Strekenproeverij van den elsen - 
Van den Elsenstraat 23 - 5694 ND Son en Breugel

info@gertrudahoeve.nl - 0499 - 471 037 - 
www. gertrudahoeve.nl

Ruime keus 
in vijvervissen, 

Koi en 
vijverbenodigdheden

Sale bij You!

w
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Sale

Zomercollectie

Halve prijs

TV meierij zoekt 
vrijwilligers

Ben jij die tekstschrijver of verslag-
gever? Omroep TV Meierij zoekt 
vrijwilligers om verslagen te schrij-
ven van doordeweekse evene-
menten en gebeurtenissen in Sint-
Oedenrode. De verslagen worden 
gepubliceerd op de kabelkrant en 
de website van TV Meierij. Werk-
zaamheden kunnen deels vanuit 
huis gedaan worden. Verder zijn 
ze op zoek naar nieuwe verslag-
gevers. Je gaat op locatie verslag 
geven van een evenement of ge-
beurtenis. Werktijden zijn variabel.
Wilt u zich aanmelden of meer 
informatie, neem contact op 
met het vrijwilligerssteunppunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl of 
www.welzijnsalus.nl
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

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

Het weer
Het voorjaar is qua weer heel goed 
geweest. Alles groeide en bloeide naar 
hartenlust. Met z’n allen buiten koffie 
drinken en eten. Het weer wat daarop volgde, was vergelijkbaar 
met dat van Nederland. Temperaturen tussen de 15 en 20 gra-
den met regen en opklaringen. Gelukkig hadden we regelmatig 
gasten, in de Brukstuga en Appartement, die het weer namen 
zoals het kwam. Maar het campingterrein (netjes gemaaid door 
Willem) leek wel een golfterrein en onze nieuwe “grillplats” een 
jeu du boules baan. Ongebruikt en te leeg!!  Half juli kwam 
de zon er weer 
door. Heerlijke 
zomerse tempe-
raturen. Cam-
pers, caravans 
en mensen met 
tenten wisten 
ons te vinden, 
sommigen voor 
één nacht, an-
deren voor 
meerdere nach-
ten. Er werd 
gevist (de ge-
vangen ”buit” werd dan trots aan ons geshowd) gezwommen, 
gefietst, gewandeld en genoten van de zon. Onze golfbaan 
(lees campingterrein) wordt gebruikt waarvoor die is aangelegd 
en daar doen we het tenslotte voor....

Hej då och vi ses.

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

Luch
tpo

st

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

Mannen aangehouden voor 
mishandeling
Op het Heilig Hartplein in Veg-
hel zijn vrijdagavond rond 23.40 
uur een 38-jarige man uit Was-
pik en een 33-jarige man uit 
Sint-Oedenrode aangehouden. 
De twee worden er van verdacht 
eerder die avond in Sint-Oeden-
rode een 43-jarige man uit Veg-
hel te hebben mishandeld. De 
twee zijn de cel ingegaan voor 
verder onderzoek.

Bij de politie kwam rond 22.20 
uur de melding binnen dat op 
de Dommelrodelaan in Sint Oe-
denrode een gewonde man was 
aangetroffen. De man bleek mis-
handeld te zijn en de daders wa-
ren er vandoor. Het slachtoffer 
werd overgebracht naar het zie-
kenhuis. Met hulp van een getui-
ge konden de twee verdachten 
even later worden aangehouden 
in Veghel.

Twee gewonden na ongeluk op A50
Zondagavond rond kwart voor 
zeven zijn er twee gewonden ge-
vallen bij een ongeluk op de A50 
ter hoogte van Sint-Oedenrode.

Een vrachtwagen en een perso-

nenwagen waren bij het ongeluk 
betrokken. Zowel de bestuurder, 
als het kind dat in de auto zat, 
zijn met nog onbekende ver-
wondingen naar het ziekenhuis 
gebracht

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones Kofferen 4  0413-769027
www.comfortzones.nl

Van De Kamp Hertog Hendrikstraat 12 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

Switch Kofferen 21a 0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

Top1Toys  Hertog Hendrikstraat 1a  0413-475821
www.top1toys.nl

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

Effe Anders  Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

Caprice  Markt 20a  0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory  Borchgrave 39  0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck  Kofferen 22  0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs  Heuvel 44  0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

De Borchmolen  Borchmolendijk 14  0413-473510
www.deborchmolen.nl

Huiskens Optiek  Heuvel 30  0413-472720
www.huiskensoptiek.nl

‘t Paperas  Markt 25  0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer  Borchmolendijk 20a  0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp Eerschotsestraat 74  0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja  Eerschotsestraat 52a  0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

Amigos  Heuvel 22  0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman  Kerkplein 1  0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld  Borchmolendijk 9  0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12  0413-472280
Apotheken  Hertog Hendrikstraat 5a  0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

C.J. Brekelmans  Boskantseweg 59  0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Digitotaal  Heuvel 20  0413-473567
www.digitotaal.com

Attent  Meidoornstraat 2  0413-470271
www.attent.nl

Voor verloren spaarkaarten ga naar www.rooi2000.nl

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?
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Meld uw ‘oudste huis’ aan en we komen een kijkje nemen

Wat is het oudste huis van Sint-Oedenrode?
Met deze vraag worstelen veel 
mensen. Ook  heemkundekring 
‘de Oude Vrijheid’ wist hem niet 
te beantwoorden. Het zal moeilijk 
zijn om te bewijzen wat daadwer-
kelijk het oudste huis van Rooi 
is. Toch wil DeMooiRooiKrant de 
oudere huizen van deze gemeente 
in kaart brengen. Het gaat dus 
niet zozeer om het oudste huis, 
maar om alle oude woningen 
die nog steeds overeind staan en 
bewoond worden. In deze eerste 
aflevering zijn we op bezoek ge-
weest bij Michel en Marja van den 
Boomen. Zij wonen met hun kin-
deren in een prachtige boerderij 
aan de Vernhout.

Eigenlijk was het huiseigenaar 
Michel die het idee opperde voor 
deze rubriek. Hij belde naar de re-
dactie en zei “Van de vorige be-
woners heb ik gehoord dat we in 
het oudste huis van Sint-Oeden-
rode wonen. Nu zeg ik niet dat 
het zo is, maar ik hoop dat de dis-
cussie op gang komt. Dit is geen 
boerderij maar een hoeve. Jonker 
de Jeger heeft het gebouwd. Alle 
boerderijen in de omgeving hoor-
den hier bij.”

De hoeve van familie van der Boo-
men ademt historie. Dat is zeker. 
Volgens oude papieren is het ge-
bouwd in 1562 en is het huis dus 
450 jaar oud. Het hoge gedeelte 

is het woonhuis en daar is in een 
later stadium een koetshuis aan-
gebouwd. De schuur aan het huis 
stamt uit omstreeks 1850. Daarin 
zitten 16e eeuwse stenen verwerkt 
die waarschijnlijk uit de voorgevel 
van het huis komen, omdat daar 
weer 17e eeuwse keien in zijn ver-
werkt. “Misschien lijkt het alsof 
we er veel aangedaan hebben, 
maar dat valt best wel mee”, zegt 
Michel terwijl hij naar binnen stapt 
om de binnenkant te laten zien. 
Eenmaal binnen valt op dat alles 
nog in de oude stijl is. Je waant je 
er in de 17e eeuw. De opkamers en 
de tegels daarin, de schouw en de 
vloer herinneren nog aan vroeger. 
Het dak heeft Michel wel helemaal 
aangepakt. Binnen een paar we-
ken lag er een compleet nieuw dak 
op. Nieuw, maar wel met een his-
torisch tintje.

Heeft u ook een oud huis en wilt 
u dat graag aan onze lezers laten 
zien? We vinden het erg leuk om 
een keer langs te komen. U hoeft 
echt niet per se uw hele huis te la-
ten zien. Alles gaat in goed over-
leg. We horen graag van u. 

redactie@demooirooikrant, 
0413-479322 of 
Heuvel 17 Sint-Oedenrode. 

Michel en Marja wonen al 13 jaar in 
de hoeve aan Vernhout in Boskant.

Het huis heeft hoogteverschillen, 
maar daar zijn redenen voor.Ook de schouw is nog zeer authentiek.

Binnen in huis zijn nog verschil-
lende opkamertjes te zien.

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Kerkkoor Cantate Domino 
Liempde zoekt dirigent

Gregoriaans, Nederlands, Engels en 
Duitstalig meerstemmig

Vergoeding in overleg.

Meer info: 
Dhr. Onland. Tel: 06-51517822 of 

onland@planet.nl

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

Gratis SPD520-pedalen 
bij aankoop van fietsschoenen 

MTB of race!

Personeel

Kijk voor vacatures ook op www.mooirooi.nl
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Die is mî d’r gat in d’n botter gevalle
Die is goed terecht gekomen.
bron: Brabantse Spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Openluchttheater Mariëndael 
presenteert: Doornroosje

Waar
blijft doornroosje
nou? De zaal zit 

helemaal vol!!

Ze zal
zich toch niet
weer verslapen

hebben..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Kruit van liefde
 
 

 zwarte strelende wimpers
 omringen haar ogen 
 die ontwapenend blikken
 
 zij schieten kruit van liefde
 zoeken mijn lippen te likken
 
 al twinkelend worden
 tere rozenblaadjes over
 mij heen gestrooid
 
 ze omringen mijn lijf
 zodat ik als het waren
 in een zacht getinte 
 streling lijk getooid
 
 mijn rimpels verbleken
 als glinsterende damp
 bij ochtendgloren
 
 zo een minnespel
 bevangen door vreugd
 zal niet alleen ik maar ook
 een ander kunnen bekoren

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:
Erwin Huiskens

Sint-Oedenrode

Winnaar:
J.K.Raaijmakers 

Koninginnelaan 33
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

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

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

Zoek de volgende woorden:
strandlaken, vliegtuig, bikini, zonnebrand, vakantie, strand, zonnesteek, hotel, 
koffer, jetlag, vliegticket, lastminutes, boot, fiets, camping, tent, gasfles, zand, 

vissen, kaarten, spelletjes, bal, 

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

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

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

Zoek de volgende woorden:
paardebloem, odaplein, ollandseweg, nachtegaal, rozenstraat, salviastraat, 

valstraat, verwestraat, wilgenstraat, wittebleek, zwaluw, zwembadweg, 
azaleastraat, beelstraat, biezenweg, boskantseweg, brockstraat, corridor, 

denhof, denekker, emmausstraat, florisstraat, grutto, griegstraat, 
 
 
 
 
 

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheideweg 49, 5683 JH Best 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Nico van de Wetering  stelde een 
meezingmap samen voor activitei-
tenbegeleiders en voor mensen uit 
het onderwijs. De bekende liedjes 
zijn voorzien van eenvoudige  ak-
koorden die zowel te spelen zijn 
door piano, keyboard  en  gitaar.

