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  Voor Rooienaren, 
            Door Rooienaren 

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Ook tijdens de vakantie zijn wij geopend

Peter Verkuijlen uit CDA gezet

Na anderhalf jaar komt er een einde aan het 
raadslidmaatschap van Peter Verkuijlen voor 
de Rooise CDA-fractie. Na het zomerreces zal 
Peter Verkuijlen geen deel meer uitmaken van 
de partij. Op maandagmorgen kwam het CDA-
bestuur met het bericht naar buiten, nadat Ver-
kuijlen niet van het ultimatum gebruik maakte 

om zelf op te stappen.
Ondanks zijn vaak ‘hoekige’ 
manier van communiceren 
werd zijn politieke instinct en 
zijn intelligentie hoog gewaar-
deerd binnen het Rooise CDA. 
“Maar alles heeft zijn gren-
zen”, zo licht Willem van der 
Pasch, voorzitter CDA-Rooi, 
het unanieme bestuursbesluit 
toe. “We kunnen leven met af-

wijkende meningen, we koesteren het dualisme, 
we prijzen de politieke antenne, we stimuleren 
het individuele politieke profiel (de politieke ver-
antwoordelijkheid van elke gekozen volksverte-
genwoordiger) en we genieten van het politieke 
debat. De heer Verkuijlen maakte er echter een 
gewoonte van om op al deze fronten niet alleen 

de grens op te zoeken, maar er bovendien een 
sport van te maken aan de andere kant van die 
grens te opereren”, aldus de heer Van der Pasch. 
“Als schofferen een tweede natuur wordt is het 
voor ons afgelopen. 

De afgelopen maanden waren er al teveel in-
cidenten en Peter Verkuijlen slaagde er maar 
niet in zich te houden aan zijn eigen afspraken. 
Daarvoor was hij al gewaarschuwd. We hebben 
gezamenlijk fors geïnvesteerd in het proces van 
communiceren en samenwerken, zowel intern in 
de fractie als tussen de fractie en de wethouder. 
Het resultaat is duidelijk zichtbaar, maar helaas 
bleek al deze energie en goede wil aan Peter 
Verkuijlen niet besteed.”

(Vervolg op pag. 3)

Tuning by Night over and out in Rooi?
Tuning by Night over and out in Rooi? Die 
kans is volgens de organisatie best groot. Ze 
baalden van het feit dat ze geen vergunning 
kregen om afgelopen zaterdag de Markt af 
te sluiten. Vorig jaar mocht dat wel en dat 
kwam het evenement ten goede. “We kun-
nen nu niet voor de veiligheid instaan”, be-
weerde medeorganisator Dijon Liebregts.

Daarmee doelde hij vooral op een aantal 
auto’s die zo nu en dan voorbij kwamen ge-
scheurd. Het regende ook nog eens pijpen-
stelen, dus de kans op een schuiver werd 
aanzienlijk vergroot. Erg gevaarlijk voor voor-
bijgangers en cafébezoekers. “Het ergste is 
dat wij zo een verkeerde naam krijgen. Geen 
enkele auto die hier aan het ‘gummen’ is, is 

van ons. Het zijn gastjes die stoer willen doen. 
Onze auto’s staan allemaal stil. Er wordt niet 
mee geracet. We zouden wel gek zijn. 
Aan iedere auto is tussen de 
vijftien en vijftigdui-
zend euro 
verbouwd.” 

Lees 
meer over 
Tuning By Night 
op pag. 4

De Zevensprong: een natte, maar superleuke jubileumweek

Lees meer over de Zevensprong op pag. 14
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

www.rooisewaterdag.nl

Rooi heeft eigen "Waterlied" dat 
gratis te downloaden is

Nico van de Wetering heeft een 
lied geschreven ter gelegenheid 
van de Rooise Waterdag. De 
dorpstroubadour heeft zich laten 
inspireren door de organisatie van 
de Rooise Waterdag omdat hij als 
geen ander het belang van water 
voor Rooi onderschrijft. De titel is 
"Skon Roois Woater".
Zowel de landschappelijke schoon-
heid, het historisch belang als het 
milieuaspect van water wordt in 
het lied bezongen. En natuurlijk 
klinkt er ook de trots in door, die 
iedere Rooienaar voor zijn of haar 

dorp voelt. Het lied is gratis te be-
luisteren en downloaden via de 
website van de Rooise Waterdag, 
www.rooisewaterdag.nl.

De organisatie was zo enthou-
siast over het resultaat dat Nico 
gevraagd is de waterdag mede 
te openen. Bij de opening van de 
Waterdag op zondag 11 septem-
ber om 11.00 uur brengt Nico zijn 
lied ten gehore! De organisatie van 
de Rooise Waterdag is in handen 
van het IVN Rooi in samenwerking 
met de gemeente Sint-Oedenrode 
en Waterschap de Dommel. Maar 
natuurlijk is het zo dat deze dag 
valt of staat met de inzet van vele 
verenigingen en organisaties.

Extra parkeerplaatsen 
gemeentehuis
Om de bereikbaarheid van het ge-
meentehuis te verbeteren worden 
de zeven “gewone” parkeerplaat-
sen bij in het eerste blok parkeer-
plaatsen voor het gemeentehuis 
voorzien van de witte bordjes “P-
bezoekers”. Het college heeft wel 

besloten om daar voorlopig lang-
parkeren toe te staan. Het blok 
bevat verder, naast de reeds be-
staande bezoekersparkeerplaat-
sen, twee invalidenparkeerplaat-
sen plus een vak voor motoren.

Rooi letterlijk en figuurlijk weer 
bij de tijd

Sint-Oedenrode weet weer hoe 
laat het is. De klok van de Mar-
tinuskerk aan het Kerkplein loopt 
weer als vanouds. Meer dan een 
jaar stond het uurwerk stil door 
noodzakelijke werkzaamheden. 
Daarnaast zijn de klokken geau-
tomatiseerd. Waarschijnlijk zal 
alles na de vakantie officieel in 
gebruik worden genomen. Stich-
ting behoud Martinuskerk wordt 
daar nauw bij betrokken. Die 
zorgde voor een groot gedeelte 
van de financiering. 

Het afgelopen jaar is er flink wat 
tijd geïnvesteerd in het opknap-
pen en moderniseren van het 
uurwerk en de klokken. Martien 
Bekkers uit Boskant hield zich als 
bouwkundig adviseur van de Pa-
rochie bezig met het project. Mar-
tien: “Er is een nieuwe klok bij ko-
men te hangen. Dat hield ook in 
dat er een nieuwe stalen klokken-
stoel gefabriceerd moest worden. 
Dat is niet zomaar even gemaakt. 
Omdat de onderdelen zo zwaar 
zijn moesten ze één voor één naar 
boven worden gehesen.” De klok-
ken kunnen nu elektronisch wor-
den geluid. Vroeger gebeurde dat 

handmatig, maar volgens Bekkers 
werd dat door de vergrijzing bin-
nen de Parochie fysiek te zwaar 
voor veel mensen. “Nu kunnen 
ze tijdens de eucharistie met één 
druk op de knop de klokken laten 
luiden. Er kan zelfs voor gekozen 
worden om één of meerdere kok-
ken tegelijk te laten klinken.”
Het uurwerk zelf werkt nu ook tij-
delijk met een elektronische motor. 
Toch is het de bedoeling dat het 
weer op de originele wijze gaat 
lopen. “Wanneer, dat is nog even 
afwachten. We krijgen namelijk 
geen subsidie voor restauratie van 
het uurwerk. Daar zijn we voor uit-
geloot”, besluit Bekkers.

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

 

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

KBO

‘Slimste mens van Rooi’ is bekend

Op 12 juli jl. tijdens de feestelijke 
opening van de KBO Zomeractivi-
teiten, met een fraaie Quizshow in 
de Ontmoetingszaal van Odenda-
el, greep Leny Wijn te midden van 
zo’n 70  Senioren, die vanuit Rooi-
centrum, Boskant, Nijnsel en Ol-
land waren gekomen, de begeerde 
titel ‘slimste mens van Rooi’. 

Na het openingswoord van wet-
houder Jeanne Hendriks-van Ke-
menade ging de uitgebreide Quiz 
van start en ontstond er uiteinde-
lijk een spannende finale. Met een 
uitstekende beantwoording van 24 
van de 31 vragen stonden een drie-
tal senioren gelijkwaardig aan de 
top. Hieruit kwam Leny als duidelij-
ke overwinnaar naar voren. Aan de 
uitgebreide Quiz deden ook vanuit 
de verschillende Rooise dorpen vier 
‘deskundige seniorenteams’ mee, 
met als resultaat dat het team uit 
Nijnsel als ‘slimste Teamwinnaar’ 
naar voren kwam. De winnaars 
ontvingen uit handen van Quiz-
master Toon Hageman, een mooie 
oorkonde en werden gefeliciteerd 
met hun fraai resultaat.
De openingsshow ging met de 
quizvragen over een uitgebreide 
reeks van onderwerpen, zoals 

typische activiteiten en gebeurte-
nissen uit Rooi en uit het hele land, 
waarbij ook vragen uit het dieren- 
en plantenleven gesteld werden. 
Toen de spannend verlopen Quiz 
was afgelopen, konden de aanwe-
zigen nog meedoen aan een fraaie 
Loterij met tal van mooie prijzen, 
die ingebracht waren door een 
groot aantal organisaties op seni-
orengebied in Rooi. Het was een 
wetenswaardig en leuk program-
ma, waarna iedereen weer slimmer 
naar huis ging.

Ook DeMooiRooiKrant wordt door 
de organisatie hartelijk bedankt voor 
hun sponsoring van dit evenement. 
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www.delageweidenijnsel.nl
TWEEKAPPERS  |  SENIORENWONINGEN  |  VRIJSTAAND GESCHAKELDE WONINGEN  |  ZELFBOUWKAVELS

Ons plan, jouw idee
Wij hebben een plan, jij hebt ideeën. Ontwikkel samen met Gebr. van Stiphout 
Projectontwikkeling de meest functionele indeling voor jouw toekomstige woning.

Aan de rand van Nijnsel, 
in de kleinschalige woonwijk 
De Lage Weide start binnenkort
Gebr. van Stiphout Projectontwikkeling
met de ontwikkeling van 
12 koopwoningen: tweekappers, 
seniorenwoningen, vrijstaand 
geschakelde woningen. 
Er zijn twee zelfbouwkavels 
beschikbaar. Lees binnenkort meer 
over onze plannen op 
www.delageweidenijnsel.nl
en schrijf je in voor onze 
nieuwsbrief of volg ons 
op twitter.

‘Toch fi jn 
dat we 

gekozen hebben 
voor een extra 
slaapkamer’

‘Voor de 
hobby van 
mijn man, 
een aparte 

kamer’

‘Nagenieten 
met de 

tuindeuren 
open, daar 
worden wij

blij van’

2601_STIP_DLW_Adv_278x191.indd   1 15-07-11   10:01
Peter Verkuijlen uit CDA gezet (vervolg voorpagina)

Toen hij afgelopen week, zonder 
overleg en lijnrecht tegen de bin-
nen de CDA fractie afgesproken 
gedragslijn, de ambtenaren, het col-
lege, de raad en zelfs de collega’s 
in buurgemeente Schijndel op de 
korrel nam was de maat vol. “We 
hebben de eerder afgesproken optie 
gelicht”, zo vervolgt Willem Van der 
Pasch. “Tot hier en niet verder. De 
heer Verkuijlen bleef helaas volhar-
den in zijn houding, waarna er geen 

andere keuze restte dan afscheid 
nemen. Vanaf heden is hij niet meer 
welkom bij de Rooise CDA-fractie.”
Verkuijlen kreeg tot afgelopen 
maandagmorgen 10.00 uur de tijd 
om uit de partij stappen. Dat deed 
hij niet. Vandaar dat het CDA-be-
stuur zelf het heft in handen nam en 
met het bericht naar buiten kwam. 
Verkuijlen noemde de reactie van 
het bestuur pittig en niet politiek 
inhoudelijk. Hij reageerde gelaten. 

“Van het woord schofferen neem 
ik afstand. We verschilden wel eens 
ooit van mening en ik zit er dan vaak 
best fel op, maar ik heb het nooit 
op de man gespeeld. Ik vind dat je 
wel een beetje incasseringsvermo-
gen moet hebben in de politiek.” 
Verkuijlen gaf aan dat hij nog geen 
beslissing heeft genomen over zijn 
toekomst. “Daar wacht ik mee tot 
na de vakantie.”

3 overhemden voor €6,45
Gewassen en gestreken

www.netex.nl/stomerijvanbeeck

Kofferen 22 – Sint-Oedenrode

Tel: 0413-477902

Jaarmarkt 26 juni

Stuntverkoop: 

tafellakens 
servetten
lakens 
en badgoed

Kofferen 22 – Sint-Oedenrode
Tel: 0413-477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck

Lid van

www.rooi2000.nl

Jaarmarkt 26 juni

Stuntverkoop: 

tafellakens 
servetten
lakens 
en badgoed

Kofferen 22 – Sint-Oedenrode
Tel: 0413-477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck

Lid van

www.rooi2000.nl

Mag de kiosk niet gezien worden?
Afgelopen weken spelen verschil-
lende kapellen in het dorp onder 
het motto: ‘t is weer mooi in Rooi. 
Een prachtig initiatief van Jos Wijn 
en Jan Klomp. Winkelend publiek, 
voorbijgangers en toeristen wor-
den getrakteerd op fijne muziek 
die de sfeer in het dorp verhogen. 

Zo nu en dan nemen ze plaats op 
de kiosk, maar dat lijkt voor beide 
partijen minder amusant. Vanuit 
de hoogte klinkt muziek, maar 
niemand weet waar de geluiden 
vandaan komen. De kiosk ligt ver-
scholen tussen het groen. Alleen 
als je voor de kiosk staat kun je 
door de begroeiing  heen kijken 
om de muzikanten te aanschou-
wen. Vanaf andere plekken op de 
Markt is er niets te zien. Daardoor 
is er vrijwel geen interactie met het 
publiek. De kiosk mag toch wel 
gezien worden? Ook als er geen 
muzikanten zijn…

Heeft u nog iets nieuws? Laat het ons weten. redactie@demooirooikrant.nl of bel 0413-479322

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

Nieuws

Historische feitjes op De Gouden 
Leeuw
Wist u dat? Het is altijd leuk om 
feitjes uit het heden en verleden 
te lezen. Vanaf deze week han-
gen er bij De Gouden Leeuw een 
aantal historische feitjes die direct 
of indirect met De Gouden Leeuw 
te maken hebben. Sta binnenkort 
even stil bij De Gouden Leeuw 
en lees mee! Met dank aan Mari 

Oerlemans, Jan van den Eshof en 
fotorooi.nl. Met de vakantie in 
zicht, liggen de bouwactiviteiten 
bij De Gouden Leeuw van 22 juli 
tot 22 augustus even stil. Daarna 
zal weer op volle kracht worden 
toegewerkt naar de oplevering, die 
eind 2011 gepland staat. 

vervolg voorpagina

Tuning by Night over and out in 
Rooi? 

Wekenlang bereidde de organi-
satie zich voor. Behalve dat ze 
baalden van het ontbreken van 
een vergunning hadden ze ook 
enorme pech met het weer. Het 
water kwam met bakken uit de 
hemel. Het aantal deelnemers  
was ondanks de buien toch nog 
vrij hoog. Dijon: “Uit respect 
doen de deelnemers toch mee. De 
verschillende verenigingen orga-
niseren allemaal tuning-wedstrij-
den. Over en weer bezoeken we 
elkaar, dus je kunt het eigenlijk 
niet maken om ergens niet op te 
komen dagen. We hadden er 120 
verwacht, maar er zijn er nu tus-
sen de 80 en de 90. Iedereen die 
niet kwam heeft zich netjes afge-
meld. Eigenlijk kan ik dat ook wel 
begrijpen met dit weer.

Guillaume Bronsaer kwam helemaal 
uit Maastricht naar Sint-Oedenrode 
om zijn bolide te showen. Jarenlang 
stopte hij tijd en geld in zijn Audi en 
dat leverde hem zowel nationaal als 
internationaal prijzen op. “Vanavond 
rijd ik nog naar Parijs”, aldus de Lim-
burger. “Daar ben ik gevraagd voor 
een show. Ik ga regelmatig naar het 
buitenland. Zo ben ik al eens naar 
Polen geweest en naar Duitsland en 
België. Daar rijd ik dan alleen naar 
toe. Ik vind dat geweldig.” Guillaume 

wordt niet voor niets gevraagd voor 
shows. Hij heeft zijn auto prachtig 
‘versierd’.’Pimp my Ride’ is er niets 
bij. Leer onder de motorkap, een in-
gebouwde champagnekoeler met si-
garenhouder op de achterbank en in 
de kofferbak een mini -casino. 

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

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

Thuis blijven is 
ook gezellig…

4-in-1 pakket voor nog geen

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

Te kleine koelkast 
voor je feestje?

