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Folders deze week:
Opaal

 Primera
Roxs Elektro, 

De Wit Campingsport

“We kunnen iedere euro maar 
één keer uitgeven”

korting tot 40%

START OPRUIMING  
dames, heren en kinderschoenen

zomer 2012

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

www.boudewijns-schoenen.nl

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

SAVOHS 18 jaar!!!
Sebastian/Sassoon

2e product 50% korting
Alleen maand juni

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kunstzinnige talentjes op basisschool Eerschot

Vanaf 1952 ontvangt de basis-
school in Eerschot leerlingen. In 
het teken van het 60-jarig jubile-
um, (1952-2012) worden er deze 
week allerlei  verschillende acti-
viteiten georganiseerd. Het stok-
paardje van deze groepsgerichte 
activiteiten was het kunstproject. 
De school wilde erg graag een 
blijvende herinnering scheppen, 
waaraan alle 310 leerlingen hun 
steentje bij konden dragen. 

De school ontdekte het zoge-
naamde kunstproject  ‘Kinder 
Kunstklas’. Het project houdt in 

dat alle kinderen een schets heb-
ben gemaakt over hun eigen the-
ma. Voor de hele kleintjes was het 
thema ‘Dieren’.  Voor groep 4, 5 
en 6 ‘Sprookjes’ en voor de oud-
sten ‘Sport en Beweging’. 

Deze mooie schetsen zijn verzameld 
en geselecteerd. Kunstenares Daph-
ne Snellaars heeft ze daarna op een 
zestiental grote doeken getekend. 

Een aantal kleuters was zeer ge-
concentreerd bezig de doeken ‘in 
te schilderen’. In overleg met de 
begeleidsters koos iedereen de 

juiste kleur. De kinderen die het 
eerste resultaat van de kunstwer-
ken al mochten aanschouwen, 
waren aangenaam verrast. Trots 
vertelden de kleuters welke dieren 
zij hadden gekozen. De leerlingen 
vonden het hartstikke leuk om in 
de huid te kruipen van een echte 
kunstenaar.  In oktober wordt 
er een expositie georganiseerd 
voor alle familie en vrienden die 
nieuwsgierig zijn geworden naar 

de schilderijen. 

De zestien meesterwerken komen 
door het gehele schoolgebouw te 
hangen. Op deze manier kan iede-
re leerling blijvend zeggen dat zij 
hun steentje hebben bijgedragen 
aan het 60-jarig jubileum van hun 
basisschool!

» Lees verder op pag. 6

Wethouder Jeanne Hendriks is niet 
te benijden. Met financiën in haar 
portefeuille staat ze voor een moei-
lijke taak. Door de economische ma-
laise in ons land moet ze impopulaire 
voorstellen doen aan de gemeen-
teraad op het gebied van ombui-
gingen. Zij hakken straks de knoop 
door. Hendriks schudde de boel al 
eens wakker door te suggereren 
dat er geen heilige huisjes zijn. Zelfs 
het zwembad zou wel eens het kind 
van de rekening kunnen worden. Zo 
kort door de bocht is het natuurlijk 
niet. De gemeente zal er alles aan 
doen om de ombuigingen zo te laten 
plaatsvinden, dat het Sint-Oedenro-
de zo min mogelijk schaadt.
» Lees verder op pag. 3

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Sint-Oedenrode

Zondag 24 juni Jaarmarkt
Van 10.00 tot 17.00 uur
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

 
 

Met veel liefde en groot respect gedenken wij  
het bijzondere leven van 

ons mam, oma en overgrootoma 
 
 

Richarda  
van der Hagen - Arons 

 

∗ Hilvarenbeek, 2 februari 1919     

† Sint-Oedenrode, 13 juni 2012 
 

echtgenote van  
Jo van der Hagen † 

      
Thérèse en Henk Mulder – van der Hagen 
  Céline en Danny  Evi, Mauro 
  Eric en Hanneke  Marijn, Yannick 
 
Tony en Ton Pennings – van der Hagen 
  Audrey en Bart  Annelynn, Ellemijn 
  Rob 
 
Hilde en Willem van Hest – van der Hagen 
  Annelies 
  Nienke ♡ en André 
 
Frits en Liesbeth van der Hagen – Manders 
  Joris en Angela 
  Maarten 
 
Theo en Ria van der Hagen - Klerkx 

 
Odendael 102 
5492 CT  Sint-Oedenrode 
 
De uitvaartdienst en de begrafenis hebben op maandag 18 juni  
plaatsgevonden. 

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

OVERLĲDENSBERICHTEN

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende be-
langstelling, een overweldigend aantal kaarten, alsook de vele 
bloemen, de condoleances via de social media en persoonlijke 

reacties. die wij als familie ontvingen na het overlijden van 

Marietje de Laat-van Erp.

De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar zoveel 
betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om 
verder te gaan.

  Wil en Desirée    
   Linda en Stefan
   Mariska en Kevin
  Marion en Edwin
   Teske
   Hidde

Tot hier heb je ons gedragen
nu dragen wij jou

Met groot verdriet, 
maar tevens vervuld van mooie herinneringen,

delen wij mee dat wij afscheid hebben moeten nemen van
mijn vrouw ‘het vuur van mijn leven’,

onze allerliefste mams, bijzondere schoonmoeder
en de allerliefste omi van de hele wereld

Wilhelmina Fluitman - Swinkels 

∗ 13 maart 1941 Sint-Oedenrode † 18 juni 2012

 
Sint-Oedenrode: Age Fluitman

Breda: Femke en Rob
Emma

                                  Joris
Felix

Houten:                  Maayke en Maarten
Myrthe
Taeke

Houten:                  Sjoerd en Josette
Douwe
Karlijn

Van Rijckevorsel van Kessellaan 12
5491 GE  Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst en de begrafenis zullen in besloten kring 
plaatsvinden.

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl
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“We kunnen iedere euro maar één keer uitgeven”

Toen het Catshuisoverleg nog 
plaats moest vinden, lag er in Rooi 
al een ombuigingsplan op tafel. 
Er werden maatregelen genomen 
om financieel op de rit te blijven. 
Het overleg mislukte, er kwam 
een Lenteakkoord tussen de vijf 
bekende partijen en alles moest 
opnieuw worden doorgerekend. 
Hendriks en daarmee heel Sint-
Oedenrode kreeg een bittere pil te 
verwerken. Hendriks: “Uiteindelijk 
kregen we 650.000 euro minder 
aan inkomsten vanuit het rijk. Op-
geteld met wat we nog hadden 
staan komen we op een nog om te 
buigen bedrag van 1.1 miljoen. En 
dat op een begroting van 33 mil-
joen euro. Tachtig procent daarvan 
staat vast door regelgeving. Daar 
valt niets meer te halen. Dat houdt 
in dat we voor die overgebleven 
twintig procent verstandige keu-
zes moeten maken die op korte 
termijn geld opleveren en op lange 
termijn niet ontwrichten.”

Kaderbrief
Normaal gesproken komt het col-
lege met een uitgebreide kader-
nota waarin alle investeringen en 
bestedingen precies staan uitge-
werkt. Door de onzekerheden in 

Den Haag werd alleen een kader-
brief opgesteld. Nieuwe investerin-
gen en bestedingen zijn daarin niet 
opgenomen. Noodzakelijke keuzes 
worden pas gemaakt tijdens de 
programmabegroting 2013, die in 
november van dit jaar plaats zal vin-
den. “Er zijn veel ombuigingsrich-
tingen”, vervolgt de wethouder. 
“Een klankbordgroep, bestaande 
uit één man per fractie, gaat al-
les inventariseren. Op dit moment 
zijn frisdenkers bezig met de herij-
king van toekomstvisie ‘de Rooi(s)
e Draad’. Met de uitkomst daarvan 
wordt zeker rekening gehouden. 
Eind augustus wordt het door me-
dewerkers van de gemeente uitge-
werkt. Dan vindt er een voorkeuze 
plaats voor de begrotingsbehande-
ling in november.”
 
Grote of kleine keuzes
Dan wordt pas echt duidelijk waar 
de ombuigingen pijn gaan doen. 
Hendriks: “Hoe dan ook. Waar 
we ook aan komen. Er zijn altijd 
burgers die dat niet leuk gaan vin-
den. Toch zullen we er aan moeten 
geloven. Als we geen financieel 
gezond beleid voeren dan raken 
we van de regen in de drup en 
dat is niet eerlijk voor de genera-

tie die hierna komt. De raad kan 
straks kiezen uit meerdere moge-
lijkheden. Of het worden een paar 
grote keuzes of heel veel ‘kleine’. 
Het zal in ieder geval goed worden 
overwogen en in evenwicht wor-
den uitgedokterd. We kunnen ten-
slotte  iedere euro maar één keer 
uitgeven.”

Burgerparticipatie
Omdat vrijwel de hele Rooise sa-
menleving de ombuigingen gaat 
voelen kan de gemeente niet ach-
terblijven. In de organisatie is al 
flink bezuinigd. “Ook het ambte-
narenkorps is al getroffen”, zegt 
Hendriks. “En in 2011 hebben we 
een ton gekort op externe krach-
ten. De overgebleven ambtenaren 
zetten nu allemaal een stapje extra. 
Dat zie je ook terug in de maat-
schappij. Burgerparticipatie wordt 
steeds belangrijker. Verenigingen, 
buurten, stichtingen, de woning-
bouw en ondernemers moeten 
het steeds vaker met elkaar zien te 
rooien. In Sint-Oedenrode zijn er al 
genoeg voorbeelden. Kijk alleen al 
naar de vele verenigingen die zelf 
geld in zamelen om projecten te 
realiseren. We moeten meer doen 
om er samen bovenop te komen.”

Brandweer Sint-Oedenrode herdenkt overleden 
brandweermannen

Op zaterdag 16 juni heeft de eer-
ste herdenking bij het Nationaal 
Brandweermonument in Arnhem 
plaatsgevonden. In aanwezig-
heid van minister Opstelten, en-
kele honderden nabestaanden en 

andere genodigden werd een eer 
bewezen aan de brandweermen-
sen die sinds 5 mei 1945 tijdens 
een repressief optreden hun leven 
hebben gegeven in dienst van de
samenleving. Tegelijkertijd vonden 

ceremonies plaats bij 20 brand-
weerposten in Brabant-Noord. 
Ook de brandweermannen van 
Sint-Oedenrode stonden er bij stil. 
Zij maakten een ereteken.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

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

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Europalaan 42  -  5481 JG Schijndel - Tel. 073 - 54 70 400 - Rabobank nr. 12.82.93.489 - K.v.K. ’s-Hertogenbosch nr. 17252375 - BTW nr. 45774316B01

Jumbo Bedden brief.indd   1 02-12-2009   15:32:45

Europalaan 42  -  Schijndel  -  073-5470400  -
info@jumbobedden.nl  -  Ma gesloten  -  Di t/m Do 10:00-18:00    

Vr 10:00-20:00  -  Za 10:00-17:00  -  www.jumbobedden.nl

Diamant Continental:

Orgineel en handgemaakt bed
uit Zweden voor wie hoge eisen
stelt aan design en comfort!

van € 3595,- voor € 2995,-
* prijs gebaseerd op 180 x 200, ook 
andere maten leverbaar.

Aktie geldt zolang de voorraad strekt.
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Europarlementariër opent 
Campus Fioretti
Starterscollectief Sint-Oedenrode 
heeft het genoegen u uit te no-
digen voor de officiële opening 
van Campus Fioretti. Een vurige 
wens van het Starterscollectief is 
daamee uitgekomen: een eigen 
plek voor startende bedrijven uit 
Sint-Oedenrode e.o. Samen met 
de Gemeente Sint-Oedenrode en 
Wovesto zijn de noodzakelijke 
stappen gezet. Vanaf januari 2012 
hebben de eerste startende on-
dernemers hun intrek genomen in 
het gebouw.  Europarlementariër 
Toine Manders komt de Campus 
formeel komt openen.

Inmiddels zijn er al 15 bedrijven 
gevestigd in de Campus. Tijd dus 
voor een feestelijke opening. Deze 
vindt plaats op vrijdag 29 juni. Het 
Starterscollectief nodigt u graag en 
vol trots uit om u kennis te laten 
maken met deze enthousiaste club 
ondernemers. De organisatie u te 
mogen verwelkomen tijdens de 
opening. Wilt u zo vriendelijk zijn 
hier aan te geven of en met hoe-
veel gasten u langs zult komen? 
http://opening.campusfioretti.nl/
home

Sportpsycholoog Marianne van Erp

Beter presteren door middel van mentale training

Een top 10 zwemmer kan uitste-
kend zijn slag uitvoeren in het wa-
ter. Wanneer zijn wedstrijdtijden 
lager zijn dan de trainingstijden, 
dan heeft dit vaak een mentale oor-
zaak. Dit is één van de voorbeelden 
waarbij mentale training hulp kan 
bieden. Marianne van Erp uit Sint-
Oedenrode kan die hulp verlenen. 
Ze is geaccrediteerd Sportpsycho-
loog VSPN ®. Haar praktijk is ge-
vestigd in Fioretti Campus.

Zij helpt sporters omgaan met situ-
aties in sportsituaties en begeleidt 

hen in het verkrijgen van meer con-
trole over zichzelf en het vergroten 
van het zelfvertrouwen. Daarnaast 
geeft Marianne handvatten zodat 
de sporter zichzelf verder kan ont-
wikkelen. Door de mentale training 
zal de sporter weerbaarder worden 
voor moeilijke situaties, bijvoor-
beeld; blijven vechten in een verlo-
ren positie, omgaan met wedstrijd-
druk, omgaan met vermoeidheid, 
omgaan met blessures en omgaan 
met motivatieproblemen. 

Marianne: “Mentale factoren spe-
len op ieder vlak in het menselijk 
leven een belangrijke rol, uiteraard 
ook in de sport. Een sporter kan fy-
siek in topvorm zijn, echter wanneer 
hij of zij niet om kan gaan met span-
ningen voor een belangrijke wed-
strijd zal het gewenste niveau niet 
behaald worden. Dat geldt ook voor 
de eerder genoemde factoren.” 

Mentale training heeft als doel om 
een sporter of een team optimaal te 
laten presteren. Hiervoor dient een 
sporter fysiek, technisch, tactisch en 
mentaal sterk te zijn. Aan het fy-
sieke, technische en tactische aspect 
wordt al veel aandacht besteed in 
de sport. Het mentale aspect wordt 
als minder belangrijk ervaren. Ech-
ter, als de mentale conditie optimaal 
is, zorgt dat er voor dat de techniek, 
de conditie en de wedstrijdtactiek 
optimaal tot uiting komen in de 

sportprestatie. Wanneer dit niet het 
geval is, zal dit van invloed zijn op 
de prestatie. Er heerst de gedachte 
dat sporters dit zelf moeten ontwik-
kelen of dat dit aspect moeilijk te 
beïnvloeden is. Niets is minder waar.
“Door meer inzicht te krijgen hoe 
motivatie, zelfvertrouwen, concen-
tratie en spanning voor jou werkt 
en hoe deze getraind en beïnvloed 
kunnen worden, zal de sporter meer 
controle krijgen over zijn eigen pres-
tatie”, legt Marianne uit. “Dat doen 
we  door in gesprekken de sporter 
na te laten denken wat er in bepaal-
de situaties gebeurd. We leren men-
tale vaardigheden aan en laten deze 
toepassen in wedstrijdsituaties.”

Mentale training kan ook een toe-
voeging zijn binnen teamsporten of 
individuele prestaties die in team-
verband worden uitgevoerd. Het is 
belangrijk om elkaars verschillen te 
kennen en te accepteren. Daarnaast 
zijn de onderlinge communicatie, 
het doel dat wordt nagestreefd, de 
afspraken die daarbij horen en het 
vertrouwen en respect hebben in el-
kaar belangrijke factoren die team-
prestaties beïnvloeden. Marianne: 
“Mentale training kan ervoor zor-
gen dat een team ook daadwerkelijk 
een team vormt. De prestaties wor-
den bevorderd en daar draait het 
tenslotte om!”  Voor meer informa-
tie kijk op www.mariannevanerp.nl

Hergeboorte

Bezig een schim te worden van zichzelf,
onaanraakbaar autonoom aanwezig

probeerde zij te landen in woorden
die haar droegen om zich terug te geven
aan wie zij oorspronkelijk was

de kamer werd steeds meer van glas
met ramen die besloegen in vochtig
licht van zwaartekracht ontheven

door wanhoop, bijna roekeloos zocht
zij naar lettergrepen, de spelling van
haar naam – totdat zij zich hervond

verstaanbaar werden taal en werkelijkheid,
niet langer meer astraal maar
uitgesproken, aards, gegrond

zij was weer een verhaal dat bij
de gratie van zichzelf bestond

     Kees Hermis

Rooyse Autobedrijven schenken T-shirts aan Zevensprong 

Afgelopen donderdag werden alle 
vrijwilligers van de Zevensprong 
in het nieuw gestoken door de 
Rooyse Autobedrijven. 

Ruim 60 vrijwilligers zullen dit jaar 
een groepje begeleiden tijdens de 
Zevensprong en ze doen dat dus in 
een prachtig oranje T-shirt. Daarop 
prijkt naast het logo van de Rooyse 
Autobedrijven en de Zevensprong 
ook de thematekening van dit jaar: 
"De Zevensprong 2012: striphel-
den gezocht!" Deze themateke-
ning is geheel belangeloos ont-
worpen door Marianne van Dijk.
Al sinds een aantal jaren wor-
den de T-shirts verzorgd door de 
Rooyse autobedrijven. Voorzitter 
Martin van Hastenberg: "Dit is 
een geweldige stimulans voor ons. 
Te zien dat de Rooyse Autobedrij-
ven het jeugd- en jongerenwerk in 
Rooi zo'n warm hart toedragen." 
 
Nog meer heuglijk nieuws…
Albert Heijn Sint-Oedenrode heeft 
deze en volgende week een superac-
tie… Een gedeelte van de opbrengst 

van de verkoop van bepaalde huis-
merkproducten komt ten goede aan 
de Zevensprong. Deze producten 
zijn te vinden in een duidelijk her-
kenbaar schap in de winkel. "Wij 
zijn erg verheugd met deze actie en 
hopen dat iedereen de Zevensprong 
wil steunen door deze huismerk-
artikelen te kopen. Het is natuur-
lijk fantastisch dat Albert Heijn met 
deze actie onze activiteiten steunt!”, 
aldus Marcia Voets namens de spon-
sorcommissie van de Zevensprong. 

Elders in deze krant is meer informa-
tie over deze actie te vinden.

Op 3 juli is het dan zo ver en zullen 
301 kinderen hun zomervakantie 
feestelijk beginnen met de 26ste 
editie van de Zevensprong. De 
kerngroep heeft het programma 
helemaal rond en met het thema 
"De Zevensprong: striphelden 
gezocht!" belooft het weer een 
prachtige week te worden.

Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

Markt 20    
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 490525

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

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

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

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

Heggenschaar Mooi Rooi.indd   1 5/10/2012   4:00:51 PM
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T

Romy

Geslaagden eerste tijdvak
Fioretti College Veghel

Kaderberoepsgerichte leerweg  
 
Techniek   
Oerlemans, Dennis   

Mavo   
Jasper Ploum  
Kimberly Brus   
Naomi Opheij  
Jochem van Uden 
Rob Vervoort  
Wesly van Acht  
Coen van Heuven  
Thijs Verstappen  
Kevin Vesters  
Silke van der Aa 
Monica  Asshauer  
Nikki de Bie  

Praktijkonderwijs
Danny de Leest  
Yourek Tenda

Zwijsen College Veghel  
 
Gymnasium   
Daan van der Vleuten  
Evert Lamers   
Kelvin Senders  

Atheneum   
Jorine de Koning  
Dian van Rooi  
Joris van Abeelen  
Dijck, Stijn van  
Virrie van Zutven  
Marloes van de Laar 
Senna van der Wijst 
Thijs van der Heijden  
Jarno Verhagen   
Koen Kloosterboer   
Lida Polimac   
Margit Nooteboom  
Marjolein Bongers   
Mark Sittrop  
Mirte Klomp
Sandra Swinkels

Havo
Coen van Aert
Dimphy van Schijndel
Sjoerd van Acht
Sofie van de Ven
Esmee van den Brand
Vera van den Hanenberg
Daniëlle van der Steen
Irene van der Velden
Arjan Boets
Bianca Habraken
Bram Janus
David Naus
Joost Oerlemans
Lotte Sterks

Marjolein Schellekens 
Mart Krüsemann
Minouk Warnecke
Monique Gevers 
Nicole Vervoort
Niels Maas
Patrick Swinkels
Reina Janssen
Ricardo Voss
Suzanne Rovers 
Wouter Tap

Elde College Schijndel 

Atheneum
Wouter van der Aa  

Atheneum (tweetalig)
Marley Pawiroredjo 
Max Rooijakkers  

Havo
Lara Bouwmans  
Max Dijkema 
Cliff van Driel 
Rosan van Erp 
Sharon Geerts  
Mas Geeven  
Lucas Jansen  
Mily Jansen 
Stefan Kerk  
Pleun de Leijer  
Anouk van Lieshout  
Joyce Louwers  
Gijs Mosterman  
Frank van den Oever  
Evelien van Riel  
Renée Schouwenaars  
Daan Steijaert  
Ilse van de Ven  
Youri van de Ven  
Davy van Vught  
Sandra van den Wijngaard  

Praktijkonderwijs + AKA
Arjen Bergman 
Marceano Geerings 
Maarten Kerk  
Teun van Lieshout  
Saskia Tinnenbroek  
 
VMBO Bouwtechniek
Tom van der Heijden 
Rob van Oorschot  
Tim Schellekens  
Peter Schuurmans  
Bas Vervoort  
Remco Boleij  
 
VMBO Elektrotechniek 
Jorg Fransen 
Jesse van Heereveld 
Sebastiaan Kuijken  
Paul Kusters  
Tim van der Wijst  

 
VMBO Gemengde leerweg 
Sem van Stiphout 
Remco Voets  
Maud van Stiphout  
 
VMBO Installatietechniek
Luuk de Beer 
Martijn Rijkers 
Renzo Strijbos  
Rowdy de Weert  

VMBO Landbouw
Esther van Acht 
Seana Verberk  
 
VMBO Metaaltechniek
Roland de Jong 
 
VMBO Technologie en dienstver-
lening 
Roy van den Brand 
Jop van den Broek  
Kyron Brus  
Lieke van der Velden  
Patricia Visser  

VMBO Theoretische leerweg
Claudia van Casteren 
Jenita Eijkemans  
Jolein van Gerwen  
Lisan van Herpen  
Teuntje Hexspoor  
Sacha Hofsepijan  
Leah Koenders  
Coen van Langen  
Kim van Lier  
Sharon Lueb  
Vince Matuszewski  
Sameera Miakheel  
Stephanie Pawiroredjo  
Antwan Peijnenburg  
Dylan School  
Joy Versantvoort  
Loy Verspeek  
Rob van Vught  
Janske van de Wetering  
 
VMBO Uiterlijke verzorging 
Natasha van Dijck 
Melanie van Es  
Gitte de Louw  
Lobke van Schijndel  

VMBO Verzorging 
Anouk Gordijn 
Dirkje van Heesch  
Floor van Heeswijk  
Janne van Hoof  
Britt Hulsen  
Linda Kraaijvanger  
Kim Lathouwers  
Andrea van Liempd  
Marloes van Stiphout  

Na al dat zwoegen en al dat zweten
mag iedereen het nu wel weten 

je bent geslaagd

DAVY

gefeliciteerd met het behalen 
van je havo-diploma

Veel succes op het NHTV in Breda

Papa  Mama en Jordy

Floris Kerremans en 
Debbie van der Heijden 

gaan trouwen

Op 22 juni 2012 geven zij 
elkaar het ja-woord.

Om 13.30 uur 
in het gemeentehuis van 

Sint-Oedenrode.

    bedankt             50 jaar    bedankt

Door middel van dit bericht willen wij alle mensen 
bedanken voor de mooie, lieve wensen en kado’s, 

die wij de afgelopen week hebben mogen ontvangen voor ons 
50-jarig huwelijksfeest.

Zoveel reacties hadden wij niet verwacht, 
het was overweldigend; 

het geeft ons een warm gevoel van binnen.
Geer en Ada Bakker

Diamanten bruidspaar viert feest

Het diamanten bruidspaar Noud 
en Jo van de Sande – van Erp vierde 
afgelopen zondag hun zestigjarige 
bruiloft in restaurant ‘de Rooise 

Boerderij’. Ze beleefden een mooie 
dag met vrienden en familie. Ook 
burgemeester Maas kwam voorbij 
om het paar te feliciteren.

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

      NILS
COR CHRIS

Stefan Toonen & Anneloes van Erp
                                                                     Eerschotsestraat 93a  

                                                                    5491 AB  Sint-Oedenrode

18 juni 2012

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht

  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

Lizzy
Anna Henrica

Trots en blij verwelkomen wij 
onze dochter

13.06.2012 om 6.58 uur
Dochter van: Koen en Erica 
van Kuringe - Van den Berg

Zusje van: Joëlle
Broertje van: Tijn

Adres: Koninginnelaan 1
5491 HA Sint-Oedenrode
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Joop Atsma brengt bliksembezoek aan sloopbedrijf 
Van Liempd

Dhr. Joop Atsma, minister staats-
secretaris van infrastructuur en 
milieu, bracht afgelopen woens-
dag een bliksembezoek aan Sint-
Oedenrode. Hij maakte in zijn 
overvolle agenda plaats vrij om 
bij A. van Liempd sloopbedrijven 
binnen te stappen. Atsma raakte 
enige tijd geleden bekend met 
het bedrijf via Lions club Rooi en 
was direct geboeid. Omdat de be-
zigheden van Van Liempd perfect 
aansluiten op zijn functie, wilde 
de Fries koste wat het kost een 
kijkje in de keuken komen nemen.

Eigenaar Arie van Liempd was 
apetrots dat Atsma hem met een 
bezoek vereerde. Vooral toen de 
staatssecretaris het bedrijf een 
voorbeeld noemde voor de hele 
sector begonnen zijn ogen te 
twinkelen. Atsma: “Bedrijven die 
zich onderscheiden zijn de moeite 
waard om te bezoeken. De lat ligt 
erg hoog wat betreft de afvalam-
bities. We willen voortaan zoveel 
mogelijk hergebruiken. De uitda-
ging is om te bewijzen dat het kan. 
Van Liempd laat dat zien. Daar-
naast is het ook nog een voor-
beeldbedrijf omdat het een echt 

Nederlands bedrijf is zonder vesti-
gingen in een ver land. Waar zie je 
dat nog?” 

Atsma gaf aan dat hij dergelijke 
bezoeken gebruikt om zijn kennis 
te verbreden. Kennis die hij goed 
kan gebruiken in debat. Vooral nu, 
omdat het thema vaak aan bod 
komt. Volgende week vertrekt 
Atsma naar Rio de Janeiro om daar 
tijdens een +20 conferentie het Eu-
ropese afvalbeleid te verkondigen. 
Of hij daar Van Liempd als ultieme 
voorbeeld noemt? “Dat zou zo 
maar kunnen”, glimlacht Atsma. 

Arie van Liempd leidt samen met zijn vrouw Angela en medewerker 
Sjors van Gorp, Joop Atsma (r) rond op zijn bedrijf 

Black & White Party in The Joy

Er is in The Joy in Nijnsel regelmatig 
wat te beleven. Zo ook afgelopen 
weekend. Op vrijdagavond was het 
namelijk Black en White Party.