In het album staan ongeveer 50 
kinderliedjes, allen voorzien met 
de bijbehorende akkoordjes, even-
als de meest bekende Kerst en Sin-
terklaasliedjes. Verder omvat de 
meezingmap bijna 100 bekende 
meezingliedjes, waar vooral de se-
nioren  veel plezier aan zullen heb-

ben. Titels als: De klok van Arne-
muiden, Op de grote stille heide, 
het Dorp, Yesterday,  Schon ist die 
Jugendzeit, Daar bij die molen, en-
zovoorts klinken zeer bekend in de 
oren bij de ietwat oudere mensen. 
Een feest van herkenning.

Dit album, voorzien dus van ge-
makkelijke gitaar- en keyboard-
begeleiding,  is een fijne onder-
steuning voor zowel onderwijzend 
personeel als wel voor mensen die 
werken in de gezondheidszorg.

Bij voorinschrijving is de meezing-
map te verkrijgen voor het be-
drag van € 15,-. Je kunt de map 
bestellen via mail adres:  nicovan-
dewetering@kpnmail.nl. Je krijgt 
dan spoedig de nota en over een 
maand ongeveer krijgt U de map 
thuis bezorgd.

Liedjes voor onderwijs en gezondheidszorg
advertorial

Maag Lever Darm stichting geeft prijs weg in Rooi
Collectanten van de Maag Lever 
Darm stichting konden een tijdje 
geleden mee doen aan een prijs-
vraag via de nieuwsbrief. Over 
heel Nederland vulden uiteinde-
lijk 11.000 mensen een formulier 
in. Een van de prijswinnaars komt 
uit Sint-Oedenrode. Eergisteren 
kreeg Sjaantje Jonkers uit Rooi een 
prijs uitgereikt door Lia Fierens, 
de coördinator van de stichting in 
Sint-Oedenrode. Jonkers won een 
weekendverblijf voor zes personen 
in vakantiepark Weerterbergen in 
Weert. De Roompot heeft deze 
prijs aangeboden. 
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DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

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

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

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamer-wc a tot z
-cv-ketels

-woningaanpassingen 
voor ouderen

-zolderisolatie
en nog veel meer

Hakenkruizen creatief weggewerkt
De vuilnisbakken in park Kie-
nehoef worden regelmatig ver-
nield. Onlangs werd eindelijk een 
nieuwe geplaatst. Snel werd het 
weer een doelwit voor vandalen. 
Er werd een hakenkruis op gete-
kend, evenals op de boom, tegen-
over de afvalbak. Een doorn in het 
oog voor veel mensen. Ook voor 
wijkbewoner X, die de hakenkrui-
zen op creatieve wijze weg wist te 
werken. X: “Ik weet dat dit eigen-
lijk ook niet mag, maar ik kom hier 
al vijftig jaar. Het is daarom ook 
een beetje mijn park geworden en 
ik heb geen zin om tegen die ha-
kenkruizen aan te kijken.”  

Voor Na

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Nieuwe politieke partij zet zich in voor een gezond 
Sint-Oedenrode

Sinds 2009 is Fysiotherapiepraktijk Joost de 
Vaan gevestigd in Sint-Oedenrode. Plannen 
om een politieke partij op te richten komen 
naar aanleiding van het rapport Gezondheid 
Telt! in Sint-Oedenrode van de GGD Hart 
voor Brabant. 
In het rapport van de GGD staat dat hart- 
en vaatziekten één van de belangrijkste ge-
zondheidsproblemen zijn met de hoogste 
ziektelast binnen de gemeente Sint-Oeden-
rode. Daarnaast zijn Astma/COPD, overge-
wicht en lichamelijke inactiviteit ook belang-
rijke gezondheidsproblemen. Gezien deze 
ontwikkeling wil Fysiotherapiepraktijk Joost 
de Vaan zich richten op  de gezondheid van 
alle inwoners van Sint-Oedenrode. De prak-
tijk biedt al beweegprogramma’s voor men-
sen met hart en vaataandoeningen, COPD, 
Diabetes, Overgewicht en Slijtage.

De verdere speerpunten van de praktijk zijn:
•	 Het	verbeteren	van	de	lichamelijke	gezondheid	van	de	inwoners	van	Sint-Oedenrode.
•	 Verminderen	ziektelast	door	inzicht	te	geven	ten	aanzien	van	lichamelijke	klachten.
•	 	Verbeteren	van	de	lichamelijke	activiteit	door	het	aanbieden	van	beweegprogramma’s	en	medische	

fitness programma’s.
•	 Ondersteunen	van	preventieve	activiteiten	op	het	gebied	van	beweging.
•	 Het	bevorderen	van	een	gezonde	leefstijl	van	de	inwoners	van	Sint-Oedenrode.
Voor meer informatie over ons verkiezingsprogramma zie www.fysiotherapiejoostdevaan.nl.

(bron: fysiotherapie Joost de Vaan)

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

Officieel Mercedes-Benz dealer met  
messcherpe tarieven! 
Bel snel voor een afspraak!
Altijd meer dan 50 occasions op voorraad!!

Bootcamp
Sportcentrum van den Oever or-
ganiseert de ultieme workout 
voor afvallen, conditieverbete-
ring, algehele fitheid verbetering 
en nog veel meer. .

Voorlichtingsdag: 
Zondag 12 augustus 2012
Start bijeenkomst: 11.00 uur

Slank & Fit
Wilt u op een verantwoorde en 
veilige manier afvallen?
Dan biedt Sportcentrum van den 
Oever u een unieke kans aan met 
de 3 succesfactoren:

* Trainingsprogramma op maat
* Deskundige begeleiding
* Voedingsanamnese, voedings-
advies en voedingsprogramma

Voorlichtingsdag: 
Zondag 2 september 2012
Start bijeenkomst: 12.00 uur

Sportcentrum 
V.d. oeVer

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

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

Ook met de auto op vakantie geweest?
Laat dan nu uw auto compleet reinigen.
• Wassen
• Polijsten + poetsen
•   Interieur reinigen + bekleding 
  diepstomen (leder behandeling)
• Motor reinigen (in overleg)

SpeciaLe vakantieaanbieding   

Tevens kunnen wij alle vervelende luchtjes uit uw auto verwijderen, 
dit d.m.v. een ozon behandeling.

€ 125,-
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5:  Wacht één ronde in deze hoge toren!

6:  Gooi nog een keer.

9:   Pak een Solex en rijd een rondje Rooi. 

Ga vijf plaatsen vooruit.

  

 Ga terug naar start.  

 

  DeMooiRooiKrant nodigt je uit voor 

een kopje koffie. Van hen mag je twee 

plaatsen vooruit.

 

  De bibliotheek is open. Lees een dik 

boek en wacht één beurt.

  Je ziet dubbel. Ga de volgende ronde 

het dubbel aantal gegooide ogen 

verder.

   Pak het bootje op de Dommel en vaar 

naar 34.

  Ga terug naar 30 en vaar de volgende 

ronde naar 34.

  Woon de vergadering bij in het 

 gemeentehuis en wacht een beurt.

  De burgemeester heet u welkom in 

Sint-Oedenrode.

12:

31-32-33:

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe

17:

18:

Je dient precies op 52 te komen. 

Ga het teveel gegooide aantal ogen terug en 

probeer het opnieuw.

21:

30:

39: 

52: 

Op weg met het 
‘MooiRooi’ 

klompenspel
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  DeMooiRooiKrant nodigt je uit voor 

een kopje koffie. Van hen mag je twee 
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  De bibliotheek is open. Lees een dik 
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  Je ziet dubbel. Ga de volgende ronde 

het dubbel aantal gegooide ogen 

verder.

   Pak het bootje op de Dommel en vaar 

naar 34.

  Ga terug naar 30 en vaar de volgende 

ronde naar 34.

  Woon de vergadering bij in het 

 gemeentehuis en wacht een beurt.

  De burgemeester heet u welkom in 

Sint-Oedenrode.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al vanaf 
9,95. Bij van de Kamp sport en kin-
derschoenen.
--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis. Vennotex. 
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.

--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------
Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al vanaf 
9,95. Bij van de Kamp sport en kin-
derschoenen.
--------------------------------------
Overdekte caravanstalling voor 
caravan en vouwwagen
0413-472200
--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------

--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

Aangeboden

Vakantieaanbieding. 20% korting 
op uw afspraak in augustus. Mas-
sagepraktijk Cura. Praktijk voor 
massage en massagetherapie. 
Gediplomeerd masseur: 
Annelies Holl. Voor meer info: 
www.massagepraktijkcura.nl. 
of bel: 0413-280109
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar 
u als alleenstaande of oudere niet 
aan toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of e-mail 
info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1

Gezocht

Interieurverzorgster, poetsdame 
gezocht voor 3 uren per 14 dagen 
bij alleenstaande heer. Reageer 
naar h.laus@chello.nl, 
of 06-16133187

Gevonden

Een bruine zonnebril van het merk 

Wie zijn deze ‘ridders’? We zijn erg benieuwd!