Dichtbij huis en korte pas, samen genieten op ’n terras.
Ingezonden door: Mevr. van Schijndel

Tijdens de vakantie zijn DeMooiRooiKrant & MooiRooi.nl 

zoals het weer: Onvoorspelbaar, maar steeds interessant 

genoeg om over te praten. U kunt uw mooiste, gezelligste 

en meest originele vakantie foto’s opsturen. De kans is 

heel groot dat deze  geplaatst worden in de 

DeMooiRooiKrant of op de Rooise website MooiRooi.nl  

Uw mooie foto’s zullen worden gepubliceerd en natuurlijk 

kunt u er ook uw verhaal of anekdote bij vertellen, zodat 

het een inspiratiebron zal worden voor de vakanties in 

2011. De foto's worden bekeken door alle leeftijden en 

mogen geen negatieve reacties oproepen. Voor publicatie 

wordt dezelfde grens gehanteerd als altijd op Mooirooi.nl 

en DeMooiRooiKrant.

Stuur uw vakantiefoto naar 

redactie@demooirooikrant.nl 

en win een prachtige prijs!

Stuur uw vakantiefoto en WIN!!!

Hart voor Rooi/PvdA
De achterban bijeenkomst van Hart voor Rooi/Partij van de Arbeid is 
op maandag 27 juni 2011 om 20.00 uur in de commissiekamer van het 
gemeentehuis (witte vleugel). Verdere info over Hart voor Rooi/Partij 
van de Arbeid vindt u op www.hartvoorrooipvda.nl 



Woensdag 20 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 5

Als het rumoer tot
zwijgen wordt gebracht, komt de
stilte aan het woord.
     
    Kees Hermis

Nieuws

1

T

Marja

Geslaagd
aan de AVANS hogeschool 

als
Geriatriefysiotherapeute

Yvonne Sijbers
www.fysiocasa.nl

0413-288930

Hoera 50 jaarJarig!!

Fenne

Yvon van Esso Bongers

40 jaar!

Jootje 27!

Gefeliciteerd!

Geboren 

Mats

Zoon van 
Geert Saris en Mirthe Enter

Broertje van Job Saris

De Quaystraat 22
5491 CW Sint-Oedenrode

Geboren, 17 juli 2011

Lynn

Dochter van 
Lucien Evers

 en Ingrid Barclay

De Quaystraat 36
5491 CW  Sint-Oedenrode 

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Start in augustus weer een 
nieuwe theoriecursus B.*

(*bij voldoende aanmelding)

In 12 avonden wordt alle theorie 
uitgebreid behandeld, oefenen 

met gevaarherkenning 
en examen training.

Wees er snel bij,
 want vol is vol.

Ook als je de praktijk bij een an-
dere rijschool doet ben je welkom 

voor de theorie.

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

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

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

voor een gratis MooiRooi trein

Woensdag 2 maart 2011
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Aspergemenu A
6-gangen vlees-aspergemenu  € 23,80 p.p.

Aspergemenu B
6-gangen vlees-vis-aspergemenu  € 26,80 p.p.

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

Familieberichten aanmelden?
redactie@demooirooikrant.nl

Deze Sarah´s worden “echt“ pas

40
Proficiat

De Bootcrew
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’n Geit aon de ketting.
(Een geit aan de ketting.)
Een vrouw in verwachting. BRABANTSE SPREUKEN

 Sommige deelnemers nog wat huiverig
bij rolstoel avondtweedaagse

Gaan ze met ons 
Jeu de Boulen?

Ik hoop dat ik het niet 
verkeerd begrepen heb....

Door: Jeroen Kossen

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

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

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

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

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Marktplein

Staatsloterij

Puzzelen voor prijzen

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

Mijn kip
 

één kip uit mijn ren is de favoriet
een hen, derhalve een griet maar 
dat even terzijde het beoordeelt 
mijn gevoelens niet
 .
ik zou, ten aanzien van een kip, 
het onderscheid in sekse willen 
vermijden alhoewel ik de haan, het 
moet gezegd, geenszins onder zijn 
schonere outfit zie lijden
 . 
dat schijnt evenwel bij het men-
selijk soort zich ietwat anders te 
openbaren personen van vrou-
welijke aard treuren gelaten ook 
als zij door hanen ten volle wor-
den bekoord verlangen ze juist 
de tegenovergestelde maten 
 .
nee, mijn kip heeft een pluim op 
haar hoofd hoor haar de hele dag 
daar over kakelen hoeft slechts een 
enkele maal per jaar van kleding 
om te schakelen en wordt niet door 
enig parfum verdoofd
 . 
zij jaagt op zaad bij het ochtend-
gloren en bij voldoende licht legt zij 
een ei voor de rest lekker scharrelen  
en  weet dat de haan haar altijd zal 
bekoren

Kluijtmans Zonwering reikt prijs uit
Erik Kluijtmans van Kluijtmans 
Zonwering aan de Nijnselseweg 
heeft afgelopen maandag een 
trouwe puzzelaar blij gemaakt. 

Mevrouw Brouwers uit Sint-
Oedenrode won een aantal weken 
geleden de Woordzoeker waar 
Kluijtmans een prijs aan had ver-
bonden. Uit handen van de eige-
naar kreeg mevrouw Brouwers 
een waardebon voor een barbe-
cuepakket. 

Dat komt altijd van pas in de 
vakantie!

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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

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

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

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

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

 Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

GRATIS PARKEREN

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

WILT U GOED SLAAPADVIES?

maak een afspraak!

Nieuw in Sint-Oedenrode:

Puzzelen voor 
Prijzen

De winnaar van de Sudoku 
van week 27 is: 
Dhr.  de Haan. 
Hij heeft twee 

1/5 staatsloten gewonnen.
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Rolstoel avondtweedaagse 

Thema: Zingend en rollend naar Jeu de Boules 
Als zowat heel Rooi vakantie viert 
in zonnige oorden blijven veel ou-
deren alleen achter. Met name de 
aan een rolstoel gebonden oude-
ren missen dan vaak hun vaste be-
geleider (ster) waarmee zij normaal 
op pad gaan. Tijd om hen te ver-
rassen met een tochtje naar de jeu 
de boules banen bij Henkenshage! 
Vrijwilligers van Kinderboerde-
rij Kienehoeve hebben i.s.m. met  
Odendael de tocht georganiseerd.

Omdat er nogal wat mensen nodig 
zijn heeft men de hulp ingeroepen 

van Smartlappenkoor ‘Dommel-
klanken’ en Jeu de Boules vereni-
ging ‘Cloeck en Moedigh’ waar 
men enthousiast reageerde. Don-
derdag 21 juli is het zover!
Om 18.00 uur verzamelen de vrij-
willigers zich in Odendael waarna 
een stoet koorleden de rolstoe-
len richting ‘Cloeck en Moedigh’ 
duwt. Daar aangekomen zal het 
smartlappenkoor , terwijl de oude-
ren genieten van de aangeboden 
lekkernij, een optreden verzorgen 
en ze vervolgens ook weer naar 
huis brengen.

Vrijdag 22 juli gaat de stoet ook 
weer rond 18.15 uur, met weer 
nieuwe vrijwilligers, naar de Kin-
derboerderij om daar te genieten 
van de aanwezige dieren en de na-
tuur. Natuurlijk zullen ze ook daar 
in de watten worden gelegd!

korting

KPN

kpn.com/glasvezel | 0900-0747**

* Het eerste jaar ontvang je op het Glasvezel Alles-in-één Pakket € 7,50 /mnd korting. Kijk voor (actie-)voorwaarden en beschikbaarheid op kpn.com/glasvezel
** € 0,10 /min + eventueel de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon. Deze kosten vind je op de website van je mobiele aanbieder

50% korting
op een jaar Interactieve TV van KPN
normaal € 15,- /mnd
bij het Glasvezel Alles-in-één Pakket vanaf € 55,- /mnd 
•  Standaard 10 Nederlandse zenders in HD
•  Live tv pauzeren en Pro��amma Gemist 
•  Standaard voor 2 tv’s

1�5.-

/mnd*
7.⁵⁰
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De Scharrelslager
Nieuwstraat 34
5691 AD
Son en Breugel
0499-471225
www.slagerijroyackers.nl 

LET OP, LET OP!
De scharrelslager is gesloten i.v.m.:

“Onze welverdiende vakantie”

Wij zijn gesloten van:
Maandag 1 augustus t/m maandag 22 augustus

Dinsdag 23 augustus staan wij weer vanaf 08.30 uur 
vol energie helemaal voor u klaar.

Denk aan uw voorraad!!!
Wij verpakken uw bestelling zo, dat u het zonder problemen 

in kan vriezen. Netjes met labels erop met verpakking 
datum, gewicht en product. 

(dit geldt voor vers vlees en vleeswaren)

P.s. Geef uw bestelling uiterlijk dinsdag 26 juli door.
Om teleurstelling te voorkomen kunt u t/m zaterdag 30 juli 

uw bestelling afhalen.

De Scharrelslager
Nieuwstraat 34
5691 AD Son en Breugel
Tel: 0499-471225
www.slagerijroyackers.nl

U kunt uw bestelling ook mailen naar: info@slagerijroyackers.nl
Met vriendelijke groet, 
Slagerij Royackers

WWW.PANENCOOK.NL

Oud Rijsingen schenkt cadeau aan Zevensprong
Op het feestelijke terrein rond-
om manege de Pijnhorst was het 
dinsdag een drukte van belang. 
Het leek wel op een circus. Dit 
was dan ook de locatie van de ja-
rige Zevensprong. “En wie jarig 
is, krijgt cadeaus!”, aldus Harrie 
v/d Meulengraaf, voorzitter van 
Buurtschap Oud Rijsingen. “Wij 
zamelen permanent papier in aan 
de Ollandse weg, waarvan wij de 
opbrengst schenken aan een ver-
eniging of stichting. En vanwege 
het jubileumjaar, vinden wij dat 
de Zevensprong wel een cadeau-
tje heeft verdiend. Want 25 jaar is 
heel bijzonder.”

Namens Buurtschap Oud Rijsingen 
boden Harrie, Chantal en Ellis Brug-
mans een cheque aan ter waarde 
van 550 euro. Een trotse voorzitter 
Martin van Hastenberg nam deze 

graag in ontvangst. Het bestedingsdoel was al bekend; de onlangs aange-
schafte headsets die al een tijdje op de verlanglijst stonden.
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GEMEENTENIEUWS

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffin-
gen en te treffen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 12 juli 2011 tot en met 18 juli 2011 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van Stichting Mariëndael voor de organisatie van een toneelvoorstelling op 30 juli,  3 september en  
  4 september 2011 op het buitenpodium van Mariëndael.
- Van Triumph Club Holland voor het gebruik van de Rooise wegen voor de organisatie van een puzzelrit met 
  klassieke auto’s op zaterdag 8 oktober 2011.
- Van de heer Faltas voor de uitbreiding van zijn terras (Heuvel 4) tijdens de kermis.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.
  
Verkeersmaatregel
In verband met de prijsuitreiking Roois Tourspel zullen de volgende wegen op 25 juli 2011 tussen 12.00 uur 
een 24.00 uur afgesloten zijn voor het verkeer: één weghelft van de Borchmolendijk vanaf de hoek 
Philippusstraat tot aan de Markt te Sint-Oedenrode.

Huisvuil
Inzameling oud papier weken 29 en 30
 
Zaterdag 23 juli
- Buurtvereniging Heikant, container op kruising Beelstraat/Gerbran-
dystraat tussen 09.00 en 13.00 uur

Donderdag 28 juli
- K.V.O. Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart 
vanaf 09.00 uur

Zaterdag 30 juli
- Oudervereniging Nijnsel; container op de parkeerplaats tegenover de 
St.Antonius van Paduaschool aan de Jasmijnstraat 11a, van 08.30 tot 
12.00 uur

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

Ontwerpbestemmingsplan buitengebied 
Sint-Oedenrode, PlanMER en ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde Wgh
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Sint-Oedenrode 
maken ter voldoening van het be-
paalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, de Wet Mili-
eubeheer en de Wet geluidhinder 
bekend dat 
- het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Sint-Oedenrode;
- het PlanMER bestemmingsplan 
Buitengebied Sint-Oedenrode;
- het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde Wet geluidhinder Bos-
kantseweg 79;
- met bijbehorende stukken; 
vanaf maandag 25 juli 2011 gedu-
rende zes weken voor iedereen ter 
inzage liggen. 

Ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 
buitengebied biedt een juridische 
regeling voor gebruik en bebou-
wing op perceelsniveau in het bui-
tengebied (dat is het gehele grond-
gebied van Sint-Oedenrode met 
uitzondering van de kernen Sint-
Oedenrode, Olland, Boskant en 
Nijnsel). Bebouwingsmogelijkhe-
den zijn met name geconcentreerd 
in de bouwvlakken voor agrarische 
bedrijven, niet-agrarische bedrij-
ven en woondoeleinden. Voor het 
opstellen van het ontwerpbestem-
mingsplan zijn de uitgangspunten 
gehanteerd die door de gemeen-
teraad eerder zijn vastgelegd in 
de nota van uitgangspunten voor 
de integrale herziening van het 

bestemmingsplan. In deze nota 
van uitgangspunten is het natio-
naal, provinciaal en gemeentelijk 
beleid vervat. Tevens is rekening 
gehouden met nieuw beleid dat 
na vaststelling van de nota van 
uitgangspunten in werking is ge-
treden, zoals de provinciale veror-
dening ruimte. Tenslotte zijn in het 
ontwerpbestemmingsplan diverse 
aanpassingen ten opzichte van 
het voorontwerpbestemmingsplan 
doorgevoerd als gevolg van de in-
spraakprocedure en vooroverleg. 

PlanMER
Voor het bestemmingsplan bui-
tengebied is het opstellen van een 
PlanMER op grond van de Wet 
milieubeheer verplicht nu het plan 
het kader vormt voor toekom-
stige projectMER-(beoordelings)
plichtige besluiten.Het gaat hierbij 
met name om de uitbreiding van 
(intensieve) veehouderijen. In de 
PLanMER wordt kaderstellend ge-
toetst of de ontwikkelruimte die 
het bestemmingsplan voor deze 
veehouderijen biedt vanuit milieu-
oogpunt haalbaar is. 

Ontwerpbesluit hogere grens-
waarde
Burgemeester en wethouders zijn 
voornemens om op grond van de 
Wet geluidhinder, voor een in het 
ontwerpbestemmingsplan opge-
nomen nieuw te bouwen woning, 
een hogere waarde voor de ten 

hoogste toelaatbare geluidsbelas-
ting van de gevels vanwege weg-
verkeerlawaai vast te stellen. Het 
betreft een woningsplitsing op de 
locatie Boskantseweg 79.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan, 
de PlanMER en het ontwerpbe-
sluit hogere grenswaarde met bij-
behorende stukken liggen vanaf 
maandag 25 juli 2011 tot en met 
maandag 5 september 2011 op 
werkdagen tussen 09.00 en 12.30 
uur ter inzage bij het publieksplein 
van het gemeentehuis, 
Burgemeester Wernerplein 1 
te Sint-Oedenrode. 

U kunt het ontwerpbestemmings-
plan en de PlanMER ook raadple-
gen op de gemeentelijke website 
via de rechtstreekse link: www.
sint-oedenrode.nl/buitengebied

Tevens is het ontwerpbestem-
mingsplan en de PlanMER raad-
pleegbaar op de landelijke website 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze ontwerpbestemmings-
plan en PlanMER
Tijdens de periode van terinzage-
legging is het voor iedereen mo-
gelijk om schriftelijk een zienswijze 
in te dienen ten aanzien van het 
ontwerpbestemmingsplan en de 
PlanMER bij de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 

5490 AA Sint-Oedenrode. Tevens 
is het mogelijk om na het maken 
van een afspraak een mondelinge 
zienswijze in te dienen. Daarvoor 
kunt u telefonisch contact opne-
men met de heer M. Koopman van 
het team Ruimtelijke Ordening, te-
lefoonnummer: 0413-481911. 

Zienswijze ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde
Tijdens de periode van terinzage-
legging is het voor belanghebben-
den mogelijk om schriftelijk een 
zienswijze in te dienen ten aanzien 
van het ontwerpbesluit vaststelling 
hogere grenswaarde bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van Sint-Oedenrode, Postbus 44, 
5490 AA Sint-Oedenrode. Tevens 
is het mogelijk om na het maken 
van een afspraak een mondelinge 
zienswijze in te dienen. Daarvoor 
kunt u telefonisch contact opne-

men met de heer M. Koopman van 
het team Ruimtelijke Ordening, 
telefoonnummer: 0413-481911. 

Aanvulling zienswijze onder voor-
waarde mogelijk na terinzageleg-
ging (2 weken)
In verband met de vakantieperiode 
wordt de mogelijkheid geboden 
om binnen 2 weken na afloop van 
de terinzagetermijn de ingediende 
zienswijze nader aan te vullen. Be-
langrijke voorwaarden hierbij zijn:
- de zienswijze is tijdig (binnen 
de termijn van terinzagelegging) 
aangeboden bij de gemeente-
raad  (ontwerpbestemmingsplan 
en PlanMER) of bij het college van 
burgemeester en wethouders (ho-
gere grenswaarde);
- in de zienswijze zijn al de hoofd-
punten van uw standpunt opge-
nomen.

