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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

SINT-OEDENRODE
OPENINGSTIJDEN:

MA. T/M DO. 9:00 TOT 20:00 
VRIJDAG        9:00 TOT 21:00    
ZATERDAG    9:00 TOT 17:00

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

- Mariëndael

- Anti-drugs marathon

- Starterscollectief

- Rooise hockeysters
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“Nieuwe collectie 
dames, heren en 
kinderschoenen 

winter 2011 is binnen”
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24 5691 AC  Son
www.boudewijns-schoenen.nl

DeMooiRooiKrant bestaat 1 jaar: 

500 Kinderen houden nu nog meer van Holland

Eindelijk is het weer zo ver: Rooi Kermis!
Komend weekend barst het feest-
gedruis in Sint-Oedenrode weer 
los. Van zaterdag 27 t/m woens-
dag 31 augustus vindt in het 
centrum Rooi Kermis plaats. Het 
kerkplein en de Markt komen tra-
ditiegetrouw weer vol te staan met 
de meest uiteenlopende attracties, 
waaronder vier nieuwe, die gaan 
zorgen voor een extra dimensie. 

Aanstaande zaterdag opent burge-
meester Maas de kermis om 18.00 
uur, dat doet hij samen met basis-
schooljeugd. Daarna kan het feest 
echt beginnen.

 

extra dikkeJubileumuitgave!

Lees alles 

over 

Rooi Kermis 

op 

pag. 17 t/m 25

De tijd gaat snel! Deze week bestaat DeMooiRooiKrant alweer 
een jaar. Het is een bewogen periode geweest. Iedere minuut 
van de dag steken we veel energie in het opbouwen van deze 
krant. We krijgen positieve reacties en dat doet ons erg veel 
deugd.

Toch hadden we dit nooit alleen kunnen redden. Daarom 
willen we van de gelegenheid gebruik maken om tijdens ons 
eenjarig jubileum even stil te staan bij degenen die ons gehol-
pen hebben. DeMooiRooiKrant is namelijk mede dankzij jullie 
de krant die het nu is. We willen de lezers bedanken voor de 
leuke tips en reacties, de ondernemers voor het vertrouwen, 
al onze medewerkers voor de gedane arbeid, natuurlijk onze 
bezorgers die door weer en wind DeMooiRooiKrant hebben 
rondgebracht en niet te vergeten alle (sport) verenigingen.

Directie DeMooiRooiKrant

iedereen bedankt!

Lees meer op pag. 30
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Ook voor de 
Rooienaar is het 
een lastige dis-
cussie of je wel 
of niet geld moet 
storten op giro 
555 voor nood-
lijdende mensen 

in de Hoorn van Afrika. Wellicht 
dat onderstaand artikel u toch kan 
bewegen om deze regio te helpen. 
Op de Rooise Waterdag van zon-
dag 11 september houdt Kiwanis 
Rooi haar jaarlijkse Klumpkes-
race bij café Dommelzicht in de 
Neul.  De opbrengst uit lotenver-
koop, sponsoring en dagevene-
ment komt ten goede aan twee 
projecten. Een deel zal worden 
gereserveerd voor een speelplek 
voor kinderen met een beperking 
in Nijnsel. Het tweede project is 
een bijdrage aan het realiseren 
van duurzame wateroplossingen 
in Afrika. Op deze wijze kan de 
Rooise gemeenschap alsnog met 
een goed gevoel bijdragen aan 
deze getroffen regio. 

Een kijkje in de achtergronden van 
laatstgenoemd project. 

Particuliere hulp steeds belangrijker
Landen als Somalië en Kenia wor-
den  momenteel geteisterd door 
droogte, voedselgebrek en ziektes.  
Tot overmaat van ramp zorgen 
corruptie en extremisme ervoor dat 
voedselhulp slechts beperkt op de 
juiste plaats terechtkomt.  Ook de 
Nederlandse overheid heeft haar 
bijdragen in ontwikkelingshulp 
voor een groot deel afgebouwd. 
Of die keuze wel past  in een ont-
wikkelde samenleving, is natuur-
lijk de vraag. Anderzijds prikkelt 
minder overheidsbemoeienis ons 
wel opnieuw met vragen als: ‘Hoe 
kan ik zelf aan een betere wereld 
werken en hoe kan deze besteding 
efficiënter en duurzamer?’ Al jaren 
geven Rooise bedrijven en parti-

culieren gul aan Kiwanisprojecten 
voor minderbedeelden. Kiwanis 
Rooi checkt de efficiënte besteding 
en zoekt samen met professionele 
organisaties naar duurzame en 
zelfredzame oplossingen (zie ook 
pagina Fundspending van 
www.kiwanisrooi.nl).

Waterdag inspireert Kiwanis
Water in Rooi is geen probleem. 
We hebben De Dommel, zuive-
ren het afvalwater en drinken 
gewoon uit de kraan. Tijdens de 
Rooise Waterdag  op zondag 11 
september wordt op een leuke en 
leerzame wijze de organisatie van 
schoon water in beeld gebracht 
(www.rooisewaterdag.nl). In de 
voorbereiding met alle betrokken 
partijen, werd Kiwanis Rooi ge-
inspireerd door een eerder uitge-
voerd waterproject dat met Rooise  
inzet tot stand is gekomen. 

Slimme projecten door eenvoud
Een dorpsgenoot heeft enige jaren 
terug bijgedragen aan een bijzon-
der drinkwaterproject.   Met ken-
nis uit Nederland realiseerde hij in 
het Kitui district in Kenia meerdere 
touwpompen in bestaande open 
waterputten.  Deze bestaande put-
ten stonden in open verbinding met 
het grondwater op 10 a 12 mtr. 
diepte. Door besmetting via insec-
ten en bacteriën was dit drinkwa-
ter een ziektebron voor met name 
jonge kinderen en ouderen. 
Met uiterst primitieve materialen 
(touw, wiel, uitgesneden auto-
band) die binnen het dorp door-
gaans voorhanden zijn,  bouwde 
hij op de bestaande waterput 
een gesloten touwpomp (zie ook: 
www.schooltv.nl/beeldbank/
clip/20071113_touwpomp01). 
De constructie en bouw deed hij 
samen met de lokale jongeren, op-
dat zij zelf deze techniek leerden 
gebruiken. De toepassing van de 
simpele materialen zorgde er voor 

dat toekomstige reparaties door 
dorpsbewoners zelf kunnen wor-
den uitgevoerd.  Voor extra zuive-
ring werd per gezin een keramisch 
filter (passend op een gewone em-
mer) geleverd.  
De combinatie van eenvoud, zelf-
redzaamheid, lerend vermogen 
voor lokale jongeren uit de derde 
wereld is een belangrijk argument 
geweest voor de keuze van een 
vergelijkbare projectaanpak. 

Organisatie waterproject Kenia
Zoals gebruikelijk zoekt Kiwanis 
Rooi een professionele of ervaren 
tussenpartij die de effectieve be-
steding kan organiseren. Met de 

Stichting Aqua for All (www.aqua-
forall.nl) zijn afspraken over beste-
ding, begeleiding  en terugkoppe-
ling na realisatie. 

Uw bijdrage , ook  al door uw aan-
wezigheid 
In de aanloop naar 11 septem-
ber a.s. kunt u uiteraard bij u be-
kende kiwanisleden, secretariaat 
(zie website) of opticien Erwin 
Huiskens uw loten kopen of ons 
sponsorpakket opvragen. Op de 
Waterdag zelf vindt u de Kiwanis-
lotenstand op de markt en uiter-
aard op ons feestelijk terrein (met 
veel livemuziek, eten en drinken) 
bij Café Dommelzicht.  

SINT-OEDENRODE

Kiwanis’ Klumpkesrace zet in op gezond drinkwater voor Kenia
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KEURSLAGERKOOPJE

4 gehaktballen + 4 

saucijzen

SAMEN VOOR

5

95

SPECIAL

Rucolarol

100 gram

2

00

VLEESWARENKOOPJE

bij 

BOTERHAMWORST+

GEBRADENGEHAKT

GRATIS 100 gram 

GEBRADEN KIPFILET

WEEKAANBIEDING

SHOARMAPAKKET

vlees+broodjes+saus

SAMEN VOOR

5

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

RUNDERSCHNITZELS

2 X 2 MIN BAKKEN

4 STUKS

7

99

TIP VAN UW KEURSLAGER

SPARE-RIBS

MET GOUD 

BEKROOND

BIJ 500 GRAM 

GRATIS SAUS

MAALTIJD VAN DE WEEK

BABI-PANGANG 

MET

NASI / BAMI

2 X 500 GRAM

7

99

WEEKAANBIEDING

4 HAMBURGERS +

4 

BARBECUEWORSTEN

SAMEN VOOR

5

99

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl
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Haal de toekomst in huis
Kijk nu al 10 Nederlandse 
zenders standaard in HD

A
D

 10
9

91
/0

9
-1

1

Je kunt steeds meer met KPN. Nu en in de toekomst. Met KPN Glasvezel kijk je nu al standaard 
10 Nederlandse zenders in HD-kwaliteit, kun je live tv-pauzeren en gemiste programma’s 
later terugkijken. Op alle tv’s in huis. En je bent helemaal klaar voor 3D TV van de toekomst. 

Bestel nu KPN Glasvezel in de dichtstbijzijnde kpn winkel of kijk op kpn.com/glasvezel

KPN Glasvezel 
Interactieve HD TV | Supersnel internet | Bellen
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na de storm deze nacht
ligt het riet geknakt
zijn de laatste vogels verjaagd
uit het oosten drijft een vrieslucht aan.

    Kees Hermis

Nieuws

1

T

Meike & Eline

Geboren, 16 augustus 2011

EVY

 Dochter van 
Ad van Breugel & 

Annemarie Reijerman

Pastoor Hackenstraat 61
5491 CE Sint Oedenrode

Rob is jarig!!

35 alweer!!

Lopend bu�et en wok teppanyaki. 
zaterdag en zondag

4-gangen verrasingsmenu
voor €15,50 p.p maandag t/m vrijdag

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

Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

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

De Nieuwe 
Collectie 

is Binnen !!
 

Nu ook laatste koopjes 
5, 10 en 15 euro 

op=op

Schoenen 
5 en 10 euro

CATERING ?
WWW.PANENCOOK.NL

Rooi start de bijentelefoon

De meeste mensen weten wel dat 
het niet zo best gaat met de bijen 
in Nederland. In Rooi is een klein 
maar groeiend groepje van imkers 
die hun best doen dit nuttige dier-
tje te laten groeien en bloeien in 
ons prachtige dorp. Bijen zorgen 

er door hun bevruch-
tingswerk immers 
voor dat er appels, 
peren, aarbeien en 
blauwe bessen zijn. 

Eens per jaar (zo 
vanaf april tot in de 
zomer) krijgt een volk 
zwermdrang. Dat is 
een natuurlijke ma-
nier zich te vermeer-
deren. De koningin 
maakt dan een nieu-
we troonopvolger ‘in 
de dop’ aan en trekt 

vervolgens met de helft van het 
volk de wijde wereld in. Dat is ook 
de tijd dat men een grote tros dicht 
op elkaar zittende bijen aan kan 
treffen in een conifeer, boom of 
tegen een muur. Zonder degelijke 
bijenkast hebben deze dieren in 

Nederland nauwelijks een kans te 
overleven. Soms worden ze dood-
gespoten met gif wat natuurlijk 
enorm jammer is. 

Daarom hebben een aantal Rooise 
imkers de handen ineengeslagen 
en zijn we de bijentelefoon gestart. 
Hangt er bij u een zwerm in de tuin 
belt u dan een van onderstaande 
nummers op. De zwerm wordt dan 
als het enigszins mogelijk is opge-
haald door een van ons en krijgt een 
nieuwe behuizing. U kunt ook de 
gemeente bellen, zij weten ons wel 
te vinden. Vanaf volgend jaar staat 
het ook in de gemeentegids en ho-
pelijk snel ook op de gemeentesite. 
Pieter van Besouw 06 5759 6660
Peter Verkuijlen, 06 5331 2789, 
Jos van Nunen, 0413 47 5263, 
Piet Moerkens 0413 47 8479 (Olland)

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

DeMooiRooiKrant

Gefeliciteerd 
met het 

1-jarig bestaan!

De Club

Met verslagenheid 
hebben wij kennis genomen 

van het overlijden van 

Tini Habraken

Tini, vader van selectiespeler Thjeu, heeft zich jarenlang ingezet voor onze voetbalvereniging. 
Begonnen als jeugdleider was hij later voorzitter van de jeugd- en sponsorcommissie. Bovendien 
was hij een van de kartrekkers bij het 75-jarig jubileum van Rhode. Hij is slechts 48 jaar geworden.

Wij denken met dankbaarheid aan hem terug en wensen Christel, zijn kinderen, 
ouders en familie veel sterkte.

Bestuur en leden voetbalvereniging Rhode.

Overlijdensberichten
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Die begint dutselechtig te worre
(Die begint vergeetachtig te worden.)
Ook gezegd van licht dementerenden. BRABANTSE SPREUKEN

 Nieuw: de bijentelefoon

Dit is niet waar 
ik op hoopte toen ik 
een bijbaan aannam!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

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

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

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

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

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

    

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Marktplein

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

 Xestobium Rufovillosum

.
 het moge u nu al duidelijk zijn
 dat het gaat over
 een ongrijpbaar fenomeen
 .
 met een psychologische diepte
 wroetend door zijn wereld
 dát heeft hij met ons bestaan 
 nagenoeg gemeen
 .
 buiten schot baant hij zijn weg
 en kan veel stof doen opwaaien
 knaagt vaak aan edele kunst
 voor voedselsplinters 
 ten eigen gunst’
 .
 hij huist al lang in ons bezit
 een niet te vermijden erfenis,
 dit ongewenste familielid 
 .
 voor hem is er 
 nimmer vergiffenis
 hij kent waarde noch norm
.
ik spreek, 
u heeft het al door,
over de nietsontziende 
houtworm

Rois Woordebuukskeallejorre                  
bòtrammes             
duzende                  
eppelke                   
fetieleke                  
gawdirlek                
hiroom                    
ivvegillie                 
jepunneke                
kaawkrimper           
lageswèrek              
maanskèrel              
nèèjskierig               
ollienutje                 
permetere                
romme                     
sepketje                   
tèèl                                         

elk jaar
boterhammen

duizenden
appeltje

ventieltje
goudeerlijk

heeroom
evangelie

japonnetje
koukleum

belachelijk
man

nieuwsgierig
olienootje
jammeren

melk
dropsnoepje

teil

Staatsloterij

Puzzelen mee in DeMooiRooiKrant

en maak twee keer kans op €2.300.000
Puzzel mee en win twee 1/5 staatsloten...

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Puzzelen voor 
Prijzen

Winnaar sudoku 2 weken 
geleden, Mevr. Vervoort

De winnaar van de laatste 
sudoku is geworden:

Mevrouw Hendriks uit 
Sint-Oedenrode
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Dealer van
Koga Miyata - Batavus - Giant - Trek – Merida

HARTEMERT AANBIEDINGEN

Rijwielen
met korting

tot 35 %

Wielershirts
met korte mouwen

voor € 15,00
Deze actie loopt tot 3 september 2011

en geldt voor artikelen in eigen voorraad

Verkoop van rijwielen, onderdelen en accessoires
Kloosterstraat 7 Schijndel Tel. 073 - 611 28 33

Conflict met de gemeente over horecarichtlijnen

Gedeelte bestuur Mariëndael stapt op

Per onmiddellijke ingang hebben 
Willy Swinkels, bestuurslid, Lia 
Bekkers-van Genugten, secreta-
ris, en Diana van de Rijt-Gouds-
mit, voorzitter, hun functies bij 
de Stichting Mariëndael te Sint-
Oedenrode neergelegd. Dit komt 
door een conflict met de gemeen-
te. Het jaarlijkse Abraham- en 
Sarahfeest zou op 10 september 
gehouden worden in het cultureel 
centrum, maar de gemeente ver-
biedt dat. 

Jarenlang werd het feest gehou-
den in zalencentrum de Beurs. Dit 
jaar koos het comité er voor om 
met Mariëndael in zee te gaan. 
Volgens de gemeente is het feest 
in strijd met de horecarichtlijnen. 
Het verzoek is ingediend door de 
BEM!, een organisatie die zich in-
zet voor eerlijke concurrentie in de 

horeca. Als Mariëndael het feest 
toch zou organiseren, riskeren ze 
een hoge boete. 

Voor de drie bestuursleden was 
het de bekende druppel. Ze kun-
nen zich niet meer verenigen met 
de opstelling van de gemeente 
Sint-Oedenrode. Van de Rijt: “We 
ondervinden al een hele tijd een 
haat-liefdeverhouding met de ge-
meente. Er zijn veel strubbelingen 
geweest. Door de bezuinigingen 
moeten we manieren bedenken 
die ons geld opleveren. Als je het 
dan niet uit mag voeren is dat pijn-
lijk. Dit was de druppel. We had-
den het totaal niet verwacht. We 
wilden nog wel in conclaaf gaan, 
maar het is besloten zonder weder-
hoor toe te passen en dat valt ons 
tegen.” De gemeente geeft in een 
verklaring aan dat ze het opstap-

pen van de bestuursleden betreurd, 
maar dat ze er niet om heen kon 
om handhavend op te treden. Ook 
zegt de gemeente dat Mariëndael 
zich meer moet bezig houden met 
cultuur en verenigingen. 