Weet u het ons te vertellen? Stuur dan even een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop binnen in ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 30:

Zomaar mijn hele familie in de krant. Op de foto: linksboven mijn oma Jans 
van der Velden – van der Heijden, daarnaast mijn moeder Corrie Klerkx – 
van der Velden (toen Corrie van der Velden), daarnaast mijn opa Willeke 
van der Velden, onder links: de tante van mijn moeder, zusje van oma Jans, 
Francien van der Heijden en daarnaast mijn oom Martien van der Velden. 
Ze staan hier bij de put voor de noodwoning (de eigen woning is verbrand 
tijdens de oorlog).
Jeanne Tijs - Klerkx

Ik ben de man helemaal rechts op de foto. Mijn tante Sien zit naast mij op de grond. Achter staat mijn vader, 
mijn moeder (l) en mijn tante Corrie (midden). De foto is in 1951 gemaakt.
Dhr. van der Velden

fam. Van der Velden. Vroeger wonend aan de Hulst.
 Van links naar rechts: Tante Jans v.d Velden-v.d Heijden *1902-1987. Nichtje Corry Klerkx v.d.Velden *1930, 
Ome Wilhelm v.d. Velden *1895-1976. Zittend: Tante [S] Cien Las v.d. Heijden *1913-2003. Neef Martien 
v.d. Velden      *1934. Tante Jans was de oudste zus en tante [S] Cien de jongste zuster van mijn moeder.
Martien Wouters 

Historische beelden

Dimitris/Dimitries. Gevonden op 
de kruising Ollandseweg / Schijn-
delseweg. 
Af te halen bij Ollandseweg 23.
--------------------------------------

Dieren

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

Diversen

Sint-Paulusgasthuis: tentoonstel-
ling ‘Door weer & wind’ in Mu-
seum van Brabantse Mutsen, en 
beeldententoonstelling in de krui-
dentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
--------------------------------------
Kofferbakverkoop Olland. 19 au-
gustus. Auto 5 euro, bus 10 euro. 
Meer info: 0413-473428
--------------------------------------
Loont MVO? 
Zie www.mvoloont.com 
N.A. Denker
--------------------------------------

Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------
Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020
--------------------------------------
Openingsweekend Café ’t Straotje 
10 t/m 12 augustus.
Like us on facebook: 
www.facebook.com/straotje
Follow us on Twitter: @straotje
Blijf op de hoogte van o.a.:
Evenementen 
Agenda
Acties en aanbiedingen
Europese wedstrijden op eredivisie 
live en Sport 1
--------------------------------------

Kossen | Design

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

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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Van den Berkmortel doet op zondag mee met twee bedrijven

Varkenshouders gooien deur open 
voor Weekend van het Varken

Op zaterdag 8 en zondag 9 sep-
tember 2012 is het weer zover: 
het Weekend van het Varken! Op 
verschillende plaatsen in Neder-
land kun je varkens kijken én vra-
gen stellen aan varkenshouders. 
Bovendien worden er allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd. Kortom 
een uitje voor het hele gezin.

Ook familie van den Berkmortel 
doet dit jaar weer mee. Deze keer 
met twee verschillende bedrijven. 
Bij Berkmortel Breeding worden big-
getjes geboren. Ze blijven 4 weken 
bij de moeder en gaan daarna naar 
de speenbiggen opvang. Broers en 
zussen blijven zoveel mogelijk bij el-
kaar, omdat wij de gezondheid van 
onze dieren erg belangrijk vinden. 
Berkmortel Vleesvarkens is een be-
drijf waar de biggen van Berkmor-
tel Breeding opgroeien. Er is een 
nieuwe stal, met een brijvoerkeu-
ken waar we restproducten uit de 
humane industrie verwerken.

Wil jij weten hoe een modern 
varkensbedrijf eruitziet? Of heb 
je vragen over varkens? Bezoek 
dan de 6e editie van het Week-

end van het Varken. Daarnaast is 
er ook van alles te beleven, zoals: 
Uitleg over voer en gezondheid 
van de varkens - Kookworkshop 
in samenwerking met restaurant 
de Beurs - Schilderen voor de kin-
deren - Schminken voor de kinde-
ren - Biggetjes knuffelen - Kijkje 
nemen in de stal - Boer-voor-1-
dag Quiz - Huifkar (pendeldienst 
tussen de twee bedrijven) - En 
natuurlijk wordt er ook voor een 
hapje en een drankje gezorgd.

De openingstijden voor het Week-
end van het Varken: Zondag 9 sep-
tember van 10.00 tot 18.00 uur. 
(We hebben er dit jaar voor gekozen 
om alleen op zondag mee te doen 
maar dan wel op twee locaties)
Voor meer informatie over het 
Weekend van het Varken en alle 
overige varkensbedrijven die mee 
doen, kijk op www.stapindestal.nl  
We hopen je allemaal te zien op 
zondag 9 september bij:

Familie van den Berkmortel, 
Houtsestraat 17 én 
Airborneweg 10, 
5492 TM Sint Oedenrode, 
5492 NB Sint Oedenrode.

Foto: archief 2011

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…

Door: Doreen van den Berkmortel

Onze dieren krijgen iedere dag 
liefdevolle verzorging, eten en 
onderdak. Ze zullen dus nooit 
van de honger sterven of dood-
vriezen van de kou. Feit is wel 
dat wij op een gegeven moment 
hun vlees op ons bord hebben 
liggen. Maar was dit al niet zo 
ten tijde van Adam en Eva en de 
Batavieren?

Mij bekruipt dan de vraag of er 
nog homo sapiens op deze aarde 
rondlopen die met onze dieren 
willen ruilen? Heeft iedereen 
te eten en een dak boven zijn 
hoofd?

Ik heb eens een speech gehoord, 

op een landbouwbeurs, van een 
grijze wijze Nederlandse Euro-
parlementariër. Hij vertelde dat 
nu nog steeds prioriteit nummer 
1 van veel OESO-landen is om te 
zorgen dat al hun inwoners vol-
doende voedsel hebben. Deze 
landen kennen überhaupt nog 
geen woord als dierenwelzijn.  
Nederlandse agrariërs daarente-
gen  zijn erg  druk met milieu en 
dierenwelzijn.  Prima, dat hoort 
ook zo in onze westerse bescha-
ving! Maar deze oude wijze man 
had ons direct met beide benen 
op de grond.  Wat bij ons vanzelf-
sprekend is, is geen voldongen 
feit voor ieder individu!

Wij willen als agrariër midden in 
The Circle of Life staan. De die-

ren geven de mensheid o.a. melk, 
eieren en vlees. Misschien gaan 
ze ons zelfs in de toekomst  van 
energie voorzien. Verder zijn in 
Nederland reststromen uit de hu-
mane industrie hoogwaardig vee-
voer. Wij gaan hiermee  steeds 
meer  grondstoffen vervangen in 
het veevoer. Voor het Nederland-
se veevoer hoeven zeker geen 
extra bomen gekapt te worden 
in het prachtige Amazonegebied. 
Nederland is een speldenknop op 
de aardbol, een vooruitstrevend 
land, waar we trots op kunnen 
zijn… behalve dan tijdens de laat-
ste EK-voetbal!

Nog een fijne vakantie, 
met hopelijk goed barbecueweer!

‘Hèt adres voor een flexibele werkplek’

Verhuur van kantoor- en spreekruimtes 
(4 en 8 personen) per uur/dag/maand
o Volledig ingericht
o WiFi / Printfaciliteiten
o Voldoende gratis parkeergelegenheid

Ko� eren 23
5492 BL Sint-Oedenrode

Postbus 9
5490 AA Sint-Oedenrode

Tel: 0413-420190
Fax:  0413 - 420199

info@vdberk-� exkantoor.nl 
www.vdberk-� exkantoor.nlwww.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

opruiming ToT 50% 

KBO zomeractiviteiten doen deelnemers goed

Ook deze zomer heeft KBO Sint-
Oedenrode de taak op zich geno-
men om van alles te organiseren 
voor de senioren in Sint-Oeden-
rode. Wederom is het een succes. 
De activiteiten doen de deelne-
mers goed. Ook vorige week dins-
dag, toen in kringloopcentrum d’n 
einder een High Tea plaats vond. 

Verschillende mensen waren op de 
activiteit af gekomen en beleefden 
een zeer gezellige middag. 

De bouwvakantie is dan wel bijna 
afgelopen, maar ook de komende 
weken staat er nog van alles op 
het programma. Hieronder ziet u 
een klein overzicht:

Donderdag 9 augustus van 14.00 
– 16.30 uur: Cursus Ikebana 
(Odendael)
Dinsdag 14 augustus van 14.30 
– 16.15 uur: Familiefilm Pinokkio 
(Odendael)
Donderdag 16 augustus van 11.30 
tot 14.00 uur: Brunch (kasteelpark)
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.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.
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3“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

8

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

MKB – Onderwijs - Zorg
Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode
T (0413)490 620
F (0413)490 684
E info@drieo.nl
www.drieo.nl

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

Automatisering
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl
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Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

‘Automatiseerder 
van het Jaar 2012’

1a

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 
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L. van den Biggelaar
Installatietechniek BV
Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 21 08, www.lvdb.nl

COMFORT IN WARMTE & SANITAIR

1

PinX Recruitment helpt u bij het vinden van de medewerker of baan die bij u past.  

4a
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Vakantiefoto’s

Zoals je op de voorpagina al kon lezen is er dit jaar we-
derom een MooiRooi vakantiefotowedstrijd. We hebben 
al tientallen inzendingen binnen en daarvan willen we er 
een paar met jullie delen. Nieuwe inzendingen zijn na-
tuurlijk van harte welkom. In week 33 worden drie di-
gitale HP fotoprinters uitgereikt aan de meest grappige, 
spannende, ludieke, vrolijke of originele vakantiefoto’s. 
Dus maak gebruik van je creativiteit en laat zien hoe leuk 
je vakantie is! De foto(‘s) kun je sturen naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 

We zien ze met plezier tegemoet!!