Omgevingsvergunning eerste fase voor het afwijken van het bestemmingsplan t.b.v. 
de realisatie van een appartementencomplex met stallingsgarage aan de Zwembad-
weg ongenummerd
Burgemeester en wethouders van 
de gemeente Sint-Oedenrode 
maken ingevolge het bepaalde in 
artikel 3.10 en 3.12 van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) bekend dat zij met 
toepassing van artikel 2.12, eerste 
lid, sub a, onder 3 van de Wabo, 
een omgevingsvergunning 1e fase 
hebben verleend.

De omgevingsvergunning 1e fase  
heeft betrekking op de het af-
wijken van het bestemmingsplan 
voor het mogelijk maken van een 
“appartementencomplex Zwem-
badweg ongenummerd”. Naar 
aanleiding van het ontwerpbesluit 
dat van 21 april 2011 tot 1 juni 
2011 ter inzage heeft gelegen, 
zijn 4 zienswijzen ingediend. De 
zienswijzen vormden echter geen 
aanleiding om wijzigingen aan te 
brengen in de definitieve beschik-
king. Ten opzichte van het ont-
werpbesluit heeft echter wel een 
ambtshalve aanpassing plaatsge-
vonden: de plangrens is naar het 
westen toe enigszins verschoven. 

Inzage
De omgevingsvergunning met de 
hierbij behorende stukken ligt met 
ingang van donderdag 21 juli 2011 
tot en met woensdag 31 augustus 
2011 op werkdagen ter inzage bij 
het publieksplein van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 
1 in Sint-Oedenrode. Tevens is de 
mededeling van het besluit digitaal 
te raadplegen op de website 
www.sint-oedenrode.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl
 
Rechtsmiddelen
Gedurende de hierboven vermelde 
termijn van terinzagelegging be-
staat de mogelijkheid beroep te-
gen de omgevingsvergunning in 
te stellen bij de Rechtbank ’s-Her-
togenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Herto-
genbosch. Deze mogelijkheid staat 
open voor belanghebbenden die:
- tijdig tegen het ontwerpbesluit 
hun zienswijze naar voren hebben 
gebracht bij het college;
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun zienswij-
ze bij het college naar voren te 

brengen. Het beroep staat tevens 
open voor belanghebbenden die 
opkomen tegen de ambtshalve 
wijziging. 

Tevens kan degene die beroep 
heeft ingesteld een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij 
de Voorzieningenrechter van voor-

noemde sector. De omgevingsver-
gunning treedt in werking met in-
gang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien bin-
nen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening bij de 
Voorzieningenrechter is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist. 

Spreekuur 
burgemeester

Het spreekuur van de 
burgemeester van 
maandag 25 juli aanstaande 
vervalt.
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Vergunningen                                                                                                                                          
                   
Omgevingsvergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Ingekomen  Omschrijving
Grutto 2  06-07-2011 Bouw slaapkamer op platdak en bouw uitbouw
Emmausstraat 12 08-07-2011 Vergroten woonhuis
Margrietstraat 56 12-07-2011 Kappen lariks
Spierkesweg 3  12-07-2011 Kappen 10 populieren
Nachtegaal 37  12-07-2011 Bouw hobbyruimte op platdak
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter ken-
nisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Mosbulten 4 31-08-2011    Vergroten kippenstal
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Besluit  verzonden Omschrijving
Lieshoutseweg 78 12-07-2011  Herbouwen loods
Zijtaartseweg 12  12-07-2011  Legaliseren van ophogen bestaand voerhok
Schootsedijk 10 a 12-07-2011  Gedeeltelijk slopen van stallen en verwijderen van 
      erfbeplanting
Schootsedijk 17  12-07-2011  Renoveren carport aan bestaande schuur
Nabij Rijtvenweg 12 12-07-2011  Aanleggen inrit, kavelpad en beregenings- systeem; 
      kappen 1 boom en dempen sloot
Sloef 12   18-07-2011  Het bouwen van een mestput tegen een melkrundveestal
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende bouwvergunningen
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Spierkesweg 20  18-07-2011  Het bouwen van een vleesvarkensstal 
Weievenseweg 30 18-07-2011  Het bouwen van een loods 
Weievenseweg 39 18-07-2011  Het bouwen van een overkapping aan een bestaande
      varkensstal 
Weievenseweg 39 18-07-2011  Het bouwen van een biologische varkensstal 
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende bouwvergunning met ontheffing
Adres   Besluit verzonden Omschrijving
Spierkesweg 20  18-07-2011  Het plaatsen van 2 sleufsilo’s 
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader)

Verleende milieuvergunning
Adres   Omschrijving
Weievenseweg 30 Mts. van den Oever, Weievenseweg 30 te Sint-Oedenrode om een 
   revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer i.v.m. het veranderen en in 
   werking hebben van een  varkenshouderij met fokvarkens, gelegen aan 
   de Weievenseweg 30 te Sint-Oedenrode
Weievenseweg 39 F. van Moorsel, Erpsesteeg 6 te Zijtaart om een revisievergunning ingevolge de 
   Wet milieubeheer i.v.m. het veranderen en in werking hebben van een biologische  
   varkenshouderij, gelegen aan de Weievenseweg 39 te Sint-Oedenrode
Donderdonksedijk 6 L. Vos, Donderdonksedijk 4 te Sint-Oedenrode om een revisievergunning
    ingevolge de Wet milieubeheer i.v.m. het veranderen en in werking hebben van 
   een  vleesvarkenshouderij, gelegen aan de Donderdonksedijk 6 te Sint-Oedenrode
Spierkesweg 20  G.M.A. Pepers, Spierkesweg 20 te Sint-Oedenrode om een revisievergunning 
   ingevolge de Wet milieubeheer i.v.m. met het veranderen en in werking hebben  
   van een  varkenshouderij, gelegen aan de Spierkesweg 20 te Sint-Oedenrode
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 21 
juli 2011 ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Hoogstraat 73  F.M. van der Zanden, Hoogstraat 73 te Sint-Oedenrode om een melding 
   ingevolge het Besluit landbouw milieubeheer i.v.m. veranderen en in werking 
   hebben van een bedrijf voor het houden van schapen en paarden, stalling van 
   caravans en het hebben van opslag, gelegen aan de Hoogstraat 73 te Sint-Oedenrode
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Meldingen
Gevonden en verloren 
voorwerpen

Gevonden voorwerpen 
- wit meisjeshorloge
- zwarte Blackberry
- zilveren babyschoentje
 

Verloren voorwerpen 
- gehoorapparaat
- portemonnee 
 
Voor gevonden/verloren sleutels 
kunt u binnenlopen gedurende 
onze openingstijden.

Procedures
Ter inzage en informatie

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

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt be-
lang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij anders in de publicatie staat ver-
meld): College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het 
kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ont-
staat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet 
worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)

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

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen 
indienen. De zienswijze kunt u richten aan:
College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode
U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerpbesluit 
ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men verzoeken de 
persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt be-
lang. 
Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.

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

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

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na de datum 
van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. Het 
kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie ont-
staat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening moet 
worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij:
- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd. 

GGD  vaccineert mannen tegen 
hepatitis B op Roze Maandag

GGD Hart 
voor Brabant 
vaccineert tij-

dens de Tilburgse Kermis op Roze 
Maandag, 25 juli, gratis man-
nen die seks hebben met mannen 
(MSM) tegen Hepatitis B. De GGD 
hoopt zoveel mogelijk MSM te 
bereiken, omdat zij een verhoogd 
risico lopen op Hepatitis B. De gele 
GGD-bus staat op de Spoorlaan 
aan de stationszijde. Samen met 
Stichting Roze Maandag verloot 

de GGD een ballonvaart over de 
kermis onder mannen die daar hun 
eerste vaccinatie halen.

Vanaf 13.00 uur zijn de mannen 
welkom voor de vaccinatie. Maar 
ook voor informatie over soa en 
het gratis soa-onderzoek. Deze 
actie komt voort uit een lande-
lijke campagne van het Ministerie 
van VWS, gecoördineerd door het 
RIVM/CIb.

Gezondheid
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Historische beelden

Wie herkent deze ruiter van de Staffanfare van de NCB 
en wanneer en waar was dit? 

U kunt uw reactie sturen naar redactie@demooirooi-
krant.nl of
henny@fotorooi.nl. 
U bent ook welkom op ons kantoor, Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Oplossing week 27
De zuster rechts onderin is zuster Lucia. De familienaam is Jaan-
tje van den Oever. Ze is geboren te Eerde. 
Oplossing kwam van Diny Sanders.

Oplossing week 28
De man op de foto is Jan van den 
Biggelaar. Hij was vroeger voor-
man bij drankenhandel de Leijer. 
Daarna werkte hij voor verschil-
lende boeren. Hij is geen echtpaar 
samen met de dame bij de put. Zij 
heet van der Heijden met haar ach-
ternaam, maar moet oom zeggen 
tegen Jan. Jan woonde aan een 
zijstraatje van de Hulst in Boskant.
Oplossing kwam van dhr. Berkvens.

De personen op de foto’s van deze 
week vormen geen echtpaar. Ze komen in ons fotoboek voor. De vrouw is Jans van der Velden - van der Heijden 
en de man werd Jan ooms genoemd door mama. Hij was de achterbuurman en heet Jan vd Biggelaar. Het paard 
was wel van mijn moeders oma Jans. De foto’s komen uit 1945.
Oplossing kwam van Twan Otten.

De man op de foto rechts is Jan van den Biggelaar. Hij is geen echtpaar samen met de andere vrouw. 
Zij heet Jans van der Velden – van der Heijden.
Oplossing kwam van Dhr. van der Velden.

MooiRooitjes

Diversen

Te koop/Te huur

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl

Workshops

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

Helmi Spee in spé, 
ben je al nieuwsgierig?

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

Gezocht

Hulpverlening

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

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

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

Te koop
Tuinbar € 100,-
06 - 20113927

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

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

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

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 21 juli begint ook bij TV-Meierij de vakantie. Dat betekent geen Rondje Rooi, maar u kunt 
wel terugkijken. Alle Ger Gedaon's van het afgelopen seizoen komen op werkdagen op de tijden van Rondje 
Rooi nog een keer langs. Op zaterdag en zondag worden het sport- en cultuurgala op deze tijden uitgezon-
den. In de week voor en tijdens de kermis wordt de film 'Bezopen?' nog een keer uitgezonden.
U kunt het nieuwe Rondje Rooi vanaf donderdag 21 juli dagelijks op de volgende tijden zien:

0.00 uur 12.00 uur 3.00 uur 15.00 uur
6.00 uur 18:00 uur 9.00 uur 21.00 uur

Vanaf 1 september is er weer een nieuw Rondje Rooi en kunt u ook kijken naar de eerste Ger Gedaon van 
het nieuwe televisieseizoen 2011/2012.
TV-Meierij is te ontvangen via de glasvezel op kanaal 559 en via de kabel op 256 MHz.  

Zomerconcert op het Smitsorgel  
In de reeks van zomerconcerten is 
er op zaterdagmiddag 23 juli aan-
staande opnieuw een orgelconcert  
in de H. Martinuskerk (Centrum) 
in Sint-Oedenrode, georganiseerd 
door de Stichting Smitsorgel. Het 
monumentale orgel (1839) wordt 
deze zaterdag  bespeeld door Tom-
my van Doorn (1990) uit Liempde.

De basis voor zijn orgelspel vond 

plaats op het Smitsorgel van de 
H. Petruskerk in Boxtel. Tommy 
van Doorn studeerde zowel orgel 
als piano aan het Fontys Conser-
vatorium in Tilburg. Als vaste or-
ganist is Tommy van Doorn ver-
bonden aan de Moeder Godskerk 
in Roosendaal.  Hiernaast treedt 
hij op als begeleider en solist. Het 
afgelopen jaar werkte hij o.a. mee 
aan uitvoeringen van het Requiem 

van Fauré  en de Petite Messe So-
lennelle van Rossini. 

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

boskantseweg 92, 5492 VC, Sint-Oedenrode, tel: 0413-474501

7 dagen in de week 24- uurs service

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

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

SKOSO en basisschool Boskant gaan enquêteren 
Eerder stond in DeMooiRooiKrant 
al een oproep aan ouders in Bos-
kant om hun peuters aan te mel-
den voor de peuterspeelzaal in het 
kerkdorp. SKOSO vond het tijd-
stip, met het oog op de vakantie, 
ongelukkig gekozen. Daarom gaan 
ze samen met de directeur van de 
basisschool, Ellie Bosmans, in sep-
tember een enquêteformulier stu-
ren naar alle ouders in Boskant. Er 
wordt onderzocht of er behoefte is 

aan brede opvang.
    
De oproep aan de ouders luidde 
als volgt:  SKOSO gaat na de zo-
mervakantie starten met een on-
derzoek naar mogelijkheden om de 
peuterspeelzaal in Boskant ook ná 1 
januari 2012 te laten voortbestaan. 
Het is daarbij van belang dat we 
weten hoeveel peuters er daadwer-
kelijk gebruik willen gaan maken 
van deze voorziening. Daarvoor 

zijn concrete aanmeldingen nodig. 
Daarom vragen we alle ouders hun 
kinderen zo snel mogelijk aan te 
melden voor de peuterspeelzaal in 
Boskant. Aanmelden voor de peu-
terspeelzaal: Stuur een email naar 
regiooostbrabant@kinderopvang-
humanitas.nl en 
info@Sint-Oedenrode.nl met naam, 
adres en geboortedatum van het 
kind en de vermelding dat het gaat 
om peuterspeelzaal Boskant.

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

Kijk voor de allermooiste 
kinderkunst op 
www.kiekeboekunst.nl.

Verloren voorwerpen kunt 
u GRATIS 

aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl

  Voor Rooienaren, 
            Door Rooienaren 
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Verantwoord vee met vinnen dichtbij huis

Niet alleen de Noordzee, maar 
ook de andere zeeën worden lang-
zaamaan leeggevist. Regelmatig 
wordt de alarmklok geluid. Op 
kleine schaal worden er maatrege-
len genomen, maar nog lang niet 
genoeg. Heel dichtbij huis zijn ze 
al bezig om een voorschot te ne-
men op de toekomst. De familie 
Foolen heeft namelijk een duur-
zame viskwekerij. Iedere week 
kweken ze dertig ton Claresse, 
een nieuwe vissoort die het best 
te vergelijken is met een catfish. 

Jaren geleden wilden Toon en An-
nemiek Foolen hun varkensbedrijf 
aan de Brouwerskampweg uit-
breiden, maar om verschillende 
redenen waar ze zelf niet om ge-
vraagd hadden ging dat niet door. 
Natuurlijk moest er wel brood op 
de plank komen. Ze maakten een, 
vooral voor die tijd, aparte keuze. 
In 1996 begonnen ze een paling-
kwekerij. In 1999 kwam er zelfs 
nog een vis bij, de Tilapia. Bij Foo-
len werd die gekweekt zonder an-
tibiotica op een zo duurzaam mo-
gelijke manier. De prijs was daarom 
hoger dan een ‘normale’ vis uit de 
zee. Voor een consument moeilijk 
te begrijpen, de verkoop bleef ach-
ter en dus werd het tijd voor een 
volgende stap. Besloten werd om 
over te stappen naar een totaal 
nieuwe vissoort, de Claresse.

De Claresse is een echte zoetwa-
tervis die niet in het wild voor-
komt. Bij drie bedrijven in Neder-
land wordt deze vis gekweekt. 
Geheel duurzaam en zonder toe-
voegingen van antibiotica. Grote 
winkelketens als Emté, C1000 en 
Jumbo hebben de vis in de schap-
pen liggen. Ook plaatselijke res-
taurants als Flavours, Brasserie de 
Beleving en de Pelgrim hebben de 
vis op de kaart staan. Steeds meer 
mensen kopen de vis en raken er 
mee bekend. Ook de Claresse is 
ietsjes duurder als een andere wit-
vis zonder graat, maar er zit een 
milieubewuste gedachte achter. 

Zowel Annemiek als Toon volgde 
een cursus om de vis goed te kun-
nen kweken, maar veel dingen 
vonden ze zelf uit. Hoe moet deze 
pomp gemaakt worden? Hoe krij-
gen we de vis nog beter? Samen 

met hun kinderen Mark, Myrna, 
Frank en Geert runnen ze het be-
drijf. Iedereen helpt zo nu en dan 
mee. Samen hebben ze een eigen 
manier van werken ontwikkeld. 
Daarbij staat één ding centraal; de 
vis mag er niet onder lijden.