“We vinden het heel erg jammer 
dat het zo moet lopen. Volgend 
jaar zou ik sowieso gestopt zijn 
omdat mijn termijn er op zit, maar 
het is voor ons alle drie een prin-
cipiële keuze”, besluit Van de Rijt. 
Het Abraham- en Sarahfeest gaat 
hoe dan ook door.

4 september: Kasteelconcert  door 
Roois Kamerkoor
Met het kasteelconcert op de bin-
nenplaats van Kasteel Henkenshage 
opent het Roois Kamerkoor het 
koorseizoen 2011-2012. De titel 
van het concert “Let us celebrate” 
duidt op het Engelse accent dat 
deze keer de samenstelling van 
het programma bepaald heeft. 

Niet alleen in onze tijd is de Engelse 
invloed op de muziek  groot. De mu-
ziekgeschiedenis overziende zijn er 
veel meer periodes te vinden waarin  
Engeland (of het Verenigd Koninkrijk) 
een belangrijk stempel drukte op de 
muzikale smaak. Op hun beurt heb-
ben Britse componisten zich laten be-
invloeden door muziek die in hun tijd 
populair was in landen als Frankrijk, 
Duitsland of Italië. Deze wederzijd-
se beïnvloeding door de eeuwen 
heen vormt de rode draad in het 

programma dat door dirigent Ad 
van de Wetering is samengesteld. 
Het koor neemt  de toehoorders 
mee in een rijke muziekgeschiedenis 
over een periode van zo’n 600 jaar. 
Er is ruimte voor  volksliederen, 
voor Engelse madrigalen van com-
ponisten als Bennet, Pilkingron en 
Morley, voor werken van  Purcell, 
Vaughan-Williams en Edward Elgar 
en ook de Beatles komen langs.

Binnen de bijzondere ambiance 
van kasteel Henkenshage zal dit 
programma zeker uitstekend tot 
zijn recht komen.

Het concert begint om 11.30u. 
Kaarten a €8,00 (inclusief pau-
zedrankje) zijn verkrijgbaar bij de 
ingang van de binnenplaats. Voor 
vrienden is de toegang gratis.

Kindertoneel: 'Sneeuwwatje en 
de Zeven Erge'

Een lelijke prinses, 
een gameverslaaf-
de koning  een 
prins die op zoek 
gaat naar diegene 
die de zwemvlies 
past en dan zijn 
er nog zeven ver-
schrikkelijke Erge. 

Dat zijn zomaar een paar voor-
beelden van de vreemde figuren 
die op 3 en 4 september te zien 

zijn in 'Sneeuwwatje en de Zeven 
Erge'. De kindergroep van 't Roois 
Theater zal dit stuk na een jaar 
hard oefenen op ten tonele bren-
gen bij Mariendael, en dan zelfs 
voor de eerste keer in hun bestaan 
op het buitenpodium.  De regie is 
in handen van Pauline Verstraten 
en Emile Kalmann. Kaartjes kosten 
maar €3,50. Komt dat zien, komt 
dat zien op het buitenpodium van 
Mariendael.
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Cafetaria 
de Koffer

Feestelijk heropend

3 weken lang 
spetterende aanbiedingen!!

Kofferen 75a Sint-Oedenrode - tel: 0413-474032

- WARME EN KOUDE BUFFETTEN

Ommetje “d’n Hogert” te Gemonde
De Heem-natuurgroep uit Sint-
Oedenrode heeft op zondag 4 
september een natuurwandeling 
genaamd: “Ommetje d’n Hogert” 
te Gemonde. 

Het ommetje is een paar jaar gele-
den ontstaan door samenwerking 
met het Brabants Landschap, de 
gemeente Sint Michielsgestel en 
enkele leden van de heemkunde 
vereniging Den Hogert. Deze wan-
deling is uitgezet in de omgeving 
van het dorp, die via oude zand-
paden gaan om zo het waardevolle 
landschap van de Meierij geschikt 
te maken voor een mooie wande-
ling. Een kleinschalig landschap aan 
het begin van de wandeling met 
een rijke flora langs de route, daar-
na het beekdal van de Beekse wa-
terloop en eindigend in een open 
landschap waar de vogels die hier 

leven te zien en te horen zijn. 

Gemonde is een zeer oud kerkdorp, 
een van de oudste van Nederland 
en is typisch een mooi voorbeeld 
van een schuurkerk dorpontwik-
keling. In 1950 zijn er opgravingen 
gedaan onder leiding van professor 
Galema op Den Hogert. Op de hui-
dige begraafplaats hebben verschil-
lende kerken gestaan sinds zeven-
honderd na Christus.

Het vertrek is om 9 uur vanaf de 
markt te Sint-Oedenrode. Zin 
om mee te gaan met de Heem-
natuurgroep naar Gemonde en 
te genieten van de natuur en wat 
cultuur, je bent van harte welkom. 
Zo rond twaalf uur is de terugtocht 
naar Rooi gepland. Bij nat weer is 
aangepast schoeisel en kleding 
aan te raden. 

Cafetaria de Koffer in één klap de grootste

Cafetaria de Koffer is afgelopen weekend voor het eerst weer open gegaan na een langdurige verbouwing. In 
één klap is de cafetaria dubbel zo groot geworden en daarmee de grootste friettent van Rooi. Het hele week-
end was het feest bij de Koffer en de komende weken duurt dat nog voort met verschillende aanbiedingen.

Voor kermisfoto’s kijk op 
www.mooirooi.nl

Nieuws

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

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

Alle badkleding

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

30% korting



Woensdag 24 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9

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

Nu in verkoop!
Nieuw & Steroccasions

Bürstner, Hobby, 
Fendt, etc. 

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

vrijdag 3   zaterdag 4 
ZONDAG 5 SEPTEMBER

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

EX VERHUUR, TOP OCCASIONS
EERSTE 2011 MODELLEN BINNEN

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

CARAVAN & CAMPER
SCHADEHERSTEL!!!!

‘Meeloopdagen’ bereiden Hendriks goed voor op 
wat komen gaat

De Rijksoverheid heeft besloten 
om langzaamaan taken uit handen 
te geven aan gemeenten. Vanaf 
2013 krijgt de decentralisatie pas 
echt vorm. Voor gemeente Sint-
Oedenrode houdt dat in dat ze op 
den duur meer te zeggen krijgen 
over instellingen als jeugdzorg, ver-
schillende soorten dagbesteding en 
het consultatiebureau. Er komt geld 
aan wat verdeeld gaat worden on-
der deze categorieën. Welk onder-
deel heeft meer geld nodig? Waar 
gaan we het geld aan besteden? 
Wethouder Hendriks heeft ‘mee-
loopdagen’ gepland om zich daar 
een goed beeld over te vormen.

Er zijn vijf onderdelen waar de wet-
houder zich in wil verdiepen. AWBZ 

(dagbesteding, opvang voor de-
menterende en begeleiding van de 
partner), zorg voor de jeugd, con-
sultatiebureau, Stichting Dichterbij 
(dagopvang voor mensen met een 
beperking) en Pantein (ambulante 
zorg). Hendriks: “Over 1,5 jaar krij-
gen we meer duidelijk over hoeveel 
geld we te verdelen hebben. Waar-
schijnlijk is dat zo’n drie miljoen 
voor de jeugdzorg en drie miljoen 
voor de rest. Dat is veel geld, dus 
we moeten precies weten waar we 
het aan gaan uitgeven.”
Op 17 juli jongstleden bracht Hen-
driks al een bezoek aan Stichting 
Dichterbij. Daar liep ze een dagje 
mee om te zien hoe het er daar aan 
toe gaat. De dagbesteding heeft 
veel categorieën. Sommige cliën-
ten werken een aantal dagen per 
week. Ze halen was op of helpen 
mee op de kinderboerderij. Ande-
ren kunnen dat niet en worden be-
ziggehouden. Er worden spelletjes 
gedaan of een rondje gefietst. Ook 
is er een afdeling voor cliënten die 
bezig zijn met hun laatste levensfa-
se. “Er wordt daar alles aan gedaan 
om de mensen een plezierige invul-
ling te geven aan hun leven. Ik heb 
een erg goed beeld gekregen over 
wat er daar allemaal gebeurd.”
Ook liep de wethouder al een dag 
mee bij Pantein. Zij bieden ambu-
lante zorg. In het kader van de pri-
vacy bezocht Hendriks vijf gezin-
nen buiten Sint-Oedenrode. Vijf 
probleemgezinnen die op meer-

dere gebieden hulp nodig hebben. 
Volgens de wethouder was ook 
dat een belangrijk bezoek, omdat 
ze er nu een gevoel bij heeft en 
weet wat er allemaal speelt. 
In de hulp voor dementerende men-
sen hoeft de wethouder zich niet te 
verdiepen. Al jarenlang heeft ze het 
van dichtbij meegemaakt, doordat 
haar moeder aan dementie lijdt. Wel 
bezoekt ze in de komende weken 
een consultatiebureau en bureau 
jeugdzorg in Oss. Hendriks: “In de 
toekomst gaat bureau jeugdzorg 
verdwijnen. We krijgen als gemeen-
te dus een zwaardere verantwoor-
delijkheid. Het is goed om te weten 
hoe we dat moeten gaan invullen.” 
Datzelfde geldt voor het consulta-
tiebureau en de GGD. Die gaan fu-
seren. Het wordt één organisatie op 
één adres. De drempel wordt daar-
mee verlaagd en signalen worden 
zo vroeg mogelijk opgepikt. Deze 
persoonlijk vorm van zorg moet de 
kwaliteit gaan verbeteren.
Na de ‘meeloopdagen’ denkt de 
wethouder genoeg geïnventari-
seerd te hebben. Daarna worden 
langzaamaan plannen gemaakt. 
Ook in samenwerking met de ge-
meenten Boekel, Landerd, Veghel 
en Uden kijkt de gemeente wat 
lokaal aangepakt kan worden en 
wat niet. “Wat lokaal kan, doen 
we lokaal, maar sommige onder-
delen moeten echt regionaal inge-
vuld worden”, besluit Hendriks.

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

De hagelnieuwe Hyundai I40 

vanaf  €24995,- 
Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6, 
5492 NK, Sint-Oedenrode, tel: 0413-470720,

www.hyundaimvdbrand.nl

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

Anti-drugs marathon: "Drugs nemen geen vakantie"

Maandag 8 augustus begonnen 5 
ex-verslaafden en 2 vrijwilligers 
met hun jaarlijkse anti-drugs ma-
rathon. Dit jaar staan er 378 kilo-
meters op het programma, tussen 
Leeuwarden en Maastricht. Maan-
dagochtend trokken de hardlopers 
rond 11:00 uur hun shirts aan met 
daarop de slogan “Geen drugs, 
wél leven”. Al rennend begeven 
zij zich langs de steden en dorpen 
op de route. Regelmatig zullen zij 
even pauze houden om voorlich-
tingsboekjes en flyers uit te delen. 
Ook staan er al afspraken gepland 
met verschillende burgemeesters 
en wethouders. De marathon is 
een initiatief van de anti-drugs 
groep ‘Geen drugs wel leven’, op-
gezet vanuit de Scientology Kerk 
en stichting Narconon. 

Woensdag 17 augustus werd 
er van Sint Oedenrode  richting 

Weert gerend. In Sint Oedenrode 
werd de groep op het gemeente-
huis ontvangen door wethouder 
Jeanne Hendriks. De deelnemers 
boden de wethouders voorlich-
tingsmateriaal aan en vertelden 
wat over hun eigen verslaving.

De ex-verslaafden die meerennen, 
weten maar al te goed hoeveel 
schade drugs aanrichten. Ze heb-
ben het namelijk allemaal mee-
gemaakt, jezelf in coma zuipen of 
spuiten, stelen van je eigen familie, 
in de prostitutie belanden en ga 
zo maar door. En nu leven ze nog 
elke dag met de gevolgen. Ook al 
gebruiken ze inmiddels geen drugs 
meer en zijn ze van hun verslaving 
af. “Het lijkt allemaal zo onschul-
dig in het begin, maar kijk eens 
naar alle ellende die het uiteindelijk 
brengt,” zegt één van de ex-ver-
slaafden, "Als ik had geweten hoe 

erg ik mijn leven kapot zou maken, 
dan was ik er absoluut NOOIT aan 
begonnen." 

En die boodschap willen zij graag 
verspreiden. Door te laten zien wat 
de gevaren van drugs zijn, hopen 
de lopers te voorkomen dat jonge-
ren aan het experimenteren slaan, 
wat weer alle gevolgen van dien 
heeft. "Als ik door deze marathon 
1 jongere kan behoeden voor de 
verschrikkingen van een versla-
ving, dan ben ik al blij". 

De hardlopers zullen totaal 10 da-
gen rennen door Friesland, Dren-
the, Overrijssel, Gelderland, Bra-
bant en Limburg. Op vrijdag 19 
augustus is de marathon in 
Maastricht overgedragen aan de 
zuiderburen. Zij zullen België door-
kruisen met de boodschap tegen 
drugs. 

Specialist in: 
     tuinmeubelen
          Tuindecoratie

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

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

Ommetje “d’n Hogert” te Gemonde

Nieuws
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GEMEENTENIEUWS
Procedures

Ter inzage en informatie

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

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

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

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

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 aangemerkt, 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 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

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

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

Groene Handdrukken
De gemeente wil de komende 
maanden weer extra aandacht 
geven aan biodiversiteit en het 
vergroenen van de omgeving. Be-
woners, organisaties en bedrijven 
met goede ideeën om de eigen 
omgeving te verbeteren maken 
kans op een bijdrage van € 350,-.

Iedereen met een goed idee om de 
natuur te versterken, kan in aan-
merking komen voor een Groene 
Handdruk. Buurtbewoners die 
gezamenlijk met een ‘groen’ idee 
aan de slag willen. Maar ook me-
dewerkers van verzorgingsinstellin-
gen, kinderdagverblijven of buiten-
schoolse opvang die de omgeving 
van hun gebouw graag ‘vergroe-

nen’. Of personeel van een bedrijf 
dat iets wil bijdragen aan een ge-
zondere buurt. Wilt u planten of 
struiken aanplanten waar vlinders 
of andere insecten op afkomen? 
Geveltuinen aanleggen? Nestkas-
ten ophangen? Of hebt u een an-
der groen idee? Als het bijdraagt 
aan het versterken van de biodi-
versiteit in uw buurt, kunt ook u in 
aanmerking komen voor een Groe-
ne Handdruk en € 350,-.

Groene Handdrukken is een pro-
ject van de Duurzame Driehoek 
zonder ingewikkelde subsidierege-
lingen. Een project waarbij men-
sen zelf kunnen bepalen hoe hun 
omgeving eruit moet zien. Hoe? 

Heel eenvoudig. Hebt u een idee 
om uw omgeving te verbeteren? 
Wilt u dat met hulp van anderen 
(buurtgenoten, uw vereniging) re-
aliseren? Schrijf dan in het kort op 
wat uw idee is en met wie u dat 
wilt realiseren. Stuur uw idee vóór 
12 september naar de gemeente 
Sint-Oedenrode. De gemeente 
zal alle ideeën beoordelen. De vijf 
beste worden beloond met een 
Groene Handdruk. 

Initiatieven die in aanmerking 
kunnen komen voor een Groene 
Handdruk kunt u doorgeven aan 
de heer H. Muselaers, via e-mail 
hmuselaers@sint-oedenrode.nl of 
telefonisch via (0413)-481911. 

Rooise kermis van zaterdag 27 augustus t/m 
woensdag 31 augustus 2011
Op- en afbouw kermis
Vanaf woensdag 24 augustus 
wordt begonnen met de opbouw 
van de attracties en op donderdag 
1 september wordt de kermis weer 
afgebroken.

Openingstijden kermis en horeca
De openingstijden van de kermis 
zijn op zaterdag van 18.00 uur 
tot 24.00 uur, op zondag, maan-
dag en woensdag van 13.00 uur 
tot 24.00 uur en op dinsdag van 
15.00 uur tot 24.00 uur.
De horeca-inrichtingen mogen tij-
dens de kermis van zaterdag- op 
zondagnacht tot en met de nacht 
van dinsdag op woensdag ge-
opend zijn tot 02.00 uur, met een 
uitlooptijd tot 02.30 uur. In de 
nacht van woensdag op donder-
dag is het sluitingsuur bepaald op 
01.00 uur met een uitlooptijd tot 
01.30 uur. Een half uur voor slui-
tingstijd mag geen muziek meer 
ten gehore worden gebracht.

Verkeer
Tijdens de op- en afbouw van 
de kermis is éénrichtingsverkeer 
mogelijk tussen de Heuvel en de 
Borchmolendijk. Dit geldt ook tij-
dens de uren dat de kermis voor 
publiek is gesloten.
Voor meer informatie zie rubriek 
“Evenementen” op pagina 9.