Dit jaar hebben we onze vakantie door gebracht op een boerderij in Corfu. Met een mooi privé zwembad, althans dat dachten we.... We werden verrast door bezoek van hongerige zwaluwen die ons verlosten van de insecten. Dit leverde een heel bijzonder plaatje op, gemaakt door onze zoon Maarten van 11 jaar.
Familie van de Laar, Liempde

Nu we er toch zijn, op vakantie!
Marjolein en Nick

Net 16 en voor het eerst alleen op vakantie.Groet, Frank en Marja Withoos

Uitwaaien op het meest ZO-punt van Frankrijk met uitzicht op het 

land van Sinterklaas

Fam. v.d. Biggelaar

Eindelijk zomer!!!!! Annemarie Reijerman

Zo te zien zijn de vrouwen in Noord Spanje een stuk dikker dan de mannen......Lonneke de Gruiter

Kijk eens hoe stoer ik ben, de Hulk 

van Gran Canaria!

Hanneke Fransen

He he, onze jongen had weer een 

hele rit gemaakt, want met 30 

graden is het heerlijk om lekker uit 

te waaien op de motor en daarna 

een lekkere grote ijsco!! Want dat 

had onze Steef zeker wel verdiend!

groetjes Colinda Markus

Gedachte van de olifant in Sri Lanka:
"Zij willen zo nodig, maar ik MOET zo nodig!"
Ger en Willemien van de Wijdeven
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AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Als U gaat klussen op Uw vakantiedag,
Forum helpt U graag

met goed advies en ’n vriendelijke lach!

Tijdens de vakantie 
bezorgen wij al uw (bouw) materialen 

gewoon bij u thuis

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

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

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

www.bouwmarktforum.nl

Denk aan uw Gratis Kluswijs Spaarpas, 

Deze pas geeft recht 5% korting op al uw aankopen

m.u.v. de bouwmaterialen en andere aanbiedingen

willen graag 
de sponsoren, 

de deelnemers, 
de Sanseveria’s 

en presentator Bas van Turnhout

hartelijk bedanken 
voor de geslaagde 

prijsuitreiking

In de reeks van zomerconcerten is 
er op zaterdagmiddag 4 aug a.s. 
een speciaal orgelconcert in de H. 
Martinuskerk (Centrum) in Sint-
Oedenrode, georganiseerd door 
de Stichting Smitsorgel. De or-
ganist Arjan Mooij zal niet alleen 
als solist deze zaterdag het mo-
numentale orgel (1839) bespelen 
maar zal ook de sopraan Margot 
Pagels, begeleiden. Op het pro-
gramma staan werken van o.a. 
Bach, Handel, Franck en Faure.

Arjan Mooij volgt orgellessen bij 
Jan van de Laar op het Robustelly 
orgel in Helmond. Sinds 1994 is 
hij actief bij diverse koren en ker-
ken in de regio. Momenteel is hij 
organist van Gemengd Koor ‘De 
Klokkengieters’ in Aarle-Rixtel, 
alwaar hij regelmatig het Smits 

orgel uit 1854 bespeelt. Tevens is 
hij dirigent en pianist van oecu-
menisch koor ‘Lighthouse’ in Hel-
mond. Daarnaast is hij als organist 
actief binnen de Bethlehemkerk in 
Helmond, en bij kamerkoor ‘Sine 
Nomine’ in Aarle-Rixtel. In het da-
gelijks leven werkt hij als research 
fellow bij het Embedded Systems 
Institute in Eindhoven. 

Margot Pagels, geboren te Dord-
recht, kwam al op vroege leeftijd 
in contact met de klassieke mu-
ziek en volgde in haar tienertijd 
pianolessen. In 1969 werd zij lid 
van gemengd koor ‘De Klokken-
gieters’ te Aarle-Rixtel, waarvan 
zij momenteel erelid is en tweede 
dirigent. Vanaf haar 22ste volgde 
zij gedurende 9 jaar zanglessen 
bij Rosemary le Gras-Pierson en 

daarna nog enkele jaren bij Elisa-
beth Cooymans in Den Bosch. Zij 
treed regelmatig op als soliste bij 
diverse koren, waarbij Arjan Mooij 
haar regelmatig begeleidt.  Margot 
beoefent de zangkunst uit pure 
hobby. Sinds vijf jaar zingt zij ook 
bij koor ‘Bocanto’ uit Bocholt in 
België en sinds 1994 is zij dirigent 
van kamerkoor ‘Sine Nomine’ uit 
Aarle-Rixtel. 

Het concert in de H. Martinuskerk 
aan het Kerkplein in Sint-Oeden-
rode begint om 15.30 uur. 
De toegang is gratis.  Uitgebreide-
re informatie over het programma 
van dit concert vindt u ook op de 
website: 
www.sintmartinusparochie.nl/
smitsorgel

Zomerconcert op het Smitsorgel Sint-Oedenrode

Mooi zomerorgelconcert van organist Bert Becht
Op zaterdagmid-
dag om 15.30 uur 
bespeelde orga-
nist Bert Becht 
het Smitsorgel. Na 
zijn toelichting op 
zijn programma, 
klom hij de toren-
trappen omhoog 
naar het koor en 
spoedig vulden 
zijn eerste volle 
orgelklanken de 
Martinuskerk.

Bert Becht: geboren in Bergen op Zoom in 1945. 
Naast en na de studies economie, marketing en la-
ter de masteropleiding bedrijfskunde heeft de mu-
ziek een belangrijke plaatsgevonden en ook be-
houden. Studies piano, kerkorgel, koordirectie en 
harmonieleer leidden in 1981 tot de bevoegdheid 
kerkmusicus. Daarmee werd een basis gelegd on-
der de inmiddels gegroeide praktijk van koorzan-
ger, hulporganist en later koordirigent. De eerste 

23 jaar in de Heilig Hartkerk in Bergen op Zoom. 
Zijn maatschappelijke loopbaan ontwikkelde zich 
in verscheidene management- en directiefunc-
ties in het bedrijfsleven, waarbij de kerkmuzikale 
activiteiten zich verplaatsten naar Tilburg, Hilva-
renbeek en naar de regio ‘s-Hertogenbosch.

Het werd een kort maar bijzonder mooi muzi-
kaal orgelconcert. Op zijn programma stond: 
“Toccata in C” en “Fughetta in C” beide van 
J. Pachelbel (1653-1706), “Voluntary in A” van 
een onbekende componist daarna “Wer nur den 
lieben Gott lasst walten”  van Homilius, Bohm 
en Bach. Toen kwam “Sonate nr. 4 F-dur” van 
A. Lucchesi(1741-1801), “Cornet” van N. Leb-
eque(1631-1702) en het bekende “Komm hei-
liger Geist, Herr Gott” van A.N. Vetter (1666-
1734) en tenslotte het Postludium (een muzikaal 
toetje) van A. Hesse.  

Op 4 augustus komt organist Arjan Mooi en zal 
ook sopraan Margot Pagels begeleiden. Dus dat 
wordt ook weer mooi, dankzij de “Vrienden-
kring Smitsorgel”

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

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

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

Maaiers vakantieperiode Mooi Rooi.indd   1 6/18/2012   1:36:59 PM
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We hadden de stad met zijn zinken golfplaten (op de enige ansicht die 
we hadden kunnen bemachtigen zag je van bovenaf alleen maar ver-
roeste daken) verlaten en stonden met z’n zessen op het laadplateau 
van de Puch Steyer, zo’n vierwiel aangedreven vrachtwagentje van het 
type, waarmee je tegenwoordig ‘n  stelletje opgeschoten jonge lieden 
met veel lawaai door ons dorp ziet crossen. Voordat we de woestijn 
zouden inrijden hadden we ’n bezoek gebracht aan een dorpshoofd 
(chief), die ons geholpen had aan onze nachtelijke gids Kashallah. De 
chief was een uiterst aimabele man, die gestudeerd Engels sprak en 
ons met alle égards ontving in zijn lemen paleisje, want dat was het 
wél, dat kunstige bouwwerk met een binnenplaats, verkoelend als 
een oase. Hij was zeer geïnteresseerd in ons doen en laten in binnen- 
en buitenland en laafde ons met frisse thee en verse, groene (dus 
ongeverfde) sinaasappels uit zijn binnentuin. Glunderend zag hij mij 
genieten van die fantastisch zoete vruchten en dat was al de zoveel-
ste smakelijke verrassing, daar aan de grens met Niger en Tjsaad. De 
dag ervoor hadden we een beetje rondgelummeld en gejaagd tussen 
de mangoplantages en was ik meer op jacht naar de plukverse rijpe 
mango’s dan naar wild.

Het gebied was een soort overgang van savanne naar woestijnen en 
hoe dichter we bij de grens kwamen, des te kaler werd het landschap, 
los van de duizenden zwarte plastic zakjes, zo ver je kon kijken. On-
derweg werden we geconfronteerd met opstoppingen, veroorzaakt 
door gestolen benzinetankwagens, waaromheen tientallen auto’s met 
bestuurders als vliegen op de stront hun slag probeerden te slaan.

’s Avonds stopten wij langs de kant van de weg om ons gereed te 
maken voor de nachtelijke safari. Kashalla, onze gids, had een leer-
ling meegenomen en toen de duisternis in rap tempo was ingetreden 
stuurde hij onze chauffeur, de Libanees Shaffric, de woestijn in. Af en 
toe gaf hij een kleine aanwijzing, naar links, naar rechts, en zo reden 
wij eindeloos lang door de Afrikaanse nacht. Ondertussen legde Kas-
halla aan zijn leerling alles uit over de sterrenhemel en over hoe je je 
kunt orienteren, terwijl wij genoten van het nachtelijke dierenleven in 
die grote leegte.

Rond middernacht kwamen wij weer terug bij de weg, op twintig me-
ter afstand van de plek waar we erin gereden waren, zonder ooit ons 
eigen spoor te hebben gekruist. 

We waren uitgenodigd door twee Libanezen en hoewel we in een ho-
tel verbleven waren we elke avond te gast in hun huis, waar een grote 
tafel met ontelbaar veel gerechten voor ons stond uitgestald. Ergens 
in een hoekje zat steeds wel iemand achter de kortegolfzender (zo 
onderhielden ze contacten over de hele wereld) en op het eind van de 
avond ging één van hen spelen op een keyboard. Ze speelden noten 
en intervallen, die wij in het westen niet kenden, dus vroeg ik hoe dat 
kon. Nou, heel eenvoudig, aan de onderkant van het instrument zit 
een knopje: Arabisch / Westers.