De kleine vissen leven de eerste 
paar weken in een hal apart van de 
iets oudere vissen. Klein als ze zijn 
dartelen ze rond in een immens 
grote bak met water. De Claresse 
is een heel actieve vis, vooral als ze 
gevoerd wordt. Dat gebeurt bij de 
jonge vissen op één centrale plek 
in de bak. Met duizenden tegelijk 
eten ze gretig. Wanneer de vissen 
een paar weken ouder zijn vertrek-
ken ze naar het volgende stadium. 
Ze komen met tienduizend vissen 
samen in een bak met 70.000 liter 
water. Vier keer per uur worden de 
bakken van schoon water voor-
zien. Dat is een constant lopend 
proces, waar een enorme wa-
terzuiveringsinstallatie zorg voor 
draagt. Zes keer per uur worden 
de vissen gevoerd door een ma-
chine. Niet meer centraal op één 
punt, maar sproeiers over de ge-
hele lengte van de bak verspreiden 
het voer. Zo beschadigen de vis-
sen, die inmiddels een stuk groter 
zijn geworden, elkaar niet. 24 Uur 
loopt deze cyclus door. 

In de ruimte waarin de vissen leven 
is het bijna donker. Volgens Anne-
miek heeft de universiteit in Wage-
ningen onderzocht dat de Claresse 
dat fijner vind. Het is toch al een 
onrustige vis en felle lampen zor-
gen voor stress. Ze worden rustig 
van het weinige licht en dus merk 
je dat uiteindelijk aan de kwaliteit, 
die koste wat kost gewaarborgd 
moet worden. Natuurlijk willen 
Toon en Annemiek dat het liefst 
nog meer verbeteren. Daarom zijn 
ze altijd op zoek naar nog betere 
manieren om de vis te behandelen. 
De voersamenstelling speelt daarin 
een belangrijke rol. Zo nu en dan 
wordt dat bijgesteld, wanneer dat 
beter is voor de vis.

De verkoop van de vis in verschil-
lende winkels verloopt inmiddels 
steeds beter. Duurzaamheid is een 
thema dat steeds meer mensen 
aanspreekt en de consument wil 
dan ook meer betalen als ze we-
ten dat de Claresse niet uit de zee 
komt. Het Wereldnatuurfonds be-
veelt de vis aan. Een betrouwbare 
en belangrijke partner. Toon en 
Annemiek zijn erg trots op hun ‘ei-
gen’ vissoort. Ze verdienen er hun 
boterham mee, maar ze zijn extra 
trots dat het op een duurzame ma-
nier gebeurt.

www.claresse.eu

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

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

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

LEEGVERKOOP BADKLEDING 
Speedo, Tweka, Adidas en Hom:

 

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

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

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

Alle kinderbadkleding 
12,50 p/st. of voor 2 stuks 19,95

Hertog Hendrikstraat 1b

Voor bloemen en planten, 

voor binnen en buiten

Kunt u bij ons terecht

    

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

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Haal de  zon  in huis!
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Social media 
heeft ook zijn 
invloed in Rooi

Met de komst van web 2.0 ra-
ken steeds meer mensen digi-

taal met elkaar verbonden. Het laatste jaar zelfs 24 uur per dag 
en 7 dagen in de week door de toename van internetverkeer op 
de smartphones. Dus waar je je ook begeeft, we hebben altijd en 
overal direct toegang tot alle kennis van het web. En dat is veel, 
veel meer dan we vaak denken…

Neem nu Youtube: iedere minuut van de dag komt er wereldwijd 35 
uur aan video’s bij! Zoek eens binnen Youtube op ‘oedenrode’. Tus-
sen de videos van Omroep Brabant, ED-TV en TV-Meierij verschij-
nen steeds vaker filmpjes van ‘gewone’ Rooienaren en die worden 
ook goed bekeken.
Zo kunnen we een motor op de ventweg langs de A50 zien scheuren 
(33.000 x bekeken), heeft iemand op de Kermis gefilmd wat 22.000 
hits opleverde en is het een ideale manier om je eigen carnavalskra-
ker te lanceren. De zingende bakker uit Rooi kreeg ook al meer dan 
20000 kijkers.
Maar de echte pareltjes die er nu aankomen zijn de live beelden. Zo 
‘gewoon’ als het al voor veel Rooienaren is om een foto te twitteren, zo 
gewoon gaat het de komende jaren worden om in plaats van een foto, 
live videobeelden te verspreiden. Waar we vroeger het nieuws verna-
men via de krant en het journaal, kunnen we het nu ook vernemen van 
de twitterende wandelaar. Iedereen wordt een beetje de NOS…
Veel mensen van de oude generatie houden hun hart vast met al 
deze openheid. Soms terecht omdat niet iedereen zich bewust is 
van de kansen en bedreigingen van internet. Anderen zien met lede 
ogen hun machtspositie veranderen. En de groep die iets te verber-
gen heeft roept om privacymaatregelen. Maar deze doorbraak van 
openheid is niet meer te stoppen, zelfs niet door overheden die dat 
zouden willen.

Met de komst van social media krijgen we totaal nieuwe verhou-
dingen binnen gemeenschappen, organisaties en verenigingen. Het 
aloude ‘kennis is macht’ werkt steeds minder, de nieuwste generatie 
vergaard zelf de kennis via sociale media en verkrijgt juist gezag door 
deze kennis met anderen te delen. Het zijn niet alleen de filmpjes, 
maar vooral de kennisdeling via Twitter die de macht verdeeld over 
de meelezende bevolking. De deler krijgt extra volgers en gezag is 
het nieuwe principe van de generatie 2.0
Dit gaat zóver dat bestaande dictaturen versneld omver worden ge-
worpen (Arabische lente). Via Twitter en Facebook werden de gru-
welijkheden van het regime in bv. Egypte getoond, terwijl de staats-
televisie imagoverhogende documentaires van de leiders uitzond.
Er ontstaan andere culturen. Zij worden hiertoe gedwongen door al 
deze veranderingen. 
Het zijn deze technische ontwikkelingen die de cultuur verandert… 
Sociale media verandert zelfs in Rooi in rap tempo de politieke, soci-
ale en maatschappelijke verhoudingen. Het brengt mensen bij elkaar 
op basis van kennisdeling = gezag  i.p.v. macht of positie. En dat is 
niet alleen wennen voor veel mensen. Het is vooral ook aanpassen 
aan de nieuwe werkelijkheid met ongekende mogelijkheden.

Sint-Oedenrode
SOCIAL MEDIA

Brabantband klimt langzaam maar zeker uit het dal

Moederziel alleen zit Piet Claessens 
in de grote zaal van Mariëndael. 
Om hem heen staan lege stoelen 
opgesteld in een halve cirkel. De in-
structeur van de Brabantband is zich 
aan het voorbereiden op de repeti-
tie van maandagavond. Het aanblik 
van de lege zaal is mistroostig. Ge-
lukkig moeten de muzikanten nog 
komen, maar dit was meer dan een 
jaar geleden het schrikbeeld van 
het showkorps. Het ging namelijk 
bar slecht met de vereniging. Lang-
zaam maar zeker klimmen ze weer 
uit het dal.

In de ruimte naast de grote zaal 
bevindt zich het thuishonk van de 
Brabantband. Voorzitter Cor Mark-
graaff zit er te kletsen met zijn zoon 
en twee van de jongste leden. Aan 
de muur hangen allerlei Brabant-
band- relikwieën, zoals mini-tenues 
uit vervlogen tijden en recente en 
oude foto’s van het korps. Een groot 
verschil is zichtbaar. Door de jaren 
heen is het ledenaantal aardig ge-
slonken. Zelfs dusdanig sterk dat 
de stekker er bijna uit moest. Cor: 
“Vorig jaar mei hadden we eigenlijk 
geen bestaansrecht meer. We had-
den dertien muzikanten boven de 
achttien en vier jeugdleden die nog 
te jong waren om met de groten 
mee te doen. Dat waren er veel te 
weinig. Het showkorps in Best had 
dezelfde problemen. Daar kwamen 
we achter toen we met hen in ge-
sprek kwamen. We besloten om 

samen te gaan werken zolang het 
nodig is. Het is dus geen fusie, maar 
een samenwerkingsverband.”
Twee verschillende culturen kwa-
men met elkaar in aanraking. Twee 
culturen met een zelfde doel voor 
ogen; mooie muziek maken. “Ge-
lukkig was er meteen een klik”, al-
dus de voorzitter. “Maar het was 
uiteraard ook erg wennen. Zij speel-
den weer andere nummers dan wij 
en andersom. Nu spelen we num-
mers van elkaar en treden we in 
beide dorpen op. Daar heten we de 
Eendracht en hier gewoon de Bra-
bantband. We zijn tot elkaar veroor-
deeld, zolang het nodig is.” 

Piet Claessens is al 27 jaar lid. Het 
deed hem pijn dat ze deze noodza-
kelijke beslissing moesten nemen. 
“Ik heb van huis uit mee gekregen 
dat de muzikanten van het plaatse-
lijke korps uit het dorp zelf moeten 
komen”, uit de geboren Limburger 
zijn gevoel. “Het was voor mij dan 
ook moeilijk te accepteren. Maar ik 
wist wat de oorzaak was. We moes-
ten wel, want we hadden elkaar no-
dig. Vroeger speelden we met zo’n 
zestig tot zeventig man. Die tijden 
waren allang voorbij. Met vijfen-
twintig man kun je nog zelfstandig 
optreden, maar met minder wordt 
het erg lastig.” 

De Brabantband kwam in de pro-
blemen toen grote groepen tegelijk 
stopten. Daar zaten ook jeugdige 
vriendengroepen bij. Zij gingen stu-
deren, hadden andere interesses of 
stapten over naar een carnavals-
kapel, volgens Piet een compleet 
andere tak van muziek maken. Een 
aantal jonge en goede muzikanten 
stapten over en ook dat deed zeer. 
Piet: “Vroeger had je veel minder 
keuzes te maken. Toen was het 
voetballen of muziek maken. Tegen-
woordig kun je van alles doen. Ook 
al zijn er kinderen die bij de Brabant-
band willen, ze moeten van hun 
ouders vaak kiezen. Regelmatig valt 
de keuze op iets anders.” Over het 
algemeen is de muziekkwaliteit van 
de Brabantband een stuk hoger dan 
de gemiddelde carnavalsclub. Dat 

zit hem vooral in de frequentie van 
het oefenen. Daarnaast is het show-
korps het muzikale uithangbord van 
de gemeente. Bij allerlei officiële 
gelegenheden, zoals de intocht van 
Sinterklaas, is de Brabantband aan-
wezig. Die rol vervullen ze nu ook in 
buurgemeente Best.

Leden van de Brabantband doen er 
alles aan om jeugd aan te trekken 
en te behouden. Ieder jaar nemen 
ze deel aan Jeugd Creatief, een 
initiatief van de gemeente om kin-
deren in aanraking te laten komen 
met het Rooise verenigingsleven. 
Ook organiseren ze eens per jaar 
een kindermiddag. De jeugdleden 
mogen dan eigen vriendjes en 
vriendinnetjes uitnodigen. De laat-
ste keer zijn ze samen gaan schaat-
sen. Martijn Deitners (11) en Bart 
van Helvoort (10) zijn twee van de 
vier jeugdleden. Allebei spelen ze 
de kleine trom. “Ik vind het leuk 
bij de Brabantband”, zegt Martijn. 
“Ik zag ze op de markt spelen bij 
het zestigjarig bestaan en toen 
dacht ik: dat wil ik ook! Toen ben 
ik ze achterna gelopen om te vra-
gen of ik lid mocht worden.” Bart 
verklaarde ooit beroemd te willen 
worden. “En het lopen door de 
straten  vind ik mooi!”, roept hij. 
Ondertussen maken de oudere 
leden zich klaar voor de repetitie. 
Veel stoelen in de grote zaal zijn 
inmiddels gevuld, maar nog lang 
niet allemaal…

Tiende Vierdaagse voor Nel Bruins
De 73-jarige Nel Bruins – de Wit 
hoopt dit jaar voor de tiende keer 
de Vierdaagse van Nijmegen uit te 
lopen. Als voorbereiding liep ze de 
Vierdaagse van Sint-Oedenrode. 
Ook liep ze dit jaar de Vierdaagse 
van Texel en traint ze iedere week 
60 km om getraind aan de start 
te verschijnen. Daarna geniet ze 
steevast van een heerlijk wijntje 
op het terras. 

Jan Ebbenn
Fotograaf

Tartwijck 89
5491 EJ Sint-Oedenrode
T: 0413-47 56 06 E: jan@jefotografie.nl
M: 06-42 06 28 33 I: www.jefotografie.nl

JE fotografie voor al uw evenementen, familieportretten, glamourportretten, 
bedrijfsfotografie, reportages en productfotografie.

Fotograaf DeMooiRooiKrant en MooiRooi.nl
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Spetterende circusvoorstelling Zevensprong

Ook al kwam de regen met bakken 
naar beneden, onder de kleurige 
paraplu’s waren dinsdagavond rij-
en bekenden van kinderen van de 
Zevensprong op weg naar manege 
de Pijnhorst. Even later tijdens de 
voorstelling stonden ze trots te la-
chen. Je zag ze denken: “Kijk die 
kennen wij:  Die jongen met dat 
clownspak aan, met die te grote 
zakken, die nu op een bal loopt! 
En: dat ‘tijgermeisje’ dat op een 
koord danst dat is mijn vriendin-
netje!”  Dinsdagavond 12 juli was 
manege de Pijnhorst omgetoverd 
tot een echt circus. 

Samen met medewerkers van cir-
cusschool Tadaa! kozen kinderen 
een echte circusact uit. Van bal-
lopen, diabolo, trapeze en jong-
leren tot bijvoorbeeld goochelen, 
éénwielrijden, koorddansen of 
acrobatiek.  Ze maakten er samen 

met de leiding een echte act van. 
Geschminkte gezichten, prachtige 
kostuums en echte circusmuziek 
maken het helemaal af.   

Voorzitter van de Zevensprong 
Martin van Hastenberg: “We heb-
ben van Kiwanis een groot geld-
bedrag gekregen waardoor we de 
circusschool dit jaar konden uitno-
digen. Het zijn professionele men-
sen met veel ervaring en enthou-
siasme. Hierdoor wordt er in korte 
tijd iets neergezet. Dat is mooi om 
te zien. Het feit dat we weer gratis 
gebruik kunnen maken van ma-
nege de Pijnhorst is natuurlijk ook 
geweldig.  Het is alleen jammer dat 
het weer zo slecht is. Zo’n voor-
stelling moet je buiten geven. Dan 
heb je ruimte voor een tribune. 
Het is wel prachtig dat er zoveel 
publiek is. Bijna duizend mensen 
zijn er geteld!” 

Zevensprong heeft twee nieuwe 
ereleden

Marcia Voets en Carla van Heesch 
zijn afgelopen vrijdag benoemd 
tot erelid van de Zevensprong. 
Zij kregen van wethouder Jeanne 
Hendriks een zilveren speldje, 
omdat ze 25 jaar lid zijn van de 
kerngroep. Beiden kregen daar-
naast een bos bloemen en luid 
applaus van alle kinderen, de rest 
van de kerngroep en de leiding. 
Eenmaal buiten op het schoolplein 
van de Odaschool werden ze ook 
nog door de brandweer ‘gehul-
digd’. Ze werden verrast met een 

erehaag van water. Carla: “Ik wist 
wel dat er iets stond te gebeuren, 
maar dat ik zo’n mooi speldje zou 
krijgen had ik niet verwacht. Ik zit 
al 25 jaar met veel plezier bij de Ze-
vensprong. Het is altijd een drukke, 
maar zeer dankbare week. Nu ben 
ik begin veertig en ooit zal ik wel 
eens stoppen. Volgend jaar ben 
ik nog volop van de partij, maar 
daarna wil ik het iets rustiger aan 
gaan doen. Een rol op de achter-
grond lijkt me dan wel geschikt.”

Vervolg voorpagina

De Zevensprong: een natte, maar superleuke 
jubileumweek

Geduldig zaten de kinderen op een 
rij tijdens de slotceremonie van de 
Zevensprong in de sportzaal van 
de Odaschool. Aandachtig luis-
terden ze naar de woorden van 
spreekstalmeester Martin en keken 
ze naar de huldiging van verschil-
lende leiders en kerngroepleden. 
Er stond voor de kinderen nog één 
ding op het programma. Buiten 
stond de brandweer hen met grote 
brandslangen op te wachten. Alsof 
er nog niet genoeg water was ge-
vallen in de voorbije dagen. 

Het slotstuk was inderdaad teke-
nend voor de hele Zevensprong-
week. Hoewel het tijdens de ope-
ning op dinsdagochtend nog droog 
bleef, regende het vanaf dinsdag-
avond vrijwel continu tot en met 
donderdagnacht. Gelukkig was het 
vrijdag droog. Toch mocht de regen 
de pret niet drukken. De kinderen 
vermaakten zich opperbest. Op 
dinsdagavond gaven ze een spet-
terende circusact, op woensdag 
vermaakten ze zich met een zes-
kamp in de manege en donderdags 
gingen ze spelen in Berg en Dal. In 

de Tivoli, een veredelde  in- en out-
door speeltuin.
Het gevarieerde programma kreeg 
op vrijdag een vervolg met een vos-
senjacht door het dorp. De kinde-
ren en hun begeleiding kwamen de 
meest Koninklijke figuren tegen. 
De organisatie kijkt terug op een 
fantastische week. Het jubileum is 
op indrukwekkende wijze gevierd. 
En de kinderen? Die droomden 
’s nachts vrijwel zeker over prinsen 
en prinsessen en over koningen en 
koninginnen. Het was een natte, 
maar superleuke week. 
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1 VOOR
 29,-

2 VOOR
 45,-

3 VOOR
 60,-

VRAAG UW JUWELIER NAAR DE COMPLETE COLLECTIE

www.rabinovich.nl

MIX&MATCHRabinovich zomeractie!