Vanaf 19.00 uur waren alle groep 
8 kinderen van alle basisscholen in 

Rooi welkom om een feestje te ko-
men bouwen. Geheel in stijl waren 
ze verkleed. De avond was gezel-
lig en daarom zeer geslaagd. Op 8 
september is er een schuimparty. 
Dat wordt weer erg leuk, dus kom 
gezellig een kijkje nemen.

vervolg voorpagina

Kunstzinnige talentjes op basisschool Eerschot

Deze mooie schetsen zijn verzameld 
en geselecteerd. Kunstenares Daph-
ne Snellaars heeft ze daarna op een 
zestiental grote doeken getekend. 

Een aantal kleuters was zeer gecon-
centreerd bezig de doeken ‘in te 
schilderen’. In overleg met de be-
geleidsters koos iedereen de juiste 
kleur. De kinderen die het eerste 
resultaat van de kunstwerken al 
mochten aanschouwen, waren 
aangenaam verrast. Trots vertelden 
de kleuters welke dieren zij hadden 
gekozen. De leerlingen vonden het 
hartstikke leuk om in de huid te 
kruipen van een echte kunstenaar.  
In oktober wordt er een expositie 
georganiseerd voor alle familie en 
vrienden die nieuwsgierig zijn ge-

worden naar de schilderijen. 
De zestien meesterwerken komen 
door het gehele schoolgebouw te 
hangen. Op deze manier kan iede-

re leerling blijvend zeggen dat zij 
hun steentje hebben bijgedragen 
aan het 60-jarig jubileum van hun 
basisschool!

Oranje laat Rooi in de steek

Heel even mocht de menigte op de 
Markt de sfeer proeven van twee 
jaar geleden. Toen Van Persie afge-
lopen zondag scoorde tegen Portu-
gal vloog het bier door de lucht en 
vielen de supporters elkaar in de ar-
men. Zou het dan toch?? Uiteinde-
lijk ging de wedstrijd wederom als 
een nachtkaars uit en overheerste 
het gevoel dat Oranje heel Neder-
land, dus ook Sint-Oedenrode, in 
de steek had gelaten.

Aan RooiEvents heeft het in ieder 
geval niet gelegen. Ze hebben er 
alles aan gedaan om het feest te 
doen slagen. De negen onderne-
mers hebben voetbalminnend Rooi  
drie wedstrijden bijeen gekregen 

op de Markt. De sfeer was goed, 
ondanks de slechte resultaten van 
het Nederlands Elftal. Een goede 
zet was de organisatie van Vader-
dagactiviteiten op de Markt, afge-
lopen zondagmiddag. Vanaf 13.00 
uur was er van alles te doen voor 
het hele gezin. Zo konden de va-
ders zich perfect voorbereiden op 
de wedstrijd van enkele uren later. 

Kortom, met een rare nasmaak 
kijkt Sint-Oedenrode naar het 
verdere verloop van dit toernooi, 
maar iedereen heeft alweer zin 
in het WK van 2014. Braziliaanse 
sferen in oranje stijl op de Markt. 
Dat klinkt goed. Kijk voor foto’s op 
www.mooirooi.nl

Rooi Events 
bedankt al haar 
sponsoren voor 

het EK evenement 
op de Markt

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl
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Eerlijk over geld

HYPOTHEEKRENTE 5 JAAR VAST VANAF  3.14%* !
Nieuwe renteverlagingen maken deze rente mogelijk. Pro� teer nu het nog kan van 
de moderne bankspaarhypotheek en de uniek lagere tarieven op de 5-jaars-rente. 

Bel Sander Janssen op 0413-483030 of mail hem op sanderj@eerlijkovergeld.nu

*Het betreft een bankspaarhypotheek met Nationale Hypotheekgarantie

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,80%
2. 1 jaar vast   2,95%
3. 5 jaar vast   3,14%
4. 10 jaar vast   4,35% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 15-6. Het betreft 
een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,75%
2. 1 jaar vast   3,10%
3. 5 jaar vast    3,80%

Het betreft ons hoogst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 15-6. 
Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Kantoor Sint-Oedenrode
info@eerlijkovergeld.nu

Tel. 0413-483030
www.tsgroep.nl

Drs. Gerard der Kinderen FFP
Gecerti� ceerd Financieel Planner 
g.derkinderen@tsgroep.nl

Sander Janssen
Erkend Hypotheekadviseur
sanderj@eerlijkovergeld.nu

Financiële planning Hypotheken Sparen Beleggen Verzekeringen Pensioen 

Per bus naar Broadway

Sunrise goes Broadway: Met die 
leus trok dansvereniging Sunrise 
afgelopen weekend een groot pu-
bliek. Drie jaar geleden ontstond 
het idee om het dansseizoen op 
grootse wijze af te sluiten. Een 
optreden met alle leden tezamen. 
Het bleek een groot succes. Om 
niemand teleur te stellen, werd dit 
jaar het geheel uitgebreid tot drie 
voorstellingen. Afgelopen vrijdag 
en zaterdag was de grote zaal in 
Cultureel centrum Mariëndael 
nagenoeg volgeboekt. “Elk jaar 
wordt het moeilijker iets leuks 
te verzinnen, maar de trainsters 
hebben er ook nu weer iets op ge-
vonden”, aldus presentator John 
Vogels.  “Er worden tijdens deze 
voorstelling wel zo’n 450 pakjes 
gedragen en, verdeeld over tien 
musicals, kunt u genieten van 
zo’n dertig dansjes.”

Een grote bus stond op het po-
dium, de motor ronkte, een grote 
groep meiden liep het podium op: 
“Dames, let op! De trainsters stap-
pen zo als eerste uit de bus. Ieder 
gaat bij de eigen trainster staan.” 
Zo begon het avontuur van Sun-
rise goes Broadway. Een hele show 
vol entertainment volgde. Meisjes 
in rode jurken, met een witte kraag 
en tailleband begonnen met een 
dans uit de musical van Annie alsof 
het niets was. Het publiek volgde 
de danseressen van de ene naar 
de volgende musical. Tarzan,  Chi-
cago, The Lion King, High School 
Musical, noem maar op. Als de ge-

smeerde bliksem liep  de ene act 
over in de volgende. Op precies 
het juiste moment kwam er een 
rustig nummer tussendoor. Mary 
Poppins danste met haar rode lan-
ge mantel en een schare kinderen 
om haar heen en zo vulde jong en 
oud elkaar geweldig aan.

Waar de reis volgend jaar weer 
naartoe gaat? Dat is nog even af-
wachten. In ieder geval smaakten 
deze drie voorstellingen wel naar 
meer. 
Kijk voor alle foto’s op 
www.mooirooi.nl

DGS
Maandag 25 juni 2012 om 
20.00 uur is er achterbanverga-
dering van DGS in het vergader-
zaaltje van Brasserie de Beleving 
aan de Hertog Hendrikstraat te 
Sint-Oedenrode. 
Secretariaat  J. Beerens
Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

Hart voor Rooi/
PvdA
De achterban bijeenkomst van Hart 
voor Rooi/Partij van de Arbeid is 
op maandag 25 juni om 20.00 uur 
in de commissiekamer van het ge-
meentehuis (witte vleugel). Verdere 
info over Hart voor Rooi/Partij van 
de Arbeid vindt u op 
www.hartvoorrooipvda.nl

Politieke 
bijeenkomsten

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?

CDA Rooi
CDA Rooi houdt maandag 25/6 
een politieke bijeenkomst waarin 
de komende 2 raadsvergade-
ringen centraal staan. Deze bij-
eenkomst zal gehouden worden 
in Zalencentrum De Beckart  te 
Nijnsel.  Aanvang 20.00 uur

BV Rooi op 
Jaarmarkt
Na enkele jaren van afwezigheid 
heeft het bestuur van Basketbal 
Vereniging Rooi besloten dit jaar 
weer op de jaarmarkt te gaan 
staan. BV Rooi verzorgt een leuke 
attractie voor jong en oud: voor 
een kleine bijdrage mag men bin-
nen een bepaalde tijd zoveel mo-
gelijk ballen in de basket proberen 
raak te schieten. Aan het einde van 
de dag zullen alle schoten van ie-
dereen die mee heeft gedaan op-
geteld worden en wint diegene die 
de meeste schoten heeft geraakt 
een mooie prijs! 

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

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO
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Wisseltrofee ‘Ondernemer van 
het Jaar’

In 2005, 2007 
en 2009 werden 
door de toenma-
lige Stichting On-
dernemer van het 
Jaar Sint-Oeden-
rode de verkiezin-
gen Ondernemer 

van het Jaar georganiseerd. Vast on-
derdeel van de hoofdprijs was een 
door Cecilia Visser  op basis van het 
vorige  logo ontworpen wisseltrofee. 
Deze wisseltrofee stond gedurende 

een periode van ongeveer twee jaar 
ter beschikking van de winnaar. Wij 
hebben het oud-bestuur van de 
voormalige Stichting Ondernemer 
van het Jaar Sint-Oedenrode be-
reid gevonden om deze wisseltrofee 
over te dragen aan de nieuwe stich-
ting. Ook al was de vorige aanpak 
afwijkend t.o.v. de huidige invulling, 
met dit kunstwerk als herkenning 
wordt  de in 2005 ingezette traditie 
van het overhandigen van een wis-
selbeker voortgezet.

Alexander Bekkers: ondernemer van het jaar 2009

Foto: Gerry van Roosmalen

De verkiezing ‘Ondernemer van 
het jaar Sint-Oedenrode’ is nieuw 
leven in geblazen. Jarenlang was 
het een goed georganiseerde en 
een vooraanstaande verkiezing 
in het Rooise. Helaas doofde de 
kaars, wat velen jammer vonden. 
De Lions hebben nu de hand-
schoen opgepakt om er weer het 
beste van te maken. De inschrijvin-
gen zijn inmiddels begonnen. 
DeMooiRooiKrant sprak met en-
kele oud-winnaars. Stuk voor stuk 
succesvolle ondernemers met de 
voeten diepgeworteld in de Rooise 
ondernemersgrond. In de derde 
aflevering: Alexander Bekkers, ei-
genaar van Bakkerij Bekkers. Een 
zeer succesvol familiebedrijf dat 
meerdere winkels heeft in deze re-
gio. Hij won de titel in 2009.

Wat was voor jou de reden om 
mee te doen?
“Ik had zelf eigenlijk geen reden, 
want ik ben opgegeven door Ad 
de Bever. Zelf had ik zoiets van 
‘doe maar normaal, dan doe je al 
gek genoeg’. Uiteindelijk zijn we 
de voorronde gestart en kwamen 
we terecht bij de laatste drie! Het 
was erg spannend, vooral op de 
feestavond zelf. Ik had niet ver-
wacht dat zoveel klanten ons in 
de gaten hielden. Bijna allemaal 
wensten ze ons succes. Erg leuk 
dat ze daar aan dachten.”

Wat heeft het je gebracht?
“Nou, ik dacht dus dat ze een bak-
ker nooit zouden laten winnen. We 
zaten in de race met boomkwekerij 
van de Berk en Trido ICT. Uiteinde-
lijk wonnen wij. Dat was echt heel 
mooi, maar ook onverwacht. Ga 

dus altijd uit van eigen kracht.” 

Waarom moeten collega onderne-
mers mee doen?
“Een tip voor mijn collega onderne-
mers: gewoon meedoen! Het tilt je 
bedrijf namelijk echt naar een hoger 
niveau. Je leert er zelf ontzettend 
veel van. Het maakt je sterker.”

Ken je een ondernemer die het 
verdient om ‘Ondernemer van 
het Jaar 2012’ te worden? Of wil 
je jezelf aanmelden? Het kan alle-
maal!! Aanmelden kan via de site 
www.rovjlions.nl Komende tijd zal 
er regelmatig nieuwe informatie 
op worden geplaatst.

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

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.

Van Mooi Rooi, naar heel veel Hooi?
Was het voltallig college van burge-
meester en wethouders niet naar de 
Floriade geweest? Ook wel cynisch, 
eerst met zijn allen naar de Floriade 
gaan en vervolgens flink willen hak-

ken in de groenvoorziening. Je zou juist inspiratie verwachten. Op de 
Floriade waren genoeg alternatieven te vinden, zoals de Prairie Gar-
den, Zorgeloos groen of Fleur Robuste. Stuk voor stuk alternatieven 
die uitstekend zouden passen in ons “Groenste dorp van Europa”.
Maar nee, we gaan van Mooi Rooi naar heel veel Hooi, ofwel 2,6 ha 
gazon zaaien we in ten koste¬ van laagblijvende heesters, die meer 
beschutting bieden aan vogels, egels en andere dieren dan gras.
Het thema Zorgeloos Groen van een Bureau Tuin- & Lanschapsarchiteksten 
is geen onbekende en kent de gemeente van het project Odendael en zij 
geeft aan dat; Bezuinigingen lijden vaak onnodig tot verschraling van open-
baar groen. Zorgeloos groen verdient zich terug. Door een goede vormge-
ving en gebruik van een uitgekiend sortiment kan zelfs een tuinachtig beeld 
ontstaan. Natuurlijk is dat niet overal toepasselijk. Het is echt maatwerk om 
te bepalen waar eenvoud op zijn plaats is, waar uitbundige borders met 
vaste planten passen en waar meer ecologisch getint groen past. Alles afge-
zet tegen het beschikbare budget voor omvorming en onderhoud. 

Belachelijk dus dat er niet veel meer met lokale kennis van kwekers en ho-
veniers gewerkt wordt, uit angst voor het verwijt van “vriendjespolitiek”. 
Dit werkt behoorlijk verstikkend. Die 150.000 Euro moet gewoon zoveel 
mogelijk in Rooi blijven. Gemeentelijk groen in Rooi zou een showroom 
voor lokale kwekers kunnen zijn, maar mogelijk ook voor lokale “verhar-
ders”. Ook steenfabrikanten en leveranciers zien inmiddels wel in dat je 
niet de hele wereld kunt verharden en hebben hele innovatieve slimme 
hybride verhardings systemen ontwikkeld. Leg de link met voortuinen 
van mensen. Duurzaam, stevig groen krijgt op die manier een kans. Zorg 
voor een stevige basis van groen en laat uiteraard ruimte voor indivi-
duele smaak. Voor de waarde van het vastgoed, de kwaliteit van het 
straatbeeld, de buffering van regenwater (waarvoor de gemeente enkele 
jaren gelden nota bene regentonnen aan de bewoners ter beschikking 
heeft gesteld) zijn ook de voortuinen te belangrijk om te verwaarlozen. 
De huidige plannen staan niet op een lijn met  eerdere initiatieven van 
de gemeente, zoals het project “Natuur in je achtertuin”, dat mede was 
gericht op het bevorderen van biodiversiteit in de tuinen van de burgers.
Kortom, bezuinigen oké, maar dat wil niet zeggen dat gras de enige 
optie is. Het IVN biedt haar expertise aan om samen met de gemeente 
en ook met eventueel de WSD te kijken naar andere alternatieven en 
heeft daarom op 2 juli een gesprek met de gemeente gepland. Hope-
lijk doen andere belanghebbenden dit ook, zodat we gezamenlijk ko-
men tot een “Vernieuwd Groenste dorp van Europa” i.p.v. te werken 
aan de gemeente met de hoogste hooiberg. Op 27 en 28 juni kunt u 
bij de gemeente binnenlopen voor nadere informatie.

Lezerspodium....
Door: IVN bestuur 
Paul Gelens Interim Voorzitter

- volledige invoer boekhouding
- aangifte omzetbelasting
- samenstellen jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

Wilgenstraat 9
5492 EL Sint-Oedenrode
0413-477828
06-51883968

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Officiële opening sporthal in 
eerste week oktober
De officiële opening van de nieu-
we sporthal De Streepen is ge-
pland in de eerste week van okto-
ber. Dat heeft wethouder Dekkers 
bekend gemaakt.

Zoals het er nu naar uit ziet, kan er 
in augustus al gesport worden in de 
nieuwe sporthal. Toch is dan nog 
niet alles klaar. Daarom is de ope-
ning gepland  op 5 oktober. Vanaf 
14.00 uur zullen de officiële zaken 
aanvangen, zoals een woordje van 

verschillende personen. Daarbij 
worden o.a. direct omwonenden, 
verenigingen, de gemeenteraad en 
de uitvoerders van de bouw uitge-
nodigd. Na het ceremoniële ge-
deelte krijgt iedereen de kans om 
een kijkje te nemen in de vorm van 
een inloopreceptie. Op 7 oktober 
vindt een inloopmiddag plaats. 
Alle burgers zijn dan welkom. Ie-
dereen mag dan binnenlopen om 
bijvoorbeeld uitleg te krijgen over 
de totstandkoming. 

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

De opbrengst van de collecte gaat 
naar plaatselijke activiteiten, zo-
als vakantiereizen en recreatieve 
middagen voor ouderen en al-
leenstaanden. Hiervoor is veel geld 

nodig. 

Mensen in nood, na rampen en ca-
lamiteiten, kunnen rekenen op di-
recte hulp van het Rode Kruis. Wij 
vragen ook aandacht voor Eerste 
Hulp om ervoor te zorgen dat de 
meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving elkaar kunnen helpen 
en geholpen worden . Steun dus 
de collecte.
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Dig i totaa l
Heuvel  20
5492AD S int-Oedenrode

€0,-

0413-473567
info@dig i totaa l . com
w w w.dig i totaa l . com

Ma:  13:00  tot  18:00
Di -Do:  09:00  tot  18:00

Vr :  09 :00  tot  20:00
Za:  09 :00  tot  17:00

Deze actie is alleen gelding op zondag 24 juni tijdens de Jaarmarkt. Op = Op

GRATIS PAPIER
Bij afname van een 
complete set inkt voor
uw printer, een pak
A4 papier GRATIS!

DIGITOTAAL ,  EEN DUIDEL I JK  VERHAAL

GRATIS SLEEVE
Voor uw laptop

bij inlevering van
deze waardebon.
Maximaal 1 per klant, Op = Op

Deze actie is alleen gelding op zondag 24 juni tijdens de Jaarmarkt. 

De actie is alleen geldig op 24 juni 2012 tijdens de jaarmarkt. De aanbieding met de waardebon en Efteling-kaarten is alleen geldig voor nieuwe UPC-abonnees en bestaande abonnees die er minimaal 2 producten (internet en/of telefonie 
en/of digitale televisie) bijnemen. Zolang de voorraad strekt. Voor het UPC Alles-in-1 Pakket gelden eenmalige kosten van maximaal € 32,50 (excl. eventuele verhuiskosten). De borg voor het modem is € 45,-. De mediabox ontvangt u in 
bruikleen. Voor alle abonnementen geldt een (nieuw)jaarcontract, daarna maandelijks opzegbaar. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de voorwaarden en beschikbaarheid.

Ontvang bij aanschaf van een UPC Alles-in-1 Pakket een 
waardebon van € 25,- van onze winkel en 2 Efteling-kaarten

Alle foto’s van Rooise burgers

Nieuwe gemeentegids donderdag in huis

Op donderdag 21 juni valt bij ie-
dereen de nieuwe gemeentegids 
op de deurmat. In het boekje staat 
allerlei nuttige informatie over de 
gemeente. Saillant detail: alle 59 
foto’s die in de gids staan, zijn 
gemaakt door Rooise burgers. Een 
typisch voorbeeld van burgerpar-
ticipatie.

Enige tijd geleden schreef ge-
meente Sint-Oedenrode een fo-
towedstrijd uit. Iedere inwoner 
van Rooi mocht foto’s inleveren 
en maakte kans op een leuke prijs. 
Uit alle inzendingen zijn uitein-
delijk drie prijswinnaars gekozen. 
Door een jury die bestond uit Mar-
jan Roijackers (medewerkster van 
de gemeente die het proces van 

de samenstelling van de gids be-
geleidde), burgemeester Maas en 
Hans van de Ven namens de foto-
club.

Op de derde plaats eindigde Jack 
van Haastrecht. Hij maakte een 
foto van Mariëndael. De bijzonde-
re plaats en vorm van het cultureel 
centrum wordt in deze foto onder 
andere versterkt weergegeven 
door het lage camerastandpunt. 
Henri van Weert werd tweede met 
zijn bijzondere foto van ‘de Kolk’. 
Er is een keer gekozen voor een 
parkachtige inkadering. De foto 
typeert Sint-Oedenrode als een 
historische, voorname, parkach-
tige gemeente. Uiteindelijk werd 
Wim Verhagen gekroond tot num-

mer één. De fotograaf liet op fraaie 
wijze het ‘nieuwe’ Sint-Oedenrode 
zien. De foto van de nieuwbouw 
naast de Dommel, die reflecteert 
in het water, met op de voorgrond 
de door Oma/Floris Alkemade 
ontworpen kunstbrug brengt Sint-
Oedenrode op een kenmerkende 
manier in beeld. Het is namelijk 
een combinatie van cultuur, histo-
rie en nieuwbouw. 

De derde plek was goed voor een 
VVV-bon van 25 euro, de tweede 
plek kreeg een zelfde bon van 
t.w.v. 50 euro en de eerste plaats 
won een VVV-bon van 75 euro. 
De prijzen zijn door uitgeverij Akse 
Media ter beschikking gesteld.

Wim Verhagen: Dommeloever

Henri van Weert: Kolk met narcissen

Jack van Haastrecht: Mariëndael
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Wie goei flodderbonne wil ete, mag Maria Lichtmis nie vergete 
(Rond Maria Lichtmis moeten de tuinbonen al gezet worden)
Bron: Brabants Spreukenkalender, verkrijgbaar bij ‘t Paperas

BRABANTSE SPREUKEN

 EK over voor Nederlands elftal
Als oranje

nu net zo goed 
was georganiseerd

als wij met “Rooievents”
Hadden we nu mis-

schien nog niet
 op hoeven te

ruimen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Ik worstel en blijf boven

 

 voor het zicht hebben op 
 andermans gedrag is niet
 iedereen voldoende toegerust
 al is men van menig daad 
 wel enigermate bewust
 
 hoe zal het zijn met 
 de kennis van zich zelve
 meestentijds is die wat
 vaak in slaap gesust
 
 ik doe zelf ervaring op 
 uit roddelbladen; literatuur 
 met diepgang van formaat
 de inhoud berust op schijn, 
 benen en boezems   van 
 gepromoveerde ego’s
 uit een doorsnee straat

 ik zie mezelf derhalve 
 uitvergroot in andermans 
 denken, praten en gelaat
 
 het is weinigen gegeven
 de eigen ik te doorgronden
 zo is nu eenmaal het leven;
 de werkelijkheid is ook 
 aan emotie en lot gebonden 
 of door wordt door 
 onze  instincten gedreven

 ja, alles is met vallen 
 en opstaan verbonden

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Annie van Hoof

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Fransien Bok

Mariannestraat 2
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Wijkvereniging 
Eerschot

Ook wijkvereniging Eerschot gaat 
met vakantie. Wij sluiten dit sei-
zoen af  op woensdag 20 juni met 
de kienavond. Alle kieners van 
onze wijkvereniging maken weer 
kans op mooie prijzen. Het is nu 
zeker de moeite waard om mee te 
komen doen, want er is een extra 
ronde en natuurlijk kun je het ver-
rassingspakket winnen de rode-
draadprijs. Ben je 16 jaar of ouder 
kom dan naar Meerschot. Marjan 
heeft de koffie en thee om 19.30 
uur klaar. Het kienapparaat begint 
om 20.00 uur de eerste nummers 
te trekken dus zorg dat je op tijd 
aanwezig bent. In de pauze is er 
ook een loterij, waar natuurlijk vol-
op prijzen te winnen zijn. 

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Kossen | Design

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

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

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

Zoek de volgende EK voetbal landen.
duitsland, frankrijk, engeland, portugal, spanje, italie, polen, oekraine, 

ierland, zweden, denemarken, kroatie, rusland, griekenland, tsjechie, nederland, 
 

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

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

RAAD HET

SCHADEBEDRAGRAAD HET

SCHADEBEDRAG

EN MAAK KANS OP

EEN MOOIE PRIJS

Van den Berk assurantiën en Van Acht autoschade 

Raad de schade en win mooie 
prijzen op de Jaarmarkt
Tijdens de Jaarmarkt van aanko-
mende zondag is ook Van den Berk 
Assurantiën, gevestigd aan Koffe-
ren 23, geopend. Vol trots laat het 
bedrijf haar nieuwe kantoor zien. 
Onlangs is Van den Berk namelijk 
verhuisd van de Borchmolendijk 
naar het Kofferen. Ook Van Acht 
autoschade zal betrokken zijn bij 
de Open Dag van Van den Berk 
Assurantiën.

Het assurantiekantoor en het au-
toschadebedrijf hebben samen een 
aantrekkelijke prijsvraag op touw 
gezet. Voor het kantoor komt een 
auto te staan met schade. Wie het 
dichtst bij het schadebedrag zit 
ontvangt de hoofdprijs. Deze be-

staat uit een Jeep Challenge van 
een halve dag. Naast deze hoofd-
prijs zijn er nog meer prijzen te 
winnen. Een kijkje  nemen in een  
prachtig nieuw kantoor en kans 
op mooie prijzen, twee goede re-
denen om een bezoek te brengen 
tijdens de jaarmarkt.

Van den Berk assurantiën en Van 
Acht autoschade zijn al jaren trou-
we partners in het soepel afhande-
len van een schadetraject. Wan-
neer iemand schade heeft, wordt 
dat door deze twee professionele 
bedrijven vakkundig afgehandeld. 
Tot ziens op de Jaarmarkt in Sint-
Oedenrode. a.s. zondag 24 juni 
van 10 tot 17 uur.

advertorial

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

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

Zaterdag en zondag  

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

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

 

Roois Couponneke te verkrijgen 
op Jaarmarkt

Op de Jaarmarkt van aanstaande 
zondag staat een kraam van het 

VVV. Daar is het nieuwe boekje, 
het Rooise Couponneke, te ver-
krijgen. Onlangs werd het boekje 
gelanceerd door Stichting Rooi 
Promotie. Er staan allerlei leuke en 
interessante aanbiedingen in voor 
toeristen, maar ook voor burgers.

De volgende bedrijven plaatsen 
een coupon met allerlei leuke aan-
biedingen. Peppelhoeve , Paar-
denmelkerij Bekkers, Van Hoof 
asperges, Hostakwekerij Coppel-
mans , de Vresselse Hut, Brasserie 
de Beleving, de Rooise Boerderij, 
Cambiance de Kienehoef, Bak-
kerij Bekkers, Liesbeth Hanff  , de 
Bimdhoeve, Imkerij de Linde en 
Drankenhandel van Boxmeer. De 
coupons zijn een jaar geldig.

Edelherten kijken op de Veluwe
Fotografen Jan Ebbenn en Toi Cor-
sten nodigen u uit om op 22 sep-
tember mee naar de Veluwe te gaan 
om (edel)herten en andere dieren 
te gaan fotograferen. Daarnaast 
zullen ze ook nog de nodige uitleg 
geven. Over de dieren die er leven, 
maar natuurlijk ook over fotografie.