Openbare straatverlichting
Tijdens de openingstijden van 
de kermis zal alle openbare 
straatverlichting branden op de 
Borchmolendijk, Markt, Kerkplein, 
Kerkstraat, Heuvel en Hertog Hen-
drikstraat. De overige openbare 
verlichting in het centrum blijft op 
de gebruikelijke wijze geschakeld.

Ontheffing
De bewoners en gebruikers (dus 
niet de bezoekers) van de pan-
den aan de Heuvel, Markt, Neul-
straat, Kapittelhof, Leerlooierspad, 
Borchmolendijk en Stompersstraat 
zijn ontheven van de plicht om ge-

volg te geven aan het bord C01, 
zoals opgenomen in het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeer-
stekens 1990 (‘gesloten in beide 
richtingen voor bestuurders’) die 
in de Borchmolendijk zijn geplaatst 
vanwege de kermis. 
Van de ontheffinghouders wordt 
bovendien een aangepast (rustig) 
rijgedrag verlangd als zij gebruik 
maken van deze ontheffing. Bewo-
ners van de wooncomplexen Nieuw 
Rhode, Kerkenborch, Martinushof 
en Borchgrave kunnen het centrum-
gebied verlaten via de parkeergara-
ge met in- en uitgang bij de Em-Té.

Parkeren en taxistandplaatsen
Van woensdag 24 augustus 06.00 
uur tot vrijdag 2 september 14.00 
uur (weekmarkt) geldt op de 
Markt een parkeerverbod.
En evenals voorgaande jaren wor-
den ook dit jaar tijdens de kermis 
taxistandplaatsen gerealiseerd aan 
de Borchmolendijk en aan 
de Hertog Hendrikstraat. 

Sint-Oedenrode steekt Jeugd in Beweging in nieuw 
jasje met Sjors Sportief!

Sportdeelname kan 
nooit groot genoeg 
zijn, daarom wil de 
gemeente Sint-Oe-
denrode kinderen 

laten kennismaken met sportver-
enigingen en sportorganisaties in 
en rondom de gemeente. Voorheen 
organiseerden wij daarom het pro-
ject Jeugd in Beweging. Dit project 
heeft nu een nieuwe naam en een 
digitale opzet. Sjors Sportief is de 
naam van de mascotte en van Sjors 
zullen de kinderen nog veel te ho-
ren krijgen. Kijk vanaf 29 augustus 
op het  woonadres van Sjors wat hij 
allemaal doet en kan:
www.sint-oedenrode.nl/sjorssportief 

Kennismakingscursussen 
De kinderen uit groep 3 t/m groep 8 
mogen in het schooljaar 2011 - 2012 

één (of meerdere) favoriete sport(en) 
uitkiezen. Voor € 6,00 krijgen zij de 
kans een kijkje in de keuken te ne-
men bij de sport(en) waar zij nieuws-
gierig naar zijn. Alle opgegeven 
kennismakingscursussen worden 
kenbaar gemaakt in het Sjors Sportief 
schoolsportboekje, dat in september 
op de basisscholen wordt uitgedeeld. 
Rooise kinderen die onderwijs volgen 
buiten de gemeente ontvangen het 
boekje op hun huisadres. Kort nadat 
het Sjors Sportief Schoolsportboekje 
uitgedeeld is krijgt ieder kind de kans 
zich via de site in te schrijven voor zijn 
of haar gewenste sport. Ook kunnen 
zij op www.sint-oedenrode.nl/sjors-
sportief terecht voor nog veel meer 
leuke dingen.

De tekenwedstrijd 
De tekentalenten van de gemeente 

Sint-Oedenrode mogen flink hun 
best gaan doen om de mooiste om-
slagtekening voor het schoolsport-
boekje 2011 - 2012 te fabriceren. Tot 
29 augustus 2011 is het mogelijk om 
sporttekeningen in te leveren op het 
gemeentehuis. 6 Tekeningen worden 
genomineerd. Vanaf 29 augustus 
tot 5 september mag iedereen op 
de website www.sint-oedenrode.nl/
sjorssportief gaan stemmen op één 
van de 6 genomineerden. De teke-
ning met de meeste stemmen komt 
op de voorkant van het schoolsport-
boekje EN de winnaar mag met de 
hele klas een middag gaan zwem-
men in zwembad De Neul! 

Meer informatie 
Wilt u meer weten? Neem dan 
contact op met team Economie, 
Vrijetijd en Onderwijs 
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Ingekomen  Omschrijving
O. Nassaulaan t.h.v. nr. 69 16-8-2011 Kappen Prunus
Nachtegaal 18  17-08-2011 Bouw erfafscheiding
H. Hendrikstraat 6a 17-08-2011 Plaatsen airco op liftopbouw
Bremhorst 6  19-08-2011 Sloop asbesthoudend dak
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres   Uiterlijke beslisdatum verlengd tot:  Omschrijving
Meidoornstraat 18 19-09-2011    Kappen van 1 eik en 3 wilgen
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning 1e fase
Adres  Besluit verzonden  Omschrijving
A. Nobelstraat 18 a 17-08-2011 Uitbreiden bedrijfsruimte
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Besluit verzonden Omschrijving
Huijgensweg 5 16-08-2011 Milieuneutrale melding t.b.v. bouw loods
Lieshoutsedijk 9a 16-08-2011 Milieuneutrale melding vanwege wijzigen  luchtwassers
Vogelenzang 16 22-08-2011 Oprichten mestbassin
Boxtelseweg 9 23-08-2011 Bouwen Vlaamse + werktuigenschuur
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende milieuvergunning Adres Omschrijving
Oudeweg 4   L. Vos, Donderdonksedijk 4 te Sint-Oedenrode, voor een revisievergunning 
    ingevolge de Wet milieubeheer voor een vleesvarkenshouderij.
Vresselseweg 13   Linvar BV, Mosbulten 6 te Sint-Oedenrode, voor een revisievergunning ingevolge 
    de Wet milieubeheer voor een vleesvarkenshouderij met schapen.
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 25 augustus 
2011 ter inzage.

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

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan Stichting Fokpaardendag voor het organiseren van de Fokpaardendag op 18 september 2011 op de 
Markt in Sint-Oedenrode.
- Aan mevrouw M.C.Th. Bindels voor het organiseren van een straatfeest met barbecue op 24 september 
2011 van 18.00 uur tot 24.00 uur op het parkeerterrein tussen Kofferen 29 en 45 te Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

 Bevestiging melding vergunningsvrije evenement
- Van Brabants Kenniscentrum Kunst en Cultuur voor het organiseren van diverse voorstellingen in de Kas 
Plek te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
- Gedurende de openingstijden van de kermis worden de Heuvel, Markt, een gedeelte van de Stompersstraat 
(vanaf de Markt tot aan de Coeveringslaan) en een gedeelte van de Borchmolendijk (vanaf de Markt tot aan 
de Philippusstraat) afgesloten voor verkeer. Hierbij moet wel 3,50 meter vrije doorgang voor de hulpdiensten 
gewaarborgd blijven. 
Deze verkeersmaatregelen gelden van zaterdag 27 augustus 18.00 uur tot en met de nacht van woensdag 
31 augustus tot ca. 02.00 uur ’s nachts. 
Tijdens de op- en afbouw van de kermis is éénrichtingsverkeer mogelijk tussen de Heuvel en de Borchmolen-
dijk. Dit geldt ook tijdens de uren dat de kermis voor publiek is gesloten.
- In verband met het verplaatsen van de weekmarkt tijdens de opbouw van de kermis zullen op vrijdag 26 au-
gustus 2011 de volgende wegen afgesloten zijn voor het verkeer: Stompersstraat (tussen de Coeveringslaan 
en De Jongsingel) en De Jongsingel (tussen Stompersstraat en Rijckevorsel van Kessellaan).

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- Navigatie-systeem Medion       
Navigatie-systeem Audi

Verloren voorwerpen
- Hoortoestel huidskleur met 
blauw randje
- Lichtblauwe damesportemon-
nee met inhoud

- Roze kinderzonnebril met roze 
glazen
- Donkerbruine mobiel in door-
zichtig hoesje
- Zwarte haspel
- Zwarte step met grote harde 
wielen

Voor gevonden/verloren sleutels 
kunt u binnenlopen tijdens onze 
openingstijden.

Huisvuil
Inzameling oud papier
 
Zaterdag 27 augustus
- Oudervereniging Nijnsel; container op de parkeerplaats tegenover de 
St.Antonius van Paduaschool aan de Jasmijnstraat 11a, van 08.30 tot 
12.00 uur
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk 
Kinderbos tussen 09.00 en 12.00 uur
- Oudervereniging Odaschool; papiercontainer bij de hoofdingang aan 
de Laan ten Bogaerde van 10.00 uur tot 12.00 uur

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 98 

Weekmarkt
In verband met de opbouw van de kermisattracties zal 
de weekmarkt van vrijdag 26 augustus a.s. worden ver-
plaatst naar de Stompersstraat en De Jongsingel.

Inspraak Notitie Archeologiebeleid 
Sint-Oedenrode - 2011

Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend 
dat van donderdag 25 augustus 
2011 tot en met woensdag 21 
september 2011 de ‘Notitie ar-
cheologiebeleid gemeente Sint-
Oedenrode - augustus 2011’ op 
het gemeentehuis ter inzage ligt.

De notitie geeft, op basis van de 
landelijke wetgeving en de daar-
aan gekoppelde beleidsregels, het 
gemeentelijk archeologiebeleid 
weer met als doel een adequaat 
behoud en beheer van de binnen 
de gemeente aanwezige en ver-
wachte archeologische waarden.
De notitie betreft een wijziging van 
het bestaande archeologiebeleid. Het 
huidige archeologiebeleid dateert 
uit 2007 en is onlangs geëvalueerd. 
Het evaluatieverslag ‘archeologiebe-
leid gemeente Sint-Oedenrode’ kan 
eveneens worden ingezien. 

Gedurende genoemde termijn van 
vier weken kunnen belangheb-
benden hun schriftelijke zienswijze 
op de notitie kenbaar maken aan: 
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 
AA Sint-Oedenrode.

Tijdig ontvangen zienswijzen zul-
len worden verwerkt in een in-
spraakverslag. In dit verslag zal 
een reactie worden gegeven op 
de ingebrachte bedenkingen en 
zal gemotiveerd worden aangege-
ven welke punten al dan niet tot 
aanpassing van de notitie zullen 
leiden.

Voor informatie:
Dienst Bouwhistorie, Archeologie 
en Monumenten (BAM) 
te ’s-Hertogenbosch, 
de heer R. van Genabeek, 
telefoonnummer (073)-6155811 

Actiecomitee ‘Klimbos Nee’ reageert verbaasd

College verklaard bezwaren klimbos ongegrond
Het college van B&W van de ge-
meente Sint-Oedenrode heeft op 
16 augustus de bezwaren van de 
omwonenden ongegrond verklaard. 
Dit in afwijking van het advies van 
de commissie bezwaarschriften en 
een eerdere uitspraak van de voor-
zieningenrechter. Het actiecomité 
reageerde verbaasd op de verklaring 
van het college. 

De klimvoorziening past volgens het 
college binnen de totaalontwikkeling 
van het park Kienehoef, waarover al 
jaren wordt gesproken. Het gebied 
de Kienehoef, met de camping en de 

dagrecreatieve voorzieningen, is een 
belangrijke trekker in Sint-Oedenro-
de. De functies in het gebied trekken 
ook veel bezoekers van buiten Sint-
Oedenrode. Momenteel worden 
plannen ontwikkeld voor herinrich-
ting van het noordelijk deel van park 
Kienehoef.

In de uitspraak van de voorzienin-
genrechter inzake de bouwvergun-
ning is er uitgegaan van een volledi-
ge omheining. In de plannen is echter 
slechts een beperkt deel van hekwerk 
voorzien. Daardoor is, in tegenstel-
ling tot de visie van de voorzienin-

genrechter, nauwelijks sprake van 
aantasting van het openbaar gebruik. 
In tegenstelling tot de commissie  is 
het college van oordeel dat binnen 
de locatie van het klimbos sprake is 
van meervoudig ruimtegebruik van 
de gronden. Het bos onder de klim-
voorziening is vrij toegankelijk voor 
publiek en is dus openbaar.

In het advies van de commissie be-
zwaarschriften wordt sterk de na-
druk gelegd op de aantasting van de 
openbaarheid. Daarnaast wordt ook 
het feit dat betaald moet worden als 
beperkend gezien. Het college is van 

mening dat er sprake is van dubbel-
gebruik van de grond net zoals bij de 
kinderboerderij. Beperking vanwege 
commerciële recreatie is niet aan de 
orde volgens het college. Immers in 
het verleden moest binnen ditzelfde 
gebied bijvoorbeeld betaald worden 
voor de huur van boten.

Woordvoerder van Actiecomité 
‘Klimbos nee’, Herman Sips: “De 
verwachting is dat de entree van het 
Klimbos een stuk hoger zal liggen 
dan dat van de roeiboten. Daarnaast 
zullen enkele paden wel degelijk he-
lemaal afgesloten zijn door hekwerk. 

We zijn enorm verbaasd dat het col-
lege de bezwaren van tafel veegt. 
Normaal wordt dergelijk advies van 
een bezwarencommissie wel op-
gevolgd. We gaan ons nu beraden 
over welke stappen we verder gaan 
nemen.” 

Voor het laatste nieuws 
kijk op:

www.mooirooi.nl

Nieuws
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Deze week weer een nieuwe opgave:
Wie zijn deze mensen op de foto? Alleen de linkse dame is bekend. Dat is Henrika van den Boogaard, geboren 
in Liempde en later verhuisd naar Sint-Oedenrode (achter de huidige garage van Bongers)
U kunt uw reactie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl of henny@fotorooi.nl. U bent ook welkom op 
ons kantoor, Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Oplossing vorige week
Ik heb vroeger op Kofferen 12 gewoond. Deze foto 
is daar genomen. De tweede van links is volgens mij 
Anna van Wanrooij. Helemaal links is Kato van Mierlo. 
Rechts staat Mien van der Velden – Kusters. Zij woont 
nu in de Neulstraat. De tweede van rechts is Mien Ke-
telaars. Ze staan in een manufacturen/stoffen winkel.

Mevrouw de Koning

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Gevonden

Dieren

Oppas gezocht voor 3 kinderen 
op dinsdagen van 
15.30 uur tot 18.00 uur 
(tel: 06-51825742 na 18.00 uur)

Kamers te huur. Nabij het cen-
trum van Sint-Oedenrode. Even-
tueel gemeubileerd. 
Tel: 06-86281996

Tijdelijk, plus minus 1 jaar, te 
huur aangeboden; gestoffeerde 
twee onder 1 kap woning in het 
centrum van St-Oedenrode.
Voor info, tel 0413 472983 of 
0413 476817.

Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al van-
af 9,95. Bij van de Kamp sport en 
kinderschoenen

Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al van-
af 9,95. Bij van de Kamp sport en 
kinderschoenen

Gerookte paling en claresse bij 
viskwekerij Foolen. 
Brouwerskampweg 19, Son 
(zijstraat Hoogstraat 
Sint-Oedenrode) 
tel: 0413-477519.
Elke vrijdag en zaterdag open

Plankje met twee sleutels. Op 
plank logo van dakje. Gevonden 
in brandgang in wijk Armenhoef. 
Info: 0413-478516

Batavus fiets (op slot) Voor meer 
informatie: 0413-472204, 
fam. Veldkamp Boskant

Vanaf donderdag 1 september 
Hatha yoga. Lessen in Cultureel 
Centrum Mariendael. 
Meer info: www.de-bodhiboom.nl 
of bel: 0652213652

Cursussen/workshops

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

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

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

WESPEN!!! 
Van Acht ongediertebestrijding. 
0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl

Diverse

MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
Gesloten van 15 aug t/m 31 aug

Power-4-kids en Kinderyoga 
Relaxt het nieuwe schooljaar be-
ginnen? Nieuwsgierig? Kijk op 
www.yogacentrumlibra.nl

Hondenschool het Rooike start 
weer met nieuwe PUPPY - & 
BASIS gehoorzaamheidscursussen.
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl

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

Historische beelden

Nieuwe openingstijd voor het Bibliotheekpunt in Olland 
Met ingang van vrijdag 2 septem-
ber 2011 zal het bibliotheekpunt in 
Olland alleen op vrijdag geopend 
zijn van 11.00 tot 13.30 uur.

Op dit moment is het biebpunt op 
maandag- en dinsdagmiddag open. 
Mede naar aanleiding van overleg 
met de school is besloten om de 
openingsuren naar het einde van 
de week te verplaatsen. Bibliotheek 
de Meierij hoopt dat hierdoor meer 
ouders en kinderen in staat zijn het 

biebpunt te bezoeken.

Gratis abonnement
Daarom is er nu de mogelijkheid 
om op vrijdag naar het biebpunt te 
gaan voor leuke, spannende, grap-
pige (kinder)boeken, tijdschriften 
en speciale babyboekjes!
Wist u dat kinderen tot 18 jaar een 
gratis abonnement kunnen krijgen?
En als u zelf ook van lezen houdt: 
uw abonnement van Bibliotheek 
de Meierij is  ook geldig in Olland!