RUIMTE GERESERVEERD VOOR LOGO EN ADRESGEGEVENS VAN DE JUWELIER

 Borchgrave 39  Sint-Oedenrode  tel: 0413-471222

Camping-Tour Rooi

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

De Graspol: wát een uitzicht!
De piepjonge camping De Graspol 
ligt als eerste op onze route. Bij de 
eerste caravan waar we de voor-
tent binnengluren is het al raak. 

Ria Deckers, aangenaam.
Waar woont u? 
“In Sint-Willibrord. Daar ben ik 
ook maar inboorling hoor, ik ben 
geboren in Amstelveen en mijn 
man Jan in Amsterdam. Maar ik 
ben hier ook al een beetje ingebur-

gerd, we staan hier pas een week 
en ik heb het al over ‘Rooi’ haha”.

Hoe bent u in deze uithoek van 
Nederland terecht gekomen? 
“Via internet. Vorig jaar vonden 
we het hier nog te kaal, nu wordt 
dat al beter. Maar wat is het hier 
lekker ruim, wat groen, en wat een 
weids uitzicht! Voor de rust? Ja, 
dan zit je hier ook goed.”

Over groen gesproken: wist u dat 
Rooi in 2000 het groenste dorp 
van Europa was? 
Ze is verrast en draait de rollen in 
het interview even om. Na wat bij-
praten toont ze haar hobby: schil-
deren. Ze legt de laatste hand aan 
een giraffe. In de voortent ligt een 
laptop. “Jan computert graag. En 
ik was net aan het zoeken naar 
winkels. Maar we zijn al in het 

dorp geweest hoor. Wat mooi, 
en gemoedelijk, ook de mensen 
hier.”De week ervoor heeft het 
veel geregend en veel kampeer-
ders hebben hun biezen gepakt. 
“Als het weer opnieuw omslaat 
vertrekken we. Maar anders blij-
ven we nog een week. Het is hier 
ook zo schoon, en de eigenaar en 
zijn vrouw zo behulpzaam.” 

Komen jullie volgend jaar terug? 
“We verkennen elk jaar een ander 
stukje Nederland, maar als het hier 
zo goed blijft bevallen zou dat zo-
maar kunnen!” Haar man Jan komt 
aangelopen, stemt in met de sa-
menvatting van zijn vrouw en gaat 
samen met haar op de foto. Twee 
positivo’s, helemaal in vakantie-
stemming. 

Smitsorgel: Een juweel in Rooi    

Afgelopen zaterdag werd het “ Smitsorgel” 
in de Martinuskerk (centrum) eens in het 
zonnetje gezet terwijl buiten, dezer dagen, 
nu en dan herfstige taferelen afspelen. 
Zoals iedereen dient te weten beschikken 
wij in Rooi over een instrument van monu-
mentale waarde, (door de overheid erkend 
monument). Een kleurrijk orgel dat laat 
achttiende-eeuwse kenmerken heeft met 
een brede algemene klankindruk, maar in 
1839 is gebouwd door Frans Smits waarbij 
de kast van Rooise hand is, gemaakt door 
timmerman Engels. Het houtsnijwerk is van 
de Belg Peeters.

Na enig verval is in 2001 na een restauratie 
het orgel weer in volle glorie in gebruik ge-
nomen nadat velen in Rooi en van daarbui-
ten door grote inspanning het geld daarvoor 

bijeen brachten.
De Stichting Smitsorgel die zich inzet voor 
behoud van het instrument wil de belang-
stelling voor de orgelmuziek levendig hou-
den. Daarom worden o.a. jaarlijks tien tot 
vijftien concerten gegeven, sommige met 
medewerking van andere muziekdisciplines. 
De stichting laat zich adviseren door een 
programmacommissie. Ook wordt samen-
gewerkt met de “Vriendenkring Smitsorgel” 
en niet te vergeten de huidige sponsor 
“Wovesto” en het Roois Kultuur Kontakt.
Afgelopen zaterdag werd, in het kader van 
het concertprogramma 2011, het concert 
verzorgd door Ton Harterink.(Veghel) Ton 
Harterink is geboren in 1939 in Zeddam. On-
geveer tien jaar geleden is hij begonnen met 
orgelstudie aan de regionale muziekschool 
te Veghel, alwaar hij lessen volgde bij Wil-
lem Hormann en Leo Spoor. Hij is organist 
in de Bongerd/Cunera en de Abdij in Hees-
wijk en verder in de parochiekerk in Eerde. 
Hij gaf concerten in St. Oedenrode, Schijndel 
en op het orgel van de Sint-Janskathedraal in 
's-Hertogenbosch. Verder heeft hij meerdere 
malen meegewerkt aan radio-uitzendingen 
vanuit de Abdij te Heeswijk.
Nadat hij eerder deze maand op het be-
kende Smitsorgel in Schijndel speelde, was 
nu ons eigen orgel aan de beurt voor een 
concert met een mooie keuze aan orgel-
werken. Iedereen heeft natuurlijk een eigen 
voorkeur, maar de afwisseling in de gekozen 
werken sloten aan bij ieders smaak. Het was 
een boeiend en gevarieerd programma. Met 
een hartelijk applaus waardeerden de vele 
bezoekers van het concert zijn bijdrage in de 
zomerserie op het Smitsorgel. De concert-
serie is een onmisbare bijdrage aan cultuur 
in Rooi.

CAMPING
TOUR

ROOI



Woensdag 20 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe16 Rooi2000

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

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

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Hertog Hendrikstraat 2
tel. 06-25238369

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Borchmolendijk 20
tel. 0413-486054

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Heuvel 32
tel. 0413-479291

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

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

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

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

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

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

Het team van Muller Mode heet u welkom en helpt u graag met het maken van een passende keuze. Ze laten graag de collectie zien 
onder het genot van een heerlijke espresso, cappuccino of wellicht een glaasje prosecco.
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Markt 14 
tel. 0413-472783

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

Mgr. Bekkersplein 6b
tel.  0413-471595

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Kofferen 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

HET GEHEIM VAN DE           VAKMAN

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

Heuvel 32, Sint-Oedenrode,

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

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

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

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

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

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

Compleet 
verzorgd

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

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

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

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nlwww.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

www.rooi2000.nl

Kofferen 22
tel. 0413-477902
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Na Roemrijk Rooi een dubbel CD
Het boek Roemrijk Rooi is klaar. In 
de tijd van 2 weken zijn er reeds 700 
boeken van verkocht. Ze zijn te koop 
bij ’t Paparas, op de Markt in Rooi. 
Een volgende stap in het project is 
het uitbrengen van een dubbel CD, 
met daarop 35 tracks over Rooi.  35 
Rooise liedjes, die  gedurende de 
laatste jaren verzameld zijn.

Er zitten liedjes bij over Boskant, 
Rooi, Olland en Nijnsel. Er zitten 
luisterliedjes bij er zitten meezin-
gers bij er zitten clubliederen van 
alle Rooise voetbalclubs bij, er zit-
ten liedjes bij die een stukje van de 
Rooise geschiedenis vastleggen: 

wat te denken van de Roofmoord 
in Rooi, of het Stedenspel, een lied 
over Mgr. Bekkers die de eerste keer 
in de hoedanigheid van bisschop in 
Rooi kwam, geluidsfragmenten van 
dichters Thieu Sijbers en Bertus van 
der Zanden, een geluidsopname 
van de Rooise klassieke zanger 
Gerard van de Berk…kortom een 
waar archief van Rooise liedjes of 
liedjes over Rooi ,sommige nieuw 
de meeste heel oud. Sommige lied-
jes zijn overgenomen van bestaan-
de geluidsdragers , maar de meeste 
liedjes zijn totaal opnieuw gearran-
geerd en opnieuw opgenomen. 

Rooienaren worden  in de gele-
genheid gesteld deze dubbel CD 
bij voorinschrijving te kopen.
Hij gaat straks € 25,- kosten, bij 
voorinschrijving kost hij € 22,50. 
Wanneer U hem nu bestelt krijgt 
U van de stichting van tevoren 
een rekening en daarbij een te-
goedbon. Deze tegoedbon kunt 
U  later inleveren tegen de CD , bij 
Roxs Elektro. De CD komt uit: eind 
oktober. Dit jaar. Via de plaatse-
lijke media zal dit gemeld worden. 
Bestellen kan via : roemrijkrooi@
hotmail.com met vermelding van 
naam, adresgegevens , postcode 
en het aantal te bestellen CD’s.

The Blue Stars 

Een mix van muziek, cabaret, nostalgie en humor

Vroeger traden ze op in ‘het 
Leeuwke’ op Nijnsel kermis, in 
november treden ze op in Son en 
Breugel: the Blue Stars. The Blue 
Stars, nooit van gehoord, zult u 
denken, en toch ze zitten in uw 
bloed, ongemerkt. U kent ze van 
radio en televisie (reparaties).  

Toen Harrie Sijbers, conferencier, 
tonprater tijdens de Zittingsavon-
den in Son, kunstenaar en gale-
riehouder, een menneke van een 
jaar of zeven was, ‘werkte’ hij als 
glazenspoeler op de kermis in Nijn-
sel. Daar, in café ‘t Leeuwke (de 
buurman) speelde een orkestje: 
The Blue Stars. Harrie Sijbers: “Ik 
was nog maar een ventje, had nog 
nooit iets meegemaakt en ik stond 
met open mond te kijken. Dat dát 
allemaal kon, wereldartiesten in 
mijn ogen.. Ze droegen van die 
blauwe jasjes -we hebben ze pre-
cies zo laten namaken- en die men-
sen maakten niet alleen muziek, ze 
entertainden ook: ‘Goede avond 
dames en heren, komt u verder, 
komt u verder’. .Ik vond het gewel-
dig en nu eindelijk kunnen we The 

Blue Stars nieuw leven inblazen.” 
Die ‘wij’ zijn Harrie Sijbers zelf, Rob 
Verschuren (eveneens bekend van 
de Zittingsavonden), Joost Egmond 
(gitaar/piano) en Benjo Plandsoen 
(gitaar/contrabas)

Harrie Sijbers: “Het verhaal dat 
we spelen is dat The Blue Stars een 
Comeback maken.The Blue Stars, 
een wereldband, maar wel uit Den 
Dungen. Het is een parodie. Tijdens 
de comeback komen de herinne-
ringen aan vroeger weer naar bo-
ven. Het dorp, het leven van toen, 
de pastoor, de catechismusles, het 
biechten, de dansles, de bakker uit 
het dorp ‘de Zingende Mik’ enz.
enz. Ik vertel over de band, hoe we 
de band oprichtten. Dat we Rob er 
bij vroegen, Rob had een Volkswa-
genbusje, spelen kon hij niet, maar 
dat was geen bezwaar, we hadden 
een busje nodig.”
The Blue Stars is geschreven door 
Harrie Sijbers, hij vertelt de grote 
lijn. Rob Verschuren vult aan met 
hier en daar een goede grap en te-
gen de achtergrond spelen Benjo 
Plandsoen en Joost Egmond de 

muziek. Muziek uit die tijd. Als 
Harrie Sijbers mijmert over Den 
Dungen vroeger, klinkt heel subtiel 
op de achtergrond Ons Dorp van 
Wim Sonneveld. Kippenvel.
De avond is een mix van cabaret, 
muziek, nostalgie en weemoed en 
dat alles in een vrolijke setting met 
aan het slot een milde boodschap, 
een boodschap dat we niet te be-
langrijk moeten doen, alles komt 
zoals het komt. De voorstellingen 
van 15, 16, 25 en 26 november in 
Dejavu zijn inmiddels uitverkocht. 
Er zijn 2 nieuwe voorstellingen ge-
pland op 2 en 3 december.

Kossen | Design

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

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

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

Adverteren in de regio? 
Dat kan via DeMooiRooiKrant!
DeMooiRooiKrant, uw partner in regionaal aderteren.

DeMooiRooiKrant biedt u als ondernemer de kans om ook 
in de regio voor aantrekkelijke prijzen te adverteren. Heeft u 
interesse om uw vleugels uit te slaan of om uw producten elders 
te promoten? Neem dan contact op met DeMooiRooiKrant via 
mail: redactie@demooirooikrant.nl of telefoon: 0413-479322. 

Er zijn veel interessante mogelijkheden tot doorplaatsing. 
In de volgende gemeenten met bijbehorende kerkdorpen kunt u 

via DeMooiRooiKrant adverteren: 
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gemeente Aalburg,
gemeente Asten,
gemeente Bergeijk,
gemeente Bernheeze,
gemeente Bernheeze,
gemeente Best,
gemeente Boxmeer, 
gemeente Boekel,
gemeente Boxtel,
gemeente Cuijk,
gemeente Deurne,
gemeente Dongen,
gemeente Geldrop – Mierlo,
gemeente Gemert – Bakel,
gemeente Gilze en Rijen,
gemeente Goirle,
gemeente Grave,
gemeente Haaren,
gemeente Heeze-Leende,
gemeente Helmond,
gemeente ’s Hertogenbosch,
gemeente Heumen,
gemeente Heusden,
gemeente Hilvarenbeek,
gemeente Laarbeek,

gemeente Landerd,
gemeente Loon op Zand,
gemeente Maasdonk,
gemeente Maasdriel,
gemeente Mill,
gemeente Neerijnen,
gemeente Nuenen,
gemeente Oisterwijk,
gemeente Oss,
gemeente Schijndel,
gemeente Sint-Anthonis,
gemeente Sint-Michielsgestel,
gemeente Someren,
gemeente Son en Breugel,
gemeente Tilburg,
gemeente Uden,
gemeente Valkenswaard,
gemeente Veghel.
gemeente Veldhoven,
gemeente Vught,
gemeente Waalre,
gemeente Waalwijk,
gemeente Werkendam,
gemeente Woudrichem,
gemeente Zaltbommel.
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MET VOLLE MOND....
Jane (1)

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Eén van de meest markante per-
soonlijkheden die ik mijn leven heb 
meegemaakt was Jane. Ik sprak 
haar altijd aan met “mevrouw”, al-
leen aan de telefoon gevolgd door 
haar achternaam, want ze had 
me geleerd dat het niet volgens 
de etiquette is om een dame in 
gezelschap bij haar naam te noe-
men. Buiten haar gezelschap had 
iedereen het over “Jane”. Wijlen haar man was een goede jachtvriend 
van mijn vader en zij nodigden elkaar over en weer uit in hun eigen 
jachtgebied. Jane en Theo woonden in de grote stad, maar hadden 
familie bij ons in het dorp en zodoende hadden wij hen leren ken-
nen. Ergens in haar leven werd Jane getroffen door kinderverlamming, 
waardoor ze mank liep en aan één oog blind werd. Zij was bepaald 
geen schoonheid, hetgeen nog werd versterkt door haar slonzige kle-
dij, haar eeuwige knotje en de weelderige haargroei op haar bovenlip 
(ze wilde ook altijd gekust worden, natuurlijk). Daarentegen was ze 
buitengewoon pienter en geletterd en had ze het geschopt tot procu-
reur-generaal aan de rechtbank. Haar man Theo zat in verzekeringen 
en had een gerenommeerde wijnhandel, met alle Franse topwijnen 
in het assortiment. Samen waren ze stervensrijk, ze bezaten kapitale 
panden in de stad en ook daarbuiten, tot een oude heerboerderij in 
Limburg en een vakantiehuis in Zuid Frankrijk toe. 
Theo stierf in het harnas, boven op zijn maîtresse, in heur apparte-
ment, hetgeen altijd een publiek geheim is gebleven, waarschijnlijk uit 
respect voor de persoon die hij was. (Ik ben er nog steeds van over-
tuigd dat Jane op de hoogte was van zijn buitenechtelijke relatie en 
dat op de een of andere manier heeft gedoogd.)  “Anyhow”- zoals zij 
placht te zeggen - Jane bleef haar echtgenoot ook na zijn dood op een 
voetstuk plaatsen en alles wat hij in zijn leven had bereikt probeerde 
zij te continueren. Iets, waartoe zij door haar chaotisch karakter totaal 
niet in staat was en wat er uiteindelijk toe leidde dat haar imperium 
in luttele tijd begon af te brokkelen. De schulden stapelden zich op, 
terwijl ze manmoedig weigerde afstand te doen van haar (overtollige) 
bezittingen. En zo speelde ze voorlopig de grote madame en gaf ze 
regelmatig parties in haar appartement aan De Kade, waarvoor ze 
de oude vriendenschaar van haar man uitnodigde. Zélf kwam ze dan 
steevast te laat, terwijl de gasten werden bediend door een gecharterd 
stel corpsstudenten, met namen die herinnerden aan Twentse textiel-
baronnen, maar waarvan een aantal haar bestal en bedroog.
Ze had een hond, “De Bá-háf”, een onbetrouwbaar en kaalverwend 
soort bouvier, die ze tot ieders verdriet overal mee naar toe zeulde. 
Tijdens één van haar parties zocht ‘n bevriende bierbrouwer het toilet 
en kwam per ongeluk op een van de slaapkamers terecht, waar een 
grommende Baf hem vals aankeek, zijn bouvier-snorharen onder de 
smurrie, omdat ie kennelijk had voorgeproefd van de schalen hors d’ 
oeuvre die door de catering alvast daar waren neergezet………(wordt 
vervolgd)

Gevulde eieren (altijd lekker, toch?)