Het vertrek staat gepland op 16.00 
uur in de middag. Om 21.30 uur 
rijdt de bus weer naar Sint-Oeden-
rode. Jan en Toi adviseren even-
tuele deelnemers dat ze goed ter 
been zijn en dat ze stevige wan-
delschoenen aantrekken. Behalve 
een stukje fietsen, wordt er name-
lijk ook gewandeld. Dat hoort bij 
deze trip. Vergeet natuurlijk niet je 
camera mee te nemen, want het 
wordt een bijzondere dag! Wilt u 
mee? Meldt u dan aan via redac-

tie@demooirooikrant.nl of geef 
uw naam door in het kantoor van 
MooiRooi, Heuvel 17. Graag voor 
1 augustus aanmelden. Bij vol-
doende inschrijvingen gaat de trip 
door. Kosten: 55 euro p.p.
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Kofferen 1 | Sint-Oedenrode | 0413 47 90 31 | www.browniesanddownies.nl

Tijdens de Jaarmarkt geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Een Mini vol ballonnen 

Hoeveel zitten er in? Raad en win!

GESLAAGD door het leven met de Cowboysbag Colorado 

Verkrijgbaar in diverse felle kleuren, zwart, bruin en cognac

Voor € 119,95

Nog aan klant laten zien!

GESLAAGD door het leven met de Cowboysbag Colorado

Verkrijgbaar 
in diverse felle 
kleuren, zwart, 

bruin en cognac

Voor €119,95
Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode | 0413-470 777

www.you-fashion4women.nl

Uw schoonheidssalon, bij ons kunt u terecht voor:
Gezichtsbehandelingen, pedicure, manicure, massages,  visagie en definitief ontharen.

Er zijn vergoedingen bij uw zorgverzekeraar mogelijk.
 

Jaarmarkt actie:
Pupa Milano make-up €10,00

 
Voor meer informatie kom een kijkje nemen bij onze kraam.

Borchmolendijk 12a | Sint Oedenrode | 0413-474234
info@schoonheidssaloneindeloos.nl | www.schoonheidssaloneindeloos.nl

24 juni Jaarmarkt        Sint-Oedenrode

Ballonnenwedstrijd tijdens de Jaarmarkt! 

www.deplaatselijkemakelaar.nl
Markt 2 Sint-Oedenrode - 0413 - 745155

Kom 24 juni een ballon ophalen op onze stand en maak kans op vier toegangskaarten voor de Beekse Bergen!
De stand staat voor ons kantoor (‘t oude Raadhuis) 

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Nieuw: 
Kinderrommelmarkt 

op de Borchgrave 
tijdens jaarmarkt
Sint-Oedenrode

Voor kinderen tot 15 jaar 

(geen levensmiddelen en dranken)

bij Roxs Elektro

Deelname is gratis

24 juni

24 juni Jaarmarkt        Sint-Oedenrode
Waar kwaliteit en gezelligheid samengaan

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

OUD GOUD ACTIE
LEvEr bIj Ons Uw OUDE 

sIErADEn In En OnTvAnG*
€ 25,- pEr GrAm, 14 krT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

Trouwringen actie
20% korting
Actie loopt tot 14 april

Heuvel 34 - Sint-Oedenrode - 0413-870049 
www.weltenjuweliers.nl

Doe mee en maak 
vanDaag kans op een

TW sTeel horloge!

Tijdens de jaarmarkt is de auto 
van Tom Coronel te bezichtigen 
bij Juwelier Welten in 
Sint-Oedenrode. Heuvel 34, 
T: 0413 870049. www.weltenjuweliers.nl

Rooi pakt uit met grootse Jaarmarkt

Op  zondag 24 juni is het weer 
zover. Ook dit jaar weer wordt 
het gehele centrum van Sint-
Oedenrode gevuld met kramen, 
marktkooplieden en bezoekers 
– véél bezoekers – voor een van 
de grootste jaarmarkten van Ne-
derland. En die 781ste Rooise 
Jaarmarkt wordt dit jaar groter en 
grootser dan ooit. 
  
Om 10.00 uur in de ochtend ope-
nen de ruim 250 kraamhouders 
hun winkels op planken voor de 
verwachtte vijftienduizend tot 

twintigduizend bezoekers. Al 
vroeg in de ochtend loopt het pu-
bliek schouder aan schouder te 
slenteren over een kilometers lang 
parcours. Met een aanbod vari-
erend van kleding en boeken tot 
cosmetica, planten, fruit en zon-
nebrillen, probeert iedere kraam-
houder de menigte voor zich te 
winnen. Ook de echte standwer-
kers, die slechts één product op 
een ludieke manier aan de man 
proberen te brengen, zijn dit jaar 
van de partij. Of het nu lijm of 
schoenpoets is, het valt niet te 

ontkennen dat het een kunst  is 
hoe deze standwerkers hun waar 
aan de mens brengen. 

Mocht je kleding, huishoudelijke 
apparatuur en prullaria genoeg 
hebben, dan is ook de muziek re-
den genoeg om de Jaarmarkt te 
bezoeken. Op het kerkplein, dat 
speciaal is omgedoopt tot muziek-
plein, zorgen verschillende bands 
en groepen voor een muzikale 
omlijsting van de dag.  Diverse 
muziekverenigingen, kapellen en 
smartlappenkoren maken hun op-

wachting op verschillende plekken 
in het centrum, zoals voor café d’n 
Dommel en café Oud Rooij, bij de 
cafés ’t Pumpke en het Kofferen 
en op de Borchgrave. Ook voor 
De Beurs wordt muziek gemaakt.  
De grote terrassen in het centrum 
van Sint-Oedenrode bieden uit-
komst wanneer de benen uitgeput 
raken. Terwijl de kinderen een ritje 
maken op de echte pony’s óf de 
houten pony’s in de draaimolen, 
versterkt een drankje of hapje op 
één van de terrassen het ultieme 
‘MooiRooi-gevoel’.

De Rooise Jaarmarkt, georgani-
seerd door Ondernemingsvereni-
ging Rooi 2000, is dit jaar groter 
dan voorgaande jaren. Evenals 
vorige jaren zijn het  EMTÉ-ter-
rein en het nieuwe winkelgebied 
de Borchgrave, waar een speciale 
kindermarkt georganiseerd wordt, 
aan het parcours toegevoegd. 
De Jaarmarkt begint om 10.00 
uur en duurt tot 17.00uur. De 
toegang is gratis. En er is speciale 
en voldoende parkeergelegenheid 
rondom het centrum van 
Sint-Oedenrode. 
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Te koop/Te huur

Start opruiming!
Bent u er als eerste bij voor de 
beste koopjes in sportkleding?
Hertog Hendrikstraat 12, 
5492 BB Sint-Oedenrode
0413-472768
info@vandekampschoenensport.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Start opruiming!
Bent u er als eerste bij voor de 
beste koopjes in sportkleding?
Hertog Hendrikstraat 12, 
5492 BB Sint-Oedenrode
0413-472768
info@vandekampschoenensport.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Wegens vakantie gesloten van 
11 t/m 25 juni
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
--------------------------------------
FEESTJE?, zeskamp? huur een 
springkussen, spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste attractie-
verhuurder van de regio
Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl of 
www.zeskampen.nl uit Uden
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

Aangeboden

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

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

Gezocht

Heeft iemand tijd om 3 uur in 
de 14 dagen te helpen mijn huis 
schoon te maken? M. Vervoort 
van de Heuvel. Zijtaartseweg 13, 
Sint-Oedenrode. 0413-473399
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, Sint-
Oedenrode;
voor puppy- & gehoorzaamheids-
cursussen.
voor info / aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020
--------------------------------------
-Ben je fout als je antibiotica spuit 
in een gezond dier en de consu-
ment wordt daardoor vergiftigd?
N.A. Denker -
--------------------------------------

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

Jan de Wit vond een oude foto van een vergadering van Motorclub 
Romac uit Sint-Oedenrode. Waarschijnlijk is de foto gemaakt rond 
1950/1960. Wie kent mensen op deze foto?
Stuur uw oplossing naar redactie@demooirooikrant.nl, 
bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan 
Heuvel 17 in Sint-Oedenrode.

Historische beelden

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

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

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

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamer-wc a tot z
-cv-ketels

-woningaanpassingen 
voor ouderen

-zolderisolatie
en nog veel meer

Primera neemt vaste klanten mee naar sigarenfabriek

Westerlo: de bron van de heerlijke sigaar 

In Westerlo (B) staat een siga-
renfabriek van Agio. Vorige week 
ging een groot gezelschap uit 
Sint-Oedenrode een kijkje ne-
men bij de bron van die heerlijke 
sigaar, die de deelnemers vrijwel 
dagelijks eentje roken. Via Prime-
ra konden nieuwsgierigen zich 
inschrijven. Samen met eigenaar 
Peter Verbeek gingen ze op pad. 

De heren werden er met de bus 
naar toe gebracht, kregen een 
heerlijke lunch voorgeschoteld en 
werden daarna rondgeleid door 
de fabriek. Ook kregen ze een 
film te zien over hoe de sigaar 
gemaakt wordt. Eén van de aan-
wezigen was Wil van Gerwen uit 
Sint-Oedenrode. De sigaar loopt 
als een rode draad door zijn leven 

en dat van zijn broers Rien en Jan, 
die ook mee waren gereisd. Hun 
vader werkte vroeger in een siga-
renfabriek en Jan werkte vroeger 
met de machines die hij dus door 
en door kent. De gids maakte hen 
daarom niet veel wijs. Wil: “Ik rook 
graag een sigaartje, maar was ex-
tra geïnteresseerd omdat mijn va-
der vroeger in een sigarenfabriek 
werkte. Het was een geweldige 
dag. Zeker de moeite waard. We 

werden goed ontvangen en kre-
gen alles te zien. Ik geloof dat ie-
dereen enthousiast was.”

De mannen betaalden allemaal 
vijftien euro voor de trip. Een groot 
gedeelte van dat bedrag schenkt 
Agio aan een project in Sri Lanka 
dat jonge mensen een technische 
vakopleiding biedt. Vooral na de 
Tsunami is dat heel erg nodig.

Peter Verbeek van Primera ging met echte sigarenliefhebbers 
een kijkje nemen in de fabriek van Agio.

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 

Molenstraat 17e
5482 GA Schijndel
Tel. 073-5495635
www.latonino.nl

wij van latonino zaten te denken
wat zullen we onze klanten eens schenken
we hadden nogal wat pech
voor de tweede keer haalden ze alles weg

nu is alles weer in nieuwe kleur door verf en kwast
en hangt er weer een volop nieuwe collectie in de kast
ook onze stapeltjes korting gaat gewoon door
want wij van latonino gaan er weer voor

Molenstraat 17e
5482 GA Schijndel
Tel. 073-5495635
www.latonino.nl

wij van latonino zaten te denken
wat zullen we onze klanten eens schenken
we hadden nogal wat pech
voor de tweede keer haalden ze alles weg

nu is alles weer in nieuwe kleur door verf en kwast
en hangt er weer een volop nieuwe collectie in de kast
ook onze stapeltjes korting gaat gewoon door
want wij van latonino gaan er weer voor

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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OPEN ZONDAG 10:00 - 17:00 UUR ZONDAG 24 juni

TOPMERKEN
TOPKWALITEIT

BIJ AMIGOS MENSWEAR

15%
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

Vanaf 22 juni 

Start Sale
1 stuk 20%
2 stuks 30% 
3 of meer 40% 
Muv basis en nieuwe collectie

 

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

Buitenspeeldag: leerzaam en leuk

In verschillende wijken van Sint-
Oedenrode hadden de kinderen 
het vorige week woensdagmid-
dag voor het zeggen. Straten wer-
den afgezet, zodat de jeugd lekker 
buiten kon spelen tijdens de Nati-
onale Buitenspeeldag.

Ieder jaar wordt 
de Buitenspeel-
dag georganiseerd 
en iedere buurt 
of straat mag zich 
er voor aanmel-
den. Onder andere 

Olland, Eerschot, Kinderbos, de 
Heikant en de Streepenstraat de-
den mee aan het initiatief. Ouders 
haalden alles uit de kast. Clowns, 
gelegenheid tot schmink, een huif-
kar, kleuren met stoepkrijt, spring-
kussens, een auto om vol te klie-
deren, zak lopen en nog veel meer. 
In Olland koppelden ze er ook nog 
iets leerzaam aan. Een vrachtwa-
genchauffeur liet zijn truck zien en 
vertelde er van alles over. ‘Pas op 
voor de dode hoek’, was de be-
langrijkste boodschap. 

Buitenspeeldag 2012 was zeker 
geslaagd in Sint-Oedenrode. De 
kinderen vonden het leuk. Mis-
schien kruipen ze voortaan wat 
minder snel achter de computer. 

Kijk voor de foto’s op 
www.mooirooi.nl

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nl
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Jaarmarktaanbieding: 
10 % korting 

op alle buitenverlichting van Fatboy.

Kofferen 12
www.dorritdesign.nl
www.dorritdesign-webshop.nl

www.inhousetech.nl 
Meester C Goselingstraat 39 5684WJ Best

Originele HP inkt MAAR dan goedkoper. 
zondag 24 juni Braderie Rooi

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

Buiten op de kraam 
OUTLET: 

1/2 van de 1/2
Binnen: 
SALE

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Kerkstraat 17 5492 AH Sint-Oedenrode T. 0413 - 477778 
www.panencook.nl

Tijdens de jaarmarkt kunt u gratis proeven van onze 
overheerlijke pannenkoeken in onze binnentuin met 

springkussen, speeltoestel en schminken voor de kleinsten.
*Proeven tot 17.00 uur

www.smitswoonboetiek.nl

Voor de complete 
wooninrichting

verf behang
& woondecoratie

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

Speciale 
aanbiedingen 

op onze 
marktkraam!

Beestachtige aanbiedingen
diverse koopjes op de kraam

Borchmolendijk 14 5492 AK Sint Oedenrode
0413 - 473510 - www.deborchmolen.nl

24 juni Jaarmarkt        Sint-Oedenrode

Niet te 
veel gaan 

lopen, 
gewoon in 

Rooi kopen!
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5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

lid van:

Tijdens de jaarmarkt
3 kleedjes 

100 x 100 cm 

voor € 5,-
2 kleedjes
 140 x 190 cm 

voor € 10,-

Bij Juwelier Opaal                            
Alleen tijdens 
de Jaarmarkt

Hoge kortingen 
op de kraam! 

Kom, Kijk en Koop!!
Heuvel 40  

Sint-Oedenrode

Bij Silver Factory
Alleen tijdens de Jaarmarkt

25% korting 
op diverse 

Horloges en Sieraden
Let op de Stickers!!!!!!!!!!!!!!!

Kom, Kijk en Koop!!
Borchgrave 39 

Sint-Oedenrode

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

START 
OPRUIMING!

BENT U ER 
ALS EERSTE BIJ 
VOOR DE BESTE 

KOOPJES IN 
SPORTKLEDING?

van de Kamp
sport & kinderschoenen

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Tijdens 
de jaarmarkt 
alles in onze 

winkel 
20% korting.

Op onze kraam 
leuke koopjes 

vanaf €5,-

24 juni Jaarmarkt        Sint-Oedenrode

ONZE SALE IS GESTART
TIJDENS DE JAARMARKT

€10,- EXTRA KORTING
*Let op deze actie geldt enkel op bestedingen boven €49,95.

HEUVEL 22 | SINT-OEDENRODE | 0413-473367

Waar kwaliteit en gezelligheid samengaan
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Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 




7 sprongen vooruit 
    dankzij Albert Heijn huismerk

AH aardbeien jam  450 gram                                 1.39
Bon Maman  370 gram  2.17

0,25 naar de 7 sprong

AH engels thee melange 20 zakjes                        0.89
Pickwick engels thee melange 20 zakjes 1.05

0,20 naar de 7 sprong

AH knackebrot sesam  250 gram                                               0.85
Wasa knakebrot sesam 220 gram   0.98

0.15 naar de 7 sprong

AH sinaasappelsap  1ltr                                                          1.09
Appelsientje sinaasappelsap  1ltr  1.29

0.20 naar de 7 sprong

AH aardbeien jam  450 gram                                 1.39
Bon Maman  370 gram  2.17

0,25 naar de 7 sprong

AH engels thee melange 20 zakjes                        0.89
Pickwick engels thee melange 20 zakjes 1.05

0,20 naar de 7 sprong

AH knackebrot sesam  250 gram                                               0.85
Wasa knakebrot sesam 220 gram   0.98

0.15 naar de 7 sprong

AH sinaasappelsap  1ltr                                                          1.09
Appelsientje sinaasappelsap  1ltr  1.29

0.20 naar de 7 sprong

AH aardbeien jam  450 gram                                 1.39
Bon Maman  370 gram  2.17

0,25 naar de 7 sprong

AH engels thee melange 20 zakjes                        0.89
Pickwick engels thee melange 20 zakjes 1.05

0,20 naar de 7 sprong

AH knackebrot sesam  250 gram                                               0.85
Wasa knakebrot sesam 220 gram   0.98

0.15 naar de 7 sprong

AH sinaasappelsap  1ltr                                                          1.09
Appelsientje sinaasappelsap  1ltr  1.29

0.20 naar de 7 sprong

AH aardbeien jam  450 gram                                 1.39
Bon Maman  370 gram  2.17

0,25 naar de 7 sprong

AH engels thee melange 20 zakjes                        0.89
Pickwick engels thee melange 20 zakjes 1.05

0,20 naar de 7 sprong

AH knackebrot sesam  250 gram                                               0.85
Wasa knakebrot sesam 220 gram   0.98

0.15 naar de 7 sprong

AH sinaasappelsap  1ltr                                                          1.09
Appelsientje sinaasappelsap  1ltr  1.29

0.20 naar de 7 sprong

Perla koffiepads regulier  36 stuks                                  3.17
Senseo koffiepads 36 stuks   3.73

0.50 naar de 7 sprong

AH chocomel halfvol 1ltr                                                0.95
Campina chocomel 1ltr     1.19

0.20 naar de 7 sprong

AH vlokken melk  300 gram                                              1.19
De Ruijter vlokken melk  300 gram  1.69

0,20 naar de 7 sprong

AH ontbijtkoek gesneden  600 gram                                   1.32
Peijnenburg ontbijtkoek gesneden 500 gram 1.60

0.25 naar de 7 sprong

Perla koffiepads regulier  36 stuks                                  3.17
Senseo koffiepads 36 stuks   3.73

0.50 naar de 7 sprong

AH chocomel halfvol 1ltr                                                0.95
Campina chocomel 1ltr     1.19

0.20 naar de 7 sprong

AH vlokken melk  300 gram                                              1.19
De Ruijter vlokken melk  300 gram  1.69

0,20 naar de 7 sprong

AH ontbijtkoek gesneden  600 gram                                   1.32
Peijnenburg ontbijtkoek gesneden 500 gram 1.60

0.25 naar de 7 sprong

Perla koffiepads regulier  36 stuks                                  3.17
Senseo koffiepads 36 stuks   3.73

0.50 naar de 7 sprong

AH chocomel halfvol 1ltr                                                0.95
Campina chocomel 1ltr     1.19

0.20 naar de 7 sprong

AH vlokken melk  300 gram                                              1.19
De Ruijter vlokken melk  300 gram  1.69

0,20 naar de 7 sprong

AH ontbijtkoek gesneden  600 gram                                   1.32
Peijnenburg ontbijtkoek gesneden 500 gram 1.60

0.25 naar de 7 sprong

Perla koffiepads regulier  36 stuks                                  3.17
Senseo koffiepads 36 stuks   3.73

0.50 naar de 7 sprong

AH chocomel halfvol 1ltr                                                0.95
Campina chocomel 1ltr     1.19

0.20 naar de 7 sprong

AH vlokken melk  300 gram                                              1.19
De Ruijter vlokken melk  300 gram  1.69

0,20 naar de 7 sprong

AH ontbijtkoek gesneden  600 gram                                   1.32
Peijnenburg ontbijtkoek gesneden 500 gram 1.60

0.25 naar de 7 sprong

AH aardbeien jam  
450 gram   € 1.39
€ 0,25 naar de 7 sprong

Bon Maman  370 gram    € 2.17

AH engels thee melange 
20 zakjes    € 0.89
€ 0,20 naar de 7 sprong

Pickwick engels thee melange 
20 zakjes     € 1.05

AH knackebrot sesam 
250 gram    € 0.85
€ 0.15 naar de 7 sprong

Wasa knakebrot sesam 
220 gram       € 0.98

AH sinaasappelsap  
1ltr     € 1.09
€ 0.20 naar de 7 sprong 
                                                 
Appelsientje sinaasappelsap  
1ltr       € 1.29

Perla koffi  epads  regulier  
36 stuks   € 3.17 
€ 0.50 naar de 7 sprong

Senseo koffi  epads 36 stuks    € 3.73

AH chocomel halfvol 
1ltr     € 0.95
€ 0.20 naar de 7 sprong

Campina chocomel  1ltr      € 1.19 

AH vlokken melk  
300 gram   € 1.19
€ 0,20 naar de 7 sprong

De Ruijter vlokken melk  
300 gram      € 1.69

AH ontbijtkoek gesneden  
600 gram   € 1.32
€ 0.25 naar de 7 sprong

Peijnenburg ontbijtkoek gesneden 
500 gram     € 1.60

AH Sint-Oedenrode
Markt 18, 5492 AB   Sint-Oedenrode
tel: 0413-472208

koop ons voordelige (zie vergelijking) AH huismerk en steun Stichting de Zevensprong

Elke dag geopend van 8.00 tot 21.00 uur
A.s. zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
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Wat hebben wij Rooienaren toch een prachtig dorp. Niet alleen wat 
uiterlijk betreft, maar ook het innerlijke. We hadden de Avondvier-
daagse, we hebben  een fietsvierdaagse en prachtige activiteiten op 
de Markt. Zo ook weer nu met het EK voetbal, Odendael dat zich op 
allerlei wijzen positief profileert, het verenigingsleven bloeit als nooit 
tevoren, binnenkort weer de Ronde van Rooi, we hebben een groot 
aantal koren en andere muziekgezelschappen, in Boskant een nieuw 
eetpunt voor Senioren, vlooienmarkten die georganiseerd worden, 
Olland dreijt dur, ook zo’n prachtig evenement, in Nijnsel is er ook 
altijd wel iets te doen, zojuist hadden we daar de kermis, de week-
endactiviteiten van ”Het is weer mooi in Rooi”, de Zevensprong voor 
de kleinste en de jeugdvakantieweek, de jaarmarkt, de weekmarkt, 
het Rooise tourspel, de klompenbeurs, het beachsoccertoernooi, vele 
wandelaars en fietsers, wel of niet georganiseerd in Scheken, Vresselse 
Bossen en Moerkuilen, de 24 uurs marathon zwemmen, georgani-
seerd door Argo…

Hee,…wacht eens even, dat laatste kan wel eens afgelopen zijn. Er 
zijn van die ambtenaren en gemeenteraadsleden bij die het zwembad 
willen sluiten, in het kader van de bezuinigingen. Het zou werkelijk 
te gek voor woorden zijn als dit doorgaat. Vroeger sloten ze al ons 
buitenzwembad, waar nu iedereen spijt van heeft, en nu zou ook het 
binnenbad er aan moeten geloven.
Is het niet beter om eens wat te gaan snijden in het ambtenarenappa-
raat?, want daar kan volgens vele insiders drastisch meer bezuinigd wor-
den. Laten we het zwembad gewoon open, dat is het beste en dan kun-
nen we met zijn alle zeggen dat we ‘gruts es ’n pauw op ons durp zijn.’

Rois Praotje
Rois Praotje Column door: Nico van de Wetering   

Roemrijk Rooi, natuurlijk mooi      

De Rooise Olympische Spelen druk bezocht

In de vorige editie van deze krant 
stond al kort aangegeven waar de 
spannende musical van groep 8, 
BS Dommelrode, over zou gaan. 
De Olympische Spelen komt naar 
Sint-Oedenrode, waarbij veel be-
kende burgers, winkeliers en ho-
reca bij betrokken zijn. Maar dan 
komt het Olympisch vuur een dag 
te vroeg in ons dorp aan, waarna 
het op een mysterieuze wijze ver-
dwijnt… 

Op initiatief van een aantal ouders 
(Marga van Acht, Odette van der 
Rijt, Ingrid Vissers en Mirjam Bek-
kers) is er een editie in de Beurs 
in Sint-Oedenrode georganiseerd. 

Marga van Acht vertelt enthousi-
ast: “De originele musical bestond 
uit 25 rollen. Omdat deze groep in 
totaal met 49 kinderen is, hebben 
we de musical aangepast. Ieder-
een heeft nu een eigen rol in de 
musical. Tijdens het herschrijven 
hebben we er zelfs voor gekozen 
om alles af te laten spelen in Sint-
Oedenrode.”

Dit wordt ook duidelijk wanneer 
een enthousiaste verslaggever, 
met een zware stem, Bas van Turn-
hout imiteert. De groep is super 
goed wat betreft het betrekken 
van de bezoekers. Een gemaakte 
tekstfout valt niet eens op, omdat 

deze direct wordt omgezet in een 
grapje naar het publiek toe. Dat is 
nog eens professionaliteit.

Bij een echte uitvoering gaat bijna 
altijd wat mis, zo ook bij dit to-
neelstuk. Wout heeft, kort voor 
de opvoering, de enorme pech om 
met zijn elleboog tussen de deur te 
komen. Zo beoefend als de groep 
acteurs is, neemt een klasgenoot 
zijn rol feilloos over. 
Na 1,5 uur een super gave, echte 
Rooise musical opgevoerd te heb-
ben, nemen de groep achters af-
scheid van hun basisschool en ver-
volgen zij ieder hun pad, op weg 
naar een nieuwe school! Succes!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Ingekomen Omschrijving
Borchmolendijk 22 5492 AK  05-06-2012 Uitbreiden woning
Verwestraat 7  5491 BX  06-06-2012 Plaatsen dakkapel
A. Nobelstraat 5  5491 DB  01-06-2012 Bouwen wasstraat en verdiepingsvloer legaliseren
Mosbulten 19/19a 5491 PH  01-06-2012 Splitsen woonboerderij en bouwen bijgebouw
Kasteellaan 6  5492 BR  12-06-2012 Plaatsen 2 gevelpanelen
Vogelenzang 16-18 5492 TP  08-06-2012 Gewijzigd uitvoeren bouwen stal
Ollandseweg 20  5491 GS  12-06-2012 Verbouwen woonhuis met bijgebouw
Venkel 17  5491 KZ  12-06-2012 Dicht zetten bestaande overkapping
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 
 
Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Sterrebos 4  5491 TL  14-06-2012 Uitbreiden werktuigenloods
Vresselseweg 71 a  5491 PB  14-06-2012 Verleggen van 2 in-/uitritten
Groene-Woud 9  5491 TV  14-06-2012 Aanleggen in-/uitrit
Vernhout 5  5492 VN  18-06-2012 Bouwen stal 
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Omschrijving
Zwembadweg 35-37 5491 TE  Voornemen weigeren verbouwen 2 recreatiewoningen tot één.
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 21 juni 2012  
ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Jekschotseweg 13  5491 RB  12-06-2012 Aanpassen stal en aanleggen tijdelijke inrit
Schijndelse Heide 7 5491 TG  15-06-2012 Het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Ontwerpbesluit exploitatievergunning
Adres inrichting Postcode  Omschrijving
Heuvel 44 5492 AD  Exploitatievergunning horeca-inrichting
Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt gedurende twee weken ter inzage. Iedereen kan tegen dit ontwerpbesluit schriftelijk 
en/of mondeling zienswijzen indienen. De zienswijze kunt u richten aan:
De Burgemeester, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
De stukken liggen met ingang van donderdag 21 juni 2012 ter inzage. 