Alles wat in Olland niet aanwezig 
is, kunt u gratis daarheen laten ko-
men: de bibliotheek zorgt voor het 
vervoer! Vervul uw leeswensen via 
internet (www.bibliotheekmeierij.nl) 
of in het biebpunt.
En bent u nog geen lid: voor € 32,- 
per jaar ligt de hele boekenwereld 
(en dvd’s, cd’s, e-readers, tijd-
schriften, puzzels en spellen) van 
de Meierij aan uw voeten!
Tot ziens op vrijdag in het biebpunt 
in de Holm!

KWF Kankerbestrijding zoekt collectanten
Samen moeten én kunnen we te-
gen kanker strijden

Van maandag 5 tot en met zater-
dag 10 september 2011 is de col-
lecteweek voor KWF Kankerbe-
strijding. 
In deze week staan 120.000 vrij-
willigers op tegen kanker om zo-
veel mogelijk geld op te halen. Een 
enorme operatie die van levensbe-
lang is. Immers hoe meer collec-

tanten geld inzamelen, hoe groter 
de opbrengst is en hoe meer geld 
er is voor onderzoek en meer ge-
nezing.
 
Collecteer je mee?
Niet alle 6,3 miljoen Nederland-
se huishoudens worden bereikt. 
Daarom zijn ook dit jaar weer 
nieuwe collectanten nodig. Met 
slechts een paar uur per jaar draag 
je al bij aan de strijd tegen kanker. 

Sta vandaag 
nog op tegen kanker en collecteer 
in jouw buurt. Voor heel de ge-
meente Sint-Oedenrode zijn nieu-
we collectanten van harte welkom 
maar specifiek voor kerkdorp Nijnsel 
zoeken we nog vrijwilligers die 
onze groep willen versterken.
 
Meld je vandaag nog aan bij KWF 
Afd.Sint-Oedenrode via Dia van 
Sinten. Telefoonnummer. 477451.

Die Drie Dörfer Musikanten

Op zondag 28 augustus a.s. verzorgt Blaaskapel Die Drei Dörfer Musikanten weer haar eerste optreden na 
de zomervakantie. Dit vindt plaats in café de Zwaan op de Markt in Son. Het concert begint om 14.00 uur en 
duurt tot 17.00 uur. Wij hopen weer vele bekenden en vrienden te mogen begroeten en wat het weer betreft 
op veel zonneschijn.

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

TE KOOP:  MGR. Bekkersplein 30 
Sint-Oedenrode (wijk Eerschot)

Bent u op zoek naar een instapklare, ruime 
lichte tussenwoning met berging en garage.

Maak dan een afspraak 
voor een bezichting.

T: 0413-377656

VRAAGPRIJS 
€ 249.500,=
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Computer & laptop
reparatie.

zowel aan huis
als in de winkel

Kom binnen voor 
onze aanbiedingen

De koffie staat klaar
 

Iphone of laptop
scherm defect?

Ook deze kunnen wij 
maken!

Voor orginele en imitatie inkt 
kunt u bij ons terecht.

Tijdens rooi kermis zijn wij
geopend:

maandag  van 10 tot 12
dinsdag   van 10 tot 12
woensdag  van 10 tot 12

Telefonisch bereikbaar
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STARTER VAN DE MAAND: 
Frank Withoos: 
Coaching, Training en Advies

‘Op zoek naar kracht in mens en samenleving’, dat is het doel van 
Frank Withoos. Hij doet dat heel concreet door het aanbieden van 
Coaching, Training en Advies. Bijna dertig jaar is hij al werkzaam in 
het welzijnswerk, waarvan een deel als teamcoach. Lange tijd deed hij 
dat met veel plezier. De laatste jaren merkte hij echter dat het steeds 
minder gaat over de kwaliteit van het werk van alledag. Aangezien 
Frank juist graag mensen helpt hun eigen kracht te vinden, besloot hij 
zijn eigen kracht te volgen en het roer om te gooien. 

“Mijn hart ligt in het helpen van mensen die eens wat anders willen, 
maar niet goed weten hoe. Of mensen die niet lekker in hun vel zitten 
en zich afvragen ‘Waarom lukt mij dit niet?’. Dan gaan we aan de slag 
om erachter te komen.” Sinds begin mei biedt hij, vanuit zijn eigen 
Coaching, Training en Adviesbureau, zijn diensten aan. Zijn jarenlange 
ervaring komt hierbij uiteraard goed van pas. Daarnaast volgt hij de 
studie LifeCoaching bij het Atma Instituut in Amersfoort. Daarmee kan 
hij iets betekenen voor de gehele mens, zowel op professioneel, als-
ook op het persoonlijke vlak. Frank: “Mensen vinden het prettig dat ik 
dieper ga. Persoonlijke competenties zijn natuurlijk wel gemakkelijk te 
vinden, maar het gaat veel verder.” Dat is de kracht van Frank. Vragen 
als ‘wat speelt er nou?’ en ‘wat past nu echt bij mij?’ gaat hij niet uit de 
weg. Toch zal hij niet snel advies geven. Samen met zijn klanten zal hij 
trachten de lagen af te pellen, om erachter te komen wat hun diepste 
verlangen is. 

Zelf heeft Frank hier ook mee geworsteld. Hij kent dan ook zeker de 
vraagtekens die het met zich meebrengt. Misschien is dat uiteindelijk 
wel zijn grootste kracht. Naast de nodige werkervaring heeft hij ook 
nog eens een dosis eigen levenservaring. Toch zal hij iedereen het, ook 
met de hulp van Frank, uiteindelijk zelf moeten doen. Zoals hij namelijk 
zelf zegt:“Ik ben niet het antwoord. Ik ben slechts een middel, want het 
antwoord zit in jezelf.”

Heeft u vragen, of interesse in een kennismakingsgesprek? Neem dan 
contact op met Frank Withoos. 
Tel: 06-3717 5452, 
email: frankwithoos-coaching@live.nl 
of kijk op www.frankwithoos.nl

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

Vorige week werd er tijdens de 
koffiepauze op mijn werk weer 
flink gediscussieerd. Na het aan-
snijden van de zoveelste vlaai 
van die week, werd er even heel 
serieus stil gestaan bij….de Ba-
lansdag! Hoe moest het nu verder 
na het vierde stuk gebak van die 
week? Had een balansdag nog 
nut, of was het dweilen met de 
kraan open. Het werd mij duidelijk 
dat de “Balansdag” die werd ge-
introduceerd door het voedings-
centrum middels een campagne in 
2006,  nog niet helemaal is inge-
burgerd.Het leek me daarom wel 
nuttig om een opfrisser te geven.

Door Kim Rijkers
 
Wat was een Balansdag ook al-
weer?
Wanneer je een dag veel extra 

calorieën hebt genomen, bijvoor-
beeld doordat je een feestje hebt 
gehad of een etentje, kun je de 
volgende dag een Balansdag in-
plannen. Dit is een dag waarop  
je extra let op je gewicht door 
minder en anders te eten. Op een 
balansdag kies je voor minder ca-
lorieën, let je op de tussendoortjes 
(die zak drop laat je dan staan) 
en zorg je voor extra beweging. 
Nou da’s makkelijk denk je mis-
schien. Zo kan ik gewoon lekker 
bunkeren en de dag erop eet ik 
gewoon niet zoveel, blijf ik toch 
in die broek passen. Helaas, dat 
zou te makkelijk zijn geweest.
Een jaar lang iedere dag  1 simpel 
koekje extra zorgt al snel voor een 
kilo of 5 meer in december, en in 
dat geval is het niet meer goed te 
maken met een balansdag. Ook 
tijdens een Balansdag moeten je 

maaltijden 
gebaseerd 
zijn op de 
“ Schijf van 
Vijf”, dus 
voldoende 
groenten, 
fruit, granen, 
en vezels.
Je appel 
laten liggen ter compensatie 
van een chocoladebol, is leuk 
bedacht, maar aangezien ze in 
chocoladebollen geen vezels en 
vitamines stoppen is het niet de 
meest charmante keuze.  Een hel-
der soepje en een maaltijdsalade 
in plaats van aardappels met jus 
en een gehaktbal past wel in een 
balansdag. Gewoon je gezonde 
verstand gebruiken en dan kan 
dat stukje gebak op z’n tijd hele-
maal geen kwaad.

Balansdag

Digitaal bevolkingsonderzoek borstkanker in 
Sint-Oedenrode
Op 9 september start Bevolkings-
onderzoek Zuid met het bevol-
kingsonderzoek borstkanker in Sint 
Oedenrode. Tot nu toe kan gespro-
ken worden van een succesvol ver-
lopen bevolkingsonderzoek in Sint-
Oedenrode. De opkomst bedroeg 
tijdens de vorige ronde 89,37 %. 
Dit is ruim boven het landelijk ver-
eiste minimum van 70%.

Waarom deelnemen?
Ieder jaar wordt in Nederland bij on-
geveer 1 op de 8 vrouwen borstkan-
ker vastgesteld. Daarmee is borst-
kanker de meest voorkomende vorm 
van kanker in Nederland. De kans op 
genezing wordt met name bepaald 
door het stadium van de ziekte op 
het moment van ontdekking. De 
grote verdienste van het bevolkings-
onderzoek is dat borstkanker in zo'n 
vroeg stadium kan worden ontdekt 
dat een knobbeltje vaak nog niet 
voelbaar is. Dit verhoogt de kans op 
genezing. Bovendien is vaker een 
borstsparende operatie mogelijk.

Het digitale borstonderzoek
Het borstonderzoek bestaat uit 
het maken van röntgenfoto's van 

de borsten. Omdat met moderne 
apparatuur wordt gewerkt, is de 
stralingsbelasting minimaal. Bin-
nen 2 weken ontvangt de vrouw 
een schriftelijke uitslag van het on-
derzoek. Het bevolkingsonderzoek 
borstkanker wordt digitaal uitge-
voerd. Het belangrijkste voordeel 
van het digitale onderzoek is dat 
de radiologen die de foto’s beoor-
delen meer technische mogelijk-
heden hebben bij het bekijken en 
beoordelen van de borstfoto’s. Ze 
kunnen bijvoorbeeld sterker in-
zoomen op verdachte plekken op 
de foto. Het onderzoek is gratis 
en wordt uitgevoerd door speciaal 
hiervoor opgeleide, vrouwelijke ra-
diodiagnostisch laboranten.

Voor wie?
Eenmaal per 2 jaar worden de 
vrouwen uitgenodigd voor het on-
derzoek als ze tussen de 50 en 75 
jaar oud zijn. Conform de landelijke 
richtlijnen, zijn dat in 2011 de vrou-
wen geboren in de jaren 1936 t/m 
1961. Vrouwen uit Sint-Oedenrode 
met de postcodes 5491 en 5492 
worden voor deze ronde van het 
bevolkingsonderzoek uitgenodigd.

Resultaten vorige ronde
Tijdens de vorige ronde was de op-
komst in de gemeente Sint-Oeden-
rode 89,37 %. Dit betekent dat 2430 
vrouwen van 50 tot en met 75 jaar 
hebben deelgenomen aan het onder-
zoek. Hiervan zijn 47 vrouwen door-
verwezen voor nader onderzoek.

Onderzoekscentrum
Het borstonderzoek vindt plaats 
in een vernieuwd verplaatsbaar 
digitaal onderzoekscentrum. Het 
onderzoekscentrum staat tot eind 
oktober op het parkeerterrein van 
Cultureel Centrum Mariendael aan 
de baron Willem van Harenlaan, 
5492 BH in Sint-Oedenrode.

Meer informatie
Voor vragen over het bevolkings-
onderzoek borstkanker of voor het 
verzetten van de afspraak bel het 
informatiepunt bevolkingsonder-
zoek borstkanker. Het informatie-
punt is op werkdagen tussen 9.00 
uur en 13.00 uur bereikbaar via 
telefoonnummer 088 00 01 341. 

Voor meer informatie kijk op
www.bevolkingsonderzoekzuid.nl

Zomerconcert op en rond Smitsorgel Sint-Oedenrode
Het laatste concert in de reeks van 
zomerconcerten is op zaterdag-
middag 27 augustus a.s. Het Hel-
monds Kamerkoor onder leiding 
van Cees Doevendans en met 
Bert Augustus aan het orgel zul-
len dit concert verzorgen. Beiden 
zijn geen onbekenden in de H. 
Martinuskerk van Sint-Oedenrode 
(Centrum). Bert Augustus is sinds 
de restauratie in 2001 van het 
monumentale Smitsorgel organist 

titulair van dit bijzondere instru-
ment. Cees Doevendans was di-
verse jaren de dirigent van het H. 
Martinuskerkkoor.

Dirigent Cees Doevendans en or-
ganist Bert Augustus zijn dus al 
geruime tijd (muzikale) beken-
den van elkaar en zullen samen 
met het Helmonds Kamerkoor 
een bijzonder concert ten gehore 
brengen. Met de muziek van o.a. 

Léon Boëllmann, Lorenzo Perosi 
en Dom Paul Benoît wordt dit een 
uitstekende afsluiting van de reeks 
zomerconcerten dit jaar. 
Het concert a.s. zaterdag in de H. 
Martinuskerk aan het Kerkplein in 
Sint-Oedenrode begint om 15.30 
uur. Het is gratis toegankelijk. 
Uitgebreidere informatie over het 
programma van dit concert vindt u 
ook op de website: 
www.sintmartinusparochie.nl

Viering in het Damiaancentrum
Aanstaande zondag 28 augustus 
om 10.30 uur organiseert het Da-
miaancentrum weer een inspira-
tieve bijeenkomst. Deze keer staat 
de ontmoeting in het teken van 
“thuiskomen”. Het gaat hierbij 
niet alleen over thuiskomen van 
vakantie, maar ook over het thuis-
komen bij anderen of bij jezelf. 

De meeste mensen zijn weer terug 
van vakantie. Het gewone leven 

gaat verder alsof er niets veranderd 
is. Of toch wel? Wat heeft de vakan-
tie met ons gedaan? Zijn we ‘anders’ 
thuisgekomen? En zijn er nog andere 
‘vormen’ van thuiskomen waar we in 
ons leven mee te maken hebben?

Op zondag 28 augustus verzorgt het 
Damiaancentrum een viering rond 
dit thema. Met inspirerende teksten, 
muziek en rituelen staan we stil bij 
het thuiskomen. Naderhand is er een 

bescheiden lunch met koffie, thee en 
broodjes. Iedereen is van harte wel-
kom op het Damiaancentrum aan de 
Schijndelseweg 46 in st. Oedenrode. 

Om te weten, op hoeveel mensen 
we kunnen rekenen, is het prettig als 
u zich aanmeldt. Dit kan via 
info@damiaancentrum.nl 
en via 0413-291200.
Tot ziens op 28 augustus!
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Hertog hendrikstraat 12 5492BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472768 www.vandekampschoenensport.nl
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De Visser verkeersopleidingen biedt 
net dat stukje meer
De Visser verkeersopleidingen 
biedt net dat stukje meer Michael 
de Visser verkeersopleidingen is 
een vooraanstaande rijschool in 
Best en ook meteen de grootste. 
Vandaar dat de rijschool zo nu en 
dan een lijntje uitgooit naar buur-
dorpen, zoals  Sint-Oedenrode. Het 
onderscheidend vermogen van De 
Visser is groot. Het is een rijschool 
die zeker iets extra’s te bieden heeft. 

De Visser: “Ons sterke punt is dat 
we rijopleidingen in stappen ge-
ven. Dat zegt het zelf al. Leerlin-
gen leren we stap voor stap auto-
rijden en alleen op de manier zoals 

zij dat willen. We geven les in de 
favoriete leerstijl van de leerling. 
Ze kunnen kiezen uit verschillende 
methodes. Zo stellen we ze op 
hun gemak.” Tijdens de opleiding 
worden de leerlingen drie keer ge-
toetst. Daarnaast is er nauw con-
tact met de ouders en doet de rij-
school er alles om de leerlingen een 
fijne lesperiode te bezorgen. De 
komende weken heeft De Visser 
een aantrekkelijke actie. Ze bieden 
een tussentijdse toets, t.w.v. 165 
euro, gratis aan. Bij de rijschool is 
het ook mogelijk om binnen 11, 21 
of 31 dagen het rijbewijs te halen.

Advertorial

't is weer mooi in Rooi
Vrijdagavond 26 augustus vindt 
bij goed weer de muzikale opening 
van Rooi kermis plaats door het 
Seniorenorkest Dommelvolk o.l.v. 
P.Willems. Locatie: restaurant de 
Beurs op de Heuvel. van 19.00 uur 
tot 21.00 uur.

Vrijdagmiddag 2 september vindt 
bij goed weer een muzikaal optre-
den plaats op het Kerkplein door 
‘Muziek Houdt Fit’ uit Schijndel 

o.l.v. J.Buul, Aanvang 14.30 uur tot 
16.00 uur. Vrijdagavond bij goed 
weer vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur 
muzikaal optreden door ‘Senioren 
Orkest’ uit Best o.l.v. A.Walravens, 
locatie: het Kerkplein.