12 eieren
150 boter, 75 gram  room
Peper, zout en worchester saus
2 eetlepels Heinz tomatenketchup
Ansjovisfilets en peterselie als garnering

Kook de eieren hard en laat ze schrikken onder koud water. Snijd de 
eieren over de lengte doormidden, haal de dooiers eruit en wrijf door 
een zeef. Klop de boter zacht en meng hier de dooiers  met de room 
en de ketchup door. Blijf kloppen tot je een smeuige massa hebt. Proef 
af met peper, zout en worchester saus. Spuit met een spuitzak dit 
mengsel terug in de eierhelften en garneer met ansjovisfilets en pe-
terselie
(Recept onleend aan “De Banketbakker” van Cees Holtkamp, maar 
met toevoeging van de tomatenketchup, volgens de opvatting van 
vriend Erik)

Albert Heijn nog 
  1 zondag open!

 24 juli

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van     8.00 tot 21.00 uur
Zondag van               15.00 tot 19.00 uur

Belle en het Beest bij Mariëndael
Persbericht Buitenpodium 
Mariendael, zaterdag 30 juli 2011 
week 30 Aanvang 15.00 uur, 
entree € 5,50 verkrijgbaar op de 
30 juli 2011. Belle en het Beest, 
Familievoorstelling

Ook dit jaar presenteert Marien-
dael weer een familievoorstelling 
op het buitenpodium. Ditmaal 
hebben zij toneelvereniging Ma-
riahout uitgenodigd die de beken-
de Musical Belle en het Beest zal 
vertalen.
Belle droomt van een wereld vol 
avontuur. Helaas gebeurt er in 
haar dorp nooit iets spannends.
Op een dag verdwijnt haar moe-
der. Een oude vrouw vertelt op het 
dorpsplein dat ze vlakbij het oude 
kasteel, achter de heuvels, een 
monster heeft horen brullen en 
een vrouwenstem in paniek heeft 

horen roepen. 
Belle weet zeker dat het haar moe-
der is en twijfelt geen moment. 
Ze besluit haar te gaan zoeken 
en komt  op haar tocht griezelige, 
grappige en wonderlijke wezens 
tegen. Want voorbij de heuvels ligt 
een hele bijzondere wereld, waar 
een arrogante prins voor zijn lief-
deloosheid werd gestraft en is om-
getoverd tot een beest. Wanneer 
hij de liefde van een vrouw kan 
winnen voor  het laatste rozen-
blaadje valt, zal hij weer een prins 
worden. Anders blijft hij voor altijd 
een monster...
Belle en het Beest is een mooie, 
grappige maar zeker ook span-
nende voorstelling! 
Het beroemde verhaal werd speci-
aal voor Toneelvereniging Maria-
hout bewerkt door Grietje Even-
wel. De muziek wordt verzorgd 

door Antoine van Moorsel. En de 
regie is in handen van Renate van 
Maasakkers.

Over Toneelvereniging Mariahout
Toneelvereniging Mariahout be-
staat bijna 40 jaar en brengt al vele 
jaren jaarlijks een volwassenen- en  
jeugd-voorstelling.
De spelersgroep, van de jeugd-
voorstelling, bestaat dit jaar uit 
15 enthousiaste spelers die samen 
met een 7 tal mensen achter de 
schermen Belle en het Beest gaan 
maken en spelen. Het bijzondere 
van de spelersgroep is dat deze 
voornamelijk uit enthousiaste jon-
geren bestaat.
Wil je meer over onze vereniging 
weten bezoek dan onze website 
en schrijf je in voor de nieuwsbrief.

www.toneelverenigingmariahout.nl

Kick-off Alice project
In de zomer van 2012, ook wel de 
Zomer van Alice genoemd, brengt 
elk openluchttheater dat aangeslo-
ten is bij de Vereniging Nederlandse 
Openluchttheaters (VNO), minimaal 
één theaterinterpretatie van Alice in 
Wonderland onder de aandacht van 
het publiek.  

De eerste enthousiaste reacties voor 

een optreden in Sint-Oedenrode zijn 
binnen, met 17 deelnemers hebben 
we een zeer geslaagde kick off ach-
ter de rug, de zomer vakantie houden 
we voor het bedenken van nog meer 
ideeën. Begin september starten we 
met de puzzel van het programmeren 
en uitwerken. Verrassend is dat van 
de mensen die verhinderd waren het 
merendeel in september snel wil aan-

sluiten. De Zomer van Alice gaat van 
start tijdens het Weekeinde van het 
Openluchttheater op zaterdag 2 juni 
en zondag 3 juni 2012.  

Allemaal een fijne vakantie.

Tot ziens tot Alice….

autoschade & cleaning

Tel +31641509755
E-mail  jwbotti@hotmail.com

E v e r s e s t r a a t  4 7 j   
5 4 91 S R  S i n t - O e d e n r o d e
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Hej hej Rooienaren en andere lezers van 
deze krant. Een nieuw verhaal een nieuw 
Zweeds avontuur.

Doel
Alle gasten die tot nu toe bij ons op 
Jannesland zijn ge-
weest hadden een 
“doel”. Je zou zeggen 
lekker vakantie vie-
ren! De meerderheid 
die hier komt, komt 
dan ook om lekker te 
wandelen, vissen of 
gewoon lekker zit-
ten in de zon voor de 
tent. We hebben al 
verschillende “doel-
groepen” gehad. Drie 
Amerikaanse gasten 
die de geschiedenis van hun voorouders aan het nagaan waren, 
voordat die van Zweden naar Amerika emigreerden. Ook de Zwe-
den reizen graag door eigen land. We hebben al verschillende 
Zweedse gasten mogen ontvangen die op doorreis waren van en 
naar familie, maar ook voor een doopfeest, bruiloft, examenfeest 
of een voetbaltoernooi. Een Nederlands stel die we hebben mo-
gen ontvangen had een mooi “doel”. Het vinden van een huis om 
net als wij permanent in Zweden te komen wonen. Vele huizen 
hebben ze bekeken. Er werd een bod gedaan op een huis waar 
hun oog op was gevallen. Na lang wachten kwam het verlossende 
telefoontje, het bod was geaccepteerd! Een stap dichterbij hun 
“doel” en kan ook voor hun het Zweeds avontuur beginnen... 

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!
Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde - Zweden

Luch
tpo

st
Nieuw bij Pieter Brueghel 

Theater voor volwassenen
‘Iets met toneel doen.’ Velen dromen er al jaren van. En daar blijft 
het vaak bij…Grijp nu deze unieke kans! Pieter Brueghel biedt komend 
cursusseizoen voor het eerst een cursus theater voor volwassenen aan, 
waar alle dromers en beginnende spelers vanaf 18 jaar welkom zijn.
Tijdens twintig bijeenkomsten wordt onder meer aandacht besteed aan 
verbeelding, teksttoneel, improvisatie en speltechniek. Door toneel te 
spelen leer je jezelf kennen en tonen. 

Toneel is presentatie! 
Alle kritische ogen zijn op jou gericht en juist op dat moment moet je 
goed uit je woorden komen. Een uitdaging die iedereen onder de knie 
kan krijgen. Weg met dat angstzweet! Ontdek de kick van staan voor 
wat je te zeggen hebt!

Aanvang: maandag 19 september 2011
Tijdstip:  19.30-21.30 uur
Duur:  20 bijeenkomsten van 2 uur
Docente: Annabelle Morvan
Locatie:  Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 in Veghel
Voor meer informatie en inschrijving: www.pieterbrueghel.nl 
of 0413-365675.

Clip Mode - Heuvel 11 
5492 AC  Sint-Oedenrode - tel: 0413 479098

Clip Mode gaat door met de opruiming

nu 50% korting
uitgezonderd accessoires

Specialist in: 
     tuinmeubelen
          Tuindecoratie

www.decogarden.nl
073-64 31829 / 0413-420284

Jane Addamstraat 3, 5491 DE, Sint-Oedenrode, Industrieterrein ‘de Kampen’, 
Geopend: maandagmiddag-woensdag-donderdag-vrijdag
vrijdagavond en zaterdag. 
Overige dag/avond na telefonische afspraak

 

 

 

 

 

 

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  

 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 

met reparatie. 

 

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

 

Flip van Dijk Dak- Loodgieter- en Rioolservice 

Ericastraat 16 

5482 WR Schijndel 
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Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 

 

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

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

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

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555

Het bestuur van:

“RONDJE ROOI”    
OLDTIMER RITTEN

Bedankt onderstaande 
sponsors voor hun 

geweldige medewerking 
aan de succesvolle rit 

van 3 juli 2011

ROOYSE 
AUTOBEDRIJVEN

VAN DE LAAR 
MAKELAARDIJ

AUTO CHRISTIANO

VAN ACHT KOEL- 
EN VRIESOPSLAG

LAMBERT  
AUTOSCHADE

BEDRIJVEN

Succesvol Meadowpop pakt uit met Vangrail

In het weekend van 30 juli vin-
den er weer springwedstrijden 
plaats bij de Nijnselse ruiters en 
ponyruiters. Ditmaal is het niet zo 
grootschalig als vorig jaar. Toen 
ging het namelijk om de Bra-
bantse Kampioenschappen. Op 
zaterdagavond vond er toen een 
enorm feest plaats: Meadowpop. 
Het werd een groot succes en dat 
kunststukje wil de organisatie 
weer herhalen. Deze keer komt de 
topband Vangrail de tent op zijn 
kop zetten.

Het feest van vorig jaar overtrof 
alle verwachtingen. Er kwamen 
tussen de 1000 en 1100 bezoekers 
naar het weiland van familie van 
Gastel aan de Sonseweg. Nichtje 
Suzan van Gastel zit in de orga-
nisatie van Meadowpop. Evenals 
haar zussen Linda en Moniek en 
Henriette Smits, Bianca Laenen en 
Erna Peters. Allemaal hebben ze 
hun eigen taken om het feest weer 

tot een succes te maken. Suzan: 
“We hadden het vorig jaar een 
beetje onderschat. Dit jaar zorgen 
we er voor dat we meer tapkranen 
hebben en wat meer personeel. De 
tent is met 20x40 meter iets klei-
ner, maar wat zaaloppervlakte be-
treft even groot. Dat komt omdat 
vorig jaar een gedeelte werd inge-
nomen door de VIP ruimte.”
“Het hele jaar door hebben we 
leuke reacties gehad uit andere 
dorpen”, vervolgt Suzan. “Laatst 
sprak ik nog wat mensen uit Aarle-
Rixtel die de vorige keer zijn ge-
weest en ook volgende week weer 
willen komen. Ze vonden het super 
gezellig. Ook van mensen uit Erp 
en Beek en Donk heb ik gehoord 
dat ze terug komen voor de gezel-
ligheid. Dat is natuurlijk erg leuk.” 
90’s Now was destijds de grote pu-
bliekstrekker. Vanaf 21.00 uur zat 
de tent vol en dat bleef zo tot het 
einde. De verwachting is dat ook 
deze editie van Meadowpop een 

vol huis mag verwachten. De band 
die op komt treden is namelijk 
Vangrail. Een populaire groep mu-
zikanten, die vooral zeer bekend is 
in Son en Breugel en omstreken. 
Vooral met carnaval breken ze de 
tent in het centrum van Son hele-
maal af en is het standaard uitver-
kocht. Weken van tevoren azen 
mensen al op kaartjes. De organi-
satie is erg blij met het binnenha-
len van Vangrail. Suzan: “Iedereen 
is enthousiast bij het horen van die 
naam. We verwachten daar extra 
bezoekers mee te trekken. Ze zor-
gen voor een avondvullend pro-
gramma en staan garant voor één 
groot feest!”
Meadowpop; zaterdag 30 juli, van 
20.30 uur tot 01.00 uur. 
Entree: VVK €7,50 en kassa €10,-. 
Terrein aan Sonseweg in Nijnsel.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146



Woensdag 20 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe20 Rooi sportief

Aanstaande maandag prijsuitreiking 2011

Stichting Zonnebloem is Roois Tourspel 
nog steeds dankbaar

Ieder jaar schenkt de organisatie 
van het Roois Tourspel een bedrag 
aan een goed doel. Zoals bekend 
is dit jaar Stichting Dichterbij de 
gelukkige. Aanstaande maandag 
tijdens de prijsuitreiking van het 
Tourspel bij café ’t Pumpke krijgen 
ze te horen hoeveel de donatie is. 
Vorig jaar kreeg Stichting Zonne-
bloem een bedrag van maar liefst 
€2000,-. Daar hebben ze zeer nut-
tige dingen mee gedaan.

Aad Dekker uit Sint-Oedenrode 
zet zich in voor Stichting Zonne-
bloem in Sint-Oedenrode. Hij is 
bestuurslid en bekommert zich over 
de sponsoring. “Zelf had ik niet zo-

veel met het Roois Tourspel, maar 
toen mijn zoon vertelde dat ze ieder 
jaar geld geven aan een goed doel 
besloot ik om te bellen. Dat deed 
ik net op tijd. Op maandag belde 
ik en op woensdag gingen ze toe-
vallig vergaderen. Op donderdag 
werd ik gebeld met de mededeling 
dat wij uitgekozen waren. Natuur-
lijk was ik ontzettend blij!”
De Zonnebloem levert een posi-
tieve bijdrage aan het leven van 
mensen met een fysieke beperking 
door ziekte, handicap of gevorder-
de leeftijd. Door middel van huisbe-
zoek, activiteiten en vakanties ge-
ven ze kleur aan hun leven. 40.000 
Vrijwilligers helpen gevoelens van 
eenzaamheid te verminderen. Het 
geschonken geld werd afgelopen 
jaar besteed aan een aantal bus- en 
bootreizen. Aad: “We zijn bijvoor-
beeld naar Afifauna in Alphen aan 
de Rijn geweest en hebben geva-

ren over de Maas. Aangezien we 
met twee aangepaste bussen naar 
Alphen gingen, kostte dat al gauw 
€1500,-. We moeten dan ook veel 
rolstoelen bij ons hebben. Dat kost 
allemaal geld. Aangezien ons le-
denaantal steeds maar groeit is het 
dan ook noodzaak dat we genoeg 
binnen halen. Ik ben nu alweer be-
gonnen met het zoeken naar in-
komsten voor volgend jaar.” 
De organisatie van het Roois Tour-
spel is blij dat het geld ook deze keer 
weer een goede bestemming heeft 
gekregen. Aangezien het deelne-
mersveld deze editie weer groter 
was dan vorig jaar kan Stichting 
Dichterbij zich verheugen op een 
mooie cheque. Iedereen, dus niet 
alleen de deelnemers, is aanstaan-
de maandag uitgenodigd om bij de 
prijsuitreiking aanwezig te zijn. De 
avond begint om 20.00 uur.
  

Lars Dijkema
Door mijn bezoeken aan Sanne heb ik 
veel meer over (sport)voeding geleerd 
dan ik voor mogelijk had gehouden. Ook 
wist ik niet dat het zo’n impact had op 
mijn trainingen. Sanne heeft een dieet 
voor mij voorgeschreven en me geadvi-
seerd over mijn voedingssupplementen. 
Na een week proberen wil ik absoluut 
niet meer terug, ik voel me bij elke train-
ing een stuk sterker en herstel duidelijk 
sneller. 

Ik ga deze adviezen zeker toepassen op 
mijn trainingsschema. Ik denk dat het me 
kan helpen om meer uit een intensieve 
trainingsweek te halen, zeker omdat in 
mijn sport kwalitatief hoge trainingsuren 
op wild water schaars zijn. De adviezen er-
vaar ik als boven verwacht-
ing goed, zeker omdat ik 
aan Sanne een hele fijne 
begeleidster heb en had. 
Ik heb veel over 
voeding geleerd 
en ik ga hier veel 
meer aandacht 
aan besteden.
 