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 23 juni
- Ouderraad van de Odaschool; container bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 – 12.00 uur;
- Buurtvereniging Heikant, container aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij cultu-
reelcentrum Mariëndael zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur;

Maandag 25 juni
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, Dommel-
rode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur

Woensdag 27 juni
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 08.00 
tot 13.00 uur;
- Buurtvereniging Zwijnsbergen; container op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur

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

Gemeentenieuws

Een unieke gemeentegids samen met Rooise inwoners! 

Deze week valt bij elke inwoner van 
Sint-Oedenrode de nieuwe gemeente-
gids 2012/2013 op de mat!  Het is een 
unieke, kleurrijke gids geworden, met 
mooie foto’s van Rooise inwoners. 

Enige tijd geleden deed de gemeente 
een oproep om foto’s in te sturen van 
mooie, kenmerkende Rooise plekken. 
Daar is met enthousiasme op gerea-
geerd! De jury had het moeilijk om er 
de drie “beste” foto’s uit te zoeken, het 
waren allemaal bijzondere plaatjes. De 

mooiste foto’s kregen een plek in de 
nieuwe gemeentegids. Daarom kreeg 
de gids ook de titel: Uniek ….. dat is 
mijn Sint-Oedenrode!

De prijswinnaars…
Afgelopen donderdag werden de prijs-
winnaars bekend gemaakt!
1e prijs de heer W. Verhagen.    
3e prijs de heer J. van Haastrecht.    
De heer H. van Weert won de 2e prijs. 
Helaas was hij nog niet in de gelegen-
heid om de prijs in ontvangst te ne-

men. 

Geen gids ontvangen?
De gids wordt huis-aan-huis verspreid 
door PostNL van donderdag 21 juni 
tot en met zaterdag 23 juni. 
Heeft u géén gids ontvangen? Neem 
dan contact op met Akse Media, te-
lefoonnummer 0223-673000. U kunt 
ook mailen naar traffic@aksemedia.nl 
onder vermelding van uw adres.
 
Wij wensen u veel leesplezier!

Militaire oefening Koninklijke 
Landmacht
In de periode van 25 t/m 29 juni 2012 
vindt er een militaire oefening plaats 
binnen de gemeente. 
De oefening wordt gehouden in het 
kader van luchtverdediging. Praktisch 
gezien houdt dit in dat er op diverse 

locaties, buiten de bebouwde kom, 
opstellingen worden betrokken met 
voertuigen. Aan deze oefening nemen 
150 personen, 45 militaire wielvoertui-
gen deel. Er wordt geen gebruik ge-
maakt van oefenmunitie. 

Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen ter in-
zage op het gemeentehuis aan het Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-Oeden-
rode. Voor informatie kunt u zich wenden tot het publieksplein, tijdens werk-
dagen 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. 

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

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

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 aan-
gemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt 
belang. 

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 Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak 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 da-
tum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u een verzoek om voorlopige voor-
ziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; Post-
bus 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.

Zondag 24 juni is het zwembad ge-
sloten in verband met de jaarmarkt

U kunt ons vinden in een kraam op de 
jaarmarkt. De markt begint om 10.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. Graag tot 
ziens bij onze kraam, waar we voor 
alle kinderen iets leuks hebben.

Zwembad de Neul
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Agenda
Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode vergadert op donderdag 28 juni a.s. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Op de voorlopige agenda voor deze open-
bare vergadering komen de volgende onderwerpen voor:
-begroting 2013 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Bra-
bant Noordoost
-benoeming voorzitter van de lokale rekenkamercommissie (geen spreekrecht)
-ombuigingen beheer openbare ruimte
-vaststelling verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
-vaststelling reclamenota
-jaarrekening 2011 en begroting 2013 Regionaal Milieubedrijf (RMB)

Tenzij anders aangegeven, is spreekrecht over genoemde agendapunten mo-
gelijk. Iedereen die gebruik wil maken van het spreekrecht dient dit ten minste 
48 uur voor aanvang van de vergadering te melden bij de griffier (tel. 0413-
481911) of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur. De stukken zijn ook in te zien via www.sint-oedenrode.nl

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Gemeentenieuws

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Woonwagen uitgebrand

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Informatieavond Vlagheide 25 juni 2012 
Op maandag 25 juni 20:00 uur is een 
informatieavond over de uitvoering 
van het Masterplan Vlagheide. Zoals 
gebruikelijk zal programmaregisseur 
Peter Prins voor de pauze een toe-
lichting geven op de stand van zaken. 
Daarbij zal ongetwijfeld ook de Open 
dag van 28 mei nog even de revue 
passeren.

Presentatie
Na de pauze verzorgt Patrick van der 

Heijden van het Recreatieteam Vlag-
heide een presentatie over de avon-
tuurlijke GPS-tochten die hij op en 
rond de Vlagheide organiseert. Spanjer 
Architecten zal een toelichting geven 
op de plannen voor de uitbreiding van 
Vakantiepark Boschvoort. De infor-
matieavond vindt plaats in Cultureel 
Centrum Mariëndael (Laan van Hen-
kenshage 2) in Sint-Oedenrode. U 
bent allen van harte welkom

Vlagheide in een notendop
De gemeenten Schijndel, Veghel, Sint-
Oedenrode en de provincie Noord-
Brabant werken in de stuurgroep 
Vlagheide samen aan een aantrekkelijk 
groen recreatiegebied, met oog voor 
de rijke cultuurhistorie. Dit in overleg 
met particuliere initiatiefnemers, be-
woners en belanghebbenden. Meer 
informatie over het Masterplan Vlag-
heide is te vinden via 
www.masterplanvlagheide.nl 

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

Verkeersmaatregel
- In verband met een straatfeest zal op 23 juni 2012 tussen 18.00 uur en 01.00 uur de Stompersstraat 
  te Sint-Oedenrode afgesloten zijn voor het verkeer.
- In verband met de Jaarmarkt zullen op 24 juni 2012 tussen 04.00 uur en 21.00 uur de volgende wegen afgesloten zijn voor 
het verkeer: Borchmolendijk ter hoogte van de rotonde Hambrug, Kofferen voorbij de parkeerplaats van de Ahrend en de 
Hertog Hendrikstraat ter hoogte van de rotonde Nijnselseweg, De Heuvel en de Markt.

Agenda
Thema-avond over de koers van de gemeente…
Kom ook op donderdag 21 juni! 
 
In de afgelopen maanden is er met heel veel mensen gepraat over de toekomst van de gemeente. En dat leverde heel 
veel inzichten op. Deze delen we op donderdag 21 juni met de gemeenteraad.
Om goed voorbereid te zijn op de toekomst kijkt de gemeente of ze met de huidige visie op koers liggen. Hoe zien wij de 
gemeente Sint-Oedenrode in de wereld van morgen? 
Uiteindelijk gaat het er om een visie op te stellen, waar Rooienaren zich in herkennen! En ze hebben allemaal het beste 
met Sint-Oedenrode voor! 
Op basis van de visie kan het gemeentebestuur keuzes maken en doelstellingen formuleren die Sint-Oedenrode de ge-
wenste richting opsturen. Welke projecten moeten er op de agenda? Welke optie brengt ons in de gewenste richting, en 
welke zet ons op een zijspoor? De visie is de basis voor al onze acties. Dus…..

Kom luisteren, het gaat ook over úw toekomst!
De themavond is gepland op donderdag 21 juni aanstaande. De bijeenkomst houden we in de raadszaal van het gemeen-
tehuis en vangt aan om 20.00 uur. 
U bent daarbij van harte welkom!

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Zilveren kinderstepje
- Kunstgebit (boven)
- Bewerkte zilveren armband

Verloren voorwerpen
- Blauw/paarse damesportemonnee 
met pasjes 
- Zilveren broche met ronde steentjes
- Filmcamera Sony in zwart tasje.

Aanpak openbaar groen op 
website gemeente

De gemeente maakte onlangs be-
kend dat ze in het kader van de 
bezuinigingen het openbaar groen 
aan gaan pakken. Groenvakken, 
die bestaan uit heesters, kos-
ten relatief veel onderhoudstijd. 
Daarom wordt een deel van die 
beplantingen (2.4 ha) vervangen 
door gazon. Op andere plaatsen 
(0.6 ha) legt de gemeente bloem-
rijke bermen aan. Uitgangspunt is 
dat de op deze plaatsen aanwe-
zige bomen blijven staan.

Iedereen die wil weten wat voor 
gevolgen dat heeft voor de wijk 
waarin ze wonen, kan op de site 
van de gemeente kijken. Daar 
staat de aanpak per wijk op, netjes 
verwerkt in Google maps.   

Ook kan iedereen op woensdag 27 
en donderdag 28 juni van 14.00 
tot 17.30 uur terecht in het ge-

meentehuis. Medewerkers staan 
voor een nadere toelichting klaar.  
Het gaat om de volgende wijken:  
Heikant, Kinderbos en Kienehoef, 
Cathalijne, Armenhoef en Eer-
schot, Nijnsel en Boskant 
En Centrum, Dommelrode en Vo-
gelenzang.

Expositie 

Robert Pothecary

1 t/m 29 juli
Galerie ‘de Bunders’

Bunderdreef 2
 Sint-OedenrOde

0413-490807

Open:

dOnderdag/vrijdag: 
9.00 – 17.00 uur

Zaterdag/ZOndag: 
13.00 – 18.00 uur

Politie waarschuwt voor gebruik mechanische parkeerschijf
De politie waarschuwt mensen 
voor het gebruik van een parkeer-
schijf waarin een meedraaiende 
klok is verwerkt. Misbruik daar-
van is namelijk strafbaar. Dit naar 
aanleiding van het feit dat in Rooi 
en Schijndel mensen met een der-
gelijke schijf zijn waargenomen.

Op veel plaatsen in Nederland is het 
gebruik van een parkeerschijf bin-
nen een parkeerzone, onder andere 
aangeduid met een blauwe streep, 
verplicht. In sommige winkels is een 
parkeerschijf te koop, waarin een 
mechanisme met een meedraaien-
de klok is verwerkt. Deze kunnen zo 

worden ingesteld, dat de actuele tijd 
steeds meeloopt. Het op die manier 
gebruiken van dergelijke parkeer-
schijven is echter verboden. Omdat 
dergelijk gebruik door het openbaar 
ministerie wordt gezien als fraude, 
is er geen vastgesteld boetebedrag 
voor. Een bestuurder in Sint Oe-
denrode kreeg vrijdag 15 mei voor 
het gebruik van een dergelijke par-
keerschijf een boete van € 200,00 
opgelegd. De parkeerschijf werd in 
beslag genomen. 
Door Europese wetgeving zijn 
deze mechanische schijven toege-
staan. Maar dan moeten ze in ons 
land wel worden stilgezet, want 

de Nederlandse wetgever ver-
plicht namelijk dat de aankomsttijd 
wordt ingesteld. 

NiEuWS

In de nacht van zondag op maan-
dag is aan de Boekweit in Sint-
Oedenrode een woonwagen uit-
gebrand. Hoe de brand ontstaan 
is, is nog niet bekend. De politie 
stelde direct een buurtonderzoek 
in.
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Dit jaar neemt de Kunststichting 
Sint-Oedenrode u als Rooienaar 
in een maandelijkse kunstcolumn 
mee op een tocht langs verschil-
lende beelden. Voor de één een 
introductie. Voor de ander meer 
verdieping. Wees welkom en ga 
met ons mee.

Licht op de Verloren Stad

Wandelend door het Rooise Neul-
park kom je een aantal verrassin-
gen tegen. Ze springen niet direct 
in het oog, maar staan voor de pas-
sant in het openbaar verborgen. 
Verbloemd door natuurschoon.

Ze refereren aan architectonische 
sporen die mensen in het land-
schap achterlaten. Voetafdrukken 
van verloren steden liggen als pa-
rels onder de grond. Hier wordt 
veelal onbewust overheen gewan-
deld. Alleen met een scherpe blik 
worden ze herkend. En vaak pas 
middels zorgvuldig graafwerk aan 
het licht gebracht.

Het zijn deze weggestopte stede-
lijke landschappen die kunstenares 
Da van Daalen inspireren. Gedu-
rende de eeuwen heen worden 
steden gebouwd. En gaan zij 
verloren. Opgenomen door de 
aarde. Zoals de archeoloog on-
der de oppervlakte van de aarde 
op zoek gaat naar schatten uit het 
verleden graaft Van Daalen zich 
een weg onder de oppervlakte 
van de steen. Op zoek naar mo-
gelijke sporen van menselijk leven. 
Maar liefst twee van haar stenen 
beelden - uitgehakt uit Portugees 
marmer - zijn sinds 2006 langs de 

wandelroute Ommetje 3, Dotter-
bloem Kienehoef, te bewonderen. 

Ten eerste is daar Licht. Dit kunst-
werk is geïnspireerd op een opgra-
ving van een Romeinse nederzetting 
in een weiland in zuid Nederland. 
Hier werd alleen gegraven op de 
exacte plekken van de vroegere ge-
bouwen. Daardoor ontstond in het 
grasland een netwerk van straten 
en pleinen. Dit had een opmerkelijk 
landschap als resultaat. Een omge-
keerde wereld. De afdruk van ge-
bouwen in de grond verzonken in 
plaats van er bovenop verrezen. Van 
Daalen plaatste deze opgravingssite 
verticaal. Om het licht vrij spel te ge-
ven. De verschillende uitsparingen 
nemen licht op en geven het door. 
Op die manier inhoud en diepte ge-
vend zodat er op elk moment een 
andere stad waar te nemen is. 

Vervolgens is daar Verloren Stad. 
Hier verrijzen uit een uitgehold 
ruw stuk marmer verschillende 
geometrische vormen. Rechthoe-
kige en ronde vormen doemen 
als het ware op uit de steen. Rit-
misch gerangschikt. Een stads-
stilleven dat afhankelijk van weer 
en wind zichtbaar is. Dan weer 
bedekt met water. Dan weer met 
zand. Of bladeren. Archeologie ‘in 
progress’. Een stad die steeds op-
nieuw ontdekt kan worden.

De beelden Licht en Verloren Stad 
zijn elk moment van de dag an-
ders. Zijn elk jaargetijde anders. 
In elk seizoen is weer een ander 
stadslandschap te ontdekken. Elk 
seizoen laten deze beelden hun 
licht op de verloren stad schijnen.

Marjolein Jacobs
Kunststichting Sint-Oedenrode 
www.kunstinsint-oedenrode.nl

Licht

Verloren Stad

Motto 2012: Geef je klompen gas voor je clubkas!

Zevende editie Kiwanis Klumpkesrace: 
strijd en muziek voor gezin en club

De Kiwanis Klumpkesrace is voor 
Sint-Oedenrode hét begrip voor  
nazomerse ontspanning en strijd. 
Op zondagmiddag 16 september 
is het weer zover en zullen vele, 
vele klumpkes strijden in de Dom-
mel voor de eerste plaats. Ieder 
klumpke heeft een uniek nummer 
dat correspondeert met een lotje. 
De verkoop van de loten is inmid-
dels begonnen. Voor de eerste 
tien klumpkes zijn mooie (geld) 
prijzen te vergeven. De opbrengst 
van het evenement gaat weer vol-
ledig naar een goed kinderdoel. 

Nieuw: Klompen-estafette voor 
verenigingen
Met een heuse estafetterace op 
klompen voegt Kiwanis Rooi een 
spectaculair onderdeel toe aan het 

programma onder het motto: Geef 
je klompen gas voor je clubkas!                                              
Verenigingen krijgen de unieke 
kans om met teams van vijf per-
sonen te strijden om de MooiRooi 
wisseltrofee én daarnaast een 
mooi geldbedrag op te halen voor 
de verenigingskas. De Kiwanis leg-
gen een uitdagend hindernispar-
cours aan die de deelnemers op 
échte klompen moeten trotseren, 
zodat er voor de winst gewerkt zal 
moeten worden. Elke Rooise ver-
eniging kan met maximaal twee 
teams inschrijven voor deze wed-
strijd. Deelnemers dienen 16 jaar 
of ouder te zijn.

Gezelligheid met Rooise Toppers
Ook dit jaar staat de Rooise top-
band Chicken George garant voor 
een vrolijke en dansbare show met 
soul, disco, dance classics en funk. 
Bovendien verzorgt ook popkoor 
Novelty in haar jubileumjaar een 
wervelend optreden.
Het evenement wordt gehouden 
op de Neul nabij café Dommel-
zicht. Gezelligheid staat centraal 

en ook dit jaar kunnen de kinderen 
zich heerlijk vermaken zodat de 
ouders met elkaar kunnen bijklet-
sen. 

Stichting Kindia
De opbrengst van het evenement 
gaat dit jaar naar Stichting Kindia. 
Deze stichting zet zich in om Indi-
ase straatkinderen en kinderen met 
een lichamelijke en/of geestelijke 
handicap een kans op een betere 
toekomst te bieden.  Hiermee wil-
len de Rooise Kiwanis het popkoor 
Novelty ondersteunen die dit jaar 
hun 25-jarig jubileum vieren en met 
allerlei activiteiten geld inzamelen 
voor deze prachtige stichting.

Jaarmarkt
Aanstaande zondag zijn de Rooise 
Kiwanis op de jaarmarkt aanwezig 
om u nu al in de gelegenheid te stel-
len om ‘uw eigen klumpke’ vast te 
leggen voor € 2,50 per lot.
Voor meer informatie over Dé Klom-
penestafette kan contact opgeno-
men worden met Freek Glorius, 
freekglorius@me.com.

Natuurwachters nemen afscheid met diploma

Voor een aantal jeugdnatuurwach-
ters was het afgelopen zaterdag de 
laatste keer dat ze mee deden aan 
een activiteit van Jeugdnatuur-
wacht ‘de Populier’. Volgend jaar 
gaan ze naar een andere school, 
dus zijn ze te oud om lid te mogen 

zijn. De volgende kinderen kregen 
een diploma: 

Arthur Heidt, Cheyenne van der 
Rijt, Dione Mesu, Floris Mesu, Mir-
the Verhagen, Rowen Raaijmakers, 
Senna Eykemans, Sven Tempels, 

Thomas Klokgieters, Wout Vissers 
en Yvonne van Kollenburg. De vol-
gende natuurwachters waren za-
terdag niet aanwezig. Zij krijgen de 
diploma in de bus. Juliën Leemans, 
Yannik Rutten en Luca Timisela.

Leuk klussen bij Stichting Roois 
Landschap
Roois Landschap zal op zondag 24 
juni a.s. deelnemen aan de Open 
Dag van Greenport Midden Bra-
bant op het bedrijf van Eric van 
den Hurk aan de Liempdseweg. 
Gedurende het laatste jaar heeft 
Roois Landschap intensief samen-
gewerkt met de boomkwekers uit 
Sint-Oedenrode.

Met elkaar is nagedacht waar uit-
breiding van de laanbomenteelt 
mogelijk is, maar ook waar dat 
niet kan en waar  uitbreiding het 
kleinschalig cultuurlandschap zou 
kunnen beschadigen. Ook hebben 
de  boomkwekers  de hulp en des-
kundigheid van Roois Landschap 
ingeroepen om de natuur en bio-
diversiteit op hun bedrijven te ver-
groten.

Zo is b.v. onlangs door de Na-
tuurwerkgroep van het Roois 
Landschap een houtwal aange-
plant rondom de Ritakapel aan 
de Liempdeseweg op het perceel 

van Eric van den Hurk. Deze hout-
wal wordt over 6 tot 8 jaar om-
gevormd tot een vlechtheg. Ook 
heeft de Natuurwerkgroep samen 
met Fried van den Brand een fraaie 
griendaanplant gerealiseerd in de 
lus van de A-50.

Roois Landschap beseft zich dat 
gemeenten zich steeds meer moe-
ten terugtrekken om de natuur in 
het buitengebied te onderhouden. 
Als onze gemeenschap dat buiten-
gebied fraai wil houden of fraaier 
of oorspronkelijker wil maken, b.v. 
knotten van wilgen, dan is het no-
dig dat meer vrijwilligers zich mel-
den voor de Natuurwerkgroep.
Hebt u een paar uur over of wilt u 
een halve dag per 14 dagen samen 
met anderen op een gezellige wij-
ze de handen uit de mouwen ste-
ken, meld u zich dan via rooisland-
schap@gmail.com  of kom naar de 
Open Dag om u te melden. Of…. 
bel even met de voorzitter Mari 
Thijssen 476561.

Evenementen foto’s kijk op 

www.mooirooi.nl
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Burgers moeten zelf hun oude dag organiseren

“Regie houden over je eigen leven”
Het afgelopen weekend was het 
volop in het nieuws: we moeten 
zelf meer maatregelen gaan ne-
men zodat de zorg in de toekomst 
betaalbaar blijft. De Raad voor 
Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 
presenteerde afgelopen vrijdag 
een rapport aan staatssecretaris 
Veldhuijzen van Zanten van VWS. 
In het rapport worden een oplos-
singsrichtingen besproken. Een 
ervan is dat we zelf meer moeten 
investeren in onze oude dag. 

En dat is koren op de molen voor 
Rooienaar Jan van de Akker. Als 
directeur van VDA thuiszorg zag 
hij deze maatregel al lang geleden 
aankomen. “De zorg wordt naar 
mijn mening al te lang vanuit een 
verkeerde invalshoek bekeken. Er 
wordt voornamelijk een verpleeg-
kundige bril opgezet en te weinig 
gekeken naar wat de burger zelf 
kan regelen. Ik vind het een groot 
contrast dat indien we kinderen 
krijgen, we flink investeren in een 
kinderwagen, een grotere auto en 
een hele nieuwe kinderkamer. Als 
we ouder worden en we hebben 
een rollator nodig dan kloppen we 
aan bij de verzekering,  terwijl je dit 
ook op een andere manier kunt re-

gelen, buiten de traditionele zorg-
kanalen. Ik ben er van overtuigd 
dat je ouderen de regie over hun 
eigen leven moet laten voeren en 
ze minder afhankelijk moet maken 
van het traditionele zorgaanbod 
en dat je meer gebruik moet ma-
ken van mensen en groepen in je 
omgeving. Dus terug naar de ba-
sis: mensen uit dezelfde buurt laten 
zorgen voor elkaar. Krachten bun-
delen, met de persoonlijke wensen 
als uitgangspunt. En niet meer den-
ken vanuit de zorgbehoefte maar 
vanuit service en zekerheid.”

Lekker thuis blijven wonen
In het rapport bepleit de RVZ dat 
er een levensloopwijzer moet ko-
men vanuit de overheid met tips 
op het gebied van wonen, vita-
liteit, leefstijl, zorg, financiën en 
sociaal netwerk. Van de Akker: 
“Ouder worden gaat vaak met 
bepaalde ongemakken gepaard. 
Door in vroeg stadium in kaart te 
brengen wat de wensen zijn naar-
mate je ouder wordt des te beter 
kun je voorsorteren en langer in je 
eigen huis kunt blijven wonen.”

Thuiswooncoach
Inmiddels heeft Jan van de Akker 

met zijn visie al een grote groep 
kunnen bereiken. Via de website 
www.lekkerthuisblijvenwonen.nl is 
het mogelijk voor ouderen om zich 
aan te sluiten bij een bepaald net-
werk of in contact te komen met 
de Thuiswooncoach. Deze coach 
brengt op een professionele ma-
nier de wensen van een individu in 
kaart en vertaalt dit naar diensten 
en producten die aansluiten bij de 
persoonlijke levensstijl. 

Slimme zorg
De provincie Noord-Brabant is erg 
enthousiast over het initiatief van 
Jan van de Akker. “We hebben 
een subsidie ontvangen voor ons 
project. Want het sluit ook weer 
naadloos aan bij het Slimme Zorg 
project van de provincie.” Slimme 
zorg gaat er vanuit dat steeds 
meer mensen met behulp van ver-
schillende ICT oplossingen op een 
comfortabele en veilige manier 
steeds langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen. “Er zijn genoeg 
mogelijkheden en kansen voor 
ouderen om regie over hun eigen 
leven te houden”, sluit Jan van de 
Akker af.

advertorial

Wat is een mooie groene aanplant 
in onze omgeving ons waard?
Op donderdag 31 mei is in de gemeenteraad het collegevoorstel  be-
handeld, waarin aan de raad een bedrag van € 150.000 (!) is ge-
vraagd om daarmee 7% van het areaal groen om te zetten in ca. 75% 
gazon of 25% bloemenweide. Het doel van deze omzetting was op 
den duur een bezuiniging van € 40.000 op de gemeentebegroting te 
behalen (minder arbeidsuren); de eerste 15 jaar slechts € 22.500.
De gemeente moet flink gaan bezuinigen, waarmee de fractie BVT 
Rooi het mee eens kan zijn.
BVT Rooi heeft tijdens die raadsvergadering ideeën ingebracht hoe 
die bezuiniging ook binnengehaald kan worden met vrijwillige inzet 
van onze inwoners. Met inschakeling van het IVN en de WSD zou een 
aardig plan op te zetten zijn om zo en de biodiversiteit in onze natuur 
te behouden en tegelijkertijd de bezuiniging te realiseren. Deze ideeën 
werden en door de wethouder en door de coalitiepartijen eensgezind 
weggestemd
Bij www.tvmeierij heeft men spontaan n.a.v. het onverwachte ge-
beuren in de raad van 31 mei   een enquete opgezet om de deel-
namebereidheid van onze burgers te peilen. Tot nu toe is 28% van de 
stemmers bereid letterlijk de schoffel etc. ter hand te nemen! Jammer 
genoeg staat niet het totale aantal stemmers vermeld, zodat wij op dit 
moment nog niet weten om hoeveel personen dit gaat.
De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering toegezegd de inwoners 
in de huis aan huis bladen te informeren over welke beplantingsperce-
len het gaat. Hij verwijst daarvoor naar de website van de gemeente; 
dat is wel een heel minimale vorm om burgers actief bij het beleid te 
betrekken. Bovendien zou hij vragen of mensen ideeën hebben hoe de 
bezuiniging ook te behalen is en/of mee willen helpen die bedoelde per-
celen te onderhouden. Zoals u hebt kunnen lezen is er woensdagmiddag 
27 en donderdagmiddag 28 juni een infomiddag op het gemeentehuis. 
Heeft u interesse, ga dan eens kijken wat u kunt doen.
De fractie BVT Rooi staat voor: Betrokkenheid bij mensen met Visie op 
de Toekomst van Rooi. Dat komt in deze casus geheel tot zijn recht.
Daarom, inwoners van Rooi, grijp deze kans voor uzelf, voor anderen 
en voor het nageslacht. Lever – hoe dan ook – uw bijdrage tot de 
instandhouding van ons groene dorp.

Lezerspodium....
Door: Fractie BVT Rooi. Tilly van den Tillaar.   
Frans van den Boomen.