Tijdens de copieuze maaltijden vertelden ze over hun land en de bur-
geroorlog, hoe het dagelijkse leven zo goed en zo kwaad mogelijk 
doorging, en hoe in Beiroet ondanks de beschietingen over en weer 
bijvoorbeeld bruiloften en ook het nachtleven nooit werden afgelast. 
Na ’n paar dagen vertrokken wij weer, met bezwaard gemoed van-
wege zoveel gastvrijheid, diep onder de indruk van dit handelsvolk uit 
het Parijs van het Midden-Oosten. Echte overlevers.

Libanese Kofta (BBQ gerecht)
1 kg lamsgehakt (Turkse slager)
1 bos munt, 2 bossen peterselie, 1 bos koriander
1 eetlepel tijmblaadjes, 2 tenen knoflook, fijn
1 grote ui, fijn, 1 rood pepertje, fijn, 2 eidooiers
1 theelepel komijn, 1 theelepel ras-al-hanout (Turkse supermarkt)
Sap van ½ citroen, zwarte peper, zout, 1 theelepel nootmuskaat
Maal de blaadjes van de kruiden, de kruidenpoeders, ei en citroensap 
fijn in de blender. Meng goed door het lamsgehakt. Draai balletjes van 
het gehakt en steek op platte prikkers. Laat langzaam braden boven 
een matig BBQ-vuur. Eet bijvoorbeeld met tzatziki.

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

Libanezen

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

Ria Balk
Tel. : 0413 - 84 05 03
i n f o @redactie-tekstbalk.nl
www.redactie-tekstbalk.nl

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag

Bijenhouders steken elkaar helpende hand toe

Sinds de vier Rooise imkers Geer 
Foolen, Piet Moerkens, Pieter van 
Bezouw en Jos van Nunen elkaar 
tegenkwamen bij de Helmondse 
imkervereniging steken ze elkaar 
regelmatig de helpende hand toe. 
Ze beoefenen de hobby nog niet zo 
lang, dus de bijenhouders kunnen 
elkaars hulp wel gebruiken. Zo ook 
afgelopen donderdag, toen het tijd 
was om honing te slingeren.

In de garage van Geer stond een 
grote centrifuge. Daarin werden 
honingramen geplaatst en dusda-
nig hard rondgeslingerd, dat het 
heerlijke goedje er aan de onder-

kant uit kwam gelopen. De vrouw 
van Jos, Tineke, had de taak om 
voor het slingeren de honingra-
men te ontzegelen. Bijen maken 
deksels om de honing te kunnen 
bewaren. “Als de deksels er af zijn, 
kun je vaak zien van welke bloe-
men het stuifmeel afkomstig is”, 
wijst Pieter naar een rood vlekje in 
de honingraat. “Dat is afkomstig 
van de aspergebloem.”

Geen van vieren is al langer dan 
drie jaar bezig. Voor Geer is het 
zelfs zijn eerste oogst. Pieter is blij 
met zijn vangst. “In de winter ben 
ik vier volken kwijt geraakt. Dus 

ik had niet verwacht dat ik nog 
zoveel honing zou hebben.” Ook 
Jos van Nunen was content met 
zijn ‘vangst’. “Nu moeten we het 
drie weken laten staan en een paar 
keer per week omroeren. Zo gaan 
de luchtbellen en wasrestjes er-
uit. Daarna gaan we het in potjes 
doen.”

Geer Foolen (r) en Piet Moerkens zijn benieuwd 
wat voor oogst ze na het slingeren opvangen.

Tineke van Nunen had de taak om de deksels te ontzegelen

Vrijwilliger Palliatieve Terminale Zorg: 
voor mij is dat ‘bevoorrecht zijn’
‘Gewichtige’ woorden? Misschien, 
maar wel ‘de  juiste’. Geef me een 
paar minuten van je tijd om uit te 
leggen hoe dat bij mij allemaal zo 
gekomen is.

Pas zes jaar geleden las ik door mid-
del van een oproep voor vrijwilliger 
voor het eerst iets over het werk 
van de V.P.T.Z. Vreemd eigenlijk, 
want de Vereniging Palliatieve Ter-
minale Zorg bestaat al meer dan 15 
jaar. Ik denk dat ik er tot dan ook 
geen belangstelling voor had, maar 
mijn betrokkenheid in de periode 
vóór en bij het sterven van mijn 
ouders bracht de ommekeer.

Die oproep boeide mij zó, dat ik 
daarop meteen reageerde en in het 
gesprek dat daarop volgde werd 
mij door één van de coördinatoren 
uitgelegd wat er van mij verwacht 
werd en wat ik kon verwachten.

Dat was een basiscursus (3 maan-
den), waarin ik zodanig uitleg, be-
geleiding en scholing zou krijgen 
van/door drie coördinatoren, zodat 
ik als leek, terdege toegerust met 
mijn verantwoordelijk werk kon 
beginnen.

Wat er van mij verwacht werd, was 
betrokkenheid en zonder (voor)
oordeel kunnen omgaan met cliënt 
en mantelzorger c.q. familieleden 
(in een vervolgcursus werd ge-
sproken over “OMA thuislaten” 
(= Oordeel, Mening, Advies ach-
terwege laten), goed kunnen ob-
serveren, luisteren, ‘er zijn’, hoe 
en wanneer nodig adequaat op te 
treden, openstaan voor verbaal en 
non-verbaal contact met cliënt en/
of mantelzorger, praktisch gezien: 
enkele uren van mijn vrije tijd af te 
staan aan (mede)mensen die (mis-
schien wel in de moeilijkste periode 
van hun leven) hulp en steun kun-
nen gebruiken.

Nu, na zes jaar ervaring met ster-
vende cliënten, hun mantelzorger 
en/of familieleden, met ‘bijscho-
ling’ via zeer leerzame, boeiende 
(en gezellige)  cursussen/bijeen-
komsten. Gegeven door onze co-
ordinatoren met de grote waarde-
ring van onze cliënten en/of hun 
nabestaanden, durf ik te stellen 
dat alle beloftes zijn uitgekomen. 
Het kost mij absoluut geen moei-
te om 1 (soms 2 nacht(en))  per 
week te geven aan mensen die het 
op dat moment véél minder goed 

hebben dan ik en soms vele jaren 
jónger zijn. Sterker nog: Ik krijg er 
méér voor terug dan ik geef! Niet 
vreemd dus dat ik zeg ‘Ik vind het 
een voorrecht een vrijwilliger van 
de V.P.T.Z. te zijn.’ 

Een VPTZ-vrijwilliger.

Hebt u ook interesse om Vrijwilliger 
Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) 
te worden?
In week 36 start de VPTZ regio 
Uden-Veghel weer met een basis-
training voor VPTZ vrijwilligers. U 
kunt contact opnemen met een 
van de coördinatoren van de VPTZ.  
T 0413-82 03 05. 
E-mail info@svptz.nl.
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biljarten

Wapen van Eerschot klaar voor 
kermistoernooi

In navolging op het succes van 
vorig jaar zal het Wapen van Eer-
schot ook dit jaar het decor vor-
men van het jaarlijkse kermis drie-
bandentoernooi. 

Het toernooi, dat voor de 9de 
keer wordt georganiseerd, geniet 
in onze regio een ongekende po-
pulariteit, niet in het minst door 
de gehanteerde formule voor het 
aantal te maken caramboles. Aan 
de hand van de moyennes, be-
haald in de reguliere competities 
wordt voor iedere speler de score 
bepaald met als uitgangspunt dat 
iedereen gelijke kansen heeft. 
Voeg daarbij de welwillende me-
dewerking van het grote aantal 
sponsoren, de daarbij behorende 
prijzenpot, en de deelnemers staan 
te trappelen van ongeduld. Liefst 
96 spelers hebben ingeschreven, 
los nog van een groot aantal re-
servespelers. Het dient te worden 
gezegd dat de organisatie kosten 
noch moeite gespaard heeft om dit 
aantal te realiseren. 

Vanaf maandag a.s. gaan de bal-
len rollen en loopt het toernooi 
t/m zat. 25 aug. Op die dag staan 
de finales gepland. Iedere dag, 
met uitzondering van woensdag 
en zondag zijn er wedstrijden.  Op 

werkdagen vanaf 19.00 uur en 
op zaterdag telkens vanaf 11.00 
uur. Er wordt op drie tafels tegelijk 
gespeeld en hoe meer supporters 
hoe liever. Het is moeilijk om fa-
vorieten te noemen, dit als gevolg 
van de voornoemde uitgangspun-
ten: hoe hoger het moyenne, hoe 
groter de handicap. Om een paar 
topspelers te noemen: Uit Oss ko-
men Riny Zwiers en Jac Janssen 
(voormalige winnaar). Meer top-
pers zijn Jos v. Oss uit Rosmalen, 
Marcel v. Berkel uit Den Dungen, 
Sjef v.d. Heuvel uit Mariahout, 
Frank Jonker uit Deurne, Nico v.d. 
Heuvel uit Milheeze en Peter v.d. 
Heijden uit Geldrop. Echter ook uit 
ons eigen dorp hebben we enkele 
cracks in het toernooi zoals bijv. 
Pieter Hulsen, Joop v. Hastenberg, 
Edwin v.d. Boom en Frits Radema 
en ook uitbater Marijn Schellekens 
mogen we niet vergeten. Al met 
al voldoende ingrediënten die het 
toernooi voor iedereen aantrek-
kelijk maken. Marcel v. Berkel uit 
Son, de winnaar van vorig jaar is 
natuurlijk ook van de partij. Ook 
hem staat een warm onthaal te 
wachten. Opnieuw is de organisa-
tie weer in handen van Cor v. Alp-
hen en Pieter Hulsen in samenwer-
king met het Wapen v. Eerschot. 
 