Lars Dijkema

Wildwater 
Kano Slalom

Sporten bij HealthCity 
Sint-Oedenrode

Ik ben Nick van de Pol, 
20 jaar en kom uit 
Nijnsel. Ik sport inmid-
dels al anderhalf met 
veel plezier bij Heal-
thCity. Een paar vrien-
den hebben mij een 
keertje overgehaald 
om mee te gaan 
sporten. Ik dacht 
dat binnensporten 
nooit iets voor mij 

zou kunnen zijn maar na die ene keer was 
ik eigenlijk al meteen verkocht! Gezien 
mijn drukke baan en wisselende werk-
tijden is het vooral erg prettig dat ik zelf 
kan beslissen wanneer ik ga sporten en 
niet vastzit aan bepaalde trainingstijden. 
Ik richt mij over het algemeen op kracht-
training waarvoor professionele en vooral 
ook voldoende apparatuur aanwezig is. 
Hierdoor hoef ik dus ook niet te wachten 
om mijn trainingsprogramma af te kun-
nen werken. Mocht ik vragen hebben over  
mijn trainingschema, dan kan ik altijd 
terecht bij de gediplomeerde 
fitnessinstructeurs.Lars Dijkema

Nick van de Pol

Jan van de Akker
Mijn naam is Jan van de Akker, ik ben 52 jaar en woon in Sint-Oedenrode. Ik 
ben zelfstandig ondernemer in de zorgbranche en vind het heerlijk om naast 
deze drukke baan aan sport te doen. Mezelf uitleven in het wekelijks potje 
zaalvoetbal en een avond tennis met mijn vaste tennismaat. Daarnaast 
heb ik een passie in motorrijden op zowel 
de weg, als toertochten door de woestijn. In 
maart 2011 ben ik tijdens het zaalvoetbal door 
mijn knie gegaan. Na onderzoek in het zieken-
huis kwam naar voren dat mijn voorste kruis-
band volledig gescheurd was. Via een vriend 
hoorde ik dat Totalfysio een geschikt adres is 
voor het revalideren na mijn voorste kruisband 
operatie, die 25 mei 2011 heeft plaatsgevonden. 
Mijn belangrijkste doelstelling is dat ik naast een 
normale kniefunctie weer kan voetballen, tennis-
sen en motorreizen kan maken. Tijdens het eer-
ste consult had ik al meteen een goed gevoel. Ik 
kom nu drie keer per week bij Totalfysio, om door middel van de juiste ad-
viezen, trainingen en fysiotherapeutische handelingen mijn knie weer op 
het oude niveau te krijgen. Omdat Sjoerd ook sportfysiotherapeut is, geeft 
me dat extra vertrouwen richting mijn sportambities, die ik ondanks deze 
vervelende blessures nog 
steeds heb.

TEGOEDBON TER WAARDE VAN 1 GRATIS SCREENING
Sanne Lunenburg
Diëtist
Bremhorst 4
5491 LR Sint-Oedenrode
06 15601415
info@dietistenpraktijkfitlife.nl
www.dietistenpraktijkfitlife.nl

Jan van de Akker

HealthCity Sint Oedenrode - Bremhorst 4 5491 LR Sint Oedenrode - Tel. 0413 - 477250

Nijnselse ruiterdagen en Meadowpop
Terwijl onze nationale helden het 
goud binnensleepte in Aken, heb-
ben onze lokale helden leuke re-
sultaten geboekt tijdens Jumping 
Heeswijk. Vier dagen mooie spring-
sport waar verschillende ruiters van 
onze club aan de start zijn versche-
nen. Dat leverde de volgende resul-
taten op: op donderdag startte Mar-
win van den Nieuwenhuijzen in de  
klasse B met Bendoctro en plaatste 
zich als 2e.

In de klasse L wist Noortje Gevers 
met Agropoint Levendula beslag 
te leggen op de 3e plaats. Suzan 
van Gastel werd in deze klasse 
eveneens 3e met Amigo Go in de 
andere groep. Op zaterdag ver-
scheen Noortje Gevers opnieuw 
met Agropoint Levendula in de 
springpiste in de klasse L en dat 
leverde deze combinatie een 2e 
plaats op, gevolgd door Eline 
Peters met Balinda FS op de 3e 

plaats. Op zondag was het Mar-
win van den Nieuwenhuijzen die 
met Asjemenou in de klasse M de 
6e plaats mocht incasseren. In 
Asten verscheen Paul van Dijck in 
de ring met To Saffier H. in de klas-
se B. Deze combinatie was goed 
voor een 4e plaats.

Van 29 tot en met 31 juli kunt u 
genieten van mooie paardensport 
aan de Sonseweg. Op vrijdag en 

zaterdag zijn de paarden aan de 
beurt, zondag de pony’s. 

Op zaterdagavond vindt opnieuw 
Meadowpop plaats met een spet-
terend optreden van Vangrail. Ie-
dereen vanaf 16 jaar is van harte 
welkom. Kaarten verkrijgbaar bij 
alle winkels van Bakkerij Bekkers. 
Voor meer informatie 
kijk op www.denijnselseruiters.nl

Handboogvereniging  Ontspanning
Op dinsdagmiddag heeft de ve-
teranen afdeling “De Roselaer” 
een wedstrijd uit de competitie 
geschoten.  Dagwinnaar was Jan 
van Bergen met een score van 
228. Verdere uitslag: Antoon 
Vervoort 220, Albert van Ofwe-
gen 204, Jan Gordijn 201, Wim 
Boonstoppel 193, Leo van Breu-
gel 185, Jan Lathouwers en Piet 
van Kemenade 172, Ad Hasten-
berg 159 en Paul Reichert 148.

Op vrijdag hebben de senioren 
een F2F wedstrijd geschoten. De 
Face2Face wedstrijd is een wed-
strijd waarin steeds in koppels 
tegen elkaar wordt geschoten in 
een set systeem. Dit is een mo-
derne wedstrijdvorm die ook voor 
het publiek leuk is om te volgen. 
Na ’n voorronde van 10 pijlen om 
het daggemiddelde te bepalen 
worden de schutters volgens een 
vast schema ingedeeld in koppels 
en schieten per baan 2 koppels. 
In maximaal 5 sets van 2 pijlen 
kunnen setpunten worden ver-
diend. De winnaar krijgt per set 2 
punten, bij ’n gelijke score ieder 1 

punt. Wie het eerst 6 punten be-
haald wint de ronde. Bij een ge-
lijke stand 5:5 volgt een shoot-off. 
De schutters schieten 1 pijl en wie 
het dichtst bij het centrum schiet 
is winnaar van de set. In elke ron-
de wordt steeds de schutter met 
de hoogste score geplaatst tegen 
laagste score. De 2e schutter te-
gen de op 1 na laagste schut-
ter enz. In de 5e en finale ronde 
schiet de 1e schutter tegen de 2e 
schutter en nr. 3 tegen nr. 4 enz. 
Uit deze ronde volgt de winnaar. 
Het zijn steeds korte wedstrijden 
tegen steeds betere tegenstan-
ders. Voor de schutters en publiek 
was het een erg leuke en span-
nende wedstrijd.

Winnaar werd na een spannende 
finale Jan van Bergen. Verdere uit-
slag Beppie van Bergen, John van 
Mulukom, Mart Verhoeven, Wil 
Kivits, Antoon Vervoort, Jos van 
de Veer, Jan van Erp, Marjelein 
van de Staak, Frans van de Braak, 
Albert Ofwegen, Wim Boonstoppel, 
Ron Spijker, Jan Gordijn, Michael 
Moonen en Jos van den Berg.   



Woensdag 20 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 21Rooi sportief

JAN CORSTEN
AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT

Uw officiële OPEL-DEALER

DE MOOISTE OCCASIONS TEGEN DE
SCHERPSTE PRIJZEN STAAN IN MARIAHOUT

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

Roy van Heeswijk winnaar clubcompetitie zuid

Op zondag 10 juli was al weer de 
laatste wedstrijd in de clubcom-
petitie regio zuid. Dit jaar bestond 
deze competitie uit 6 klassiekers.

De renners van WV Schijndel die 
aan deze wedstrijden deelnamen 
hebben goed gepresteerd en in 
het bijzonder Roy van Heeswijk. 
Hij behaalde achtereenvolgens een 
4e, 2e, 5e, 4e en een 19e plaats en 
samen met zijn ploeg ook nog een 
5e plaats in de ploegentijdrit. Dit 
alles was ruim voldoende om dit 
jaar winnaar van de clubcompeti-
tie regio zuid te worden. Als ploeg 
kwam WV Schijndel op de 3e plaats 
in het ploegenklassement wat recht 
geeft om deel te nemen aan het 
finaleweekend. In het weekend 
van 10 en 11 september gaan de 
clubploegen van Noord- en Zuid-
Nederland in Emmeloord het tegen 
elkaar opnemen.

Sint-Martinusprijs Kontich (B)
Erik Lathouwers heeft na zijn optreden 
in de Ronde van Rooi deelgenomen 
aan een Internationale wedstrijd voor 
junioren, de Sint-Martinusprijs in het 
Belgische Kontich Op vrijdagavond 
werd de proloog gereden over een 
afstand van 6,7 km. Erik zette een tijd 
neer van 9.45 min, een 98e plaats. In 
de zaterdag etappe over een afstand 
van 123 km finishte Erik in het peloton 
op 27 sec achterstand van de 20 kop-
lopers op een114e plaats.
In de ploegentijdrit op zondagoch-
tend presteerde WV Schijndel goed. 
In dit internationale deelnemersveld 
werd een 18e plaats behaald met 
een gem. snelheid van 44 km/h. Rit 
4 op zondagmiddag werd geteisterd 
door een massale valpartij. Erik was 
hier gelukkig niet bij betrokken, zijn 
ploeggenoot kwam er minder for-
tuinlijk weg. Erik reed alleen zijn ach-
terwiel kapot op een kasseien strook 
maar kon tijdig terugkeren in het pe-
loton. In de massasprint werd hij een 
74e. Op maandag de afsluitende 
rit. En wederom kreeg niemand de 
ruimte om weg te blijven. Erik liep in 
deze rit 29 seconde achterstand op 
omdat er een breuk in het peloton 

ontstond door een valpartij in de 
laatste 5 km. In het algemeen klas-
sement een 64e plaats op 4.17 min 
van de winnaar Aime De Gendt.

Veldhoven
In de kermisronde van Veldhoven 
behaalde Frank Lathouwers een 
30e plaats.

Boekel(WVAN)
Op woensdag 6 juli vond er een 
WVAN wedstrijd in Boekel plaats. 
Bij de amateurs behaalde  Johan de 
Beer een 15e plaats. Maikel de Ko-
ning eindigde als 20e en Orry de 
Beer als 22e. 

Roy van Heeswijk

pixelbox 
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Topprestatie bij Politiehondenvereniging Steeds Paraat

Tijdens de zomerkeuring Politie 
1 afd Noord Brabant te Valkens-
waard heeft William van de Ven 
met zijn Duitse Hollandse herder 
Renzo op 9 juli het certificaat met 
lof behaald. ‘s Morgens in afd 1 
verspeelde hij 2 punten tijdens 
het zoeken en 1 punt bij het sprin-
gen over de hindernis en 1 punt 
tijdens het on-aangelijnd volgen 
waar zijn totaal in deze afdeling 
op 61 punten uitkwam. 

In afdeling 2 het waterwerk behaal-

de ze de volle 20 punten,in afdeling 
3 tijdens het revieren naar het voor-
werp verspeelde ze nog 1 puntje
(Renzo zette een klein krasje op het 
voorwerp) s Middags bij het zware 
manwerk bij alle vijf de steloefenin-
gen geen punt meer verspeeld en 
kwam zijn totaal in deze afdeling op 
334 punten. Ook schoorde 
William een 10 voor de wijze van 
voorbrengen en een 10 voor alge-
meen appel waarbij zijn resultaat 
op 435 punten uitkwam een schit-
terend certificaat met lof werd hun 

deel. William heeft op 4 juni  j.l ook 
al zijn nominatie wedstrijd gedaan i. 
v. m. deelname aan de Kampioen-
schappen van Nederland. Ook toen 
haalde hij 435 punten. Om deel te 
mogen nemen aan de Nederlandse 
kampioenschappen moet je een 
keuring en nominatie wedstrijd ge-
daan hebben, de beste 10 combina-
ties van Nederland  mogen hieraan 
deelnemen. Op 1 augustus weet 
William of hij bij de beste 10 zit. Wij 
als vereniging hopen, dat dit gaat 
lukken en wensen hem alle succes.

Rooise Golfkampioenschappen 
2011
Beste Rooise Golfer/Golfster 

Voor de negentiende keer op een 
rij worden de Rooise kampioen-
schappen georganiseerd;  uiteraard 
op golfbaan de Schoot. Degenen 
die aan dit  kampioenschap willen 
deelnemen kunnen zich inschrijven 
voor de bruto strokeplaywedstrijd. 
Ook bestaat de mogelijkheid om 
zich in te schrijven voor een netto 
stableford wedstrijd,  maar buiten 
mededinging naar het kampioen-
schap. 

Zaterdag 1 oktober is 
het zover. Noteer het 
alvast in uw agenda!!
Nog even voor de 
duidelijkheid: Men 
moet in Sint-Oedenrode wonen 
en in het bezit zijn van  een handi-
cap. Maximaal 36.
Een inschrijfformulier kunt u af-
halen in het clubhuis van Golfclub 
De Schoot. Voor inlichtingen kunt 
U terecht bij:
Leny Kremers 0413 474984
hjkremers@upcmail.nl 

Voetvolleytoernooi in Olland

In Olland was afgelopen zondag 
de straat weer eens afgezet. Niet 
verwonderlijk, want er is altijd veel 
te beleven in het kleinste kerkdorp 
van Sint-Oedenrode. Ditmaal vond 
op het Dorpsplein een voetvol-
leytoernooi plaats. Georganiseerd 
door Zaalvoetbalvereniging Dorps-
herberg/van Driel.

Ieder jaar voor aanvang van de 
bouwvakvakantie wordt het toer-

nooi georganiseerd. Er wordt ge-
speeld in teams van 2 personen. 
De bal mag 1 keer de grond ra-
ken en dient binnen 3 balcontac-
ten (per team, dus niet per spe-
ler) weer over het net te worden 
gespeeld. Dat valt niet altijd mee! 
Maar toch liepen er ook dit keer 
weer een aantal techneuten rond 
die aardig een balletje hoog kon-
den houden. Op het plein en in 
de Dorpsherberg was het gezellig 

druk met spelers en supporters. 
Ze zagen de volgende teams het 
beste presteren:  

1. Peter van Lierop en 
Michel van Hoof
2. Rob van der Heijden en 
Bart Leenderts
3. Arjan Timmermans en 
Pascal van de Brand.

Rhode sportman van het jaar: 
Martijn van Boerdonk

Naam: Martijn van Boerdonk
Leefdtijd: 24 jaar
Elftal: Rhode 1
Rhode: Speel vanaf mijn 12e bij 
Rhode en inmiddels 7 jaar in de 
selectie.
Prijs: Rhode ‘Sportman van het 
jaar 2010/2011’

Over vorig seizoen: “Het was een 
zwaar en moeilijk seizoen voor 
ons mede door de jeugdige leef-
tijd van onze selectie en de vele 
blessures dit jaar. Mede daar-
door hebben we ons helaas ook 
niet kunnen handhaven in de 2e 
Klasse. Al is het waarschijnlijk wel 
beter voor de ontwikkeling van de 
jeugd om nu in de 3e Klasse uit 
te komen, zodat je toch wat meer 
wedstrijden kunt winnen. Dat is 
beter voor het vertrouwen en dan 
komen de resultaten vanzelf weer. 
Wel was het leuk om te zien dat 
ondanks dat er niet veel gewon-
nen werd de sfeer in het team 
altijd goed was. Daarbij gaan de 
complimenten naar onze trainer 
die goed aanvoelde wanneer het 
een keer tijd was voor een dol-
letje en wanneer er hard gewerkt 
moest worden.”

Over de prijs: “Leuk om een in-
dividuele prijs te winnen ondanks 
de degradatie van ons elftal van 
de 2e naar de 3e Klasse. Zeker 
omdat ik dit jaar voor het eerst in 

het hart van de verdediging stond 
en niet zoals voorheen altijd op 
het middenveld. Daardoor ben ik 
blij met de waardering die ik nu 
krijg en weet je dat je toch goed 
bezig bent. Ook al is het resultaat 
niet altijd wat je er van verwacht.” 

Over volgend seizoen: “We gaan 
er weer fris en met veel plezier vol 
tegenaan en hopen 'bovenin' bij 
de eerste 5 mee te kunnen draaien. 
Al is het natuurlijk altijd afwachten 
hoe sterk je zelf en de tegenstan-
ders zijn in een nieuwe klasse.”

Schijndelse honden speuren op 
Rooise grond 

In verband met de aanstaande 
vakantie hield hondensportver-
eniging Kringgroep Schijndel af-
gelopen zaterdag haar jaarlijkse 
onderlinge wedstrijd. Om 8.30 
uur werd er vetrokken naar de 
speurvelden in Sint-Oedenrode. 

Ondanks dat de speurvelden er 
prima bij lagen bleek het toch een 
lastige klus te zijn voor de honden 
gezien het feit dat er verschillende 
honden het spoor niet volledig 
kregen uitgelopen.Kanoën

Lars Dijkema niet in de prijzen op EK
Rooienaar Lars Dijkema heeft af-
gelopen dagen deelgenomen aan 
het EK kanoen in Banjaluka (Bos-
nië). Helaas is hij niet in de prijzen 
gevallen.