Op de zelfde avond bij goed weer 
muzikale wandeling door het cen-
trum van Sint-Oedenrode van 
‘Wa’n Klank’ uit Son aanvang 
18.30 uur tot 21.00 uur. Zaterdag-

middag 3 september vanaf 14.00 
uur tot 16.30 uur muzikaal optre-
den door ‘Sonore Orkest’ uit Son 
o.l.v. H.Scheutjens, 
locatie: de Kiosk op de Markt. 

Info: J.Klomp, tel. 472241 of
 J.Wijn, 475639 - 06-44527575. 

Belgische ‘vlotters’ bevaren Rooise Dommel

Het was een prachtig gezicht. Zo’n honderd Belgen dobberden afgelopen weekend op grote vlotten rond in 
de Rooise Dommel. Van de De Jongsingel tot aan de Hulst in Boskant, waar ook meteen gekampeerd werd. 
“Voor het tweede jaar op rij organiseren we met een vriendengroep deze vlottentocht op de Dommel”, aldus 
een Belgische woordvoerder. Zo’n honderd mensen hebben zich er voor aangemeld. Iedereen maakt een vlot. 
Dit is de tiende keer dat we het doen, dus dat maakt het tot een speciale feesteditie!”

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

Van der Wijst Keukens B.V.
Vluchtoord 39 Uden, Tel: 0413-262093

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.

Uw paard, onze zorg!

Paardenprakkjk
    Sweenslag

06 23 55 96 67

www.paardenpraktijksweenslag.nl

Sweenslag 20 
5469 KA Erp

WWW.PANENCOOK.NL

Kledingdieven betrapt bij Switch
Bij kledingzaak Switch aan het Kof-
feren zijn een aantal kledingdieven 
betrapt. De eigenaresse kreeg in de 
winkel argwaan en met behulp van 
personeelsleden hield ze de twee 
vrouwen en drie kinderen buiten op 
een parkeerplaats staande. De po-

litie werd direct ingeschakeld. Even 
later kwamen drie politiewagens op-
dagen om de dieven in te rekenen. 
Eén van de vrouwen hield gestolen 
kleding van Switch verborgen onder 
haar eigen kleding. In de auto werd 
ook nog veel kleding van andere 

kledingzaken uit 
Sint-Oedenrode en Schijndel 
gevonden. In totaal voor ongeveer 
€1500,-. De vrouwen en kinderen 
zijn inmiddels weer vrijgelaten, maar 
volgens de politie worden ze nauw-
lettend in de gaten gehouden.

Man aangehouden voor vernielen auto
Op maandagochtend is rond 3.30 uur op de Vresselseweg een 37-jarige man uit Geldrop aangehouden voor 
vernieling. De man zou even daarvoor een aantal keer opzettelijk met zijn auto tegen de auto van zijn 33-jarige 
ex-vriendin zijn aangereden. Toen de agenten aankwamen troffen zij de man in de omschreven auto nog aan. 
Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.
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Restaurant La Dolce Vita in Son en Breugel

“We laten onze producten spreken”
Toen de economische crisis haar 
intrede deed, kreeg ook de ho-
reca harde klappen. Dat was bij 
La Dolce Vita in Son en Breu-
gel niet anders. Eerst zat het 
restaurant hartstikke vol. Het 
werd dan ook getypeerd als het 
beste Italiaanse restaurant van 
Eindhoven en omstreken. Duur, 
maar wel van topkwaliteit. De 
stempel ‘duur’ heeft jarenlang 
als een donkere wolk boven het 
restaurant van eigenaar Kosta 
Tasi gehangen. Toch klopt dat al 
tijden niet meer. La Dolce Vita is 
betaalbaar en is werkelijk niets 
van haar kwaliteit kwijtgeraakt.

“We zijn inderdaad veel toegan-
kelijker geworden voor iedereen. 
De drempel hebben we bewust 
verlaagd. Iedereen die van lek-
ker eten en heerlijke wijn houdt 

is bij ons welkom”, legt Kosta uit. 
Hij weet dan ook alles van de Ita-
liaanse keuken. Sinds 2002 werkt 
de geboren Albaniër bij ‘dat res-
taurant naast de brug in Son’ en in 
2005 nam hij het restaurant over. 
Pal voor het moment dat de crisis 
insloeg als een bom. Toch is Kosta 
altijd in zijn producten blijven gelo-
ven. “Wat je hier ziet krijg je op je 
bord, kwaliteit en gevoel.  We la-
ten onze producten spreken. Basi-
licum, Rozemarijn, Spaanse peper, 
olijfolie, knoflook, peper en zout. 
Dat zijn de ingrediënten waar we 
mee werken. Daarmee creëren we 
de lekkerste smaken. Ook gebrui-
ken we de allerbeste stukken vlees 
en vis. Alles schoon en vers. Er 
wordt hier met gevoel gekookt.”

Behalve het beste eten, schenkt La 
Dolce Vita ook bijzondere wijnen. 

Kosta: “Mensen zijn door de jaren 
heen steeds meer wijn gaan drin-
ken. Ze waarderen het steeds meer 
en krijgen er ook steeds meer ver-
stand van. Daarom hebben we erg 
goede flessen wijn op voorraad, ge-
maakt van inheemse druiven. We 
proberen onze gasten te prikkelen 
met soorten wijn die ze nog nooit 
hebben geproefd.”

Sinds kort heeft La Dolce Vita een 
nieuw concept dat inslaat als een 
bom. Het is voortaan mogelijk om 
een heerlijk driegangen menu te 
bestellen voor maar €37,50. Gasten 
kunnen kiezen uit meerdere over-
heerlijke voor-, hoofd- en nage-
rechten. Het keuzemenu is populair 
en kan uiteindelijk meer dan €20,- 
voordeel opleveren. De overheer-
lijke, pure Italiaanse smaken krijg je 
er gratis en voor niets bij.

Restaurant La Dolce Vita, Kanaalstraat 1a, 5691 NA Son, 
tel: 0499-474087, www.ladolcevita-son.nl

Advertorial

Zo meisje, wat ben jij groot geworden 
deze vakantie!

Stuur uw vakantiefoto naar 

redactie@demooirooikrant.nl 

en win een prachtige prijs!

Stuur uw vakantiefoto en WIN!!!

De afgelopen weken zijn er meerdere foto’s binnen 

gekomen op onze redactie. Er zitten verrassende, 

grappige en originele foto’s tussen. Iedereen hartelijk 

bedankt voor het sturen! Mocht u nu nog op vakan-

tie zijn of u gaat volgende week? Stuur dan ook nog 

een mooie foto op. Wellicht komt die in de krant of u 

wint er een leuke prijs mee!

Pannenkoekenfeest op kinderboerderij de Kienehoeve

“Dit zijn lekkere pannenkoeken mama!”
Wie afgelopen zondag richting de 
kinderboerderij liep, rook het al 
van ver: de heerlijke geur van pan-
nenkoeken en poffertjes. Omdat 
het de laatste dag van de school-
vakantie was, hadden de vrijwil-
ligers van de Kienehoeve hun 
potten en pannen te voorschijn 
gehaald, het gasfornuis aangeslo-
ten en genoeg beslag gemaakt om 
de kinderen eens lekker te trakte-
ren op deze Hollandse lekkernij. 
De pannenkoekenbakkers hadden 
het druk: “Maar het is keileuk om 
dit te doen.”

Het was een lekker weer-

tje zondag en dat was voor veel 
ouders, opa’s en oma’s reden ge-
noeg om met de (klein)kinderen 
een wandeling te maken door het 
park. Bij de kinderboerderij was 
het een gezellige drukte. Kinderen 
die achter geitjes aanrenden, de 
altijd schattige konijntjes die van 
hand tot hand gingen en de ezel 
die zich af en toe luid en duidelijk 
liet horen. Het blijft voor de Rooise 
bevolking (maar ook voor mensen 
buiten Rooi) een heerlijke plek om 
bij mooi weer een uurtje Kiene-
hoeve te doen. Dat er dan ook nog 
iets lekkers te eten is, was voor veel 

kinderen een bijko-

mend voordeeltje. Voor sommigen 
was het moeilijk kiezen: wil ik nou 
een portie poffertjes of toch maar 
een pannenkoek? En zal ik er dan 
poedersuiker op doen of stroop of 
misschien wel allebei? Dochterlief 
was verrukt: ”Dit zijn lekkere pan-
nenkoeken mama, mag ik er nog 
een?” Jan Swinkels van de kin-
derboerderij: “ We organiseren dit 
een aantal keer per jaar en het is 
altijd een succes. Ik denk dat we 
vandaag ongeveer 500 personen 
binnen de hekken hebben gehad.” 
En gelukkig voor de organisatie 
bleef het, met uitzondering van 
een paar regendruppels, droog. 

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Levend tafelvoetbal op terras Oud Nijnsel

Afgelopen zondagmorgen stond voor veel voetballers van VV Nijnsel de eerste voetbalwedstrijd op het programma. 
Een paar uur later verruilden een aantal spelers de noppen in voor een setje blote voeten. Voor Oud Nijnsel stond 
namelijk een groot luchtkussen opgesteld, wat moest gaan fungeren als arena voor een levend tafelvoetbaltoernooi. 
Tien teams streden tot half acht ’s avonds voor de prijzen. Het was lekker zonnig op het terras en daardoor extra 
gezellig. De organisatie kijkt terug op een leuk toernooi wat zeker voor herhaling vatbaar is.
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ROOI KERMIS 2011
27 t/m 31 AUGUSTUS

Openingstijden Kermis
Zaterdag 18.00 uur: Officiële opening door burgemeester Maas. 
Samen met kinderen van basisschool Kienehoef, basisschool Nijnsel en 
van het speciaal onderwijs opent hij de kermis. 
Kermis open tot 00.00 met gedoogtijd tot 00.30 uur

Zondag, maandag en woensdag is de kermis geopend vanaf 13.00 uur. 
Op dinsdag is het van 13.00 tot 15.00 uur ouderenkermis. Daarna gaat 
de kermis weer voor iedereen open. Ook deze dagen is de kermis tot 
00.00 uur geopend met gedoogtijd tot 00.30 uur.

Openingstijden kroegen:
Van zaterdag t/m dinsdag tot 2.00 uur entree. Vanaf 2.30 uur de lam-
pen aan. Vanaf 3.00 uur sluiten de kroegen. De laatste dag is alles een 
uur eerder dicht. 

Gezamenlijke Horecamunt 
tijdens kermis Sint-Oedenrode
In navolging van de carnaval is het 
nu ook mogelijk om tijdens de ker-
mis van Sint-Oedenrode ook met 
de gezamenlijke horecamunt te be-
talen. De Rooise kermis is dit jaar 
vanaf zaterdag 27 augustus tot en 
met woensdag 31 augustus 2011.

“Heel veel mensen hebben ons 
benaderd of het ook mogelijk 
was om naast de carnavalsdagen 
ook de gezamenlijke horecamunt 
in te zetten tijdens de kermis van 
Sint-Oedenrode”, aldus Fred van 
Rooij, Voorzitter van Stichting 
Gezamenlijke Horecamunt. “We 
hebben als stichting met elkaar 
hierover gesproken en wij omar-
men dit idee zodat de bezoekers 
van de kermis tijdens deze dagen 
met 1 gezamenlijk horecamunt 
kunnen betalen maar ook kun-
nen kopen.” Voor de bezoekers 
is dit zeer aantrekkelijk want ze 
lopen niet met allerlei verschil-

lende munten op zak. Nu kunnen 
bezoekers van de kermis met 1 
gezamenlijke horecamunt beta-
len in de verschillende horecage-
legenheden en deze munt is het 
gehele jaar in te leveren dus ook 
na de kermis. 
De waarde van deze horecamunt 
is € 1,90 per stuk . Er zijn ook hal-
ve munten beschikbaar.

De gezamenlijke horecamunt is 
verkrijgbaar bij de volgende 
horecabedrijven: Café ’t Pumpke, 
Café Oud Rooy, Tapperij d’n Dom-
mel, Café Van Ouds, Café ’t Strao-
tje, Zalencentrum de Beurs, Café 
’t Kofferen en ook bij Cafetaria de 
Koffer.

Wilt U de Rooise horeca volgen 
via twitter dan is dit sinds kort ook 
mogelijk via  @horecarooi , zodat 
U op de hoogte blijft van de actue-
le informatie van de Rooise horeca.  Oproep!

Alleen op zaterdag 27 augustus mogen 
alle basisschoolkinderen hun vrijkaartjes 
inleveren!! Veel plezier allemaal!!

Wilt U de Rooise horeca volgen via twitter dan is dit 
sinds kort ook mogelijk via  @horecarooi,

 zodat U op de hoogte blijft van de actuele 
informatie van de Rooise horeca.

Café ’t Pumpke, 
Café Oud Rooy, 
Tapperij d’n Dommel, 
Café Van Ouds, 
Café ’t Straotje, 

Zalencentrum 
de Beurs, 
Café ’t Kofferen en 
ook bij 
Cafetaria de Koffer.

De topattracties van Rooi Kermis 2011
Skeeball
J. Akkerman – De Jong VOF

Waterballen
H.Bakker

Aqua Blasta
Van Ballegooij

Fotoschietsalon
P.J. van Griensven

Popcorn en suikerspinkraam
VOF Hilferink – Hendriks

Autoscooter
VOF Hinzen Martens

Mini-jet
VOF van der Laan – Swinkels

Pusher
Meijer-Vermolen

Grijpautomaten
VOF C. Overkamp en Zn.

Draaimolen
VOF Paashuis

Nougat- en suikerwerkenkraam
VOF Paashuis-Spierings

Magic Star
VOF T. Reekers

Luna Park
J.M. Reemer

Rock-It
P.H.M. Stroucken

Lijntrekspel en Lucky-Duck
Stuy-Boon

Power Wave en boksbal
VOF van der Veen – Speudel

Loopspookhuis
P. Verbruggen

Rups
VOF M.J. Vermolen

Kamelenrace
P.H. Verwijk

Ijswagen
H.A. van de Voort

Bussensport
H.D. van der Vorst

Viswagen
H. Vorstenbosch

Pony rijden
J.H. Vossen

Gebakkraam
A.v/d Weerdt jr.
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Openingstijden Kermis

Albert Heijn

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart Zaterdag  27 - 8 08.00-18.00 uur
Zondag    28 - 8  Gesloten
Maandag  29 - 8 08.00-18.00 uur
Dinsdag   30 - 8 08.00-18.00 uur
Woensdag  31 - 8 08.00-18.00 uur

Maak tijdens de kermis kans op een 
BUB XC fiets twv € 500,-. 

Bij besteding van € 20,- aan boodschappen. 
Deze actie loopt van 24 t/m 31 augustus.

AH afhaalservice: 
Maak tijdens de kermis gebruik van onze afhaalservice. Wij laden uw boodschappen via 

onze achterdeur in uw auto. Zo blijft de overlast voor u beperkt!

Markt 18, 5492 AB Sint-oedenrode, 0413-472208

Eindelijk is het weer zo ver: Rooi Kermis!

Aantrekkingskracht
Rooi kermis heeft al jaren een regio-
nale aantrekkingskracht. Uit vele om-
liggende dorpen komen mensen een 
kijkje nemen. Op de kermis, maar ook 
in het uitgaansleven. Gevarieerde at-
tracties, de gemoedelijke sfeer en 
de lage ritprijzen spelen daarbij een 
belangrijke rol. De gemeente wil dat 
ook graag zo houden. Vandaar dat er 
duidelijke en goede afspraken zijn met 
de exploitanten. Zij komen dan ook 
ieder jaar weer trouw terug. Er vindt 
sowieso goed overleg plaats tussen de 
driehoek gemeente, kermisexploitan-
ten en horeca. Samen doen ze er alles 
aan om de kermis te doen slagen. 

Nieuwe attracties
Op Rooi Kermis 2011 staan maar 
liefst vier nieuwe attracties. En niet 
de minste. Eén daarvan is de Rock-It. 
De Rock-it is een ronddraaiende kle-
pel met daaraan 3 gondels voor elk 
4 personen die ook nog een afzon-
derlijk ronddraaien en over de kop 
gaan. Een geweldige en uitdagende 
attractie waar je zeker in keer in ge-
zeten moet hebben. Een spookhuis 
ontbrak een aantal jaren, maar ko-
mende week kan er weer gegriezeld 
worden! Er staat een loopspookhuis 
voor de echte durfals. Loop er maar 
eens binnen als je durft…. Een stuk 
minder eng is de Kamelenrace. Op 
verzoek van veel bezoekers vo-
rig jaar, is deze attractie geboekt. 
Op het kerkplein komt Aquafun te 
staan. Ga er maar eens kijken als je 
altijd al eens op water hebt willen 
lopen! Rondom de Aquafun staan 
de wat kleinere attracties voor de 

kleinste jeugd. Op de Markt staan 
de grote jongens, zoals de rups, de 
Cake Walk, de botsauto’s en de Po-
wer Wave. Omgeven door gokkra-
men, allerlei snoep- en eettentjes, 
blikgooien, de boksbal enz. Iedereen 
komt aan zijn trekken.