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

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

Nieuw

SummerSale

-40% -50%
op de gehele 

zomercollectie!!
Openingstijden:

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

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

Tussenstand Amigos Menswear/
MooiRooi.nl EK Poule
1. Frank Schevers  57
2. Koen de Ruijter  54
3. Rutger vd Sandt  53
4. Geert Hagen  47
5. Rick v Roosmalen b  46
   Frank Schepens  46
 Dennis Lathouwers 46
6. Marleen Fokkema 44
 Rudy Neggers  44
 Martijn van Boerdonk 44

Kijk voor de complete stand op www.mooirooi.nl

Amigos Menswear/
MooiRooi.nl

EK-poule
2012

Kinderkoor Sint-Maarten speelt eigen musical
Vorige week woensdag, vooraf-
gaand aan de voetbalwedstrijd 
Nederland-Duitsland, speelden 
de kinderen van kinderkoor Sint-
Maarten hun eigen muzikale wed-
strijd, met de speciaal voor hen 
geschreven musical 1+1 = 2
 
Het valt niet mee om voor een 
groep jonge kinderen, in de leef-
tijd van 7 tot 11 jaar een geschikte 
musical te vinden. De bestaande 
musicals bij de bekende uitgeve-
rijen, zijn meestal al jaren oud en 
de liedjes zijn dan vaak niet meer 
van deze tijd. Van de andere kant 

komen de kinderen vaak zelf met 
ideeën voor liedjes, die dan niet 
altijd te gebruiken zijn om in de 
kerk te zingen. 1+1 = 2, en zo ont-
stond bij de leiding van het kinder-
koor het idee om zelf een verhaal 
te schrijven en daarin de favoriete 
nummers van de kinderen te ver-
werken.
 
Wekenlang hebben de kinderen 
veel tijd gestoken in extra repeti-
ties. Vol enthousiasme werden de 
teksten gerepeteerd en met hulp 
van Maaike en Maëla van dans-
groep Sunrise, werden diverse 

dansjes ingestudeerd. In een volle 
benedenzaal van De Beurs werd 
de musical opgevoerd. Dat het 
een succes was bleek uit het lang-
durige applaus dat de kinderen na 
afloop mochten ontvangen. 
 
Nieuwe leden zijn altijd welkom 
bij het kinderkoor. De repetities 
starten weer op woensdag 15 au-
gustus, van 19.00 tot 19.45 uur in 
De Beurs. U kunt hiervoor contact 
opnemen met Thea vd Schoot, 
telefoon 476491, of met Erie vd 
Zanden, telefoon 473956

Doe mee aan het 
lezersonderzoek 

van 
DeMooiRooiKrant

Download een 
formulier via 

www.mooirooi.nl
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Nijverheidsweg 24 | Sint-Oedenrode | 0413-474 059
www.garagemarkgraaff.nl

Nu occasion 

aanbiedingen bij 

Suzuki Markgraaff

Deze maand afgeleverd inclusief:

-1 jaar garantie

-1 jaar mobiliteits garantie

- Géén afleveringskosten

- Volle tank

€ 4.959 cash
 

 oets 
 
 akantie 

 oordeel op showroommodel Mazda 6
Industrieweg 1

5492 NG Sint Oedenrode
Tel.: (0413) 47 40 00

www.janvoets.nl

Autobedrijf Jan Voets

www.janvoets.nl | Industrieweg 1 Sint-Oedenrode | Tel. 0413-474000
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Uw aUto w
eer als nieUw!

  wassen
 polijsten
 poetsen binnen/ buiten
 Bekleding diep stomen/ 
 leder behandeling

motor reinigen (in overleg)

van € 160,00

nu t/m 30 juni

   € 125,00

Carcleaning van Laarhoven: vijf jaar brandschone auto’s

Steeds meer bedrijven en particu-
lieren weten de weg naar de Han-
delsweg 11a in Nijnsel te vinden. 
Ze willen er hun auto laten poet-
sen en reinigen door Van Laarho-
ven Carcleaning. Omdat ze weten 
dat het dan goed en keurig net-
jes gebeurd. Eigenaar Harold van 
Laarhoven heeft een reden om een 
bescheiden feestje te bouwen. 
Zijn onderneming bestaat name-
lijk vijf jaar. 

In al die jaren heeft hij al vele dui-
zenden auto’s onder handen geno-
men. “In het begin kwam ik vooral 
op locatie, maar als snel merkte ik 
dat ik een ruimte voor mezelf no-
dig had”, blikt de jubilaris terug. 
“Daarom ging ik een loods huren 
aan de Industrieweg. Daarna aan 
de Handelsweg. Inmiddels zit ik al 
weer twee jaar hier. Een perfecte 
locatie voor mijn bedrijf. Ik kan hier 
veel auto’s kwijt, ik heb genoeg 
ruimte om mensen te ontvan-
gen en ik beschik over een 
professionele wasplaats 
die aan alle milieueisen 
voldoet.” Behalve 
een goede loca-
tie werkt Van 
Laarhoven 
Carc l e -
aning 

ook met de beste middelen om de 
voertuigen brandschoon te krij-
gen. De nieuwste aanwinst is het 
ozonapparaat. Harold: “Het haalt 
nare luchtjes uit de auto. Wanneer 
mensen bijvoorbeeld last hebben 
van rook- of hondengeuren dan 
zijn ze daar na een behandeling 
met het ozonapparaat in één klap 
vanaf. Eerst reinig ik de auto com-
pleet. Daarna zet ik het ozonappa-
raat er acht tot tien uur in. Ozon 
neutraliseert de geuren, dus na 
een behandeling ruik je niets 
meer van de nare luchtjes.” 

Op deze manier laat 
Van Laarhoven 
C a r c l e a n i n g 
zien dat het 
b e d r i j f 
n a a r 

mogelijkheden blijft kijken om 
de auto nóg schoner te krij-
gen. Bij Carcleaning van 
Laarhoven is schoon 
niet goed genoeg. 
Harold gaat al-
tijd nog een 
s t a p j e 
verder. 
Van-

daar dat zijn vaste klantenkring 
zich steeds verder uitbreidt. Het 
strekt zich inmiddels regionaal 
uit. “Mensen kunnen bij mij alle 
kanten op. Ik reinig de auto naar 
wens. Ik maak alle auto’s ‘show-
roomklaar’”, zegt Harold. “Eerst 
reinig ik de binnenkant met een 
stoomapparaat. Daarmee reinig 
ik de matten en de bekleding. De 
buitenkant wordt eerst gewas-
sen, gedroogd en dan machinaal 
gepolijst. Als laatste poets ik hem 
grondig van boven tot onder en 
van achter naar voren. Een extra 
service die ik bied, is dat ik bij be-
drijven zelf auto’s kom halen en 
brengen. Daar heb ik een spe-
ciale autoambulance voor 
die plaats biedt aan twee 
auto’s.”

Uw auto die ex-
tra aandacht 
krijgt en 
g o e d e 
s e r -

vice. Van Laarhoven Carcleaning 
maakt uw auto weer als nieuw. 
Dat wordt schitteren in de file of 
bij het stoplicht! Harold tot slot. 
“Ik zet me iedere dag honderd-
tien procent in met enorm veel 
liefde voor het vak, maar 
zonder mijn vrouw had 
ik dit nooit gered.”

advertorial

Oerlemans draagt maquette officieel over aan ‘de Oude Vrijheid’  
De heer A. Oerlemans draagt 
vrijdag 22 juni zijn maquette van 
watermolen ‘de Borchmolen’ offi-
cieel over aan Heemkundige Kring 
De Oude Vrijheid. 

De Borchmolen was een watermo-
len op de Dommel, die waarschijn-
lijk al vóór 1200 heeft bestaan. 
Oorspronkelijk was deze molen een 
korenmolen, later is er een vol- en 
oliemolen bijgebouwd.  De molen 
raakte in de 20ste eeuw geleidelijk 
in onbruik toen andere vormen van 
aandrijving van de molenstenen 
opkwamen. In 1925 stortte de vol- 
en oliemolen in de Dommel. De ko-
renmolen bleef nog dienst doen tot 
1938. Niet lang na de bevrijding in 
1944 werden de restanten van de 
Borchmolen gesloopt. 
Aan de hand van afbeeldingen 
heeft de heer A. Oerlemans van 
deze dubbele watermolen een ma-
quette vervaardigd, waaraan hij 
zeker twee jaar heeft gewerkt. De 
maquette heeft op menige exposi-
tie gestaan en is jarenlang in Atri-
um A van het Hof van Rode voor 

de bewoners van dit appartemen-
tencomplex te bewonderen ge-
weest. Omdat de heer Oerlemans 
zijn werkstuk voor de toekomst 
bewaard wilde zien, heeft hij het 
op initiatief en met bemiddeling 
van de Stichting Roois Cultureel 
erfgoed overgedragen aan Heem-
kundige Kring De Oude Vrijheid.
De onthulling van deze maquette 
vind plaats op vrijdag 22 juni om 
16.00 uur. Dit gebeurt door wet-
houder mevr. J. Hendriks-van Ke-
menade en de heer A. Oerlemans.  
Het bestuur van Heemkundige 
Kring De Oude Vrijheid nodigt u 
graag uit bij deze plechtigheid in 
het Martinushuis aanwezig te zijn.

Dhr. Oerlemans bij zijn prachtige maquette

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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Ome Sjaak zat in het gekkenhuis. “Foei”, zult u roepen, “zoiets zeg je niet 
meer”. Klopt helemaal, maar vroeger zeiden we dat wel. Verstandelijke 
beperking, ja, op die kwalificatie heeft een hele commissie maandenlang 
zitten broeden om het maar zo politiek-correct mogelijk door de kerk te 
krijgen. Nee, ome Sjaak was dus gewoon gek, zo geboren en weggestopt 
in een of ander groot gesticht in de buurt van Eindhoven. Zielig, echt 
zielig. Hoewel hij veel broers en zussen had, werd hij op z’n verjaardag 
altijd opgehaald om ’t bij ons thuis te vieren. Dan moesten m’n zusje en 
ik klaar staan om hem een handje te geven: “Proficiat, ome Sjaak” zeiden 
wij en mochten hem dan een cadeautje geven. Hij was “onnozel” zoals 
ze dat noemden, op jonge leeftijd stil blijven staan en hoewel hij toen al 
in de veertig moet zijn geweest kreeg hij altijd iets van een speelgoed-
autootje of –treintje. Ook kleurpotloden en een kleurboek en als ie dan 
aan een gebakje met limonade zat kraste hij er ondertussen lustig op los, 
helemaal in z’n eigen wereldje met die ondoorgrondelijke, wezenloze blik. 
Daarna gingen we spelletjes doen, kaarten en verstoppertje, en speelde 
hij vals, de smiecht. Zoveel had hij nog wel in de gaten. Hij noemde ons 
“broertje”of “zusje” en claimde ons de hele dag. ‘s Avonds mocht hij 
kiezen wat we zouden eten, maar dat was toch altijd haantjes met appel-
moes, en dan zat ome Sjaak pontificaal aan het hoofd van de tafel, met 
een grote servet omgeknoopt en likkebaardend bij de dampende schotels. 
Hij had één echt onhebbelijke gewoonte: de hele dag snoot hij z’n rode 
neus, draaide dan een lange punt aan zijn zakdoek en duwde die er zover 
mogelijk in. Jasses! En aan het eind van de dag kwam dan het moment 
waarop ik altijd het liefste wegsloop: Ome Sjaak moest weer terug naar 
het gesticht. “Kom Sjaak, we moeten gaan, de zusters zijn al ongerust”, 
sprak mijn moeder dan. Maar hij wilde helemaal niet en zat te huilen….
’s Avonds kon ik maar moeilijk de slaap vatten, gekweld door schuldge-
voel of zoiets.

Een andere gek in de familie, maar dan bij z’n volle verstand, was ome 
Jozef. Mijn vader vluchtte als hij in aantocht was, drie dagen op jacht, 
maar misschien was het ook zo dat mijn moeder hem alleen uitnodigde 
als vader weg was. Hij arriveerde bijna altijd met tante Toos en zoontje 
Carlo en ze bleven dan slapen want ze kwamen helemaal uit het oosten 
des lands. Hij had een Peugeot met zo’n kromme rug (net als die oude 
Volvo’s) en dat was natuurlijk de beste auto die er was. Zo wist hij alles 
beter en deed daarbij de meest idiote uitspraken. Tot ons: “Je tante Toos 
en ik hebben besloten dat we gaan wonen in Mesopotamië, het land van 
de Eufraat en de Tigris. Want dáár moet het paradijs zijn geweest!” Nou 
ome Jozef, veel succes daar in die dorre woestenij die nu Irak heet.

Bij neefje Carlo zat ook een steekje los. “Ga je even mee naar papa’s 
nieuwe auto kijken?” vroeg hij mij. We waren beiden ’n jaar of acht en 
namen plaats in de bolide. Voor ik het wist had hij het contact omgedraaid 
en reden we naar achter, tussen de weilanden en de akkers, met mij in 
totale verbijstering en paniek naast hem. Uiteindelijk reden we natuurlijk 
vast en kreeg ik nog harder op m’n lazer dan die gek. Van je familie moet 
je ’t hebben, zeggen ze wel eens, maar dát wil ik toch niet al te graag 
benadrukken. Opa was manisch depressief, ’n paar van zijn zoons (mijn 
ooms dus) en ook ’n paar neven, zo moest ik van één van hen in deze co-
lumn vermelden. Weet u dus enigszins van wie ik het (’n beetje) heb……
Ome Sjaak en ome Jozef hielden allebei van gebraden haantjes, dus hier 
komt ie:

Coquelet à l’estragon (klein haantje met dragon) 4 pers.

2 coquelets van goede komaf (en plein air of fermier)
6 eetlepels gevogeltefond (Petrushoeve)
¼ slagroom, 2,5 dl witte wijn (bij voorkeur riesling)
Klein bosje dragon, theelepeltje honing
Verwarm de oven voor op 120°C. Peper en zout de haantjes en braad ze 
in een gietijzeren pannetje rondom bruin. Dan het vuur lager en het dek-
sel erop. Laat ca. 30 min. zachtjes braden, keer af en toe. Doe de haantjes 
in een schaal met wat aluminiumfolie in de oven. Giet het overtollige vet 
uit de braadpan en blus op hoog vuur af met de riesling. Laat inkoken tot 
’n paar eetlepels en voeg dan de room toe. Laat dit inkoken tot sausdikte 
en voeg de fond  en de honing toe. Laat even opkoken en doe er de fijn-
gesneden dragonblaadjes (zonder stelen) bij. Proef af op peper en zout. 
Verdeel de haantjes in tweeën, leg op de borden en nappeer met de saus. 
Serveer met dunne tagliatelle en de rest van de saus. Wat drinken we 
erbij? Een lichte rode wijn (Blauburgunder) of droge riesling uit Duitsland. 
Daar is tegenwoordig weer veel goeds (en droogs) te koop.

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

Gek

Lips Kehrens Snoeks

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

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

Sportieve schooljaarafsluiting bij Zorgokee

Op ‘De Donkershoeve’ was het 
vorige week woensdagmiddag 
een en al vrolijkheid en sportivi-
teit. Vanuit de verschillende loca-
ties kwamen kinderen en jonge-
lui van de bijzondere naschoolse 
opvang van Zorgokee naar Sint- 
Oedenrode om daar de krachten 
onderling te meten. Het werd een 
zeer geslaagde middag! 
Zorgokee biedt buitenschoolse be-
geleiding na schooltijd aan, aan 
kinderen met autisme, ADHD en/
of een licht verstandelijke beper-
king. Dit doen ze op verschillende 
locaties in de regio, zoals Helmond, 
Tilburg en natuurlijk op hun hoofd-
locatie ‘De Donkershoeve’. Bij deze 
begeleiding wordt gewerkt met een 
vaste dagindeling en structuur, van 

groot belang voor de ontwikkeling 
van de kinderen en jongelui. Sa-
menwerken en elkaar leren respec-
teren en accepteren is een doel op 
zich voor deze bijzondere kinderen. 

Echter tijdens de traditionele jaar-
lijkse zeskamp konden de kinderen 
zich helemaal uitleven! In totaal 
namen bijna 100 kinderen en jon-
gelui deel aan deze sportieve jaar-
afsluiting. Het weer was nog even 
een factor die zorgen baarde, maar 
met zoveel enthousiasme kwam het 
zonnetje ’s middags steeds vaker te 
voorschijn. Het grasveld was om-
getoverd tot een speelterrein met 
diverse activiteiten, van een ‘buik-
schuifbaan’, een pannenspel en 
een ‘levend voetbalspel’, tot allerlei 
groeps- en behendigheidsspelen die 
de conditie en de wil om samen te 
werken op de proef stelden. Tussen 
de spellen door was er ruimte om 
wat te drinken en met een versna-
pering bij te komen en kon gekeken 
worden naar de medailles en prijzen 
die uitgestald lagen. Kortom, de 
sfeer was perfect! Nu op naar de 
welverdiende vakantie! 

Zaterdag 23 juni open dag 
van 13.00 tot 16.00 uur.

Diverse chalets en stacaravans in elke prijsklasse
met en zonder eigen grond.

Dennendreef 5 | 5281 HK Boxtel | 0411-601280 | www.campingdennenoord.nl

Project “ We Rooien het samen” onder de aandacht

Maandagavond, 18 juni, was er 
een bijeenkomst van de werk-
groep “We Rooien het samen”. 
Een samenwerkingsverband tus-
sen Brabant Zorg, Salus en de 

KBO. De bijeenkomst was in het 
leven geroepen om het project be-
ter te gaan promoten. 

“We Rooien het samen” is 2,5 jaar 

geleden in het leven geroepen om 
diensten en goederen aan elkaar 
te verlenen zonder dat je er geld 
voor hoeft te betalen. Iedereen 
vanaf 16 jaar kan er gebruik van 
maken. Mensen met weinig geld 
kunnen door deel te nemen aan 
deze ruilkring hun mogelijkheden 
flink vergroten.

De deelnemers van deze ruilkring 
vergoeden hun diensten en goede-
ren met een eigen ruilmiddel, “de 
Rooikes” genoemd. Het bijzondere 
van deze ruilkring is dat u voor dien-
sten van anderen geen geld hoeft te 
vergoeden. Info en aanmelding bij:   
kbo@werooienhetsamen.nl. Web-
site: www.werooienhetsamen.nl  
(ga naar home en klik “informa-
tie” aan, u ziet dan voorbeelden.) 
of telefonisch: Henk Geerts – 0413 
473678, KBO  - Diny Kuijpers 
0413 473504 Salus.

Hertje geboren op Kinderboerderij

Wat een schatje! Dit hertje is van zaterdag op zondag geboren op Kin-
derboerderij Kienehoeve. Speciaal voor DeMooiRooiKrant wilde het pas-
geboren hertje wel even poseren. 

Niet te 
veel gaan 

lopen, 
gewoon in 

Rooi kopen!
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Popkoor Novelty durft zich al 25 jaar te onderscheiden

Popkoor Novelty bestaat dit jaar 
25 jaar. Wat begon in Sint-Oe-
denrode als een jongerenkoor, 
vervormde langzaam maar zeker 
in een regionaal popkoor. Natuur-
lijk ging dat niet van de ene op 
de andere dag. DeMooiRooiKrant 
wilde wel eens weten hoe de ont-
wikkeling heeft plaatsgevonden. 
Wat voor soort clubje is Novelty 
eigenlijk? En gaan ze een groot 
feestje bouwen ter gelegenheid 
van het jubileum? Leden van het 
eerste uur, Fons Maas en Joep 
Neggers, schoven aan. Evenals 
voorzitter Conny van Loon en Li-
anne Heijnsdijk van de PR.

Fons was medeoprichter van het 
koor. Eigenlijk hadden ze toen al 
een vooruitziende blik. Zo’n 25 

jaar geleden waren er vrijwel alleen 
religieuze koren. “En dat wilde wij 
nu juist niet zijn”, blikt Fons terug. 
“Met veertien man begonnen we 
een A cappela jongerenkoor, No-
velty genaamd. We zongen we-
reldse muziek, dus nummers uit 
alle windstreken.” “Dat trok me 
ook zo aan”, zegt Joep, die di-
rect lid werd. “Extra leuk waren 
de jaarlijkse uitstapjes naar Koren-
festivals, zoals bijvoorbeeld in de 
buurt van Braunschweig (D) en in 
Leuven (B). Overdag kregen we er 
workshops en ’s avonds gaf je met 
andere koren een concert. We ont-
moetten er veel mensen. Het was 
fantastisch om mee te maken.”

Langzaam maar zeker liep het le-
denaantal jaar na jaar op. Steeds 

meer mensen kregen de behoefte 
om wat anders te zingen dan re-
ligieuze liederen. Novelty on-
derscheidde zich duidelijk. En de 
combinatie tussen gezelligheid en 
serieus zijn trok veel zangers en 
zangeressen aan. Toch verloor No-
velty op een gegeven moment de 
naam ‘jongerenkoor’. Dat kan na-
tuurlijk ook niet anders. Fons: “In 
het begin was natuurlijk iedereen 
onder de 30 jaar. Daarna was een 
bepaald percentage onder de 30 
voldoende om subsidie te krijgen 
als jongerenkoor, maar in 1994 
haalden we dat niet meer. Toen 
zijn we officieel popkoor gewor-
den.”

“Vanaf dat moment breidde de 
vlek van leden zich steeds verder 

uit. Ze kwamen lang niet allemaal 
meer alleen uit Sint-Oedenrode”, 
vertelt de voorzitter. Ook nu is 
dat nog het geval. Er komen men-
sen uit Son, Boxtel, Eindhoven en 
zelfs Helmond. Vaak melden ze 
zich via via aan. Nog niet zo heel 
lang geleden waren we naarstig 
op zoek naar nieuw bloed. We 
misten vooral mannelijke zangers. 
Daarom hebben we in 2008 een 
wervingscampagne gehouden. 
Die was zeer geslaagd te noemen. 
Nu is er een mooie verdeling tus-
sen bas en tenor.” Hoe komt het 
dan dat mannen zich niet zo snel 
aanmelden? Joep weet het wel. 
“Voor mannen is de drempel vaak 
te hoog. Ze durven zich bijna niet 
aan te melden. Zingen bij een koor 
is natuurlijk niet macho”, lacht het 

lid van de muziek commissie. 

2012 Staat dus in het teken van 
het jubileum. Lianne: “In januari 
hebben we het jubileumjaar ge-
opend bij het ijsfeest in Son. Dat 
was een groot succes. Het was 
voor ons promotie en we hebben 
geld op gehaald voor een goed 
doel, namelijk Stichting Kindia, 
waar we ons het hele jaar voor 
inzetten.” Op 15 en 16 decem-
ber geeft Novelty grote jubileum-
voorstellingen, waarvan ook een 
deel van de opbrengst naar Kindia 
gaat. Daar is Novelty op dit mo-
ment hard voor aan het oefenen. 
Iedere dinsdag studeren ze nieuwe 
liederen in en wagen ze zich zelfs 
aan de nodige choreografie. Welke 
nummers er voorbij komen is nog 
een verrassing, maar dat het een 
wervelende show wordt is zeker. 
“We staan ook bekend om onze 
gezellige derde helft, dus ook met 
dat aspect zit het wel goed”, lacht 
Fons.

Het gehele koor tijdens een repetitie in De Beurs

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Hoe gaat stekken in zijn werk? 
Hoe wordt een boom gerooid? 
En hoe maken we het buiten-
gebied van Rooi nóg mooier? 
Drie boomkwekerijen en één 
aanverwante logistieke dienst-
verlener uit Sint-Oedenrode 
hebben zich aangesloten bij 
de eerste editie van Kom in ’t 
Groen. Een open dag van de 
boomkwekerijsector in Mid-
den Brabant. 

Komende zondag is iedere be-
langstellende welkom tussen 
11.00 en 16.00 uur. 

Bij Ad Leenders Boomkwekerij 
& Potcultuur kunt u een kijkje 

achter het glas nemen. Zo’n 
3 tot 4 miljoen Euonymussen 
worden daar jaarlijks geknipt 
en gestekt. Dat dat een enorme 
arbeidsinspanning kost, kunt u 
begrijpen. 

Central Point Brabant laat zien 
hoe zij de handel en logistiek 
van de 25 aangesloten kweke-
rijen samenbrengen. U kunt de 
presentatietuin bewonderen 
en leren wat het bedrijf de  re-
gio biedt. 

Bij boomkwekerij Van den 
Hurk gaat het met name om de 
heesters. Zij laten de bezoeker 
o.a. kennis maken met com-

postthee, ze tonen het ingazen 
van planten enzovoorts. De 
stichting Het Roois Landschap 
is op het bedrijf aanwezig. Zij 
laten zien hoe zij, samen met 
de boomkwekerijen, streven 
naar een nog mooier buiten-
gebied in Rooi. 

Als kwekerij van de grootste 
boomsoorten, komt u bij Van 
den Berk Boomkwekerijen te-
recht. Diverse rondleidingen 
tussen de laanbomen geven 
u een goede indruk van het 
bedrijf. Een aantal statische 
demonstraties zullen worden 
gegeven over het rooien, op-
binden en planten van bomen. 

Daarnaast geven studenten 
van HASDenBosch informatie 
over het studeren in de sector.

Kom in ‘t Groen wordt mogelijk 
gemaakt door:
Greenport Midden Brabant, 
Treeport Zundert, ZLTO Has 
Den Bosch, Streekraad Het 
Groene Woud en EU. Heeft u 
interesse in de boomsector? Of 
in onze eigen leefomgeving? 
Neem dan eens een kijkje op 
één van de bovenstaande 
adressen. Mede dankzij deze 
ondernemingen is Rooi een 
groene gemeente.

Rooise boomsector actief tijdens Kom in ‘t Groen

Ad Leenders 
Boomkwekerij & 

potcultuur

Boomkwekerij Ad Leenders BV
Lieshoutseweg 66A

Sint-Oedenrode
0413-473110

Central Point Brabant
Liempdseweg 31
Sint-Oedenrode

0413-472674

Van den Berk boomkwekerijen
Donderdonk 4

Sint-Oedenrode
0413-480480

Boomkwekerij vd Hurk
Liempdseweg 31
Sint-Oedenrode

0413-472593
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leegverkoop
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leegverkoop
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leegverkoopHer tog  Hendriks traat  1a

Sint-Oedenrode

ToTale
leegverkoop

ALLES MOET WEG!

zOndAG 24 juni GEOpEnd!

*Alleen geldig bij Top1Toys Sint-Oedenrode,  Hertog Hendrikstraat 1a. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

       Op
 ALLES!*

DUS OOK OP REEDS
AFGEPRIJSDE 
ARTIKELEN!

40TOT50%
KORTinG

 nu:
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Succesvol optreden Brabantband in Tilburg

Vrijdagavond 15 juni heeft de 
Brabantband als onderdeel van de 
jubileumband deelgenomen aan 
de openingsfestiviteiten van 25 
jaar Festival Mundial in Tilburg.  

Onder grote belangstelling trok de 
stoet van gevarieerde orkesten de 
binnenstad in. Voorafgegaan door 
de jubileumband, onder leiding 
van de tambour-maître van de 
Brabantband, Björn van Dinther. 
In de binnenstad rouleerden de or-
kesten over de 3 pleinen om aldaar 
het talrijk aanwezige publiek te 
vermaken met muziek. Zo trokken 
ze aandacht voor het 25ste Fes-
tival Mundial. Aan het einde van 
de avond verzamelden alle orkes-
ten zich om per toerbeurt, daartoe 
opgeroepen door entertainer en 
stoetbegeleider Peer de Graaf, een 
laatste muziekstuk ten gehore te 
brengen.  