De organisatie: Cor van Alphen (l) en Pieter Hulsen

Kienehoefbokaal als opwarmer 
voor Vakantiewedstrijd

vissen

De vissen in de Dommel aan het 
Cathelijnepad waren niet erg gul-
zig vorige week woensdagavond. 
De vissers van de Eerste Rooise 
Hengelsport Vereniging (ERHV) 
tuurden lang naar hun dobber 
zonder dat er toe werd gehapt. 
Uiteindelijk werd hier en daar 
nog wat gevangen, dus kon de 
prijsuitreiking van de Kienehoef-
bokaal gewoon doorgaan. Be-
halve de volwassen leden van de 
plaatselijke visclub, mochten ook 
bezoekers van de camping mee 
doen aan de viswedstrijd. Enkele 
kinderen gooiden een lijntje uit en 
kwamen er achter hoe heerlijk het 
vissen is in Rooi. Joris van Boxtel 
wist uiteindelijk het meest aantal 
gram binnen te hengelen. 

In Rooi is het dus goed vissen, maar 
al een tijdje gaat dat zeer moei-
zaam op de grote vijvers van Park 

Kienehoef, het eigenlijke thuis-
honk van ERHV. Ondanks het feit 
dat vorig jaar de plassen nog leeg 
zijn gemaaid door de gemeente is 
de begroeiing wederom flink toe-
genomen. Zelfs het stukje Dommel 
aan het Cathelijnepad begint er 
last van te krijgen. “Gelukkig is de 
gemeente volop bezig om een op-
lossing te zoeken. Ze zitten er net 
als ons erg mee in hun maag”, legt 
een visser uit, die bij de gang van 
zaken betrokken is. Volgens de ge-
meente is het geen kleinigheid en 
zal er weer gemaaid moeten wor-
den. Een gedegen onderzoek moet 
uitwijzen wat de volgende stap is. 
Zeer waarschijnlijk is het nodig om 
‘grazers’ te plaatsen, graskarpers 
in dit geval. Er zijn al voorbeelden 
in de regio waaruit blijkt dat het 
plaatsen van deze vissen werkt.

Met de wetenschap in het achter-

hoofd dat alles uiteindelijk goed 
komt, werd overgegaan tot de 
prijsuitreiking. Alfons van Boxmeer 
werd gekroond tot winnaar. Hij ving 
471 gram en kreeg de Kienehoefbo-
kaal uitgereikt door Fred van Rooij. 
Mari Oerlemans werd tweede met 
376 gram. Nol Daniels legde beslag 
op de derde plek door 162 gram op 
het droge te halen en Wim Herijgers 
pakte de vierde prijs met 101 gram. 

Deze viswedstrijd werd vooral 
gezien als opwarmer voor de Va-
kantiewedstrijd van woensdag 
1augustus. Die ontmoeting is spe-
ciaal in het leven geroepen voor 
de ‘thuisblijvers’ in de vakantie. 
Niet alleen leden van ERHV, maar 
ook leden van zusterverenigingen 
uit Sint-Oedenrode zijn van harte 
welkom. Er wordt wederom gevist 
in de Dommel aan het Cathelijne-
pad.

Fred van Rooij overhandigt de Kienehoefbokaal 
aan winnaar Alfons van Boxmeer.

De deelnemers gingen vlak voor de prijsuitreiking 
nog even met elkaar op de foto.

paardensport

De Nijnselse Ruiters en Ponyruiters
Afgelopen weekend was er een 
springwedstrijd voor paarden in 
De Mortel. Ondanks de vakan-
tieperiode was er sprake van een 
grote opkomst.

In de klasse B behaalde Marloes 

van Stiphout met Beauté een 
mooie 7e prijs. In de klasse L reed 
Suzan van Gastel naar een 4e prijs 
in de eerste groep met Chaplin, 
een 4e prijs in de 2e groep met 
Boncetto W en een 7e prijs in deze 
klasse met Bibi.

Nieuwe AdidAs voetbAlschoeN 
 in kindermaten € 39,95 
   en herenmaten € 59,95

Alleen deze week met 15% korting!!
Hertog Hendrikstraat 12
5492 BB Sint-Oedenrode
0413-472768 www.vandekampschoenenensport.nl
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hardlopen

Fortuna ‘67

Hotel Bom Bokaal Loop Burgh 
Haamstede, 25 juli 
 
Jongens Trim 
3. Tim  Brouwers Jongens PA 02.200 
m 8.38

Uitslag Ispagnac (Fr)
12.800 m 
Mannen 50  
Pierre  Lardenois Mannen55 
12.800 m 1.07.07

Uitslag Mende (Fr)
22.400 m 
Mannen 50 
Pierre  Lardenois  Mannen55 
22.400 m 2.14.08 
2.11.47

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 25/7:
1 Hrn. H.v.Genugten- H.v.Erp 60,00 
% 2 Echtpr. v.Erp 59,58 % 3 Echt-
pr. v.d.Vleuten 59,15 % 4 Mevr. 
J.Hendriks- Hr. H.v.Zon 57,92 %.
 

Overige sportenvoetbal Rhode-trainer ziet toekomst positief tegemoet

Ronald Tielemans: “We moeten 
stabieler worden”

Ronald Tielemans gaat na deze 
zomervakantie zijn derde seizoen 
in als hoofdtrainer van Rhode. In 
de voetbalwereld wordt gezegd 
dat drie seizoenen genoeg is, voor 
de spelers, voor de club, maar ook 
voor de trainer. Of die vlieger al-
tijd op gaat, valt nog te bezien, 
want de oefenmeester heeft het 
goed naar zijn zin en ook binnen 
de vereniging zijn ze tevreden 
over hem. Daarbij is de trainer 
nog lang niet klaar met zijn mis-
sie. Ronald ziet het vaandelteam 
namelijk graag terugkeren naar de 
tweede klasse. “In de toekomst 
moet dat zeker weer mogelijk 
zijn”, spreekt hij vol vertrouwen.

Heb je de ideale elf van volgend 
seizoen al in je hoofd?
“Nee, eigenlijk niet. De laatste 
jaren hebben we er hard aan ge-
werkt om meer spelers te krijgen 
die goed genoeg zijn voor het eer-
ste elftal. Voorheen waren 12 á 13 
spelers goed genoeg voor een plek 
in de basis. Nu zijn dat er 17 á 18. 
De concurrentie is dus een stuk 
groter geworden. Daarom kan ik 
nog niet zeggen wie mijn favoriete 
elf spelers zijn.”

Komen er versterkingen?
“Het enige wat ik weet is dat er 
een jongen over komt van Blauw 
Geel ’38. Zijn naam weet ik eerlijk 
gezegd niet, maar blijkbaar heeft 
hij daar een paar jaar tussen het 
eerste en het tweede in gehangen. 
Ook heeft hij bij SCI gespeeld. Het 
is dus een speler met de nodige er-
varing. Dat maakt hem een moge-
lijke versterking.”

Je werkt hier nu al meer dan twee 
jaar. Wat valt je op aan deze club?
“Het is een echte dorpsclub met 
eigen gewoontes en tradities. Dat 
heeft voor- nadelen. Heel veel 
mensen zetten zich in voor de ver-
eniging. Dat is natuurlijk prachtig, 
maar het kan ook ooit een valkuil 
zijn. Verandering of vernieuwing 
gaat binnen een club als Rhode 
vaak moeizaam. Het is wel een 
hele warme vereniging. Het is heel 
anders dan bij een club in de stad.”

Wat heb je geleerd in de afgelo-
pen jaren bij Rhode?
“Naarmate je ouder wordt, leer je 
steeds minder bij, maar toch heb ik 
weer wat opgestoken. Om bepaal-
de doelen binnen een vereniging 
te willen bewerkstellingen, moet je 
rustig en op een communicatieve 
manier aan de slag gaan. Op die 
wijze kun je toch dingen in gang 
zetten.”

Je ploeg heeft de laatste jaren een 
aardige gedaanteverwisseling on-
dergaan.
“Dat klopt. Veel oudere en ervaren 
spelers hebben afscheid genomen. 
Daardoor zijn we wat niveaus ge-
zakt. Nu hebben we een redelijk 
jonge groep en kunnen we weer 
opbouwen voor de toekomst. Ik 
weet zeker dat het mogelijk is om 
op korte termijn terug te keren 
naar de tweede klasse.”

Wat is de doelstelling voor ko-
mend seizoen?
“We willen in ieder geval de na-
competitie halen. Afgelopen sei-
zoen misten we die op een haar na 

in de laatste competitiewedstrijd. 
We hadden toen een goed eind-
schot gehad. Dit jaar verwachten 
we wat sterker voor de dag te ko-
men, wat stabieler, zodat we mee 
kunnen doen met de bovenste 
ploegen. Vorig seizoen presteer-
den we teveel in pieken en dalen. 
We maakten teveel foutjes, vooral 
achterin. Als het maken van fouten 
eruit gaat, halen we gemakkelijk 
resultaat.”

“NAARMATE JE OuDER WORDT, LEER JE 
sTEEDs MiNDER BiJ, MAAR TOCH HEB iK 

WEER WAT OPGEsTOKEN.”

duivensport PV de Vredesduif 

Op zaterdag konden de vluchten 
Epernay en Dax vanwege het weer 
niet door gaan, dus werd het zon-
dag. Te beginnen met de uitsla-
gen jong en oud vanuit Epernay 
(afstand 302 km).

Bij de jonge duiven vlogen er in to-
taal 332 duiven van 13 liefhebbers 
uit Sint-Oedenrode. Ze gingen sa-
men met 251 oude  duiven van 13 
liefhebbers om  7.00 uur los met 
302 km voor de boeg en een w.z.w 
wind.  Bij de jongen werd de eer-
ste geklokt door J.v.Boxmeer om 
10.15 uur (snelheid 1541 m.p.m.) 
De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: J.v.Boxmeer: 1, 3, 5, 6, 7, 
8, 13, 14. Comb G. & H. v. Dijk: 
2, 10, 11. R. v/d Brand: 4. H. v. 
Boxmeer: 9, 15. W.v. Houtum: 12.