Horecamunt
Net als tijdens de carnaval gaat de 
Rooise horeca ook tijdens de kermis 
samenwerken. Ze werken met een 
gezamenlijke munt die bij verschil-
lende horecabedrijven verkrijgbaar 
is. Dat maakt het voor de klant mak-
kelijker. Eén munt, die bijna overal is 
in te leveren.  De sluitingstijd van de 
cafés tijdens de kermisdagen is 3.00 
uur, behalve op de laatste dag. Dan 
moet alles om 2.00 uur gesloten zijn.

Verkeer
Tijdens de op- en afbouw van de ker-
mis is eenrichtingsverkeer mogelijk 
tussen de Heuvel en de Borchmolen-
dijk. Dit geldt ook tijdens de uren dat 
de kermis voor publiek is gesloten. 
Gedurende de openingstijden van 
de kermis worden de Heuvel, Markt, 
een gedeelte van de Stompersstraat 
(vanaf de Markt tot aan de Coeve-
ringslaan) en een gedeelte van de 
Borchmolendijk (vanaf de Markt tot 
aan de Philippusstraat) afgesloten 
voor verkeer. Hierbij dient wel 3,50 
meter vrije doorgang voor de hulp-
diensten gewaarborgd te blijven. 
Deze verkeersmaatregelen gelden 
van zaterdag 27 augustus 18.00 uur 
tot en met de nacht van woensdag 
31 augustus op donderdag 1 sep-
tember tot ca. 02.00 uur ’s nachts.

Rooi Kermis kan beginnen!!
Ieder jaar lopen kermismeester Maartje Schraven 
en Joris Craane op dinsdagochtend voor de ker-
mis samen het kermisterrein af om markerings-
punten te zetten voor alle attracties. Dit wilden ze 
ook gisteren doen, maar slecht weer gooide roet 
in het eten. Niet getreurd! Een dagje later kregen 
ze het voor elkaar en dus kan de kermis gewoon 
beginnen. Op papier is alles netjes uitgetekend en 
Maartje en Joris zorgen ervoor dat het ook voor de 
exploitanten duidelijk is. 
Aan alles is gedacht door de gemeente, de ex-
ploitanten en de horeca. Er loopt iedere dag en 
nacht beveiliging rond en er is EHBO geregeld. 
Vanaf afgelopen weekend zijn medewerkers van 
de gemeentewerf al druk bezig om voorbereidin-
gen te treffen op het kermisterrein en het eve-
nemententerrein ‘de Neul’. Daar overnachten 
namelijk de exploitanten. Alles is klaar om er een 
spetterende kermis van te maken. 

Rooi kermis
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Nieuwe 

topattractie 

op Rooi Kermis!!

ROCK-IT
Uitdagend en super 

spectaculair 

voor de jeugd

Overheerlijke 
Oliebollen, krentenbollen,

appelbollen en berlinerbollen

van familie v/d Weerdt
Al 39 jaar vertrouwd en iedere dag vers!!

Hilferink – Hendriks 
popcorn - en suikerspinkraam

Bij aankoop van een suikerspin 

50 cent 
extra suikerspin 

bij inlevering van deze bon!

Alleen tijdens 
de kermisdagen!

Vanaf 5 video- of camcorderbanden 
overzetten naar DVD

€5,95 per DVD

Cigo is de nieuwe naam 
voor Totaalgemak (Milo)

Heuvel 32, Sint-Oedenrode
www.videomoments.nl

BAM!!

Ook dit jaar weer op Rooi Kermis
De top attractie Power Wave!!

Alle dagen kermis in 
Cafe d  n Dommel

Met als knallende uitsmijter op 

woensdag:

BRASILANDOS

een Brabantse
 percussieband 

met een swingende 
Brazilian 

SAMBA BEAT

Rooi kermis
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KERMIS2011
aug

ZONDAG The New Phantoms

dinsdag De Sanseveria’s (live)

maandag Hollandse Avond

woensdag Brèvis (live)

27-31

 

DRAAIMOLEN 

van Johan Paashuis

RITPRIJS € 1,-
Bij inlevering van deze bon 

15 ritten voor € 10,-

Als vanouds
Het grootste vermaak voor de 

kleinsten met de bekende

KERMIS ROOI 27 t/m 31 AUGUSTUS 2011

Nieuwe 
topattractie 

op Rooi Kermis!

Nieuw op Rooi kermis!

Kamelenrace

Bij inlevering van deze bon 
bij 5 euro 1 spel gratis

Bij inlevering van de bon:

bij aankoop van 4 Hollandse 

Nieuwe Haringen de 5e gratis!

Voor al het goede uit de zee 
neem je vis van Vorstenbosch mee

Schijndel 073-5492458

Alleen tijdens 
de kermisdagen!

Vanaf 5 video- of camcorderbanden 
overzetten naar DVD

€5,95 per DVD

Cigo is de nieuwe naam 
voor Totaalgemak (Milo)

Heuvel 32, Sint-Oedenrode
www.videomoments.nl

BAM!!

Rooi kermis
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VOOR MAAR 1 EURO
DIKKE VETTE PRET IN DE

MINIJET
BIJ BESTEDING

VAN 10 EURO
1 RIT GRATIS

Bij inlevering van 
deze advertentie 

bij besteding van €10,- 

twee ritten gratis!

Autoscooter 
Hinzen-Martens

Alleen geldig op woensdag!

ALLEEN BIJ INLEVERING VAN
DEZE ADVERTENTIE!

NU GEEN VIER ZUURSTOKKEN
MAAR VIJF ZUURSTOKKEN

VOOR € 7,=
KEUZE UIT 16 SMAKEN

ALLEEN BIJ INLEVERING VAN 
DEZE ADVERTENTIE! 

 
NU GEEN VIER ZUURSTOKKEN 

VOOR  € 7,=  
MAAR VIJF ZUURSTOKKEN 

 
KEUZE UIT 16 SMAKEN 

SNOEPKRAAM 

WWW.PAASHUIS-SPIERINGS.NL 
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SNOEPKRAAM

Lounge  Cafe

Tijdens de kermis heeft De Pastorie een stijlvol lounge-cafe 
Trendy muziek in een bijzonder sfeervolle ruimte

Ons Lounge-Cafe is dagelijks geopend

Wij serveren  buiten de normale kaart in ons lounge-cafe 
de volgende gerechten:

-Sate van de haas met huzarensalade, 
brood en kruidensaus met kroepoek

€ 9.50

-Warme beenham met huzarensalade, 
brood en een heerlijk sausje 

€ 9.50
                      

Uiteraard kunt U op het terras en binnen tijdens de kermis 
normaal lunchen/dineren zoals U van ons gewend bent.

Ook is reserveren mogelijk tijdens de kermis!!!
Tel: 0413-471370

Op zondagmiddag gratis kinderen schminken

*Klik* 
Op de foto gezet? 

Kijk op 

www.mooirooi.nl

Rooi kermis



Woensdag 24 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 23

Skeeball
Bij inlevering van de bon 

geen 40 ballen 
maar 45 ballen 

voor 5 euro
Kinderen altijd prijs!

KERMIS ROOI 
27 t/m 31 AUG. 2011

Waterballen!!
Een superleuke en spetterende attractie!!

NIEUW 

op Rooi kermis!!

Bij inlevering van deze bon
15 ritten voor  10 euro
Kermiskaart   60 euro 
(gehele kermis, pasfoto verplicht) 

Dagkaart    20 euro 
(gehele dag)

Avondkaart   15 euro 
(v.a. 18.00 uur tot sluiting)

Reva Amusement B.V.

Cake
   walk

Kermismatinee maakt comeback bij 
De Beurs

Rooienaren van middelbare 
leeftijd herinneren het zich-
zelf als de dag van gisteren, 
de jongere generatie kent het 
alleen ‘van horen zeggen’: 
kermismatinee in De Beurs. 
Jaren geleden een ware hap-
pening, tegenwoordig uit het 
oog verloren. Oude tijden zul-
len herleven op de maandag-
middag van de Rooise kermis 
(29 augustus 2011).

Naast een propvolle avond-
programmering met namen 
als 30EUROLIVE, Tilt en di-
verse DJ’s staat de maan-

dagmiddag van de kermis bij 
Zalencentrum De Beurs Sint-
Oedenrode in het teken van 
de terugkeer van het matinee. 
Goede bekenden Double Visi-
on bezetten het podium en er 
is voldoende ruimte om lekker 
ouderwets te dansen. 

Peter de Koning van De Beurs 
loopt al tijden rond met het 
idee om het aloude kermis-
matinee nieuw leven in te bla-
zen. “Vroeger stonden ze hier 
tijdens de kermis bij De Beurs 
al vroeg in de ochtend op de 
deur te bonken met de vraag 

of ze naar binnen mochten, de 
tijd is rijp om die goede oude 
tijden te laten herleven!” 

“Een grote groep Rooienaren 
van middelbare leeftijd blijkt 
behoefte te hebben aan een 
plek om ’s middags al kermis 
te kunnen vieren en wij gaan 
die plek bieden” aldus Peter 
de Koning. De formule is heel 
simpel: Welkom vanaf 13.00 
uur en lekker de voetjes van 
de vloer, net als vroeger! De 
entree is gratis en bij goed 
weer worden de deuren open-
gegooid. 

Rooi kermis
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Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

“Altijd gez
ellig zeg

gen ze” 

VRIJDAG: DJ Melvin
voorverkoop munten: 11 voor de prijs van 10

ZATERDAG: DJ Edwin

ZONDAG 
vanaf 17.00 uur: 

Rocky Voss 
(bekend van de hit “Pretty Belinda”) 

en DJ Geert

MAANDAG 
vanaf 19.00 uur: 

Marco Kanters
(bekend van de hit Malle Molen en My little lady)

en DJ Maarten

DINSDAG: 
Blind Date live en DJ Gerbert 

WOENSDAG: DJ maarten

Cafe Oud Rooy, Markt 13
5492AA, Sint-Oedenrode

0413-473166, www.oudrooy.nl

KERMIS PROGRAMMA 2011

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

NU

 24,95
 M2

INCL. BTW

PVC  
MET KLIK SYSTEEM

100% PVC LANDHUISDELEN, 
IN 12 KLEUREN, LIFELONG GARANTIE, 

5 MM DIK, VOELBARE STRUCTUUR, 
MET V-GROEF
VAN 49,95

PVC  

NU

 29,95
 M2

INCL. BTW

DUO PLANK
FRANS EIKEN LANDHUISDELEN

MET V-GROEF, 4 MM TOPLAAG, RUSTIEK EIKEN, 
14 MM DIK, 18 CM BREED*, ONBEHANDELD 

VAN 54,95

*OOK LEVERBAAR ALS 22 CM BREED NU 43,95 M2

Vloer Het Zelf Eindhoven: Willem v. Konijnenburglaan 1C, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vrijdag koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 

Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

GEEN AANBETALING! • DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR • MEER DAN 200 SOORTEN LAMINAAT OP VOORRAAD LATEN LEGGEN OOK MOGELIJK • RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

LAMEL PARKET
EIKEN LANDHUISDELEN

90 CM LANG, RUSTIEK EIKEN, 12,5 CM BREED, 
10 MM DIK, 4 MM TOPLAAG, NATUREL-, GRIJS- EN WIT 

GELAKT, MET KLIKVERBINDING VAN 46,-

LAMEL PARKET

NU

 11,95
 M2

INCL. BTW

KLIK LAMINAAT
TARKETT

4X V-GROEF, VOELBARE GEBORSTELDE STRUCTUUR, 
KLASSE 32, GESCHIKT VOOR INTENSIEF WOONGEBRUIK, 

DIKTE 8 MM, IN DIVERSE KLEUREN, 
MET HET NIEUWE “ONE CLICK TO GO” SYSTEEM, 

10 JAAR VOLLEDIGE GARANTIE

NORMAAL 24,95

NIEUW! 
MASSIEVE TRAP

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 C.A. 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. 

STUNTPRIJS 645,- *
*EXCL. MONTAGE, MONTAGE COMPLETE TRAP V.A. 400,-

KLIK LAMINAAT 
LANDHUISDELEN “SOLIDO ELITE”

8 MM DIK, 4 ZIJDIG V-GROEF, KLASSE 32, 
IN 5 DESSINS, MET VOELBARE 

STRUCTUUR, 10 JAAR GARANTIE
VAN 21,95

NU

 12,95
 M2

INCL. BTW

KLIK LAMINAAT 

FINEER PARKET
TOPLAAG ECHT HOUT

UNICLICK SYSTEEM, KANT EN KLAAR 
BEHANDELD, DUS LEGKLAAR, 
IN DIVERSE HOUTSOORTEN

V.A.

 9,95
 M2

INCL. BTW

NU

33,95
 M2

INCL. BTW

LAMEL PARKET
EIKEN LANDHUISDELEN

RUSTIEK EIKEN, GEROOKT, IN NATUREL GEOLIED 
EN WIT GEOLIED, 19 CM BREED, 15 MM DIK, 

4 MM TOPLAAG, MET V-GROEF
VAN 51,95

VLOEREN STUNTWEKEN

DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR • MEER DAN 200 SOORTEN LAMINAAT OP VOORRAAD LATEN LEGGEN OOK MOGELIJK • RESERVEREN VOOR LATERE LEVERING MOGELIJK

NU

33,95
 M2

INCL. BTW
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Infopunt erfgoed wordt goed bezocht, 
maar mikt op meer

Woonden er vroeger ook al men-
sen aan het Dijksteegje? Waar 
heeft mijn opa geleefd? Is Van 
Zutphen een echte Rooise naam? 
Waar komt mijn hele familie van-
daan? Hoe zag de Vresselseweg er 
honderd jaar geleden uit? Iedereen 
loopt wel eens rond met een pran-
gende vraag over het verleden. De 
meeste mensen laten het voorbij-
gaan en denken er niet meer aan. 
Anderen willen graag een ant-
woord. Ook in Sint-Oedenrode 
kun je op zoek naar de antwoorden 
op dergelijke vragen. In de biblio-
theek bevindt zich namelijk het 
infopunt erfgoed van heemkunde-
kring ‘de Oude Vrijheid’.

In september werd het informa-
tiepunt door burgemeester Maas 
geopend. Vanaf dat moment heeft 
de heemkundekring van Sint-Oe-
denrode twee plekken van waaruit 
ze opereren. Hun andere onderko-
men, het heemhuis bij de Knopto-
ren, wordt namelijk ook nog steeds 
druk bezocht. Daar worden foto’s, 

boeken, documentatiemappen en 
archeologische vondsten bewaard. 
Voor de digitale informatie is het 
punt in de bibliotheek geopend. 
In de computers staan duizenden 
historische bestanden die misschien 
wel antwoord geven op uw vraag. 
Ook liggen daar allerlei boeken, 
fotomappen en andere documen-
tatiemappen die de nodige histori-
sche informatie verschaffen.
Na bijna een jaar open te zijn, mer-
ken de vrijwilligers van ‘de Oude 
Vrijheid’ dat veel mensen hen in 
de bibliotheek weten te vinden. Ze 
komen langs voor allerlei vragen en 
duiken de boeken en de computers 
in om foto’s en stambomen te ach-
terhalen. Toch zoekt de heemkun-
dekring een manier om nog meer 
mensen te trekken. Ze willen uit-
eindelijk meer en beter samen gaan 
werken met de bibliotheek en de 
Wereldwinkel. De bedoeling is om 
binnenkort rond de tafel te gaan 
zitten om te bekijken wat de moge-
lijkheden zijn om elkaar in de toe-
komst te versterken. Daarbij zal het 

idee om vaker (basis)scholen uit te 
nodigen zeker de revue passeren. 
Voor een aantal middagen in de 
week zoekt heemkundekring ‘de 
Oude Vrijheid’ vrijwilligers om 
plaats te nemen in het infopunt erf-
goed. De taken bestaan uit het ver-
der helpen van ‘klanten’. U hoeft 
niet bang te zijn dat u te weinig 
weet. Een helpende hand toerei-
ken bij het zoeken in boeken en op 
de computer kan al meer dan vol-
doende zijn. Heeft u interesse? Of 
gewoon een vraag? Stuur dan een 
mail naar info@deoudevrijheid.nl

Café d’n Toel pakt weer uit met Olland Kermis
In café d’n Toel in Olland kent 
gezelligheid geen tijd. Regelmatig 
staat de agenda boordevol leuke 
activiteiten. Ook van de Ollandse 
kermis gaan ze weer een groot 
spektakel maken. De kermis vindt 

plaats van zaterdag 23 september 
tot en met dinsdag 27 september. 
Gasten kunnen dagelijks genieten 
van DJ Mike die er om bekend 
staat dat hij op de juiste momen-
ten de juiste platen draait. Alle 

evenementen vinden plaats in de 
grote kermistent die het hele ter-
rein van Café d’n Toel zal vullen. 
Zet Olland Kermis bij d’n Toel al-
vast in de agenda!