Gezien de reacties van het publiek 
viel het geheel goed in de smaak. 
Maar ook bij de deelnemende or-
kesten waren de reacties positief. 
Bij de organisatie van Festival Mun-
dial wordt er al aan gedacht om er 
een jaarlijks terugkerend evene-
ment van te maken. Aan de leden 
van de Brabantband zal het niet 
liggen, die waren zeer positief over 
dit optreden. Voor de oudere leden 

was het weer even als vroeger en 
voor de jeugdige leden was het een 
ervaring om niet te vergeten.

Muzikale optredens in Rooi
24 juni zal de Brabantband haar 

muzikale medewerking verlenen 
tijdens de Jaarmarkt.  Bij goed weer 
zal de band op maandagavond 2 
juli een muzikale rondwandeling 
maken door de wijk Vogelenzang. 

Peter Hendriks fietst tussen 
appels en peren

Tijdens de weekmarkt van afge-
lopen vrijdag was er op de week-
markt van Sint-Oedenrode wel een 
heel bijzonder kraampje te vinden. 
Peter Hendriks zat er tussen de 
appels, peren, noten en pinda’s op 
een renfiets om zijn bijdrage te le-
veren aan de Sponsoractie van het 
KWF. Dat hij flink heeft gefietst 
blijkt wel uit de opbrengst van 
maar liefst 145,07 Euro. 

Het was een prachtig gezicht: 
onder de parasol, omringd door 
KWF vlaggen en midden tussen 
de kraamhouders, heeft Peter 
maar liefst vier uur lang gefietst. 
Ter voorbereiding had BikeCenter 
Rooi zijn fiets nog eens goed na-
gekeken, en op deze manier ook 
een bijdrage geleverd. Ook de Ge-
meente Sint-Oedenrode verleende 
alle medewerking om dit evene-
ment te laten plaats vinden. Peter 
zegt “wel tevreden te zijn met dit 

resultaat, al heeft het weer niet 
echt bijgedragen. Ik wil graag alle 
mensen bedanken die dit mogelijk 
hebben gemaakt, en zeker niet in 
de laatste plaats al diegenen die 
gedoneerd hebben.”  

Peter is een van de 35 deelnemers 
die zaterdag 30 juni 2012 de Alpe 
d’Huez gaan beklimmen, met als 
doel om 10.000 Euro bij elkaar 
fietsen voor de KWF Kankerbestrij-
ding.  Met deze opbrengst komt 
het streefbedrag van 10.000 Euro 
in zicht. Uiteraard is elke bijdrage 
aan de KWF Sponsoractie nog 
steeds van harte welkom op reke-
ningnummer 16 19 68 414 tnv P 
van de Laar KWF Kankerbestrijding.

Via de website http://letsbikealpe-
dhuez.blogspot.com/  kunt u op 
de hoogte blijven van de voorbe-
reidingen van deze beklimming en 
de diverse sponsoracties

Polyhymnia geeft lenteconcert op Vaderdag

Gemengd koor Polyhymnia trak-
teerde zondag alle vaders op een 
lenteconcert in de Knoptoren.  Het 
programma bestond uit vooral Ne-
derlandse liedjes o.a., “Er woonde in 
Jemeppe”, “Mathilde” het grappige 
lied “De Fiets”maar ook in andere 
talen zoals het Roemeense lied “Joc 
de Leagane” en het mooie Afri-

kaanse  lied “Nkosie Sikel Africa”. 
De eerste liederen van het program-
ma werden begeleid door de pianist 
Jos Friedrich maar de anderen liede-
ren werden a capella gezongen. Het 
was inderdaad een mooi luchtig ge-
zongen lenteconcert.  Het program-
ma werd geestig aan elkaar gepraat 
door Antoon Berndsen en Nicole 

Friedrich-Krijnen 
had de leiding. 
Er worden nog 
nieuwe leden 
gezocht: 

www.koorpolyhymnia.nl

AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Bloemen & planten 
voor binnen 
en buiten.

Tijdens de 
jaarmarkt diverse 

aanbiedingen.

Voorjaars actie

Van maandag t/m
donderdag

2e hoofdgerecht 
voor € 1.00*

Reserveren gewenst

Kijk voor voorwaarden 
en info op onze site
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Muziekmiddag Ollandse Dorpskapel biedt kwaliteit

“We hebben gewoon als groep 
gespeeld met muziek”, vertelde 
dirigent Willem Gerritsen. Zater-
dagmiddag verzorgde de Olland-
se Dorpskapel een muziekmiddag 
voor Ollandse kinderen. Op die 
manier wilde de kapel zorgen voor 
nieuwe, jonge aanwas. 

“Je kunt niet denken dat de kinde-
ren direct alle instrumenten kun-
nen bespelen”, vervolgde de diri-
gent: “Maar we hebben fijn samen 

gewerkt, lekker muziek gemaakt 
en hen laten ervaren hoe het is om 
samen muziek te maken.” Het re-
sultaat klonk al best behoorlijk. De 
dirigent had alle aandacht. Ieder 
wist wanneer te starten, te stop-
pen en in hetzelfde ritme te spelen. 
En dat slechts na één middag. De 
kinderen waren vol concentratie, 
super enthousiast en het publiek 
genoot van de kwaliteiten die er al 
waren. Een aantal van hen zal ze-
ker lid worden van de vereniging. 

Achteraan v.l.n.r.: Thijs, Niels
3e rij v.l.n.r.: Meike, Manon, Bente, Robin, Niek

2e rij v.l.n.r.:   Veerle, Stan, Tim, Lars, Stijn
zittend v.l.n.r.: Marijn, Frans

Goochelact en veel muziek in 
centrum Sint-Oedenrode
Aankomende vrijdag en zaterdag 
is er in het centrum van Rooi veel 
te beleven. In het kader van de Zo-
merevenementen treden er drie ka-
pellen op en zal goochelaar Martijn 
van Berkel de show komen stelen. 

Het Seniorenorkest trapt op vrij-
dagochtend af met een concert 
voor de Rabobank. ’s Avonds zijn 
er in het dorp twee kapellen ac-
tief: de Heidefelder Muzikanten 
en de Klaotblazers. De Heidefel-
der kapel is opgericht op 17 april 
1987 te Eindhoven. Ze hebben 

een gemengd repertoire met zowel 
moderne muziek als ook de tradi-
tionele kapellen muziek. Voor de 
Klaotblazers telt het optreden als 
afsluiter van het seizoen.  Ze traden 
al meerdere malen op in het dorp.
Op zaterdagmiddag komt goochelaar 
Martijn van Berkel voorbij. Hij zal be-
zoekers van het centrum, mensen op 
het terras en winkelend publiek, ver-
rassen met de meest bizarre goochel-
trucs. Vooral kaarttrucs passeren de 
revue. U zult versteld staan! De Nijn-
selnaar treedt op van 14.00 tot 16.30 
uur. Bij slecht weer wordt het afgelast.

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

Gratis 3 jaar 
ENRA-diefstalverzekering

bij aankoop van een nieuwe fiets!
(voorwaarden in de winkel)

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

 

BIJ ANNIE 
VAN HOOF

OLLAND
 openingstijden: 

maandag t/m zaterdag 
van 9.00 uur t/m 17.00 uur 

zondag van 12.00 uur t/m 16.00 uur

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

De laatste aspergeweken  
Verkoop t/m 30 juni. 
Geschild verkrijgbaar.

Jams en sapjes 
van eigen vruchten. 
Volop verkrijgbaar!

De mooiste kleurplaat van Cigo

Onlangs verscheen in DeMooiRooiKrant een kleurplaat van de winkel 
Cigo, gevestigd aan de Heuvel. Er kwamen tientallen inzendingen binnen. 
Uiteindelijk is Indy van de Meerendonk als winnares uit de bus gekomen.

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.
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Restaurant 
& 

Partycentrum

Zaterdag 30 juni

Op deze avond serveren we tijdens 
een avondvullend programma 

een heerlijk menu 
waarin allerlei kleine lekkernijen 

van onze menukaart centraal staan. 
We laten ons die avond van onze beste kant zien. 

Aanvang tussen 17.30 en 19.00 uur

€34,50 per persoon
Voor een uitgebreide omschrijving van het menu kunt u terecht op 

onze website www.debeurssintoedenrode.nl 

Reserveren kan telefonisch 0413-470346 (NIEUW!) 
per e-mail info@debeurssintoedenrode.nl 

of loop even bij ons binnen.

Culinaire rondreis 

Plattelandsfestival op 30 juni en 1 juli in Nijnsel

Promotietour maakt mensen warm voor 
plattelandsfestival

De Klassieke Landbouw Werktuigen houdt 
op 30 juni en 1 juli wederom een groot 
plattelandsfestival in Nijnsel. Op het grote 
terrein tegenover de Vresselse Hut komen 
honderden tractoren, woonwagens en land-
bouwmachines te staan. Om iedereen vast 
warm te maken voor de show, vertrekt op 
vrijdagmiddag in Lieshout een grote platte-
landsstoet. Deze zal door de regio trekken.

“Op deze manier willen we iedereen vast 
wakker maken voor het plattelandsfestival”, 
kondigt voorzitter van de KLW, Piet van der 
Poel, de bonte stoet aan. “De promotietour 
zal bestaan uit grote stoommachines, tracto-
ren, woonwagens en machines en maakt een 
tocht door Mariahout, Nijnsel, Best en Son 
en Breugel. Er zijn tussenin wat stopplaatsen 
gecreëerd om enkele machines van kool te 
voorzien. Anders halen ze de eindbestem-
ming niet!”

Uiteindelijk komen alle landbouwmachines 
en woonwagens samen op het 6,5 hectare 
grote showterrein aan de Vresselseweg. Twee 
dagen lang stellen ze zich voor de show be-
schikbaar. Deze editie zullen er 122 tractoren 
meer staan dan vorig jaar. Dat komt volgens 
de voorzitter door de forse stijging van het 
ledenaantal, dat zich ieder jaar weer doorzet. 

Er is nog veel meer te doen op het grote fes-
tivalterrein. Er zijn maai- en ploegwedstrijden 
en er wordt een plein ingericht waar van alles 
gebeurd. Op een kiosk wordt heel het week-
end muziek gemaakt er is een super grote 
speeltuin voor de kinderen. Rondom het 
plein worden allerlei oude ambachten nage-
bootst. Het is heel interessant om te zien hoe 
ze vroeger werkten in de landbouw. 

Plattelandsfestival, 30 juni van 10.00 tot 
22.00 en 1 juli van 10.00 tot 17.00 uur.

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Aanstaande zondag tijdens de Jaarmarkt

LIVE MUZIEK 
bij café d’n Dommel 

Vanaf 14.00 uur 
de Rooise band 

LOAD

vanaf 17.00 uur

GENERAL ELECTRIC 

Koen de Kort opent website

Roois Tourspel breidt uit naar Liempde

Het Roois Tourspel is zo succesvol dat ook 
andere dorpen interesse hebben getoond 
om het spel te organiseren. Liempde is de 
eerste enclave die de komende Tour de Fran-
ce intenser zal beleven dan nooit tevoren. 
Ze spraken met de organisatie van Sint-Oe-
denrode, werden wild enthousiast en gin-
gen aan de slag. Afgelopen zondag vond de 
officiële kick-off van de website plaats. 

Wat Rooi niet heeft en Liempde wel is een 
profwielrenner. Koen de Kort wordt dan ook 
nauw betrokken bij het Liempds Tourspel. Hij 
reed deze week mee in de ZLM tour, die zich 
een weg baande door deze regio. Afgelopen 
zondag ging hij direct na de finish naar café 
d’n Durpsherberg om de website te openen. 
Hij en zijn vader zullen ook een column ver-
zorgen tijdens de Tour. Koen rijdt mee.

Koen opende samen met wethouder Willie 
van de Langenberg de website. Dat deden ze 
onder de ogen van Ian. Een jonge wielerfan 
met de zeldzame ziekte PC. Vijftig procent 
van de opbrengst gaat naar het goede doel 
PC2012 HELP Ian. De jongen was zo trots als 
een pauw op zijn gele trui met handtekening 
van Koen. “Ga je winnen?”, vroeg hij. Pre-
sentator Arthur vroeg aan de prof of hij aan 
zijn supporters in Liempde wil denken wan-
neer hij in beeld komt. “Maak je dan aub het 
‘L’ teken? Dan zien we dat je aan Liempde 
denkt!” 

Na het jarenlange succes van het Roois Tour-
spel gaat ook Liempde beginnen. Met grote 
interesse zal de organisatie het verloop bij de 
buren volgen.

Ian en zijn held, de profrenner uit Liempde, Koen de Kort

Foto: Persburo Sander van Gils
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Begeleiding van kinderen in echtscheidingssituaties

Voor veel kinderen roept het be-
sluit van ouders om uit elkaar te 
gaan niet alleen verdriet en boos-
heid op, maar ook loyaliteitscon-
flicten en angst. De echtscheiding 
hoeft niet altijd een vechtschei-
ding te zijn, maar in de meeste 
situaties gaat het voor de kinde-
ren om een enorm ingrijpende 
gebeurtenis en vormen zij een 
belangrijke betrokken partij. Vaak 
maken kinderen zich -naast hun 
eigen verwarring en onzekerheid- 
zorgen om hun ouders en pro-
beren hen te sparen. Iets wat in 
sommige gevallen ten koste van 
het kind zelf gaat. 

“In the Middle” 
is een initiatief 
van de Veghelse 
Ietje Hendrickx 
en Dimphy Del-
leman. Ietje koos 
voor een stu-
die Pedagogiek, 
daarna heeft zij 
zich gespeci-
aliseerd in het 
begeleiden van 
kinderen in echt-
scheidingssitua-
ties en heeft daar-
voor de opleiding 
tot KIES-coach 
gevolgd. Dimphy 
heeft sociale we-
tenschappen ge-
studeerd waarbij 
ze zich heeft ge-
richt op opvoe-
dingsondersteu-
ning. Daarnaast 
heeft ze de me-
diation-opleiding 
afgerond(gericht 
op familie en 
echtscheidings-

problematiek).  

Dimphy: “Kinderen die zelf een 
echtscheiding hebben meege-
maakt,  geven aan dat het prettig 
is, en ook daadwerkelijk helpt, om 
over de scheiding en de daaruit 
voortkomende veranderingen te 
praten. Hoe moeilijk het voor ou-
ders ook is, voor kinderen is het 
zeer belangrijk dat zij de tijd en 
de nodige aandacht krijgen om 
hun emoties en beleving rond de 
scheiding te uiten en te verwerken. 
Vaak is het voor kinderen lastig om 
te praten met de eigen ouders en 
met mensen die het kind en het 

gezin goed kennen. Een kind wil 
immers zijn ouders niet afvallen”.

Ietje: “Wij bieden bij In the Middle 
aandacht en ruimte aan kinderen 
van 6 tot 14 jaar in de vorm van 
een spel- en praatgroep met leef-
tijd- en lotgenoten. In kleine groe-
pen komen de kinderen acht maal 
bij elkaar. Tijdens de groepsbijeen-
komsten maken we gebruik van 
creatieve, actieve en interactieve 
oefeningen die er voor zorgen 
dat kinderen handvatten krijgen 
om hun gevoel te begrijpen en te 
benoemen. Ook is het prettig dat 
kinderen tijdens de bijeenkomsten 
contact kunnen maken met lotge-
noten, waarbij ze ontdekken dat 
ze niet alleen staan in hun situatie. 
Voor de ouders is er een informa-
tie- en een evaluatiemoment. 

Naast de groepsbegeleiding biedt 
In the Middle ook individuele coa-
ching aan. 
Sinds 2009 is een ouderschapsplan 
verplicht. In the Middle luistert 
naar wat het kind zelf graag wil in 
het kader van een omgangsrege-
ling en biedt het kind de kans om 
zijn of haar zorgen, wensen en 
gevoelens kenbaar te maken. Als 
advies en ondersteuning is daar-
mee de kindercoach de stem van 
het kind bij het opstellen van het 
ouderschapsplan. 

Ter kennismaking wil In the Middle 
binnenkort starten met een start-
groep. Hiervoor gelden geredu-
ceerde tarieven. Geïnteresseerde 
ouder(s) kunnen contact opnemen 
via telefoonnummer 0413-764095 
of voor  meer informatie zie 
www.kinderenscheidenmee.nl

Ietje (l) en Dimphy

DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN 
2012 IS AL BINNEN!!2012 IS AL BINNEN!!2012 IS AL BINNEN!!
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VOOR DE GROOTSTE 
KEUZE IN KWALITEIT

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

DE VOLGENDE MERKEN VIND U 
O.A. IN ONZE WINKEL: 

4-SEASONS, BOREK, GLOSTER, KETTLER, 
TRADITIONAL TEAK, FERMOB, EMU, 

WEBER EN OUTDOOR CHEF.

ZONDAG GEOPEND 
VAN 11:00 TOT 17:00 UUR

Profi teer nu van heel veel voordeel

BANKEN, STOELEN, TAFELS, KASTEN EN ACCESSOIRES

DIRECT LEVERBAAR MET MEGAKORTINGEN!OP=OP
De Bontstraat 84 • SON

0499 - 47 95 08
di. t/m vr. 10.00 - 17.30 uur

za. 10.00 - 17.00 uur
www.dewoondiscounter.eu

Meubels & Meer
bij

TOTALE  LEEGVERKOOP!!OP = 
OP

Linnebin Art Galery: wereldse 
kunst in Sint-Oedenrode

De Streepenstraat herbergt een 
prachtig kleine kunstgalerie. 
Sinds een paar weken is ‘Linne-
bin’, eigendom van kunstliefheb-
ster Marleen van Boven, geopend. 
Er staat en hangt voornamelijk 
Poolse kunst, zoals schilderijen, 
keramiek, glaskunst en bronzen 
beelden. Binnen afzienbare tijd 
wordt dat aangevuld met Spaan-
se, Zuid-Afrikaanse en misschien 
wel Nederlandse stukken. 

Hoe komt Marleen bij Poolse 
kunst? Dat heeft een reden. Mar-
leen is een alleenstaande moeder 
van drie kinderen. Haar voormalige 
echtgenoot komt uit Polen. Mar-
leen woonde er jaren en twee van 
haar kinderen zijn er opgegroeid. 
Met haar toenmalige schoonmoe-
der heeft ze nog veel contact. Zij 
is een bekend figuur in de Poolse 
kunstwereld. Zij had ook eens een 
galerie in Nederland, in Dorst om 
precies te zijn. Ze rondde een  stu-
die kunstgeschiedenis af en dus 
heeft ze de kennis en de ervaring 
om Marleen op weg te helpen.

Via haar voormalige schoonmoe-
der kreeg Marleen de kans om 
kunst van beroemde Poolse kun-
stenaressen te etaleren in haar ga-
lerie. Die greep ze met beide han-
den aan. Nu hangen er prachtige 
schilderen van Lesiak en staan er 
oogverblindende keramische stuk-
ken van Wislicka en Gajda en Pe-
jga. Ook de bronzen beelden van 

Nowakowska zijn een lust voor 
het oog. Echte ‘must haves’ voor 
kunstliefhebbers. Deze dames ex-
poseren stuk voor stuk over de 
gehele wereld. Ze staan in gale-
ries in Londen, New York en Parijs. 
Omdat Marleen de juiste contac-
ten heeft, kan ze de kunststukken 
aanbieden voor een lagere niet 
Westerse prijs. 

Linnebin art galery is op dit mo-
ment hard bezig om zich te oriën-
teren op de Spaanse en Zuid-Afri-
kaanse markt. Binnen afzienbare 
tijd zal er bij de Rooise galerie ook 
kunst uit die landen te bewonderen 
zijn. Wat ze later dit jaar aan kan 
bieden uit Zuid-Afrika is heel bij-
zonder decoratief bestek en deur-
knoppen in de meest prachtige 
vormen en creaties. Het zijn voor-
werpen die je nergens tegenkomt. 
Natuurlijk krijgen ook Nederlandse 
kunstenaars een kans. Eigenaresse 
Marleen oriënteert zich constant 
op de binnenlandse markt. 

Kortom, Sint-Oedenrode kan trots 
zijn op deze verfrissende en we-
reldse galerie in het centrum van 
het dorp. Linnebin is van dinsdag 
tot vrijdag geopend van 16.00 
tot 18.00 uur. Daarnaast alles op 
afspraak. Bent u nieuwsgierig ge-
worden? Ga dan eens een kijkje 
nemen op Streepenstraat 29 of bel 
voor een afspraak: 0413-280000 
of 06-22075679

advertorial

Alpe D’HuZes: een ervaring om nooit te vergeten

Zoals de afgelopen tijd te volgen 
is geweest in deze krant, hebben 
op woensdag 6 juni Ruud van 
Vijfeijken en Henk Gloudemans 
meerdere keren de Alpe D’Huez 
per fiets bedwongen. Dit alles in 
het kader van Alpe D’HuZes: fiet-
sen om geld in te zamelen voor 
het KWF (kankerfonds). De doel-
stelling van de heren is bereikt: 
ruim €15.500,- is opgehaald. 

Het deelnemen aan Alpe D’HuZes 
was een bijzondere ervaring. Ruud 
en Henk: “De vaak ontroerende 
verhalen van deelnemers en vrijwil-
ligers, het gezamenlijk strijden voor 
het goede doel, maakte dat er een 
sfeer van verbroedering ontstond. 
Het evenement meemaken met een 
eigen supportersgroep was bijzon-
der. Onvermoeibaar hebben zij ons, 
maar ook vele andere deelnemers, 
aangemoedigd en verzorgd. Boven 

aankomen op de Alpe D’Huez en 
dan hartelijk ontvangen worden 
door vrienden en familie geeft je 
het gevoel alsof je een touretappe 
hebt gewonnen! De echte winnaars 
zijn echter de mensen die zelf be-
zig zijn om kanker te overwinnen 
en ondanks hun ziekte toch deze 
berg bedwingen. Respect!  Terug in 

Rooi merkten we dat er volop mee-
geleefd was met ons. Vele mensen 
hebben onze beklimmingen live 
via internet gevolgd en we werden 
door iedereen die ons kennen ge-
feliciteerd. We willen dan ook ie-
dereen bedanken die ons gesteund 
heeft. Het was voor ons een erva-
ring die we nooit zullen vergeten!”

Ruud en Henk met hun trouwe supporters

advertorial
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Ashley Peters goed ten strijde met Napoleon
Dit weekend waren de Nijnselse po-
nyruiters naar een selectiewedstrijd 
in Eindhoven. Ashley Peters ging 
samen met haar pony Napoleon ten 
strijde in het springen klasse DB. 
Zij reden een mooie foutloze ronde 
en kregen de hoogste stijlpunten, 
dus mochten ze de 1e prijs ophalen. 
Larissa Laenen deed het met Kasan-
dera ook goed in dezelfde klasse en 
mocht zich als 4e opstellen.

De paarden reden in Eindhoven 
een dressuurselectiewedstrijd. 
Martijn van Stiphout had deze 
week weer prijs, nu in de dressuur. 
In de klasse L2 werd hij 4e met Al-
lure. Marieke Siertsema behaalde 
in de hoogste klasse, de Z2, een 
mooie 3e plaats.

Ashley met Napoleon

vissen

Leo v.d. Heijden wint alles
De laatste voorjaarswedstrijd telde 
tevens voor de Ad v.d. Hurkbo-
kaal. Deze wedstrijd is op 16 juni 
gevist. Het was een nek-aan-nek 
race. Twee personen maakten na-
melijk nog kans op de overwin-
ning. Leo liet zich echter niet gek 
maken en eiste de dag overwin-
ning op. Hiermede won hij zowel 
de voorjaarswedstrijden alsmede 
de Ad v.d. Hurkbokaal. Vier van de 
zes wedstrijden bepalen de eind-

stand. De tien best geklasseerden 
zijn: 1. Leo v.d. Heijden 8 punten,  
2. Bob de Gruiter 10 punten,  3. 
Wim van Breugel 11 punten,  4. 
Gerard Rovers 11 punten,  5. Jan 
Fransen 13 punten,  6. Piet Rovers 
14 punten,  7. Annie Rovers 14 
punten,  8. Bertha Rovers 15 pun-
ten, 9. Martien Rovers 16 punten, 
10. Joke Verhoeven 17 punten. 
B.H.V. wenst haar leden een fijne 
vakantie

Roois kampioenschap vissen
De tweede wedstrijd van het Roois 
kampioenschap is gevist in Bos-
kant. Helaas wisten maar  7 per-
sonen een paar gram vis op het 
drogen te krijgen. De eerste plaats 

was voor Wim van Breugel met 
67gr., 2e B de Beer 50gr.,3e Sj Ver-
hoeven 43gr. De volgende wed-
strijd wordt gevist op het water 
van ERHV op het Klaverpad.

Inhaalwedstrijd Koningsvissen
Op donderdag  14 juni is de in-
haalwedstrijd van het koningsvis-
sen gevist op het Cathalijnepad. 
De winnaar was, net als bij de 
eerste wedstrijd, Jan Herijgers in 
vak A 1728gr.2e Th Smulders vak 
B 1187gr, 3e A van Boxmeer vak 
A 372gr. De volgende wedstrijd is 

op 28 juni aan het Cathalijnepad. 
Voor de jeugd is er op vrijdag 22 
juni prijsvissen aan het Cathalijne-
pad. Op vrijdag 29 juni is de jaar-
lijkse Borchmolenwedstrijd voor de 
senioren en junioren. Let op: op-
geven bij de Borchmolen.

Vresselse ruiters succesvol bij springen en dressuur
Bij de vierde selectiewedstrijd ik 
Aalst hebben de Vresselse Ruiters 
bij zowel springen als dressuur prij-
zen mee naar huis mogen nemen.
Nina van Enckevort startte in de 
klasse C-B springen met Ryanair 

en Vingino en reed tweemaal 
foutloos rond, waardoor ze werd 
beloond met een 1e prijs voor Ry-
anair en een 2e prijs voor Vingino, 
mooie prestatie Nina!

Bij de dressuur was de mogelijk-
heid om 2 proeven te rijden, die 
kans had Veerle van de Pasch aan-
gegrepen en startte in de klasse 
D-B met Gandalf en behaalde zo-
waar in beide ringen de 1e prijs!

Beach Soccer Nijnsel in 
degradatiegevaar

beachsoccer

Zondag stond  de 5e speelronde 
in de Eredivisie Beach Soccer op 
het programma in Arnhem. Voor 
de Nijnselnaren stonden er 2 be-
langrijke wedstrijden op het pro-
gramma. 

De eerste wedstrijd van de dag 
werd gespeeld tegen InterChange 
Rotterdam.  Paul vd Rijt zette uit 
een goed ingeschoten vrije trap BS 
Nijnsel / TVE Sport op 1-0. Deze 
voorsprong werd door de Rotter-
dammers omgebogen in een 2-1 
achterstand. Waarna Paul vd Rijt 
weer voor de gelijkmaker zorgde 
uit een vrije trap, 2-2. Ook nu 
kwam Interchange weer op voor-
sprong. Ditmaal was het Rinse 
Wiekema die de stand wederom 
gelijk trok na een mooie individu-
ele actie, 3-3. De wedstrijd leek 
op strafschoppen af te stevenen, 
maar in de slotseconde was de 
Rotterdamse spits alerter dan de 
Nijnselse verdedigers en tekende 
hij voor een 4-3 nederlaag. 