Bij de oude duiven  werd de eer-
ste geklokt door J. v. Boxmeer om 
10.15,22 (snelheid 1545 m.p.m.)
De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: J. v. Boxmeer: 1, 3, 10, 14, 
15. W. v. Houtum: 2, 4, Comb G. 
& H. v. Dijk:  5, 7, 8. R. v/d Brand: 
9. H. v. Boxmeer: 6, 11, 12, 13.

De vijfde marathon vlucht van de 
zes dit seizoen vanuit Dax met een 
afstand van 1000 km. De 34 duiven 
van 5 deelnemers uit Sint Oedenro-
de werden  gelost op zaterdagmid-
dag om 13.30 uur met een westen 
wind die over ging in een w.z.w  op 
zondag. De eerste werd geklokt door 
A.Verhagen om 9.18 uur (snelheid 
1340 m.p.m). De eerste 12 in Sint-
Oedenrode waren: A.Verhagen: 1, 
5, 8. 9, 11, 12. J. v. Houtum: 2, 4, 7. 
P. v. Breugel: 3, 6, 10.

zwemmen

Zondag 22 juli hebben Anne en 
Bas Gibbels deelgenomen aan de 
2e Open Water Wedstrijd Het Y 
in Amsterdam. Anne en Bas ver-
schenen beiden aan de start voor 
de 3000 meter. Bas zwom school-
slag en legde deze afstand af in 
57.17.00 wat hem een clubrecord 
en een tweede plaats opleverde. 
Anne koos voor de vrije slag en had 
hier 45.32.52 voor nodig. Ze zwom 
hiermee een clubrecord van haar 
moeder uit de boeken.

Op 4 en 5 augustus wordt er deel-
genomen aan de 10e “Ter Rede van 
Hoorn” die gehouden wordt in de 
oude Zuiderzee in Hoorn. Aanvang 

beide dagen om 10.00 uur.

Conditietrainingen
Zoals ieder jaar zijn er op de dinsdag 
en donderdagen 2, 7 en 9 augustus 
conditietrainingen voor heel Argo. 
Alle leden die zich willen voorbe-
reiden op het nieuwe seizoen zijn 
van harte welkom. Alle leden t/m 
15 jaar zwemmen van 18.30 uur tot 
19.15 uur en de leden van 16 jaar 
en ouder van 19.15 uur tot 20.00 
uur. Op de zondagen 5 en 12 au-
gustus van 9.00 uur tot 10.30 uur 
is er een extra lange training voor 
de wedstrijdgroep en waterpolose-
nioren. In de week van 13 augustus 
starten de reguliere trainingen.

Anne Gibbels verbetert clubrecord 
van moeder

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

Kom kijken op onze uitverkooptafel; 
alles met 30% korting vanaf 6 augustus!

Zomeravond softtipcompetitie

De zomeravond softtipcompetitie 
is nu halverwege.  Bijna al de zes 
teams uit Sint-Oedenrode staan in 
het bovenste gedeelte van de lijst.

Het Spoort Niet (café bar ’t Kof-
feren) 104 punten, Waardeloos 
(café van Ouds) 99 punten, de 
Frotters (café van Ouds) 63 pun-
ten (1 wedstrijd minder gespeeld), 
Toellies 1 (café den Toel) 58 pun-
ten (1 wedstrijd minder gespeeld), 
Zwaan 1 (café de zwaan Gemert 
58 punten), Toellies 2 (café den 
Toel) 45 punten (1 wedstrijd min-
der gespeeld), Twijfelaars (café 
van Ouds) 49 punten, Sesamstraat 
bende (Bergplaets Berghem 18 
punten (1 wedstrijd minder ge-
speeld)

Er is nog veel mogelijk, want er 
zijn immers nog 8 wedstrijden te 
spelen in deze competitie .Ook zal 
er dit jaar net als andere jaren een 

sportiviteitsprijs worden uitgereikt. 
Dit zal gebeuren op 22 september 
in café den Toel te Olland. Ook is 
er een jaarlijks terugkerend zome-
reindtoernooi: de Blinddate. Hier 
mag iedereen aan deelnemen mits 
van te voren (voor 15 augustus) 
opgegeven aan de bar van café 
den Toel. Om ook volgend winter-
seizoen weer met een flink aantal 
teams uit Sint-Oedenrode mee te 
kunnen doen in de nieuwe compe-
titie worden er nog spelers gezocht 
in elke locatie.

Dus heb jij zin om in een team te 
komen gooien? Neem dan contact 
op met een van de deelnemende 
cafés.  Cafés d’n Dommel, Van 
Ouds, ’t Kofferen en Den Toel 
zoeken nog een nieuw team als 
tweede team (minimaal 5 spelers)

Heb je zin om volgend seizoen 
mee te gooien in een gezellig en 

sportief dartteam?
Ben je op donderdagavond be-
schikbaar? Meld je dan aan! De 
nieuwe competitie begint op 20 
september. Opgeven kan tot 15 
augustus. Ook de Rooise single 
darts gaat vanaf januari weer van 
start hiervoor aanmelden kan bij 
Mark@bullshooter.nl 

Andere belangrijke data: 
20 september: begin nieuwe com-
petitie
15 December: einde inschrijving 
Rooise single competitie 
1 januari: start single competitie 
Rooi.
Er staat weer veel te gebeuren dit 
seizoen dus wil je dit allemaal van 
dicht bij mee maken? Neem dan 
het heft in handen en vraag eens 
na in je omgeving of ze een team 
met je willen opzetten en loop bij 
een van deze locaties naar binnen 
voor meer informatie.

darten

Het wordt weer hoog tijd om zich 
voor te bereiden op de competitie 
2012-2013 die voor de senioren start 
op 2 september. Nog slechts één 
goede maand dus om alle pionnen 
op de juiste plaats te krijgen.

Over een goede maand is het dus 
weer zover. Over de schouder terug-
kijkend, lijkt het afgelopen seizoen 
nog maar net afgelopen. Hopelijk 
heeft een ieder voldoende tijd gekre-
gen om de accu weer op te laden en 
alle blessures te laten genezen zodat 
de aanloop naar het nieuwe seizoen 
zo optimaal mogelijk kan verlopen. 
Dat zal niet voor de 100% gaan 
lukken omdat we nog midden in de 
bouwvakvakantie zitten. Dus toch 
nog vakantiewerk voor diegenen die 
het betreft?! 
De Boskant selectie start de trainingen 
op donderdag  2 augustus om 19.30 
uur. Ook op zondag 5 augustus wordt 
er getraind, aanvang 11.00 uur. Voor 

onze dames is de eerste training ge-
pland op dinsdag 7 augustus, aan-
vang 19.30 uur. De lagere teams, dit 
seizoen uitgebreid met één team, krij-
gen nog een weekje rust en starten op 
donderdag 9 augustus om 19.30 uur.

Boskant 1 is ingedeeld in de 4e klasse 
4G en mag beslist tevreden zijn met 
de indeling. Naast de verenigingen die 
ze vorig jaar als tegenstander hadden, 
ASV ’33, Avesteyn, DVG, ELI, Ma-
riahout, Vorstenbossche Boys zijn er 
liefst 5 nieuwe tegenstanders: Boekel 
Sport, Handel, Stiphout Vooruit, Vol-
kel en VOW.  Op de Boskant site, on-
der “Senioren”, “wedstrijdschema”, 
is het volledige competitieprogramma 
voor alle teams al uitgewerkt. Boskant 
1 start met een uitwedstrijd tegen 
Avesteyn. De eerste thuiswedstrijd is 
al meteen een derby, Boskant speelt 
dan tegen DVG. Meer info vindt u op 
de v.v. Boskant site: 
www.vvBoskant.nl 

Senioren v.v. Boskant starten voorbereiding 
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Kennismaken met VV Nijnsel trainer Theo Hagemanvoetbal

Na een samenwerking die drie sei-
zoenen duurde, vonden Nijnsel en 
trainer Jan Noten het welletjes. Het 
was tijd voor een nieuw gezicht, en 
Nijnsel vond dat nieuwe gezicht in 
Eindhoven. Theo Hageman, de op-
volger van Noten, zal komend sei-
zoen de Nijnselse selectie onder zijn 
hoede nemen. Een kennismaking.

Door: Ruud Verstraten

Het moet een regenachtige dag in 
november geweest zijn. Theo Hage-
man, een voetballeven lang actief in 
district Zuid I – voornamelijk in Eind-
hoven en omgeving, vond het tijd 
voor wat anders, een frisse wind. Dat 
Zuid I, dat kende hij inmiddels wel. 
Hij wilde wel eens verder kijken, in 
Zuid II bijvoorbeeld. Toen Hageman 
op internet zag dat Nijnsel afscheid 
nam van Jan Noten en op zoek was 
naar een nieuwe trainer, besloot hij 
een e-mailtje te sturen. Een uitnodi-
ging voor een gesprek met het be-
stuur volgde. Dat was een goed ge-
sprek en er kwam een vervolg. Ook 
dat beviel en dus neemt Hageman 
het komende seizoen de Nijnselse se-
lectie onder handen. “Het gevoel is 
gewoon goed.”
 
Inmiddels is de 47-jarige Hageman 
alweer een jaar of tien actief als trai-
ner, maar er was een tijd dat Hage-
man niet de sportpagina’s van het 
Eindhovens Dagblad haalde met zijn 
analyses, maar met zijn doelpunten. 
Heel veel doelpunten. Hageman was 
spits en schoot er met grote regel-
maat eentje in. “En als je als spits 
goals maakt, dan sta je iedere week in 

de kranten”, kijkt hij nu terug. “Dan 
kun je spelen waar je wil, de clubs 
komen vanzelf.” Wat heet, Hageman 
kwam uit voor tal van gerenommeer-
de amateurclubs. Hij begon in zijn 
geboorteplaats Nuenen en daar sloot 
hij uiteindelijk ook af, maar in de pe-
riode daartussen hopte hij van club 
naar club. Hij maakte doelpunten 
voor Veloc (tegenwoordig Gestel) en 
de hoofdklassers UNA en Schijndel. 
Hij vierde met UDI’19 onder leiding 
van de in Nijnsel niet onbekende Fred 
Smies het kampioenschap van de 
eerste klasse en maakte tot twee keer 
toe een uitstapje naar België, waar 
hij speelde voor Veerle Sport en Ex-
celsior Vorst. Het was goed boeren, 
geeft hij grif toe. “Nee, daar werd je 

financieel niet slechter van.”
 