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

PHILIPS
LED-TV 40PFL5606
102cm Full-HD, 100 HZ, Pixel Plus HD; 
heldere en levendige Full-HD beelden, 
CI+ gecertificeerd, 3 HDMI-aansluitingen

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

ROXS 

  
   Uw rechterhand voor 
             de geschreven tekst

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

Tekstbalk visitekaartje def  02-07-2010  17:00  Pagina 1

Sint-Oedenrode

Bestel snel op www.onsbrabantnet.nl/sint-oedenrode

Profiteer 
tot 1 september 
van deze actie.

Eerste6 maandengratisdaarna vanaf€49,95/mnd

Internet Bellen Radio &
Televisie

Interactieve
Televisie  Elektrotechniek  Automatisering 

Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

www.PuurBasic.nl
St.Oedenrode 06-12215162
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HELMOND De Hoefkens 1B 

VEGHEL Gasthuisstr. 36 

DEURNE Molenstraat 7

Hele sperzie-
boontjes
Diepvriesspecialist 

zak à 1 kg.

van 2,35

voor.........

Frikandellen
Diepvriesspecialist 

doos à 20x70 gram

van 3,99

voor.........

Noordzee 
tongetjes
Diepvriesspecialist 

zak à 1 kg.

van 17,95

voor.........

Aardappel-
schijfjes
Lutosa

zak à 1 kg.

van 1,89

voor.........

Witte tuin-
boontjes
Diepvriesspecialist 

zak à 1 kg.

van 3,25

voor.........

Vleeskroket 20%
Diepvriesspecialist 

doos à 16x70 gram

van 4,99

voor.........

Gepaneerde
vissticks
Diepvriesspecialist 

zak à 10x100 gram

van 7,95

voor.........

Boerenroomijs
Diepvriesspecialist 

bak à 2,5 liter

van 5,69

voor.........

Vietnamese 
loempia’s
Diepvriesspecialist 

schaal à 8 stuks met saus

van 4,95

voor.........

Bami of nasi 
goreng
Welten

schaal à 400 gram

van 2,29

voor.........

Dikke frites
Lutosa

zak à 1 kg.

van 1,89

voor.........

Kipnuggets
Diepvriesspecialist 

doos à 1 kg.

van 6,95

voor.........

Cornet vanille
Diepvriesspecialist 

doos à 10 stuks

van 5,49

voor.........
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1,25

2,49

14,99

1,491,99

2,99

5,99

3,99

2,99

1,79

0,99

3,99

3,99

SPAARKAARTARTIKEL
GRATIS SOEPBALLEN 

500 GRAM
*TEGEN INLEVERING VAN 10 SPAARPUNTEN

Voeding met gezond verstand www.diepvriesspecialist.nl
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MET VOLLE MOND....
Brouwerij (2)

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Jaar in jaar uit bleef ik me met va-
kantiewerk als bierbrouwer ver-
dienstelijk maken. Er ging wel eens 
iets mis, hoor, maar dat overkwam 
ook de vaste brouwers regelmatig. 
Kranen verwisseld, afvoer vergeten 
te sluiten, temperatuur te hoog, de 
wort (moutnat) te ver ingekookt 
etc. etc. Sporadisch ging er een 
compleet brouwsel verloren, waar-
van een heel dorp een week lang dronken  had kunnen zijn. Af en 
toe liep alles op een hoop en had je drie brouwsels in diverse stadia 
onderhanden, maar als dan bijvoorbeeld de moutmolen verstopt zat, 
had je de hopbellen aan het dansen. Bedenk daarbij dat ’s zomers de 
temperatuur in de brouwzaal tot boven de 35°C kon oplopen, waarbij 
je kilometers op een dag aflegde, van de zolder naar de kelder, en u 
begrijpt dat wij aan het eind van de ploegendienst wel aan een koel 
glas bier toe waren, net als in die TV reclame. 
En toen kwam “der Max”. In zijn Alfa Romeo Giulia met Zwitsers 
kenteken, een voor die tijd jaloersmakend vette bolide, kwam hij sta-
ge lopen vanuit de Brauereischule. Thuis hadden ze een kleine maar 
goedlopende brouwerij in de buurt van Bern. Max was ondergebracht 
in het plaatselijke obscure hotel met dito eigenaar, ’n soort Fawlty To-
wers, maar dan in de niet-leuke versie.. Hij kreeg het derhalve hevig 
aan de stok met de louche uitbater. Zodoende zocht hij een ander 
onderkomen en kwam hij tenslotte bij mij en mijn vrouw terecht. Kost 
en inwoning. Vanaf dat moment werden we de beste vrienden. Wij 
hielpen hem om zijn verblijf zo aangenaam mogelijk te maken en hij 
leerde me de diepere ins and outs van het brouwersvak, de chemie en 
zo. Als we samen dienst hadden vlogen de vonken er af en waren we 
altijd precies op schema. Max had altijd de strenge Duitse leer van het 
“Reinheitsgebot” ondergaan, ook in Zwitserland vanzelfsprekend, en 
hij verbaasde zich over het feit dat onze én de Belgische brouwerijen 
voor een deel maïs gebruikten. Dat was nog in de tijd dat wij geen 
bier mochten exporteren naar die Duitse landen en, het moet gezegd, 
tegenwoordig is ons bier veel beter dan toen. Naast zijn stage hield 
Max zich voornamelijk bezig met het veroveren van Brabantse scho-
nen in diverse gradaties en van verschillende niveau’s. Ja, er heeft 
zelfs nog een Finse fee ’n tijdje bij ons gelogeerd. Overigens was hij 
altijd in voor een geintje. In het dorp van de brouwerij was een groot 
feest aangekondigd vanwege het zoveel-jarig bestaan van de harmo-
nie. Daartoe zou o.a. een hele os aan het spit worden gebraden, iets 
wat technisch en culinair gezien onmogelijk is, alleen al omdat het 
ene deel kort gegrild moet worden en een ander deel gestoofd. Maar 
goed, de direktie had aangeboden om het dier zolang in de koude 
lagerkelders op te slaan, alwaar het nog verder kon rijpen en gevrij-
waard werd van bederf. Dáár had Max natuurlijk lucht van gekregen 
en na de nachtploeg van vrijdag op zaterdag kwam hij met een hele 
kilo ossenhaas op de proppen. Helaas moesten de burgemeester, het 
harmoniebestuur en de overige hotemetoten het met een iets kleinere 
portie doen………
Wij aten er, denk ik, Stroganoffsaus bij.

Tournedos Stroganoff (4 pers.)

4 tournedos à 150 gram
1 bakje biologische champignons, 1 ui fijngesnipperd
2 tenen knoflook, 2 geroosterde paprika’s uit ’n pot
¼ room, 6 eetlepels kalfsfond (Petrushoeve)
1 eetlepel paprikapoeder, 1 eetlepel tomatenpuree
Paar druppels Worchestersaus, peper, zout

Snijd de champignons in plakjes en bak op hoog vuur aan. Haal ze, als 
ze mooi gekleurd zijn, eruit en fruit dan de ui lichtjes. Doe de cham-
pignons er weer bij evenals de paprika’s in blokjes, de gesnipperde 
knoflook en de tomatenpuree. Laat even smoren (ontzuren) en voeg 
dan paprikapoeder en de room toe. Laat de room zachtjes inkoken tot 
de saus dikker wordt en voeg dan de fond toe.
Proef af met Worchestersaus, peper en zout. Bak de tournedos naar 
believen. Ouderwets lekker, hoor!

De foto’s van…… Jan van Vreede
Op dit moment houdt fotoclub Rooi een expositie bij Odendael. Zowel beneden bij de receptie, als boven op 
de galerij heeft iedere fotograaf twee meter gekregen om werken neer te hangen. Speciaal voor DeMooiRooi-
Krant geven ze uitleg. Achter iedere foto zit immers een gedachte of een verhaal. In de allernieuwste editie, 
Jan van Vreede. Hij is een echte natuurliefhebber die er vaak samen met zijn vriendin of fotokameraden op 
uit trekt om foto’s te gaan maken. Jan is nu twee jaar lid, gewoonweg omdat hij op zoek was naar een leuke 
hobby. Het bleek een goede keuze. 

1 2

3

Foto 1, de kever:
“De naam van deze kever ken ik 
niet eerlijk gezegd. Ik vind wel dat 
de foto erg goed gelukt is. Je moet 
natuurlijk wel geluk hebben. Soms 
blijft zo’n beestje lang zitten, maar 
hij is ook vaak vlug weg. Dat ligt 
ook vaak aan het weer. De foto 
heb ik in Diependaal , waar ik vaak 
ga wandelen, gemaakt met een 
telelens. Daardoor is hij heel apart 
geworden. De compositie klopt 
ook. Er moet een bepaalde belij-
ning inzitten en dat klopt volgens 
mij aardig.”

Foto 2, de zwanen:
“Bij de fotoclub riepen ze al: ‘Hey, KLM’! Eigenlijk is dat ook zo, want het mooie aan deze foto is dat de ene 
zwaan opstijgt en de andere juist landt. Tijdens ons verblijf in Harderwijk heb ik deze foto gemaakt op het 
Veluwemeer. We hoorde dat er pelikanen waren. Die waren er niet, maar met deze zwanen was ik natuurlijk 
ook tevreden. Ik maak gewoon graag foto’s van levende wezens, dus het liefst van dieren en mensen. Ik heb 
er nooit van gehouden om foto’s van gebouwen te maken.”

Foto 3, het edelhert:
“Een paar keer per jaar ga ik met mijn vriendin in een schuilhut op de Veluwe zitten om er foto’s te maken. 
Ook deze foto is daar gemaakt, hoewel niet vanuit een hut, maar vanaf de weg. Het is in de bronsttijd, die nu 
ook weer voor de deur staat. Eigenlijk moet je daar eens gaan kijken. Over een paar weken staan er honderden 
fotograven naast elkaar in een lange rij met van die lange toeters. Dat is ook mooi om een foto van te maken, 
haha! Ik vind dit een prachtige foto. Kijk maar eens hoe scherp hij is!”

Kofferbakverkoop in Olland

Afgelopen zondag kon ieder zijn 
hart ophalen tijdens de kofferbak-
verkoop in Olland. Ruim dertig au-
to’s kwamen vanuit Tilburg, Eind-
hoven, Esch, Best, enzovoorts. De 
eigenaars stalden hun waar uit en 
zo ontstond er in een mum van tijd 
een snuffelmarkt die het dorps-
plein goed vulde. 

Met een fikse stortbui begon de dag 
helaas niet zo denderend, maar ge-
lukkig trok rond 9.30 uur de lucht 
open en werd het droog. Volgens 
bezoeker ‘H’ uit Olland, had het 

best nog drukker mogen zijn, maar 
was het wel gezellig. Veel fietsers 
die langsreden, stapten af en namen 
even een kijkje in de verschillende 
kramen. Er was dan ook van alles te 
koop. Kramen vol snuisterijen; boe-
ken, spelletjes, zelfs nog een aantal 
tuinstoelen en zelfgemaakte vogel-
kooien. Ook binnen in de Dorpsher-
berg kon je rondsnuffelen.

Na het nieuws van Pukkelpop uit 
Hasselt, zat de schrik er wel goed 
in. De hele dag werd de buienra-
dar dan ook goed in de gaten ge-

houden, maar het viel allemaal erg 
mee. Tot 15.15 uur. Toen werd 
er een flinke bui aangegeven en 
daarom besloten de verkopers hun 
boeltje bij elkaar te pakken. Zo 
kwam iets te vroeg een einde aan 
de kofferbakverkoop. En de bui…?  
Die kwam niet meer. Zo zie je maar 
weer, er is niks zo veranderlijk als 
het weer. Maar, ondanks de abrup-
te beëindiging, is toch menig waar 
van eigenaar gewisseld en was het 
gezellig druk. Volgend jaar eind au-
gustus is iedereen weer welkom bij 
de volgende kofferbakverkoop.

Kunst & cultuur
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Jeugdvakantieweek 2011
500 Kinderen houden nu nog meer van Holland

Afgelopen week werd de jeugdvakantieweek gehouden met als thema ‘Ik hou van Hol-
land.’ De hele week hebben de 500 deelnemende kinderen zich bezig kunnen houden 
met sport, spel en ander vermaak. Enkele BN’ers waren speciaal voor de gelegenheid 
naar Rooi gekomen om als teamcaptain het  ‘Ik hou van Holland’- spel te spelen.
 
Na een geslaagde sportieve start op maandag en dinsdag was er op woensdag het uitstapje. 
De kinderen van groep 5/6 vermaakten zich de hele dag in recreatiepark Steinerbos in Stein 
en de kinderen van groep 7/8 genoten van een dagje Duinrell in Wassenaar. Op donderdag 
werd er een fietstocht gehouden.  Op verschillende locaties in Rooi konden de kinderen 
door spelletjes wat wijzer worden over ons mooie land.  In sportzaal de Kienehoef werd er 
bij de ‘Wedden dat..‘- show van Mike-E en Spike-Y een daverende strijd gehouden tussen 
kinderen en leiding, die glansrijk gewonnen werd door de kinderen. Vrijdagmorgen werd er 
flink gezwommen in zwembad de Neul. Op vrijdagmiddag was de playbackshow, dit jaar 
vond die, vanwege de aanstaande sloop van sporthal de Streepen, voor het eerst in de Beurs 
plaats. Als vanouds werd daar gestreden om de eerste plaats, de Eriebokaal, vernoemd naar 
oud-kerngroeplid Erie van der Zanden. Na afloop werden enkele jubilerende kerngroepleden 
in het zonnetje gezet. Voor Paul van Wanrooy was dit de  10e jeugdvakantieweek en voor  
Roel en Marlou Jansen de 15e en tevens hun laatste. Voorzitter Eric Markgraaff  spant de 
kroon; Al 25 jaar zet hij zich vrijwillig in voor de jeugdvakantieweek. Een hele prestatie.

’s Avonds werd de week uitgeluid met een herrieoptocht, die eindigde op het evenementen-
terrein. Daar vond het laatste onderdeel van het “Ik hou van Holland”- spel plaats, compleet 
met rad van fortuin. Hierna was het voor de BN’ers tijd om terug te keren naar Hilversum. 

Het was wederom een zeer geslaagde week. Als kers op de taart werd deze week een 
cheque overhandigd door Bouwgroep van Stiphout. Namens de organisatie mocht voorzit-
ter Eric Markgraaff een cheque van maar liefst 2500 euro in ontvangst nemen. Gevonden 
voorwerpen zijn vanaf komende week op te halen in winkel van Trined, Borchmolendijk 20.

Al 25 jaar werkelijk alles 
over voor 

de jeugdvakantieweek!

Eric Markgraaff, 
bedankt voor al 25 jaar 

onbegrensde inzet!

Kerngroep Jeugdvakantieweek 
en alle andere deelnemende vrijwilligers

Bouwgroep van Stiphout sponsort jeugdvakantieweek.
Bouwgroep van Stiphout is al meer dan veertig jaar een begrip in Sint-Oedenrode en omge
ving. Het Rooise bedrijf vindt het belangrijk dat de jeugd in Sint-Oedenrode in beweging 
blijft. Daarom sponsort zij o.a. de jeugdvakantieweek. Directeur Jeroen van Stiphout: “De jeugd
vakantieweek en ook de zevensprong vind ik geweldige initiatieven. Ieder jaar kunnen vele 
Rooise scholieren meedoen aan een geweldig programma en ik vind het prachtig dat ik daar, na-
mens ons bedrijf, letterlijk mijn steentje aan kan bijdragen.”  Namens de organisatie mocht voorzitter 
Eric Markgraaff een cheque van maar liefst 2500 euro in ontvangst nemen.  Met dit bedrag konden 
de kinderen worden getrakteerd op een fantastische uitstapje naar Duinrell en Steinerbos.

Nogmaals BEDANKT voor deze geweldige dag…
Bernie de Brouwer

Team Café Van Ouds 
bedankt de volgende 

mensen voor een geweldige 
en fantastische 5e editie van 

de Elvis dag

Ook volgend jaar bent u weer van harte 
welkom op de zesde editie.

 (De popcorn en suikerspinkraam en het springkussen zijn 
niet op komen dagen. Excuses daarvoor)

Freia en Peter (It’s Elvis Time, fanclub)
Kapsalon Bella Plaza
American giftshop

Anita en Rogier Zimmerman(Arnhem)
Rob van der Steen (org. auto’s e.d.)