De batterij moest vervolgens op-
geladen worden voor een nieu-
we wedstrijd tegen Zeeland, een 
lastige ploeg die 3 jaar geleden 
nog landskampioen werd. Toch 
was Nijnsel zeker niet de mindere 

ploeg. Na de eerste periode keken 
de Nijnselse strandvoetballers wel 
tegen een 1-0 achterstand aan.  In 
de tweede periode werd het 2-0, 
waarna topscorer Paul vd Rijt na 
een mooie aanval de bal in de verre 
hoek schoot, 2-1. Voor het einde 
van de 2e periode stond het echter 
weer 3-1. De derde periode speelde 
BS Nijnsel / TVE Sport alles of niets. 
Diverse malen werd het houtwerk 
geraakt en toen werd de ploeg een 
beetje geholpen door de Zeelan-
ders. Een foutieve wissel leverde 
een vrije trap op vanaf de midden-
lijn. Gerben Rendering poeierde 
deze vrije trap achter de Zeeuwse 
goalie, 3-2. Helaas werd de hierop 
volgende aftrap direct weer raak 
geschoten door de Zeeuwen, 2-4. 
Met nog aanvallender intenties 
gingen de laatste minuten in. Dit 
leverde ook nog een mooie treffer 
op van Rinse Wiekema, maar die 
viel uit de aftrap na de 2-5 en was 
dus louter van statistische waarde. 

Dankzij deze twee nederlagen ne-
men de degradatiezorgen voor BS 
Nijnsel / TVE Sport toe. Op za-
terdag 30 juni wordt er gespeeld 
tegen Beach Soccer Rotterdam in 
Amstelveen, een rechtstreeks de-
gradatieduel. 

Rob van de Laar

Een geslaagd weekend voor de ponyruiters
Dit weekend werd de selectiewed-
strijd verreden voor de pony’s, op 
het concours in Eindhoven. De zusjes 
Bertelink hebben allebei een knappe 

prestatie neergezet. Romy Bertelink 
en Kantjes Mika werden 1ste in de 
klasse C-B. Jessie Bertelink werd met 
Bochelli 1ste in de klasse D-L1. Ook 

Hilde van den Oever en haar pony 
Rana gingen naar huis met twee 
mooie prijzen. Ze behaalden een 1ste 
en een 2de prijs in de klasse D-L1.

Arabian Horse Weekend krijgt 
steeds meer internationale allure

paardensport

Het Arabian Horse Weekend, dat 
afgelopen weekend plaats vond 
bij manege De Pijnhorst, wordt 
steeds meer een evenement van 
internationale allure. Er waren na-
melijk allerlei buitenlandse gas-
ten en paarden aanwezig uit o.a. 

Zwitserland, Zuid-Afrika en Italië. 
Familie Stoop, het gezin dat het 
evenement organiseert, kan te-
rugkijken op een geslaagd week-
end. 

De uiteindelijke overall winnaar 

was de hengst van de Koning van 
Saoedi-Arabië. Hij stuurde enkele 
afgevaardigden naar Sint-Oeden-
rode om zijn paard te vergezellen. 
Op zondag werd het prachtige dier 
gekroond tot mooiste paard van 
allemaal. Arabische volbloedpaar-
den zijn trotse, bijna arrogante die-
ren. Parmantig en kordaat komen 
ze de ring binnen gestapt. De jury 
oordeelt scherp. Alleen de beste en 
mooiste paarden maken kans. De 
Saoedi-Arabiërs kwamen ook om 
te handelen. Ter plekke werd een 
senior-merrie aan hen verkocht.  

Het evenement was ook weer ge-
groeid. In totaal waren er 80 paar-
den meer in vergelijking met vorig 
jaar. Een flinke stijging dus. Familie 
Stoop leidt alles in banen, maar 
volgens eigen zeggen hadden ze 
het nooit gered zonder de enorme 
inzet van vrijwilligers van Stichting 
Manege Pijnhorst en medewerkers 
van Progress uitzendbureau.

Het Arabian Horse Weekend vond zowel 
op zaterdag als op zondag plaats.

Roois Tourspel: maak het fotoarchief compleet
Langzaam maar zeker worden de 
wielerploegen bekend gemaakt 
aan het publiek. Het is dus bijna 
tijd om als een razende Kneteman 
je favoriete lijst(en) in te vullen 
en in te leveren. Wil je alvast in 
de sfeer komen? Kijk dan eens op 
de website van het Roois Tourspel 
(www.rooistourspel.nl) of surf de 
facebook pagina eens binnen. Die 
staat boordevol oude foto’s.

Misschien zie je jezelf nog te-
rug? Op www.facebook.com/
RooisTourspel staan foto’s die te-
rug gaan tot 1992. Trendy kapsels, 
iets te grote truien en ook toen al 
mooie prijzen. Blader maar eens 
door de foto’s. Je herkent vast nog 
wat vrienden of bekenden. Heb 
je misschien nog wat foto’s die de 
facebookpagina verrijken? Zoek 
in de oude doos en stuur ze door. 
Het is de bedoeling dat het archief 
compleet wordt gemaakt!
Natuurlijk krijg je flinke goesting 

naar de grootste wielerwedstrijd 
van de wereld als je naar deze pa-
gina gaat. Hopelijk moedigt het je 
ook aan om mee te doen aan het 
Tourspel. Zo wordt het veel leuker 

om de Tour te volgen! Wil je meer 
kans maken op de titel? Spreidt je 
kennis over meerdere lijsten. Een 
groot gedeelte van de opbrengst 
gaat naar twee goede doelen!
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Start Ollandse biljartkampioen-
schappen 2012
In Olland zijn veel biljartliefheb-
bers. Dit blijkt onder andere uit 
het aantal aanmeldingen voor de 
jaarlijkse Ollandse biljartkampi-
oenschappen. Vanaf 20 augustus 
2012 wordt gestart met de 23e 
editie Ollandse biljartkampioen-
schappen libre vanuit café De 
Dorpsherberg en café D’n Toel. 

Na het zeer geslaagd kampioen-
schap van vorig jaar, met als Ol-
lands biljartkampioen Gerard v.d. 
Tillaart, gaat de wedstrijdleiding 
ook dit jaar weer haar uiterste best 
doen om de 23e editie net zo suc-
cesvol te laten zijn. De wedstrijden 
worden doorgaans op maandag-
avond gespeeld. Na de voorron-
den staat de halve finale gepland 
op vrijdagavond 7 december in 
café D’n Toel. De finale zal een 

week later plaatsvinden op vrij-
dagavond 14 december in café 
De Dorpsherberg. Deelname staat 
open voor alle inwoners van Ol-
land, leden van de Ollandse bil-
jartverenigingen en buitendorpse 
biljarters die al eerder - vanaf 2009 
- deelnamen aan de Ollandse bil-
jartkampioenschappen libre. Deel-
nemers moeten voor aanvang 
van het toernooi 18 jaar zijn. De 
inschrijving sluit op zaterdag 23 
juni 2012 om 24.00 uur. U kunt in-
schrijven bij café De Dorpsherberg 
en café D’n Toel. Let op: meldt u 
tijdig aan. Meer informatie kunt 
u krijgen bij de wedstrijdleiding: 
Gerard Eijkemans (476580), Henk 
v.d. Bergh ( 419466), Albert van 
Driel (476012) of Jan Verhagen 
(476479).      

biljarten

Themaweek “Reis rond de 
Wereld” bij Thermae Son

Tijdens de themaweek “Reis rond 
de Wereld” bij Wellness & Health-
resort Thermae Son kunnen gasten 
van 22 t/m 30 juni een heerlijk va-
kantiegevoel ervaren. Beleef Thai-
land met een heerlijke Sabaaydi 
kruidenstempelmassage of de 
nieuwe Tok Sen massage. Geniet 
van lekkere Spaanse tapas en een 
unieke opgietsessie met Tibetaanse 
klankschalen. Ervaar een tropisch 
zomergevoel met de unieke Clarins 
Cocos Scrub. Gasten profiteren van 
leuke kortingen en maken kennis 
met nieuwe behandelingen.

“Even het gevoel hebben op va-
kantie te zijn en te genieten van 
heerlijke verwennerij. Voor een 
speciale prijs kunnen gasten ken-
nis maken met de nieuwe Tok Sen 
massage. Een massage afkomstig 
uit het Noorden van Thailand en 
die sinds een paar jaar onderge-
bracht is bij de ITM -school in 
Chang Mai is nu ook te beleven 

bij Thermae Son. Een lichaams-
massage, waarbij met een speciale 
houten set tikjes worden gegeven 
over de energiebanen. Deze tril-
ling zoekt de blokkade op in het li-
chaam en laat de energie weer vrij 
stromen. Je voelt je na deze mas-
sage weer heerlijk ontspannen en 
vol energie.” vertelt eigenaar Wim 
van Santvoort enthousiast.  
“Zo zullen wij deze week een 
opgietsessie gecombineerd met 
klankschalensessie in de sauna-
cabine verzorgen gericht op het 
thema “Reis rond de wereld”. 
De gast waant zich even in Tibet 
door de rustgevende geluiden van 
klankschalen en gongen, maar ook 
in Thailand door een stuk medi-
tatie en de heerlijk geurende Sa-
baaydi olie. Een “milde” sessie die 
voor iedereen toegankelijk is. Een 
unieke opgieting die gasten nog 
nooit eerder hebben ervaren en 
een echte aanrader is voor sauna-
liefhebbers” aldus Van Santvoort. 
Een 50 minuten Sabaaydi massage 
of Tok Sen massage is deze week 
te boeken met € 10,00 korting per 
persoon via het telefoonnummer 
0499-476383 of per email 
info@thermaeson.nl  Voor meer 
informatie over de themaweek 
kunt u terecht op de website
www.thermaeson.nl 
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Aad de Mos houdt van Bourgondisch Brabant

Je zou het misschien niet ver-
wachten, maar Aad de Mos is een 
sympathieke en uiterst sociale 
man. Daar is DeMooiRooiKrant 
de afgelopen weken achter ge-
komen. Per toeval liepen we de 
oud-voetballer en voormalig trai-
ner tegen het lijf. Het klikte, hij 
vond onze bezigheden interessant 
en reageerde positief op de vraag 
of we hem eens mochten intervie-
wen. Wars van arrogantie nodigde 
hij ons vorige week donderdag uit 
voor een gesprek in het Novotel in 
Eindhoven. Het werd een aange-
name ontmoeting.

Daar zat Aad. Rustig te bellen in 
een hoek van de ontvangstruimte. 
Voor hem op tafel lag het Alge-
meen Dagblad. Als voetballiefheb-
ber pur sang kijkt hij heus niet al-
leen naar de foto’s, hoewel die na 
het verlies van de avond ervoor 
tegen Duitsland voldoende zeg-
gen. Nee, Aad pluist de krant uit. 
Hij leest uitspraken van spelers en 
analyses van trainers. Dat kan hij 
allemaal gebruiken voor zijn hui-
dige werk als analyticus. 

Had u al ooit van Sint-Oedenrode 
gehoord?
“Maar natuurlijk. Ik woon in Eind-
hoven, dus het ligt dichtbij. Ik ben 
er al een paar keer geweest. Zo 
heb ik mijn navigatie eens laten 
bijstellen bij Harperink en ben ik 
gaan eten bij Wollerich. Een heel 
goed restaurant. Sint-Oedenrode 
is een mooi dorp.”

We kunnen er niet omheen Aad. 
Wat waren ze slecht…
“Het verlies heeft meerdere oor-
zaken. Ten eerste zijn er teveel 
spelers over de top, of gewoon uit 
vorm. Stekelenburg is niet meer 
wat hij geweest is, Van der Wiel is 
onzichtbaar en Van Bommel kan 
het niet meer belopen. Zo kan ik 
nog wel even doorgaan. Daar-
naast was de veldbezetting niet 
goed. Wat kregen de Duitsers veel 
ruimte zeg! Er zijn wel eens meer 
wonderen voorgekomen in het 
voetbal, maar ik heb geen goed 
gevoel over de wedstrijd tegen 
Portugal. Er is teveel gebeurd.”

Na een lange carrière als trainer 
bent u nu analyticus. Die zijn er 
tegenwoordig heel veel. Wat 
maakt iemand een goede analy-
ticus?
“Ervaring is het allerbelangrijkste. 

Je moet veel wedstrijden op top 
niveau hebben meegemaakt. Als 
speler, als trainer of allebei. De 
voetbalpraatprogramma’s slaan 
alleen een beetje door. Het is nu 
zelfs zover dat dergelijke program-
ma’s worden geanalyseerd! Toch 
vind ik het erg leuk om te doen. Ik 
word ook veel gevraagd. Volgend 
seizoen stap ik over naar Sport1. 
Daar ga ik de Champions League 
wedstrijden analyseren.”

U heeft overal in de wereld als 
trainer gewerkt. Ambieert u nog 
een baan als coach?
“Als er een mooie club of een 
mooi land voorbij komt dan doe ik 
het. Maar dan wil ik het wel hele-
maal voor het zeggen hebben. Dat 
valt tegenwoordig niet meer mee. 
Er zijn technisch directeuren en bij 
sommige clubs beslist zelfs het be-
stuur mee over technische zaken. 
Daar heb ik geen trek in.”

Welk land is u het meeste bijge-
bleven?
“Saudi-Arabië is een heel bijzon-
der land. Je komt er niet zomaar 
binnen, omdat het zo streng is. 
Toch heb ik er fantastisch gewerkt. 
Het was een bijzondere ervaring 
en de mensen zijn er enorm aar-
dig. Ook Tokyo is me bijgebleven. 
Daar kwam ik er achter dat er wa-
renhuizen zijn die 24 uur per dag 
open zijn!”

Verhuisde het gezin altijd mee?
“Nee, dat  niet. We spraken af dat 

mijn vrouw en dochters thuis ble-
ven. Ik verbleef dan in een hotel of 
compound.”

Je zag je gezin dus soms weken of 
maanden niet?!
“Dat klopt, natuurlijk heb ik ze 
vaak gemist, maar we hebben er 
heel veel moois voor teruggekre-
gen. Als gezin hebben we heel de 
wereld gezien en de meiden zijn 
vroeg rijp geworden. Op hun 14e 
stapten ze alleen in het vliegtuig 
om mij op te zoeken. Het heeft ze 
wereldwijs gemaakt. Tot op de dag 
van vandaag hebben ze daar pro-
fijt van.”

Japan, Spanje, Saudi-Arabië, 
Duitsland en dan heb ik ze nog 
niet allemaal gehad. Uiteindelijk 
woon je in Eindhoven. Waarom?
“Eindhoven ligt geweldig cen-
traal voor mij en mijn gezin. Het 

vliegveld is dichtbij, maar ook de 
vliegvelden Brussel en Düsseldorf 
zijn makkelijk te bereiken. Ik vlieg 
bijna nooit meer op Amsterdam. 
Daarnaast hebben we heel lang 
in België gewoond. Mijn kinderen 
zijn er opgegroeid, er wonen veel 
vrienden van ons die we regelma-
tig opzoeken. Ook het Bourgondi-
sche leven bevalt me. Ik geniet van 
het leven, houd van lekker eten en 
drinken. Dat kan in Eindhoven, 
maar ook in de dorpen eromheen 
zoals Oirschot, Oisterwijk en na-
tuurlijk Sint-Oedenrode.”

We nemen afscheid van Aad. Tij-
dens de wedstrijd tegen Portugal 
zal hij in Charkov verblijven. In-
middels weten we hoe dat afge-
lopen is. Via Twitter laat Aad we-
ten dat hij de uitschakeling wijdt 
aan twee verschillende kampen in 
de kleedkamer van Oranje. Daar 
heeft hij volkomen gelijk in.

“OP HUN 14E STAPTEN MIJN DOCHTERS IN 
HET VLIEGTUIG OM ME OP TE zOEKEN”

Jeroen van de Sande van DeMooiRooiKrant in gesprek met Aad de Mos

‘Voetballer van 
het Jaar’ wint ook 
DeMooiRooiCup

Stefan Erven, de pijlsnelle spits 
van Ollandia, beleefde afgelopen 
zaterdag een bijzondere avond. 
Tijdens het jaarlijkse clubfeest 
van de club werd hij gekroond tot 
‘Voetballer van het Jaar’. Daar-
naast kreeg hij ook nog een an-
dere prestigieuze prijs uitgereikt.

Vol trots nam kreeg hij uit han-
den van Bas van Turnhout De-
MooiRooiCup in handen. Het 
afgelopen seizoen was de Ol-
lander overduidelijk de topsco-
rer van alle eerste elftallen uit 
Sint-Oedenrode. Stefan maakte 
maar liefst 23 goals en daarmee 
onttroonde hij voormalig Nijnsel 
spits Johan van der Pas. Behalve 
een eigen exemplaar kreeg de 
spits ook de wisselbeker. Zal deze 
tevens volgend seizoen in Olland 
in de prijzenkast blijven staan?

2011-2012
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Anouk van der Zanden 
pakt medailles op 

Special Olympics

zwemmen

Zwemster Anouk van der Zanden 
heeft  vorige week een aantal me-
dailles gewonnen tijdens de Spe-
cial Olympics in Den Bosch. Op 
het onderdeel vrije slag pakte ze 
een bronzen plak en met het es-
tafetteteam greep ze zilver. Ook 
werd ze knap vierde bij de school-
slag. Anouk kijkt terug op een 
leuk en geslaagd toernooi.

De Rooise zwemt voor een spe-
ciale zwemvereniging in Uden, 
WGZ genaamd. Met een hele club 
zwemmers reisden ze af naar Den 
Bosch om daar het gehele weekend 
te verblijven. De opening was spec-
taculair. Honderden sporters kwa-
men samen in de Brabanthallen. 
Ze zongen het volkslied en er werd 
een Olympisch vuur ontstoken. Na 
een matige nachtrust, honderden 
mensen sliepen in de Brabanthal-
len, togen de zwemmers naar het 
Sportiom. Daar liet Anouk op za-
terdag en zondag zien dat ze tot de 
betere zwemmers behoorde.

Clubkampioenschappen Argo in De Neul

Afgelopen zondag zijn de Club-
kampioenschappen gehouden in 
zwembad De Neul. 58 Zwemmers 
en zwemsters hebben aan deze 
wedstrijd deelgenomen waarbij 
iedereen 3 afstanden heeft ge-
zwommen. Er zijn deze wedstrijd 
122 persoonlijke records gezwom-
men. Daarnaast zijn er 3 clubre-
cords gezwommen door: Fime 
Namwansa op de 100m vlinder-
slag in 1.03.36, 100m wisselslag 
in 1.05.82 en Bram Rooyakkers op 
de 100m wisselslag in 1.21.43.

Nadat alle afstanden gezwom-

men waren, werden de medailles 
voor de verschillende leeftijdsca-
tegorieën uitgereikt. De volgende 
zwemmers en zwemsters mogen 
zich clubkampioen noemen in 
hun categorie: Haike Kluijtmans, 
Naomi van de Ven, Manuel van 
Oorschodt, Isa van Doorn, Joes 
van den Bersselaar, Linde van der 
Sanden, Niels Rooyakkers, Alex 
Schouten, Bram Rooyakkers, Dana 
Janssen, Pascal van Bakel, Ardian 
Peijnenburg, Fime Namwansa, 
Anne Gibbels, Antwan Peijnen-
burg, Martijn Te Molder en Ma-
rielle Rooyakkers. De zwemmers 

en zwemsters die geen plaatsje op 
het podium wisten te bemachti-
gen ontvingen een fraaie herin-
neringsmedaille. Iedereen ging dus 
met een medaille naar huis.

Bas Gibbels en Jannus van Din-
ther hebben afgelopen weekend 
deelgenomen aan de Nederlandse 
Kampioenschappen voor Junioren 
die gehouden werd in zwembad De 
Welle in Drachten. Bas verscheen 
aan de start voor de 400m vrije 
slag die hij aflegde in 5.16.15 en 
de 200m schoolslag die hij aflegde 
in 3.04.09. Voor Jannus stond de 

50m vrije slag op het programma 
waar hij 0.29.39 voor nodig had.

Komend weekend staan de eerste 
Open Water wedstrijden op het 
programma. Op zaterdag wordt 
er deelgenomen aan OWW “De 
Binnenmaas" te Mijnsheerenland 
(Strijen), aanvang 10.45 uur. Op 
zondag wordt er deelgenomen 
aan de Lange Afstandszwemwed-
strijd te Sluis, aanvang 10.30 uur.

Argo sloot afgelopen weekend het binnenseizoen af

duivensport Duiven van Sezanne naar Rooi

Na een dag uitstel vanwege het 
weer werd de vlucht van uit Se-
zanne (340 km) op zondagmorgen 
om 7.00 uur gelost. Met 16 deel-
nemers en 292 duiven uit Sint-
Oedenrode werd begonnen aan 

deze vlucht. Om bijna half werd 
de eerste geklokt door H.Vos. 

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: H.Vos1,12. W.v.Houtum. 
2. H.v.Boxmeer.  3, 8, 15. 

J.v.Boxmeer. 4, 6, 7, 10, 11, 14. 
Comb G. & H.v.Dijk. 5, 13. 
R.v/d.Brand 9. De vlucht van-
uit St.Vincent  was vanwege het  
weer  nog niet gelost. Deze uitslag 
komt hopelijk volgende week.

Rabo
Ronde

van Rooi

Zondag 1 Juli

 11:45	 	60 km	Amateurs
13:30 	35 km	Trimmers	(Sint-Oedenrode e.o.)
14:30	 	Defilé	De	Bromvliegers	(Bromfiets Oldtimers)
15:30	 	80 km	Elite	/	Beloften
Organisatie: Supportersclub ‘De Rooise Renners’ & Wielervereniging Schijndel

Succesvolle Vaderdagloop Fortuna ‘67

hardlopen

Afgelopen zondag vond de jaarlijkse Va-
derdagloop plaats, georganiseerd door SV 
Fortuna ’67. En net als andere jaren was 
de hardloopwedstrijd ook dit jaar weer een 
succes! Er waren in totaal zo’n 500 lopers en 
loopster, wat per categorie een behoorlijke 
toename was. De sfeer was ontspannen en 
het weer zat dit jaar erg mee. Er zijn jaren bij 
geweest, waarin de temperaturen flink op-
liepen en het tempo van de lopers daardoor 
omlaag. Maar dit jaar waren de weergoden 
de lopers goedgezind. Enige minpuntje was 
de wind die toenam in de loop van de och-
tend en af en toe wat hinder gaf op de open 
rechte stukken. Maar een beetje atleet ver-
zet zich daartegen en gaat ook nog de uitda-
ging met de weergoden aan. 

De deelnemers waren vol lof over het mooie 
parcours door het Dommeldal en het prach-
tige buitengebied van Sint-Oedenrode. Al di-
rect na de start ontbranddeer een strijd voor 
de eerste plaats bij de halve marathon heren 

waarbij Fortuna-lid Thijs Dekkers in de voor-
ste geledingen meestreed. Bij de gelijktijdige 
start van de 5 en 10 km. duelleerden Peter 
van Beekveld (10 km) en Jama Osmaaniman 
(5 km). Beide werden winnaars in hun cate-
gorie en finishten solo.
Bij de jeugd was de opkomst en de strijd-
lust hoog en werden de Fortuna-atleten Tim 
Brouwers 1e en Veerle van Erp 2e op de 1000 
meter. Op de 2000 meter werd Anne Gibbels 
1e en Aukje Meeuwesen 3e, bij de jongens 
behaalden Bas Gibbels en Max Scheutjens 
een respectievelijk prachtige 2e en 3e plaats. 
Dit jaar maakte de halve marathon en de 10 
km deel uit van de eerste Kempische weg-
competitie. Dit verband van 7 wedstrijden 
levert een uiteindelijke eindstand op van 5 
deelgenomen wedstrijden van de atleten. 
Het geheel is een mooie opmaat naar de 
2e lustrum marathon van SV Fortuna'67 op 
4 november, zie hiervoor de website www.
fortuna67.nl.  Kijk voor de uitslagen en 
meer foto’s op www.mooirooi.nl

Ook bij de jeugd wordt fanatiek 
gestreden om een podiumplaats.
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www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Mix doos mini saté
ideaal voor magnetron of oven
Asian Finger Food, 

75 stuks. 9,99

Bistrohamburger
Diepvriesspecialist, 

12 stuks. 4,25

Belgische frites
Lutosa, 1 kg. 1,89

Boerenroomijs
Diepvriesspecialist, 

2,5 ltr. 5,69

Tompouce
4 stuks. OP=OP

Vleeskroket 20%
Diepvriesspecialist, 16 stuks. 4,95

Broodje frikandel STUNT!
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 6,99

Gemarineerde speklappen
Diepvriesspecialist, 4x100 gr. 3,99

Drumsticks
Good & Ready, 1 kg. 7,95

Zalmfi let
ook voor op de barbecue
Diepvriesspecialist, 1 kg. 9,99

Haring
Neptunus 4 stuks. 3,99

Reuzenchoco wit/melk
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 6,79

Dubbellikkers (Cooltwins)
Dedert, 12 stuks. 1,29

 7,99

 1,19

 3,69

 1,99

 3,95

 3,49

 3,49
 5,95

 4,95

 0,99

 8,99

 2,99

 3,49

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS IJSCOUPE DAME BLANCHE 
4 STUKS

uw ijs & dessert specialist

actie
 2,99

Kleintje bitterbal
Diepvriesspecialist, 50 stuks 4,99 

Beginners Fortuna zetten bijzondere prestatie neerhardlopen

De doelstelling van de beginnende 
hardlopers was om op vaderdag 
mee te lopen met de 5 km. wed-
strijd van Fortuna. Op 2 april zijn 
deze lopers begonnen met hun 
eerste training: “ik denk niet dat 

ik dat ooit kan die 5 km” werd er 
geroepen, maar door hun grote 
doorzettingsvermogen is het ze 
gelukt! 

Afgelopen zondag gingen ze van 

start. De temperatuur was opti-
maal, maar de wind speelde net 
zoals vorig jaar een grote rol. Flin-
ke tegenwind zorgde ervoor dat er 
in de beginfase van de wedstrijd al 
flink gewerkt moest worden. Maar 

handboogschieten

Sjef van den Berg naar Amerika

Rooise renners in de regio

wielersport

Op zaterdag en zondag 16 
en 17 juni werden in Ex-
loo de Nederlandse Kam-
pioenschappen op de weg 
verreden voor diverse cate-
gorieën. In het NK voor eli-
te-renners zonder contract 
behaalde Roy van Heeswijk 
72e plaats. Hij eindigde op 
31 seconden achter de win-
naar Koos Jeroen Kers uit 
Amstelveen.

Milheeze(WVAN)
Op woensdag 13 juni werd 
er een WVAN wedstrijd ver-
reden in Milheeze. Het was 
een mooie koers met een 
spervuur van aanvallen van 
verschillende renners. Na 
verloop van tijd ontstond 
er een kopgroep van 6 ren-
ners. Twee rondes later de-
marreerden twee renners 

van WV Schijndel, waaronder Johan de Beer. Johan werd 
in de achtervolgende groep 11e. Maikel de Koning sprintte 
in het peloton naar een 17e plaats. 

Roy van Heeswijk

Gerben te Raa en Daan Geboers 
kampioen

schaken

daar zijn deze bikkels niet vies van. 
En na het leveren van een flinke 
prestatie hebben al deze kanjers de 
finish bereikt. Onder een luid ap-
plaus werden ze binnen gehaald. 
Moe maar zeer voldaan over hun 
eigen prestatie.
De trainers en begeleiders zijn 
hartstikke trots en willen de lopers 
van harte feliciteren met hun be-
haalde prestatie.