Hageman, inmiddels alweer acht jaar 
woonachtig in Eindhoven, bouwde 
daarna af in een lager elftal, voet-
ballen in de kantlijn dus. Een flinke 
stap terug en dat beviel hem totaal 
niet. “Dat was schoppen, schoppen 
en nog eens schoppen. Dat vond ik 
helemaal niks. Toen ik hoorde dat 
Neerkandia een speler-trainer zocht 
heb ik daarop gereageerd en kon 
ik daar beginnen.” De combinatie 
speler-trainer viel hem tegen (“Dat 
werkt gewoon niet.”), maar het trai-
nen beviel hem des te beter. Na zijn 
periode in Neerkant, een vruchtbare 
tijd met meerdere periodetitels, volg-
de een keur aan clubs: Reusel Sport, 
Gestel (Eindhoven), Heeze, Marvilde 
(Veldhoven), Unitas’59 (Eindhoven) 
en DOSL (Leende). Tussendoor liep 
Hageman, accountmanager van be-
roep, ook nog anderhalf jaar stage 
bij de A1 van FC Eindhoven en had 
hij een halfjaar het damesteam van 
Braakhuizen uit Geldrop onder zijn 
hoede. “Dat kwam op mijn pad, die 
dames speelden toen landelijk en 
kwamen na slechte resultaten zonder 
trainer te zitten. Uiteindelijk hebben 
we lijfsbehoud af weten te dwingen. 
Heel leuk, terwijl ik me vooraf toch 
echt afvroeg wat ik nu in het dames-
voetbal moest.”
 
Maar wat hem het meest bij blijft, 
dat zullen toch de prijzen zijn. De titel 
met Reusel Sport, in de derde klasse. 
Met Gestel werd hij kampioen van de 
vierde klasse en met Marvilde flikte 
Hageman datzelfde kunstje in de der-
de klasse. Ook bij DOSL was hij suc-
cesvol: de club uit Leende wist via de 
nacompetitie te promoveren naar de 
vierde klasse. Dat is een weg die Nijn-
sel komend seizoen maar al te graag 
ook af zou willen leggen, beseft 
Hageman. “Toen ik hier tekende was 
Nijnsel nog een vierdeklasser; ik heb 

begrepen dat de club met wat pech 
gedegradeerd is. Het is de bedoeling 
dat we zo snel mogelijk terugkeren in 
die vierde klasse. Dat is niet alleen de 
bedoeling van de club, die op termijn 
een stabiele derdeklasser wil worden, 
maar zeker ook van mij.” Makkelijk 
gaat dat niet worden, weet Hageman 
nu al. “In de vijfde klasse wordt toch 
wat minder gevoetbald en meer strijd 
geleverd. En dus komt er ook een 
stukje instelling bij kijken.” Hageman 
heeft er niettemin zin in. “Een heel 
andere omgeving, een nieuwe club; ik 
zie het als een nieuwe start.” Spelers 
kent hij (nog) niet, maar dat ervaart 
hij niet als een manco. Hij zal dan ook 
niet informeren bij Noten. “Nee, ik 
informeer nooit bij mijn voorgangers. 
Ik wil er helemaal blanco instappen. 
We beginnen met een groep van 32 
en iedereen krijgt gelijke kansen, dan 
is het juist wel handig dat ik nog nie-
mand ken.” Wat voor een trainer de 
spelers van Nijnsel kunnen verwach-
ten? “Ik ben vrij direct. Heel direct ei-
genlijk. Dat is niet altijd voor iedereen 
even gemakkelijk.” Hageman rekent 
op input van de spelersgroep. “Ik wil 
dat spelers meedenken, ze moeten 
wel begrijpen waar we mee bezig 
zijn.” Daarnaast hamert Hageman, 
getrouwd en vader van twee zonen 
van 21 en 19 jaar (de oudste is pro-
fessioneel thaibokser), op duidelijk-

heid. “Ik zal niet gauw van systeem 
wisselen, spelers moeten weten waar 
ze aan toe zijn. In het begin kan een 
wedstrijdbespreking dan wel eens 
lang duren, maar na twee maanden 
moet dat zo gebeurd zijn; dat is dan 
namelijk allemaal herhaling.” Boven-
dien heeft hij een tactische verrassing 
in petto. “Ik ga niet met een laatste 
man spelen. Tien meter achter de ver-
dediging staan, dat kan ik op m’n 47e 
nog wel. We gaan spelen op lijn, met 
twee centrale verdedigers die allebei 
meedoen aan het spel. Kan dat wel, 
vroegen ze bij Nijnsel, maar ik heb 
met al mijn teams zo gespeeld en ben 
er van overtuigd dat het kan en je er 
voetballend wijzer van zult worden.”

Hageman tekende voor slechts 
één jaar, maar daar moet niet al te 
veel achter gezocht worden. “Dat 
is normaal, bijna alle clubs sluiten 
contracten voor maar één jaar af. 
Logisch ook, want als na een half-
jaar blijkt dat het niet klikt, dan zit je 
niet vast aan een of ander langdurig 
contract.” En dus zou het zomaar 
kunnen dat als Nijnsel volgend jaar 
weer terugkeert in de vierde klasse 
dat ook voor Hageman geldt. Maar 
eerst die promotie maar eens zien af 
te dwingen. Want zoals Hageman 
al zei, dat gaat nog moeilijk genoeg 
worden.

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nlStoop rijdt derde 

hoogste dagscore 
op rij
Afgelopen weekend is Annelieke 
Stoop weer gestart in België in 
Baal-Tremelo. Met Ysabella werd 
wederom hoge scores gereden en 
voor de 3e keer op rij reed ze de 
hoogste dagscore.

Beide proeven werden gewon-
nen en in de proef E5 behaalde 
ze 71,90%. In de proef E7 maar 
liefst 74,74%. Ook Amira Lazize 
wist beide proeven te winnen. In 
de proef A7 behaalde ze een zeer 
goede score van 68,18% en in de 
proef A6 behaalde ze 65,24%.

paardensport

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

GevraaGd: 

sloopGoud

contante betalinG, hooGste daGkoers!

Uitgezonderd acties

Gouden horloGes - colliers 

armbanden - rinGen - oorknopjes - ook zilver

40 t/m 70%

tRoUwRingen
oPRUiming

40 t/m 65%

LACE DAMESMODE - NIEUWSTRAAT 90 BEST
0499-398040 - WWW.LACEDAMESMODE.NL

 

 

 
  

- 70 %
Zomercollectie

De nieuwe collectie is binnen!

Openingstijden:

dinsdag-vrijdag 10.00  - 17.00 uur zaterdag 10.00 - 16.00 uur
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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

26 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus
Expositie 

Stichting Dichterbij
  Mariëndael 

6 juli - 29 september 
Expositie Maaike Goudriaan 
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

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

anes

 1 augustus 
KBO zomer: 

hoe maak ik foto’s?
Dommelpark 

3 - 5 augustus  
OLAT Kempische wandeldagen

  start in Geldrop

4 augustus
Doornroosje 

Openluchttheater Mariendael

 4 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

5 augustus 
Zandhoefs oogstfeest 

  Zandhoef 

9 augustus 
Onderonsje: 

voorlichting ouder worden
  Damiaancentrum 

9 augustus  
KBO zomer: 

workshop Ikebana
  Odendael 

10 augustus  
De enige echte

 FEEST DJ RUUD
  Café Oud Nijnsel 

11 augustus  
30 EURO LIVE

Café Oud Nijnsel 

11 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk

 11 augustus 
DJ peter jan RENS 
(a.k.a DJ Insound) 
  Café ’t Pumpke 

12 augustus  
Levend tafelvoetbal incl. dj.

  Café Oud Nijnsel 

12 augustus  
Zomer knutselen

  Kinderboerderij Kienehoeve

 14 augustus  
KBO film: Pinokkio

  Odendael 

16 augustus  
KBO zomer: 

brunch Kasteelpark
  Kasteelpark 

18 - 19 augustus  
Beachhockey Rooi

  de Neul 

18 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

19 augustus  
Zesde Elvis dag
  café Van Ouds 

19 augustus  
Kofferbakverkoop

  Dorpsherberg 

19 augustus  
Open Zondag

  Van Uden Caravantechniek 

20 augustus 
Suikerfeest

25 augustus 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

25 - 29 augustus 
Kermis 

Sint-Oedenrode 

  26 - 28 augustus  
Hillstreet Classic

  De Beurs  

  2 september  
EJOS jaarlijkse wandeltocht

  Nijnsel 

2 september 
Insectenexcursie 

  Moerkuilen 

2 september  
Vlooienmarkt cv ‘t Skrothupke

  Parkeerterrein Kofferen

 5 september  
Avondfietstocht 

  KVO Nijnsel 

7 september  
KBO Zomer: 

bezoek boerenbedrijf
  Mariendael 

8 - 9 september  
Weekend van het Varken  

  Houtsestraat en Airborneweg 

8 september  
Reünie 50-jarigen
  De Vriendschap

 9 september  
Open Zondag

  Van Uden Caravantechniek 

11 september  
KBO film: A bridge to far

Odendael 

15 september  
Oorlogsverhalen door Anton 

Buiting
  Odendael 

16 september  
Jubileum wandeltocht 

SV Fortuna ‘67
  clubhuis SV Fortuna ‘67 

16 september  
MooiRooi / Fokpaardendag
  Centrum Sint-Oedenrode 

16 september  
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

18 september  
Prinsjesdag

  
20 september 
Onderonsje: 

Herfststuk maken
  Damiaancentrum 

22 september  
Goederen- en dienstenveiling 

Harmonie Nijnsel
  De Beckart 

26 september  
Sportieve avond 

  KVO Nijnsel 

29 september  
Live: Cold Cases
  café Van Ouds 

29 september - 2 oktober  
Kermis Olland

  Dorpsplein Olland 

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