Dijkema: “Mijn E.K. is niet super 
verlopen. Ik heb een 38e plaats 
individueel en een 13e plaats met 
ploegen (3 personen achter elkaar 
die het parcours varen) behaald. 
Het is niet wat ik er van had ge-
hoopt, maar er waren dit jaar meer 
deelnemers en vooral ook een 
sterker deelnemersveld. De top 
drie van de junioren dit EK hebben 
allemaal al medailles gewonnen bij 
de senioren EK en World Cups.” 
De jonge kanoër vaart vaker wedstrijden in het buitenland. Zijn trainingen volgt hij in Leipzig (D).
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Overige sporten

Bridgeclub J.V.G.  

Uitslagen 13/7:
1 Echtpr. v.Erp 61,98  2 Echt-
pr. v.Gerwen 61,46 % 3 Hrn. 
H.v.Genugten- H.v.Erp 53,65 % 4 
Dms. N.Lathouwers- Z. 
Bevers 53,65 %.

BC Rooi 750 

Uitslag inloopbridge Mariendaal 
woensdag 13/7: A-lijn 1. Lieke Pieters & 
Willem Pieters 65,56 2.  Marcel Janse & 
Willy Swinkels  62,78 3. Will van Rooij & 
Mieke Vugs 61,74 4.  Anneke Majoor & 
Toon Majoor 53,26 5. Ria Habraken & 
Toon Habraken  53,23 Vanaf 17 augus-
tus vrije bridge-inloop in Mariendaal ook 
voor niet leden zaal open 19.30hr  

Rooi sportief

Cor v. Alphen wint toernooi bandstoten
De afgelopen weken werd het 
toernooi bandstoten gespeeld in 
Het Wapen van Eerschot. Na de 
poulewedstrijden wisten Hans 
Hulsen en Cor v. Alphen zich te 
plaatsen voor de finale avond.

Hans Hulsen moest het in de kruis-
finale opnemen tegen Karel Swarts 
uit Schijndel. De eerste paar beur-

ten gingen voor Hans verloren en 
kwam hij te laat op gang om Karel 
te stoppen. Deze won zijn partij dan 
ook in 23 beurten. In de andere 
kruisfinale nam Cor v. Alphen het 
op tegen René v. Hak. Beide spelers 
gingen voortvarend van start en in 
20 beurten had Cor zijn 37 caram-
boles gemaakt. René die 59 punten 
moest maken moest in de gelijk ma-

kende beurt een serie van 9 maken 
voor een remise maar kwam niet 
verder dan 3, waardoor Cor deze 
partij won. In de finale nam Cor het 
op tegen Karel Swarts die 46 pun-
ten moest maken. Cor wist echter in 
deze partij een serie van 12 te ma-
ken waardoor hij een voorsprong 
nam met 27-11 in 16 beurten. Na 
30 beurten won Cor met 37-37.

Argo
Komend weekend zal er door 
Argo worden deelgenomen aan 
twee Open Water Wedstrijden: 
Zaterdag de Lange Afstands-
zwemwedstrijd “Oude Veer” in 
Jachthaven Oude Veer te Anna 

Paulowna, aanvang 11.00 uur en 
zondag de 12e Open Water Wed-
strijd Geestmerambacht in Recre-
atiegebied Geestmerambacht te 
Alkmaar, aanvang 10.00 uur.

Beach Soccer Nijnsel verliest bekerfinale

Fikse regenbuien en enorme 
windstoten vormden afgelopen 
zondag het decor van het KNVB 
Beker Toernooi in Scheveningen. 
In wedstrijden van 20 minuten 
mochten de Eredivisieteams uit-
maken wie de eerste prijs van dit 
seizoen mee naar huis mocht ne-
men. BS Nijnsel / TVE Sport lootte 
gunstig en stootte als nummer 2 
van poule A door naar de kwartfi-
nales. Inmiddels waren door bles-
sures vaste krachten Johan vd Pas 
en Paul vd Rijt reeds afgehaakt. 
Ook Gerben Rendering kon niet 
verder spelen. De spoeling op 
de Nijnselse bank werd daarmee 
steeds dunner. Reservekeeper Luc 

Peeters kreeg een voetbalshirt aan 
en ook coach John van der Rijt 
verscheen tussen de lijnen. 

In de kwartfinale stuitten de 
Nijnselse strandvoetballers op het 
stugge Interchange uit Rotterdam. 
BS Nijnsel / TVE Sport kwam via 
routinier Rob vd Laar op een 1-0 
voorsprong. De Rotterdammers 
kwamen echter terug tot 1-1. 
Teun vd Putten leek de wedstrijd 
te beslissen, 2-1. Één minuut voor 
tijd kwam Interchange alsnog op 
gelijke hoogte, waarna penalties 
de beslissing moesten brengen in 
deze kwartfinale. Doelman Jeroen 
van Gastel stopte de 2e penalty. 

Vervolgens mocht Rob vd Laar 
aanleggen voor de winnende straf-
schop en dit deed hij koelbloedig. 

In de halve finale kwam BS Nijnsel 
/ TVE Sport uit tegen Beach Soc-
cer Hoorn. De Brabanders waren 
oppermachtig, gaven nauwelijks 
kansen weg. Leon Peters pegelde 
vanaf 20 meter de bal perfect in 
het doel. Teun vd Putten besliste 
de wedstrijd een paar minuten la-
ter. BS Nijnsel / TVE Sport verze-
kerde zich hiermee van het spelen 
van de bekerfinale. 

BSWW dat vorige week in de com-
petitie nog met 8-7 te sterk was 
voor de Nijnselnaren was de tegen-
stander in de finale. Het zonnetje 
kwam door en dit kwam het spel 
ten goede. Nijnsel startte furieus, 
Teun vd Putten wist na een indivi-
dueel hoogstandje al vroeg de 1-0 
aan te tekenen. De voorsprong was 
echter van korte duur. Uit de aftrap 
was BSWW namelijk trefzeker, 1-1. 
Met nog 5 minuten op de klok wa-
ren het de scheidsrechters die de 
finale beslistten. Een onterechte pe-
nalty werd verzilverd door BSWW. 
De eindstand werd uiteindelijk 2-1 
voor de ploeg uit Wieringerwerf. Er 
was volop lof voor BS Nijnsel / TVE 
Sport. Ondanks deze nederlaag mag 
BS Nijnsel / TVE Sport toch vol trots 
terugkijken op een succesvol beker-
toernooi waarin het dus een mooie 
2e plaats wist te bemachtigen.

Organiseren van een concours: 
leuk, maar veel werk

De Nijnselse Ruiters en Ponyrui-
ters staan bekend als een actieve 
vereniging. Naast de lessen iede-
re week en het ponykamp voor de 
ponyruiters en het weekend zee 
voor de grote ruiters organiseren 
ze ieder jaar een concours. Eens 
in de vijf jaar pakken ze groot uit 
en organiseren ze de Brabantse 
Kampioenschappen. Dit was 
voor het laatst in 2010, en daar 
zat bijna een jaar organisatie aan 
vooraf! In oktober 2009 is begon-
nen met het samenstellen van 6 
commissies te weten: algemeen, 
terrein, sponsoring en PR, horeca, 
entourage en administratie.

De algemene commissie heeft 
overzicht en beslist over de grote 
lijnen. De terreincommissie zorgt 
dat het terrein in orde is, de ringen 
aangelegd, het springparcours ge-
bouwd, de bewegwijzering in orde, 
maar ook bv de tent en de toilet-
ten moeten er zijn! Sponsoring en 
PR zorgt in samenwerking met de 
leden voor sponsors, maar doet ook 
het financiële plaatje rondom zo’n 
concours. Horeca zorgt voor al het 
eten en drinken voor de deelne-
mers en bezoekers, maar ook voor 
de eigen helpende leden! Entou-
rage kleed het hele terrein aan en 
de administratie houdt alle afspra-
ken bij en zorgt voor de benodigde 
vergunningen.
Dit jaar organiseert de club een klei-
ner concours, van 3 dagen, met op 
29 en 30 juli paarden springen en 
dressuur en op 31 juli zijn de pony’s 
aan de beurt. Het terrein is wel klei-

ner dan vorig jaar (dat was 23 hec-
tare), maar daarom wordt het zeker 
geen minder geslaagd evenement! 
Er staat ook weer een grote tent, 
want na het grote succes van Me-
adowpop vorig jaar met ’90 now is 
het dit jaar de beurt aan Vangrail! 
En Nijnsel kennende, wordt het een 
gezellig feestje op 30 juli!
Ook dit jaar hebben we gelukkig 
weer veel hulp van eigen leden, 
maar ook veel vrijwilligers! Deze 
mensen dragen de Nijnselse Ruiters 
en Ponyruiters en de paardensport 
in het algemeen een warm hart 
toe, en daar zijn we blij mee! Als de 
weergoden meezitten, belooft het 
weer een gezellig concours te wor-
den, waar de ruiters nog een keer 
kunnen oefenen voor de Brabantse 
Kampioenschappen die dit jaar in 
De Mortel worden verreden. Onge-
twijfeld staat er een gezellig terras bij 
de tent, zodat bezoekers onder het 
genot van een drankje 3 dagen kun-
nen genieten van paardensport!
De Nijnselse ruiters en Ponyruiters 
hebben veel kandidaten die gese-
lecteerd zijn voor de kampioen-
schappen, sommigen zelfs met 
meerdere paarden! Vanaf deze 
plek wens ik Kim, Ashley, Nina, 
Anne en Pleun succes op de po-
nykampioenschappen!
Voor de paarden veel succes voor 
Linda, Thom, Marjan, Julliet, Eefje, 
Suzan, Noortje, Eline, Annette, Mo-
nique, Martijn, Henriette en Marieke!

Eveline van de Ven, 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters

BS Nijnsel / TVE Sport loopt play-offs mis

Afgelopen zaterdag was het D-day 
voor de strandvoetballers van BS 
Nijnsel / TVE Sport. De Nijnselse 
formatie moest van de laatste 3 
competitiewedstrijden er nog mini-
maal 2 winnen om zich te plaatsen 
voor de play-offs om de landstitel. 

Om 12.00u werd er allereerst af-
getrapt tegen Beach Soccer Rot-
terdam. De Rotterdammers wa-
ren in hun sterkste opstelling naar 
Scheveningen gekomen en moes-
ten ruim winnen om uitzicht te 
houden op de play-offs. Al snel 
werd duidelijk dat het klassever-

schil afgelopen zaterdag te groot 
was. De Rotterdammers hebben 
met Leo Koswal de absolute ve-
dette van het Nederlandse beach 
soccer in de gelederen. Na de eer-
ste periode was het al 3-0 voor de 
Rotterdammers. 
De 2e periode ging iets meer ge-
lijk op, maar BS Nijnsel / TVE Sport 
kon nimmer een vuist maken tegen 
de fysiek sterkere Rotterdammers. 
Gerben Rendering mocht zelfs 1x 
succesvol afdrukken. Na 24 minu-
ten was de stand 5-1. In de laatste 
12 minuten bepaalde Beach Soccer 
Rotterdam de eindstand op 8-1. 
Een kansloze afstraffing dus voor 
BS Nijnsel / TVE Sport. Maar ge-
zien de andere resultaten bleef er 
hoop voor de Nijnselnaren. 
Een overwinning op GGN Moves 
zou betekenen dat de 4e plek 
weer in handen zou komen. GGN 
Moves is de nummer laatst van de 
Eredivisie en behaalde tot op he-
den slechts 2 punten. Toch was het 
de ploeg uit Bergschenhoek die 
de leiding nam, 0-1. Vervolgens 
stelde BS Nijnsel binnen 8 minuten 
orde op zaken. Rob vd Laar (2x) en 
Paul vd Rijt waren trefzeker in de 
eerste periode, 3-1. Géén vuiltje 
aan de lucht dus voor BS Nijnsel / 
TVE Sport. Toch verliep het anders. 

De marge werd in de 2e periode 
verkleind tot 1 treffer, 3-2. Beach 
Soccer is onvoorspelbaar en een 
marge van 1 treffer geeft te weinig 
zekerheid. Daarom ging BS Nijn-
sel / TVE Sport op zoek naar meer 
doelpunten. Leon Peters, Johan vd 
Pas en Teun vd Putten troffen het 
houtwerk. De vierde treffer wilde 
helaas niet vallen. Met nog 10 se-
conden op de klok probeerde de 
keeper van GGN Moves met een 
wanhoopsschot alsnog de 3-3 
te forceren. Doelman Jeroen van 
Gastel leek de bal te vangen, maar 
tot verbijstering van iedereen op 
de tribune en van hemzelf glipte 
de bal door zijn handen het doel 
binnen, 3-3. In de daaropvolgen-
de verlenging was BS Nijnsel niet 
bij machte om alsnog de winst te 
pakken. De strafschoppen werden 
uiteindelijk door GGN Moves beter 
genomen. Nijnsel droop teleurge-
steld af. De kans op de landstitel 
was met deze nederlaag namelijk 
volledig verkeken. 

Volgende week zaterdag staat de 
laatste competitiewedstrijd van dit 
seizoen op het programma. Tegen-
stander is Interchange uit Rotterdam. 
Voor beide ploegen staat er deze 
wedstrijd niets meer op het spel.

Jeroen van Gastel
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30 juli
Buitenpodium

“Belle en het Beest” 
familievoorstelling 

uitgevoerd door toneelvereniging 
Mariahout

Aanvang 15.00 uur
entree € 5,50

 incl. pauzedrankje
Reserveren 0413-474031

Zomervakantie
16 juli t/m 14 augustus gesloten 

(muv 30 juli)
Al onze medewerkers wensen u een 

prettige vakantie!

Tot 31 dec
Iedere zondag
Tentoonstelling

Klooster tot Kliniek
Damiaancentrum

3 juli - 24 september 
Expositie FotoclubRooi 

  Zorgcentrum Odendael

22 juli 
Bouwvakfeest
  Café d’n Toel 

22 juli 
Oud Nijnsel Zomerdagen

Café Oud Nijnsel

23 juli
Vrije dansavond  

danscentrum Cultura
De Vriendschap

(voorheen het Riethof)
 

23 juli
Orgelconcert
Martinuskerk

23 juli 
Oud Nijnsel Zomerdagen

Café Oud Nijnsel

28/29/30/31 juli 
Feestweekend 
Café t’Pumpke 

 

30 juli 
Live muziek: 

Chris van Grinsven
  Oud Rooij 

30 juli 
2e keer Meadowpop
  Feesttent Sonseweg

 
30 juli

Vrije dansavond  
danscentrum Cultura

 De Vriendschap
(voorheen het Riethof)

 
 6 augustus 

Dansen in Odendael
  Odendael

 6 augustus
Vrije dansavond 

 danscentrum Cultura
De Vriendschap 

(voorheen het Riethof)
 

 9 - 27 augustus  
Rooise driebanden Kermistoernooi    

 Wapen van Eerschot  

7 augustus
Oogstfeest Zandhoef

Strobolse Heidesteeg 10
Nijnsel

13 augustus
Vrije dansavond 

danscentrum Cultura
De Vriendschap

(voorheen het Riethof)
 

 14 augustus 
Britse Automobiel Dagen 

  Burgemeester Wernerplein  

  14 augustus  
 Elvis Presley day

 in Sint-Oedenrode
 Café van Ouds

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

16 augustus 
Filmclub - Oorlogswinter

  Odendael 

21 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsplein Olland

 21 augustus 
Pannenkoeken bakken! 

  Kinderboerderij Kienehoeve

 27 - 31 augustus 
Rooi Kermis  

Centrum Sint-Oedenrode 

 27 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 augustus
Koningsschieten
Sint Jorisgilde

Gildeterrein
Sint-Oedenrode

 29 augustus 
22e editie Ollandse 

biljartkampioenschappen 
 Olland

 3 september  
Dansen in Odendael

  Odendael 

4 september
Wandelsportvereniging EJOS 

jaarlijkse wandeltocht
  Startbureau Nijnsel  

 4 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
 Parkeerterrein Kofferen

4 september 
Live muziek: band

Oud Rooij

10 september
Weekend van het Varken

Houtsestraat 17

10 september
Abraham en Sarahdag

Centrum Sint-Oedenrode

  11 september
2e Rooise Waterdag   

Centrum Sint-Oedenrode 

17 september
Michiel Enders en DJ

Café Oud Rooij

18 september 
Mooi-Rooi & Fokpaardendag 

  Manege De Pijnhorst én centrum 
Sint-Oedenrode 

18 september 
T.W.C. Dommeldal

 mountainbiketoertocht
 de Vresselse Hut  

18 september 
Broodbakken 

  Kinderboerderij Kienehoeve 

20 september 
Filmclub 

Once upon a time in the west
  Odendael 

20 september 
Startersbijeenkomst

Locatie: n.n.b.

1 oktober
Rooise Golfkampioenschappen

golfclub de Schoot

1 oktober 
Dansen in Odendael

  Odendael   

1 oktober
Muziek: Peter Hellings/Calimero

  Café Oud Rooij 

4 oktober 
Dierendag

  Kinderboerderij Kienehoeve 

16 oktober 
Het Mid winter softtip toernooi

  Café van Ouds 

DeMooiRooiKrant wenst iedereen een 
geweldige vakantie toe!!

Evenementen