Bij de foto horen de volgende na-
men:
Lopers:Karin, Henri, Moniek, Mie-
ke, Angela, Astrid, Joyce, Burt, 
Hanny, Marleen, Hans, Maria, 
Linda, Hanneke, Susanne, Shirley, 
Manon, Conny, Maria, Henk, Mi-
riam en Doriene.
Trainers:Leo, Ilse, Jolanda, ontbre-
kend op de foto zijn Jos, Rieky, Isa 
en Willem.

Het seizoen 2011-2012 voor De 
Rooise dam- en schaakvereniging 
zit er weer op. Ondanks de zware 
tegenstand bij zowel het dammen 
als het schaken hebben Gerben (6e 
keer clubkampioen dammen) en 
Daan (4e clubkampioen schaken) 
hun clubtitel weten te prolongeren.

Als afsluiting van het seizoen moch-
ten afgelopen twee maandagen de 
kampioenen Gerben en Daan een 
simultaan spelen tegen een groot 

deel van de club. Bij 
de schakers waren 
naast clubschakers 
ook een aantal gast-
spelers uitgenodigd 
om het Daan zo lastig 
mogelijk te maken.
Bij het dammen nam 
Gerben het op tegen 
maar liefst 15 borden. 

Na een moeizame start kwam Ger-
ben in de loop van de avond goed 
op stoom en wist maar liefst 13 
partijen te winnen; Wim Goossens 
bezorgde Gerben zijn enige verlies-
partij en Rien Kremers haalde remi-
se. Gerben behaalde hiermee een 
score van maar liefst 90% en liet 
daarmee zijn klasse duidelijk zien.

Bij het schaken kreeg Daan te ma-
ken met 14 tegenstanders. Het 
werd hem duidelijk lastig gemaakt 
maar wist een meer dan verdien-
stelijke score te van ongeveer 65% 
te bereiken. Jan Dekkers, Ad Ver-
hagen en Hennie van de Biggelaar 
wonnen tegen Daan terwijl Wim 
van der Heijden, René Dekkers, 
Bert de Laat en Adri der Kinderen 
en Eric van de Hurk  remise speel-
den. Beide kampioenen van harte 
gefeliciteerd.

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer een onderlinge wed-
strijd geschoten. Dagwinnaar was Antoon Vervoort met 
een score van 229. Verdere uitslag: Jan van Erp 226, Al-
bert Ofwegen 212, Leo van Breugel 204, Jan Gordijn 195, 
Piet van Kemenade 191, Ron Spijker 172, Jan Lathouwers 
172 en Ad Hastenberg 158.

Op vrijdagavond hebben Dione Mesu en Piet van den Berg 
in Middelbeers geschoten voor Archery of Holland. Een 
wedstrijd over 18 pijlen om te kijken wie de beste schut-
ter in ons rayon is. Dione haalde een zesde plaats met 126 
punten. Piet werd derde met 156 punten.

Sjef van den Berg is vrijdagochtend vertrokken naar Og-
den, Amerika, voor de derde Worldcup van dit jaar. Meer 
informatie hierover is te vinden bij: www.worldarchery.org
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hockey KNHB kampioenentoernooi 
hockeyjeugd Zuid-Nederland

MHC Sint-Oedenrode heeft voor 
de eerste keer op zaterdag 16 juni 
j.l. de hockeykampioenen bij de 
jongens van de D 1e klasse (12 
jaar) en de C 2e klasse (14 jaar) 
ontvangen voor het kampioenen-
toernooi van de KNHB, district 
Zuid-Nederland. 

Pas kort was bekend dat Sint-Oe-
denrode organisator en gastheer 
mocht zijn, zodat in een week tijd 
alles geregeld moest zijn. Dankzij 
veel Rooise vrijwilligers lukte dat 
prima en kon het toernooi begin-
nen.  Veertien teams kwamen naar 

Sint-Oedenrode om strijd te leve-
ren voor het kampioenschap van 
Zuid-Nederland. Een van de deel-
nemers waren de Rooise jongens 
van JC1.

Het was druk met spelers en sup-
porters. Alle velden waren bezet 
en dankzij een strak programma 
geen minuut onbenut. Er werd 
goed hockey gespeeld door de 
teams en de scheidsrechters hoef-
den maar weinig in te grijpen. De 
sfeer was en bleef gezellig en spor-
tief. Helaas grepen de Rooise jon-
gens naast het edelmetaal.   

Maatschappelijke stage bij MHC Sint-Oedenrode

Woensdag 6 juni was de laatste 
training van dit seizoen voor de 
3-tal jeugd. Door de enthousiaste 
inzet van coaches, begeleiders 
en trainers, kijken de jongens en 
meisjes met veel leer en speelple-
zier terug op het afgelopen sei-
zoen. 

Het afgelopen seizoen is MHC 
Sint-Oedenrode gestart met het 
actief opleiden van nieuwe trainers 
in combinatie met de maatschap-

pelijke stage vanuit de middelbare 
scholen. Vier scholieren van het 
Elde - en Zwijsen College liepen op 
woensdagmiddag  stage bij MHC 
Sint-Oedenrode.  Deze vier scho-
lieren zitten in de tweede klas van 
de middelbare school en spelen in 
jongens C1. Met de ondersteuning 
van trainerscoördinator Bob Meijer 
werden de jongens begeleid in hun 
voortgang en ontwikkeling. De 
jongens hebben hun maatschap-
pelijke stage met een ruimvol-

doende afgesloten bij MHC Sint-
Oedenrode. Daarnaast zullen de 
jongens volgend seizoen actief be-
trokken blijven als hockeytrainer. 
MHC Sint-Oedenrode kijkt zeer 
positief terug op de inzet van de 
maatschappelijke stagiaires bij de 
vereniging. Ook volgend seizoen 
hoopt MHC Sint-Oedenrode een 
nieuwe lichting maatschappelijke 
stagiaires te ontvangen en bege-
leiden.

Ollandia zet jubilarissen in het zonnetje

voetbal

Voetbalclub Ollandia heeft afgelo-
pen zaterdagavond tijdens de jaar-
lijkse clubavond enkele van haar le-
den in het zonnetje gezet. Erik van 
Oorschot, Niels van de Akker en 

Michel van Hoof zijn 25 jaar lid. Ad 
van der Heijden, Martien Hagelaars 
en Toon Smetses zijn 50 jaar lid. Alle-
maal werden ze naar voren geroepen 
om in de bloemen gezet te worden. 

Veel winnaars op korfbaltoernooi 
Olland

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Voor de 6e keer in successie is 
zondag 17 juni het gemengde re-
creatieve korfbaltoernooi op de 
sportvelden aan Den Ekker in Ol-
land gehouden door korfbalver-
eniging ODISCO.

Liefst 11 seniorenteams en 8 jeugd-
teams streden op het scherpst van 
de snede om de diverse wisselbe-
kers. Alle teams bestonden deels uit 
geoefende korfballers aangevuld 
met personen die korfbal normaal 
niet als sport beoefenen.  
Uiteindelijk kwamen de beste teams 
bovendrijven in de beide poules, 
wat uiteindelijk tot mooie kruisfina-
les en een zinderende finale leidde. 
Hierin was voor de 3e keer op rij 
het team van Zooitje ongeregeld 
het sterkste, hoewel ze ook dit jaar 

een zware opponent vonden in het 
team Partij moeilijk uit de korf. De 
finale eindigde dan ook in 5-7.

Bij de onderbouw was het team 
Zwart duidelijk de beste en bij de 
bovenbouw ging de eer naar het 
team Bruin. Daarnaast is gespeeld 
voor de wisselbeker bij de korf-
balwedstrijden van de senioren en 
voor de wisselbekers bij de Straf-
worpencompetitie voor zowel de 
jeugd als de senioren. Bij de seni-
oren was Partij moeilijk uit de korf 
de beste, door 5 van de 8 te ne-
men strafworpen raak te schieten 
en bij de jeugd kwam het team 
Bruin als beste uit de bus, na een 
barrage met het team Rood waarin 
zij 1 doelpunt meer raak schoten.
Ook hebben alle teams deze dag 

geprobeerd zo sportief mogelijk te 
spelen om de felbegeerde “Mooi 
RooiKrant Sportiviteitbeker” in de 
wacht te slepen.  Er is door som-
mige teams niets gelegen laten lig-
gen om zo sportief mogelijk voor 
de dag te komen, wat soms zo ver 
ging dat de wedstrijdbal voor de 
tegenstander nog uit de bosjes is 
gehaald. Toch werd hij bij de se-
nioren gewonnen door het team 
Kantelaars 1, met een gemiddelde 
van 7,6 en bij de jeugd door het 
team Geel (bovenbouw) met een 
gemiddelde van 7,8.

De toernooicommissie kijkt met 
een goed en tevreden gevoel te-
rug op een lange, maar vooral zeer 
geslaagde korfbaldag. Op naar de 
7e editie in 2013!

Links: Erik van Oorschot 
Midden: Niels van de Akker 
Rechts: Michel van Hoof

Links: Ad van der Heijden 
Midden: Martien Hagelaars 
Rechts: Toon Smetsers   

Kleuterdiplomaturnen en Club-
kampioenschappen Dioscuri’94

turnen

In het weekend van vrijdag 15 en za-
terdag 16 juni namen circa 130 kin-
deren deel aan het Kleuterdiploma-
turnen of de Clubkampioenschappen. 

De kleuters gingen op vrijdag ieder 

op een eigen manier op. Klimmen, 
klauteren, duikelen, rollen, balance-
ren en springen; ze konden het al-
lemaal. Alle deelnemertjes zijn met 
vlag en wimpel geslaagd en kregen 
een prachtig diploma vol met stickers 
én een mooie medaille mee naar huis.  

De volgende ochtend was het de 
beurt aan alle kinderen uit groep 3 
en ouder, die 1 uurtje in de week tur-
nen, en aan de Jong Talent groep. In 
categorieën werd gestreden om de 
gouden, zilveren en bronzen medaille 
én natuurlijk om de titel clubkampi-
oen 2012. In de categorie groep 3 
was het Janne Oerlemans die goud 
haalde met 39,2 punten. Met slechts 
2/10 van een punt minder kreeg Lie-
ke van der Linden het zilver en Sofia 
Boulghalgh won brons. Tegelijkertijd 
streden kinderen uit groep 4 om een 
plaatsje bij de beste drie. De onder-
linge verschillen waren minimaal. 
Met een totaalscore van 40,7 pun-
ten was het zowel Dewi Scheutjens 
als Lauren van Summeren die op het 
hoogste podium mocht plaatsnemen. 
De derde plaats ging met 40,5 punten 
naar Kim van Acht. In de categorie ¾ 
werden beide dames clubkampioen. 
Ze gingen met een prachtige beker 

naar huis. In de categorie groep 5/6 
wist Carmen Siauw de hoogste score 
te behalen. Ze won goud en de be-
ker. Wederom was er een gedeelde 
plaats: Hanna El Ghousli en Lieke van 
Vonderen behaalden het zilver. In de 
categorie groep 7/8 en ouder werd 
hard gestreden om de medailles: 
met prachtige salto’s, overslagen en 
vloeroefeningen op muziek heeft niet 
alleen de jury, maar ook het publiek 
kunnen genieten. Uiteindelijk werd 
Anne van Wershoven clubkampioen. 
Ze wist de concurrentie ruim voor te 
blijven. Janne van de Boomen wist 
het zilver binnen te slepen en vlak 
daarachter eindigde Hanna Brekel-
mans als derde. In de categorie Jong 
Talent, was de strijd ook goed zicht-
baar. Gedreven haalden de meisjes 
alles uit de kast om de jury te over-
tuigen. Een aantal meisjes heeft zelfs 
elementen laten zien die ze nog nooit 
eerder hadden vertoond! Met hoge 
scores was het Julia van Hoof die  
goud won en de beker. De tweede 
plaats ging verdienstelijk naar Am-
ber Minten. Anouk van den Brand 
won knap brons. Het was weer een 
geslaagd weekend. Vrijwilligers be-
dankt en alle deelnemers van harte 
gefeliciteerd!

Twee van de clubkampioenen 
op een rij. Julia van Hoof (l) 
en Carmen Siauw
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DIVERSE 
RESTANTEN 

IN PARKET EN LAMINAAT!
ABSOLUTE 

BODEMPRIJZEN!

OPRUIMING!
NIEUW
PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen 
en tegelmotief, 
in 11 kleuren,  4 mm dik, 
voelbare structuur, 
met v-groef,
uitermate geschikt 
voor vloerverwarming 
en koeling.

van 39,95

INTRODUCTIEPRIJS

26,95
 m2

INCL. BTW

KLIK LAMINAAT XXL
LAURENTIUS
Lange brede delen,
in 4 eigentijdse kleuren, 
met “one click to go” 
systeem, klasse 32, 
205 cm lang,  
24 cm breed, 
9 mm dik, 
25 jaar garante. 
Made by Balterio.

NU

9,95
 m2

INCL. BTW

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN
7 mm dik,
klasse 32,
in 8 kleuren.

van 18,95

INCL. BTW

WEG ERMEE

WEG ERMEE

NU

22,95
 m2

INCL. BTW

van 44,95

LAMEL PARKET 
MET KLIK 
VERBINDING
Rustiek eiken 
landhuisdelen
12,5 cm breed, 12 mm dik, 
toplaag 2,5 mm, met 
v-groef, naturel, wit of 
grijs geolied.

NU

22,95
 m2

INCL. BTW

WEG
ERMEE!

WEG ERMEE

van 32,95

WEG ERMEE

MASSIEVE TRAP RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf te 
monteren! Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN trap, zonder 
breken en/of beschadigen. Voor zowel open als dichte trappen. 
Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: van 109,- nu 55,- per  trede

Prijs van trap 13 treden, 
incl. stootborden, anti-sliprand, 
lijm en olie:

* Excl. montage, montage complete trap 
v.a. 400,-

u ppeerr  ttreddee

e trap 

STUNTPRIJS!

645,-*

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.

VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl
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Uitslagen

bridgen

‘t Koffertje 
d.d. 18/6: 
1Riet van de Laar & Ans Wiessing 
60,42 %. 2/3 Elivira Thijssen & Ad 
van de Laar en Jan Verlanen & Riet 
Verstappen 58,33%. 4. Jan Verbunt & 
Christ Verhoeven 53,13 %.

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 13/6:
1 Echtpr. Seegers 63,33 % 2 Hrn. 
H.v.Erp- H.v.Genugten 55,83 % 3 
Echtpr. v.Gerwen 54,58 % 4 Echtpr. 
v.Erp 54,17 %.
 
ZBC’01  
Vrij bridgen 12/6
A-lijn: 1.Piet Thijssens & Riek Rijkers 
59,92 %  2.Jan Rijkers & Toos v. Ber-
lo 57,83 %  3. Wim & Piet v. Schaijk 
57,33 %  4. Toon en Marietje v. Scha-
ijk 56,17 %  B-lijn:  1. Adriaan v.d. Til-
lart & Jack Sebrechts 58,75 %  2. Chris 
& Christien v. Helvoirt 57,81 %  3. An-
neke Jans & Maria Pepers 55,21 %  4. 
Albert & Petra v.d. Hurk 51,88 %

Vrijdagmiddag Club 
competitie 15/6
A-lijn:  1. Toon v. Creij & Wim v. Os 
59,03 % 2. Pieter v. Geffen & Tonnie 
Kivits 55,56 % 3. Harry & Marietje 

v.d. Wijgert 55,56 % 4. Wim & Piet 
v. Schaijk 53,47 %  B-lijn:  1. Toos v. 
Berlo & Mien Vermeulen 70,83 %  2. 
Henk v.d. Linden & Fien v. Boxmeer  
61,67 % 3. Adriaan v.d. Tillart & Petra 
v.d. Hurk 55,56 %  4. Ad & Riet Koe-
voets 52,50 % 

hardlopen

Slachtemarathon Sneek
16 juni  
 
Vrouwen 50  
26. Tineke  Mous 42.195 m 
4.26.24 

Trimloop Geldrop
12 juni 
 
Mannen Trim 
3. Henry Wijffelaars 05.000 m 
23.22
Vrouwen Trim 
2. Rikie Huyberts 05.000m 
24.46

Marathon Nature Du Coeur 
de l’Ardenne, La Roche 
3 juni
 
Mannen40 
55. Frank  Scheutjens  21.097 m 
2.00.44

Cor van der heijden 

Geweldige 5e dan voor Cor van der Heijden

budo

Op zaterdag 9 juni jongstleden 
vonden de hogere dan-examens 
van de Judo Bond Nederland 
plaats. Hoofdtrainer Cor van der 
Heijden, van Dai-Ippo, had deze 
datum al maanden geleden in zijn 
hoofd geprent. Samen met collega 
trainer Eric Markgraaff is er vele 
maanden getraind om op deze 
dag klaar te zijn voor een pittige 
beproeving. 

Trainer Richard de Bijl (7e dan) 
uit Spijkenisse liet achteraf we-
ten dat, vanuit zijn oogpunt, de 
demonstratie van Cor en Eric de 
enige juiste vorm is, die de Natio-
nale Gradencommissie voor ogen 
heeft. De vele uren training, on-
der andere op zondagavonden in 
Spijkenisse, en in de bakermat van 
de judo zelf, Japan, hebben hun 
vruchten afgeworpen.

Onnodig te zeggen, dat Cor met 
vlag en wimpel zijn examen ge-
haald heeft. Dit heeft hij niet al-
leen aan zijn eigen tomeloze inzet 
te danken, maar ook aan de in-
spanningen van de andere trainer 
van Dai-Ippo, Eric Markgraaff. Eric 
heeft een poos gelden zelf ook zijn 
vijfde dan gehaald, waarmee Dai-
Ippo, als amateurclub, zich geluk-
kig mag prijzen met twee trainers, 
die op dit buitengewoon hoge 
niveau acteren en hun kennis aan 
een volgende generatie enthousi-
aste judoka´s doorgeven.

Jaarafsluiting Dai Ippo

Zaterdag 16 juni vond de feeste-
lijke jaarafsluiting plaats van Dai 
Ippo in de grote zaal van Sportzaal 
de Kienehoef. Dit jaarlijkse afslui-
ten gaat gepaard met de bekend-
making van de Judoka van het Sei-
zoen, De beste Verbeteraar van het 
Seizoen en het Talent van het Jaar.

Het is weer een zeer druk jaar ge-
weest voor de judoka’s en er zijn 
weer vele prijzen mee naar Rooi 
gegaan. Al deze resultaten wor-
den verwerkt en de judoka die 
de meeste punten gescoord heeft 
is Judoka van het Seizoen. In het 
klassement van Judoka van het 
Seizoen is Martijn van dalen 3e 
geworden met 121 punten, Dewy 
Lo-A-Njoe werd 2e met 162 pun-
ten en Judoka van het Seizoen 
werd met 181 punten Ryan Lo-A-
Njoe. Voor Ryan een zeer goede 
prestatie met als kroon op zijn werk 

natuurlijk zijn 3e plaats op het NK.

Bij de Beste Verbeteraar van het 
Seizoen, deze heeft zich dus ten 
opzichte van het vorig jaar verbe-
terd, is 3e geworden Mees de Vis-
ser 37 punten, 2e is Frédérique van 
der Heijden met 38 punten en Beste 
Verbeteraar werd Martijn van Aarle 
met 42 punten. Goed om te zien 
dat dit weer nieuwe jonge judoka’s 
zijn die van zich doen spreken.

Als Talent van het Jaar werden 
genomineerd Frédérique van der 
Heijden, Willem Vervoort en Zjuul 
Rovers. Het bestuur heeft uiteinde-
lijk gekozen voor Zjuul Rovers als 
Talent van het Jaar.

Verder werden op deze dag ook 
nog de clubkampioenschappen 
gehouden. Als winnaars werden 
later op de middag de volgende 

judoka’s gehuldigd: Fleur Bongers, 
Luuk van Oirschot,
Dewy Lo-A-Njoe, Cas Schoonus, 
Jim van de Ven, Lotte van Aarle, 
Frédérique van der Heijden, Igor 
van der Heijden, Thijs Aarts, Siem 
de Visser, Jens Spijkers, Mees de 
Visser, Gijs Ooijen, Ole de Poorter, 
Ryan Lo-A-Njoe en Martijn van 
Dalen.

In de pauze demonstreerden de 
trainers, Eric Markgraaff en Cor van 
der Heijden, het nieuwe onderdeel 
voor het zwarte band examen het 
Gonosen-No-Kata. Na deze demo 
gaven Job van den Brand, Martijn 
van Dalen, Tom Meulensteen en 
Jasper van den Oetelaar nog een 
gave demonstratie  met verschil-
lende wedstrijdtechnieken. Na een 
mooie middag met veel Judo kan 
iedereen gaan genieten van een 
welverdiende judovakantie.    

5e plaats tijdens kwart Triathlon 
van Vlissingen

triatlon

Afgelopen zaterdag hebben Lex 
Habraken en Erwin Delisse deel-
genomen aan de kwart triathlon 
van Vlissingen. Er moest 1 km 
gezwommen worden in de zee, 
daarna 40km fietsen door Vlissin-
gen en uiteindelijk 10km hardlo-
pen over het mulle strand, door de 
zee en gelukkig ook wat asfalt. 

Erwin kon als 10e aan het fietsen 
beginnen en kon al vrij vlug een 
groepje inhalen, door wat ondui-
delijkheden op het parcours fietste 
hij nog een stukje verkeerd, maar 
kon uiteindelijk als  5e aan het lo-
pen beginnen. Tijdens het hard-
lopen ontstond een spannende 
strijd, na 7km hardlopen lagen de 
nummers 3, 4 en 5 bij elkaar en 
zou de sterkste met de 3e plaats 
er van door gaan. In de laatste 
paar honderd meter werden er een 

paar versnellingen gedaan, welke 
voor Erwin net teveel waren en hij 
moest genoegen nemen met een 
5e plaats in een tijd van 1.54.35.
Lex liet in Vlissingen ook zien dat 
hij bij de betere zwemmers hoort 
en kwam als 2e uit het water, he-
laas werd hij ook deze keer door 
pech achtervolgd en moest tijdens 
het fietsen nog een band verwis-
selen, gelukkig zat hij weer redelijk 
snel op de fiets en kon hij de scha-
de beperkt houden. Uiteindelijk 
moest ook hij nog 10km hardlopen 
over het zware parcours, maar wist 
dat goed te doorstaan en kwam 
uiteindelijk als 50e over de finish in 
een tijd van 2.16.43.

Over 2 weken staan beide aan de 
start van de kwart triathlon van 
Nuenen, met hierbij diverse Rooise 
deelnemers.

BMX Fietscross
Zaterdag 16 juni werd er een In-
terclub wedstrijd verreden in Vol-
kel door Rooise rijders.  Bij de 
Boys 9-jarigen werd Lex Veldt in 
de manches 3x3e en in de finale 
netjes 1e. Bas Verhagen werd in 
de manches tweede, eerste en eer-

ste. In de finale werd hij tweede. 
Bij de Boys 10-jarigen werd Kyro 
van Schijndel in de manches eer-
ste, tweede en tweede en in de 
finale 2e. Bij de Boys 14-jarigen 
werd Koen van der Wijst zowel in 
de manches en de finale 1e.

Jade Kluijtmans wint Wettenseind

Afgelopen week heeft Jade Kluijt-
mans deelgenomen aan het Open 

Jeugdtoernooi van TV Wettenseind 
in Nuenen in de categorie meis-
jes t/m 12 jaar. In de eerste ronde 
wachtte  haar al gelijk een zware 
wedstrijd tegen de als eerste ge-
plaatste Trijntje Bogers. Jade won  
overtuigend in twee sets met 6-4 
6-3. Ook de wedstrijden daarna 
tegen Imke Barenburg en de als 
vierde geplaatste Roelefien Onder-
donck wist Jade in twee sets te win-
nen. In de finale moest Jade aan-
treden tegen Evi Rooijakkers (derde 
geplaatst). Met 6-0 6-2 kroonde 
Jade zich tot de terechte winnaar.

tennis
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

24 april - 23 juni  
Expositie Eindeloze Hakkers

 Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

14 mei - 30 juni 
Boekenmarkt
  Bibliotheek 

8 juni - 1 juli  
EK Voetbal 

op groot beeldscherm
  Café Oud Rooij 

17 - 23 juni  
Collecte Maag 

Lever Darm stichting
  Sint-Oedenrode 

19 juni  
Themabijeenkomst Drie O

  Park Forum Eindhoven

 20 juni  
Afsluitavond
  KVO Nijnsel 

20 juni  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 
21 juni 

Onderonsje: 
uitleg geschiedenis Rooi

  Damiaancentrum 

22 juni  
DJ Sandro Silva
  Café Oud Rooij 

23 juni  
Live: Get back 2
  café Van Ouds 

23 juni  
Vrije dansavond
  de Vriendschap 

24 juni  
Jaarmarkt 2012

  Centrum Sint-Oedenrode 

24 juni  
Jaarmarktpop

  parkeerplaats EMTE 

24 juni  
Optreden de Hopbokkers

  de Vriendschap 

25 juni 2012
Terrasconcert LepKpel

  de Vriendschap 

29 juni  
Optreden Coverband 

Déjà vu!
  de Vriendschap 

30 juni - 1 juli  
Plattelands festival  

  Nijnsel 

  30 juni 
Orgelconcert

  Martinuskerk 

30 juni  
Culinaire rondreis

  De Beurs

  1 juli  
Oldtimerrit Rondje Rooi

  Sint-Oedenrode 

  1 juli  
Wielerennen: 

Rabo Ronde van Rooi
  Sint-Oedenrode 

1 juli  
Prijsuitreiking Oldtimer rit 

‘Rondje Rooi’ 
  de Vriendschap 

3 - 6 juli  
7 Sprong programma

  Sint-Oedenrode 

6 - 8 juli  
Ruiterdagen 

Nijnselse ruiters
  Nijnsel 

6 juli  
DJ Jerome

  Café d’n Toel 

6 juli  
Hillstreet junior 

  De Beurs 

6 juli  
Meadowpop

  Nijnsel 

7 juli  
Lekke Band

  Café d’n Toel 

8 juli  
De 8 uurs Solexrace 

‘Plaankgas dur Olland’
  Café d’n Toel 

10 juli  
KBO film: Planet Earth

  Odendael 

12 juli 
Onderonsje: 

uitleg natuurgroepen 
met picknick

  Damiaancentrum 

14 juli  
Vrije dansavond 
  de Vriendschap 

15 juli  
Kinderdarts toernooi

  café Van Ouds 

17 - 20 juli 
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

21 juli  
Vrije dansavond 
  de Vriendschap 

28 juli  
Italiaanse avond

  De Beurs

  3 - 5 augustus 
OLAT Kempische wandelda-

gen
  start in Geldrop 

5 augustus 
Zandhoefs Oogstfeest 

  Zandhoef 

9 augustus  
Onderonsje: 

voorlichting ouder worden
  Damiaancentrum 

12 augustus 
Zomer knutselen

  Kinderboerderij Kienehoeve 

14 augustus 
KBO film: Pinokkio

  Odendael 

18 - 19 augustus 
Beachhockey Rooi

  de Neul 

19 augustus 
Zesde Elvis dag
  café Van Ouds 

19 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsherberg 

20 augustus 
Suikerfeest

  
25 - 29 augustus

Kermis 
Sint-oedenrode 

 