Omliggende collega’s horeca
Stephan Foolen (han en span diensten)

Alle personen met klassieke auto’s die dag
MooiRooi.nl / DeMooiRooiKrant (voor “mooi “redactioneel stuk)

Tv Meierij
Maria,Toon,Annelies en Rini (Rock’n’Roll dansers)

Firma Krans(Flora aankleding)
Hans van Rooij(AM Truck,�rma van de Bosch)

Carolien(beschilderingen op hout)
Remco(geluidsondersteuning,Party Time)

Wil Egelmeers (geluidsondersteuning,Guns Geluid)
Mark Elbers (vriend en SUPER zanger)

Freija Roos(zangeres)
Live bands; King Size Trio en Trash Hombres

Fabulous Fifties kleding(Anita en Ross)
Kim Balster(KB Fotogra�e)

René en Denise,heel veeeel geluk (huwelijksaanzoek)
Alle bezoekers

Hans van der Vleuten voor de fantastische foto van Graceland!!!
Personeel Van Ouds

En natuurlijk vergeet je altijd wel iemand!! Ook jij bedankt

Kijk voor meer foto’s op 
www.mooirooi.nl
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Fantastisch tennisevenement bij tennisvereniging 
Boskant
Op zondag 4 september 2011 is 
er een fantastisch tennisevene-
ment in  navolging op het zeer 
geslaagde jeugdevenement van 1 
juni jongstleden op het tennispark 
van tennisvereniging Boskant. 
Dus altijd al graag wat meer wil-
len gaan sporten? Of tennis je al, 
maar kan je nog wel wat tips ge-
bruiken dan bieden wij je nu een 
mooie gelegenheid om GRATIS 
tennisles te krijgen op zondag 4 
september a.s.! 

De lessen worden verzorgd door 
zeer bekwame tennisleraren. Deze 
promotiedag staat geheel in het 
teken van allerlei tennisactiviteiten.
Zowel leden als niet-leden (vanaf 
18 jaar) kunnen gebruik maken 
van deze speciale aanbieding. Heb 

je geen tennisracket dan ben je 
ook van harte welkom want wij 
zijn gaarne bereid om een racket 
aan je uit te lenen, zodat ook jij 
plezier kunt beleven aan deze leu-
ke sport. Ben je enthousiast ga dan 
naar www.tvboskant.nl vul het 
daarvoor bestemde formulier in en 
lever je antwoordenstrook in vóór 
28 augustus a.s. bij S. Verhagen, 
Meidoornstraat 18 in Boskant of 
per mail: 
s.verhagen@bouwburo3d.nl

Ook toeschouwers zijn natuurlijk 
van harte welkom op het sport-
park “De Scheken” in Boskant om 
gezellig te komen kijken en een 
leuke tennisdag te beleven. En na-
tuurlijk is er ook een lekker kopje 
koffie in het gezellige clubgebouw 

“De Esdoorn”. 
Afhankelijk van het aantal inschrij-
vingen zal dit evenement een hele 
dag of een halve dag in beslag ne-
men. Je krijgt daar natuurlijk z.s.m. 
van ons bericht over. Let op: meld 
je wel tijdig aan.
Tijdens deze promotiedag kunnen 
zowel de nieuwe jeugd als senioren 
zich inschrijven voor een speciale 
najaarsactie: 
Nieuwe jeugdleden: Gratis tennis-
les tot het einde van dit jaar.
Senioren: Betaalde tennisles en 4 
maanden gratis lidmaatschap.

Tennisvereniging Boskant hoopt 
velen van jullie te zien op zondag 
4 september a.s. op het tennispark 
van TV Boskant, clubgebouw: 
“De Esdoorn”

Start Ollandse biljartkampioenschappen 2011
Vanaf maandag 29 augustus 2011 
wordt met 66 deelnemers gestart 
met de 22e editie van de Ollandse 
biljartkampioenschappen libre 
vanuit café De Dorpsherberg en 
café D’n Toel. Na een zeer ge-
slaagd kampioenschap van vorig 
jaar, met als Ollands biljartkam-
pioen Mark Verhagen, gaat de 

wedstrijdleiding ook dit jaar haar 
uiterste best doen om de 22e edi-
tie net zo succesvol te laten zijn. 

De wedstrijden worden doorgaans 
op maandagavond gespeeld. Na 
de voorronden is de halve finale 
op maandagavond 12 december 
in café D’n Toel. De finale staat ge-

pland op vrijdagavond 16 decem-
ber in café De Dorpsherberg.  De 
wedstrijdleiding wenst de deelne-
mers en in het bijzonder de nieuwe 
deelnemers een goed, sportief en 
succesvol toernooi toe. Iedereen 
is vanaf 29 augustus op de speel-
avonden van harte welkom in de 
cafés De Dorpsherberg en D’n Toel. 

18e plaats voor Erwin Delisse in Triathlon Veenendaal
Afgelopen zaterdag heeft Erwin 
deelgenomen aan de Olympische 
Triathlon van Veenendaal, tevens 
een NK wedstrijd voor de mas-
ters. In een sterk deelnemers veld, 
met diverse Nederlandse toppers, 
moest er 1,5km gezwommen wor-
den, 40km fietsen en 10 km lopen.

In zijn serie werd er met 80 deel-
nemers tegelijk gestart en na 21:29 
min. kwam Erwin als 17e uit het wa-
ter, tijdens het fietsen wist hij toch 
nog een aantal deelnemers in te ha-
len en werden de bijna 39km fietsen 
in een tijd van 57:18 min. afgelegd, 
tijdens het lopen begonnen de benen 
toch wat zwaar te worden, waardoor 
de 10km lopen in een tijd van 39:58 
min werden afgelegd. In zijn serie 

eindigde Erwin op een 13e plaats en 
in het totale klassement op een 18e 
plaats, in een tijd van 2:01:30. Helaas 
kon Lex Habraken wegens ziekte niet 
deelnemen aan deze wedstrijd.

Veldtoertocht TWC Dommeldal
Op zondag 18 september a.s. 
houdt Trim Wieler Club Dom-
meldal uit Sint-Oedenrode een 
veldtoertocht. De tocht over een 
afstand van 25, 35, 45 of 60 kilo-
meter wordt verreden in de bossen 
van Best, Son en Breugel, Laar-
beek en Sint-Oedenrode. De route 
is in duidelijke samenspraak met 
Staatsbosbeheer en de gemeente 
bepaald en hiervoor is dan ook vol-
ledige toestemming verkregen. De 
tocht wordt onder auspiciën van 
De Nederlandse Toer Fiets Unie 
georganiseerd. De route wordt op 
een duidelijke manier met fel ge-
kleurde kunststof pijlen aangege-
ven, zodat het voor iedereen dui-
delijk is hoe de route loopt.

De route gaan nog meer als voor-
heen over onverharde paden. 
Tijdens de tocht is er nog gele-
genheid om te kiezen voor de te 
fietsen afstand. Halverwege de 
tocht is er een pauzeplaats waar 
de deelnemers onder het genot 
van een drankje en een hapje bij 

kunnen komen van hun inspan-
ningen. Voor de deelnemers aan 
de langste route is er zelfs een 
tweede pauzeplaats ingericht. Na 
afloop van de tocht is er de moge-
lijkheid om de fiets af te spuiten op 
een speciaal daarvoor aangelegde 
afspuitplaats. Ook is er bij de start-
locatie een EHBO-er aanwezig om 
eventuele pechgevallen te helpen. 
Inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro 
voor leden van de NTFU en 4,00 
euro voor niet leden, ongeacht 
welke afstand men fietst. Start en 
finish vinden plaats bij de Vresselse 
Hut aan de Vresselseweg 33 tus-
sen Son en Breugel en Nijnsel. 

Starten kan vanaf 8.30 uur en 
10.00 uur. De startlocatie wordt 
doormiddel van bebording vanuit 
de invalswegen duidelijk aangege-
ven. Auto’s kunnen aan de over-
kant van de startlocatie op aan-
wijzing van de organisatie worden 
geparkeerd. Aan de wandelaars, 
mensen die hun hond uitlaten en 
andere gebruikers van het bos 

wordt vriendelijk gevraagd reke-
ning te houden de extra drukte 
in de bossen op zondagmorgen. 
Voor meer informatie over de 
veldtoertocht kunt u terecht op 
telefoonnummer: 0413-479847 of 
op www.twcdommeldal.nl.
De vereniging heeft ook een vaste 
mountainbikeroute aangelegd in 
de Vresselse bossen tussen Nijn-
sel en Mariahout van ca. 33 km. 
lengte. Deze route wordt maande-
lijks gecontroleerd door leden van 
de vereniging om te kijken of er 
mankementen zijn. Boomtakken en 
overhangende bramentakken wor-
den verwijderd en kapotte of ont-
brekende routebordjes worden dan 
vervangen, zodat het voor iedereen 
die gebruik maakt van de route dui-
delijk is hoe de route loopt. Start-
punt van de “Vresselaarroute” is 
eveneens de Vresselse Hut.

Wilt u meer informatie neem dan 
contact op met het secretariaat op 
telefoonnummer
0413-479847.

Nieuwstraat 45  

5691 AB  Son en Breugel

T. 0499 - 460 222 

F. 0499 - 460 975

info@sonnerie.nl 

www.sonnerie.nl

Hotel 
•

Brasserie
•

Zalen

ACTIVITEITEN AGENDA

Op zondag 11 september 2011 organiseren 
wij voor het 9e opeenvolgende jaar het 
Sonnerie Open golftoernooi op de prachtige 
18 holes baan van ‘Het Golfpark Almkreek’. 
Geheel verzorgde dag incl. ontvangst met 
kof e, vervoer van en naar de golfbaan, 
lunch, greenfee, 3 consumpties na de 
wedstrijd, feestavond met buffet, 
drankjes en mooie prijzen. Inschrijving 
via de receptie.

Zondag 11 september
Open Golftoernooi

We starten de tafelbrunch met een goed 
gevulde runderbouillon, waarna we 
diverse belegde broodjes, kruidenroerei, 
quiche en worstenbroodjes serveren. 
Als afsluiting van de brunch serveren we 
diverse lekkere minigebakjes. Gedurende 
de tafelbrunch wordt er voor kof e en 
thee gezorgd.

Iedere zaterdag & zondag
Tafelbrunch

110,00 p.p.

Volwassenen  21,50 
p.p.

Kinderen t/m 12 jaar 12,00 
p.p.

Hertog Hendrikstraat 1b

Stenen vogel met plantje  
slechts      €1,99

Lavendel     
per bak      €2,99

Gladiolen    
per bos      €1,50

Roosjes     
per bos      €1,99

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Marijnenstraat 19, 5491 CT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Genieten van 
heerlijk zomerfruit 

 
van  Blauwebes, 

Framboos , en Rodebes
 

open werkdagen 
van  12.00 tot 18.00 uur 

op zaterdag 
vanaf 9.00 uur 

Roest 2a, Olland 
Sint-Oedenrode

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104



Woensdag 24 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe32 

GENIETEN ALS EEN KEIZER!

U kunt wonen als een keizer in villapark De Scheifelaar II, het uitgebreide plan 
dat nu ontwikkeld wordt aan natuurgebied het AA-dal in Veghel. 
De kavels van De Scheifelaar II bieden tal van mogelijkheden om uw woning helemaal 
zelf te ontwerpen, te bouwen en in te delen. Kiest u liever voor een reeds ontwikkelde woning 
waarvan de indeling nog vrij te bepalen is? Ook dan biedt dit project uitkomst met de deelgebieden Aurelius en Advidius. 
Kortom: wat uw wens ook is, in villapark De Scheifelaar II creëert u uw woning geheel volgens uw wensen.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Judith van Zutphen van Bouwbedrijf van de Ven, tel. (0413) 36 69 33,
mail naar  info@descheifelaar2.nl of kijk op www.wonenalseenkeizer.nl

Nu extra 
aantrekkelijk met 

inruilmogelijk-
heden en belasting  -

voordeel! 

Villapark De Scheifelaar is een initiatief van de gemeente Veghel en Bouwbedrijf van de Ven.

• Landelijk wonen aan het AA-dal. 

•  Een ruim opgezet en hoogwaardig 

inrichtingsplan. 

•  Het grootste villapark van Noord-Brabant.

• Diversiteit aan vrije kavels en patiovilla’s. 

•  Wonen op een steenworp van 

centrum Veghel. 

• Veel ontwerpvrijheid van uw woning.

•  Voor de snelle beslisser een BTW voordeel 

op uw grondprijs.

Villapark De Scheifelaar II biedt:

Aurelius Advidius

Gelegen in het hart van het villapark. Modern, maar volledig geïnspi-

reerd op de vernuftige architectuur van de Romeinen. Elke villa ligt op 

een kavel van ± 425 m² met een 

vrij in te delen leefoppervlakte 

van 300 m², compleet met tuin 

rondom de villa. 

Keizerlijk wonen in 
een veilige omgeving

Patiovilla’s 
vanaf     689.000,-

Riant wonen 
naar eigen wens

Bungalows vanaf  
342.000,-

Vrij indeelbare patiobungalows met een ruime woonkamer en een leefkeuken 

die in verbinding staat met de grote tuin. Naar keus wordt de patiobungalow 

uitgerust met garage of berging met bijkeuken. De 28 patiobungalows staan 

op kavels van ruim 300 m² met een leefoppervlakte van 160 tot 180 m².

ONTDEK VILLAPARK
DE SCHEIFELAAR II IN VEGHEL 
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Doelpuntenregen in Keldonk
Eindelijk neerslag waar je niet echt 
nat van wordt! De bekerwedstrijd 
van Boskant 1 tegen Keldonk 1 le-
verde maar liefst 10 doelpunten op!

De eerste bekerwedstrijd van Bos-
kant, uit tegen Keldonk eindigde 
in 4-6. Een overwinning voor de 
bezoekers dus. Met een score van 
4 resp. 6 doelpunten zou elk team 
tevreden moeten zijn. Omgekeerd 
zullen beide trainers zich nog wel 
eens achter de oren krabben om 
de gemakkelijke manier waarop 
sommige doelpunten werden 
“weggegeven”.

De thuisclub kende een vliegen-
de start. Door doelpunten in de 
7e minuut (Robin Knapp na een 
snelle counter) en in de 9e mi-
nuut (goede aanval door de mid-
den, afgemaakt door Koen van 
Deurzen) keken de bezoekers al 

binnen 10 minuten tegen een 2-0 
achterstand aan. In de 26e minuut 
kopte Pieter vd Warenburg de 
aansluittreffer tegen de touwen: 
2-1. Voor rust bleef het daar bij. 
Boskant kwam wat gretiger uit de 
theepauze en wist al na 6 minuten 
via een droge knal van Jan Wou-
ters de gelijkmaker te produceren: 
2-2. Vier minuten later wist hij, 
na goed doorzetten van Maikel 
Merks, opnieuw het doel te vin-
den: 2-3. Slechts 1 minuut duurde 
de vreugde, toen Ronald Vervoort 
een voorzet van rechts ineens bin-
nen volleerde: 3-3. In de 60e mi-
nuut kwam Keldonk opnieuw op 
voorsprong. Na een lichte overtre-
ding binnen de 16 ging de bal op 
de stip. Een eitje voor Mark vd Lin-
den die de stand daardoor op 4-3 
bracht. Lange tijd was de wedstrijd 
in evenwicht, alhoewel Keldonk 
met enkele goede schoten dicht 

bij een 5e treffer was.  Maar dank-
zij enkele prima reddingen van 
Boskant doelman Erwin Brouwers 
veranderde er voorlopig niets aan 
die stand. Dat gebeurde pas in de 
laatste 6 minuten van de wedstrijd. 
In 84e minuut belandde de bal na 
doorzetten van Jan Wouters bij 
Pieter vd Warenburg die simpel 
binnentikte: 4-4, in de 86e minuut 
kwam Boskant op voorsprong toen 
Frank Konings een voorzet van 
rechts binnenkopte: 4-5 en 1 mi-
nuut later tekende Jan Wouters uit 
een vrije trap voor de eindstand: 
4-6. Gisteren heeft Boskant 1 thuis 
gespeeld tegen Boekel Sport, aan-
staande zaterdag staat alweer de 
laatste bekerwedstrijd op het pro-
gramma, uit tegen Venhorst 1.

Meer info over voetbalvereniging 
Boskant vindt u op de Boskant site: 
www.vvBoskant.nl 

Voorbereiding Ollandia gaat verder
Met een aantal trainingen en een 
3-2 overwinning in de oefenwed-
strijd tegen Nederwetten en een 3-0 
uitoverwinning in de beker tegen sv 
Brandevoort is Ollandia de voorbe-
reiding voortvarend begonnen, maar 
sterkere tegenstand kreeg Ollan-
dia in de 2de bekerwedstrijd tegen 
DVG, de kampioen van het  vorige 
seizoen in de klasse van Ollandia. 

Zaterdag moet Ollandia voor de 

laatste poulewedstrijd in de beker 
op bezoek in Boerdonk om daar 
om 18.00 uur aan te treden te-
gen het plaatselijke vaandelteam. 
Op dinsdag 30/8 speelt Ollandia 
dan op sportpark de Zwaan aan de 
Vinkelsestraat 108A in Vinkel nog 
een oefenwedstrijd tegen EVVC. 
Na een 1-1 gelijkspel in de 1ste uit-
wedstrijd spelen Ollandia 2 en de 
Dames op donderdag en zondag 
nog  thuiswedstrijden voor de be-

ker. Voor oefenwedstrijden van de 
Ollandia 3 en 4 zie de publicatie-
borden en de Ollandia site. Zater-
dag begint ook alle jeugd met hun 
bekerprogramma. Hierbij speelt de 
D, E en F hun 1ste bekerronde in de 
vorm van het toernooi voor Zwalu-
wen Jeugd Actie, waarbij ze een bij-
drage leveren aan het sporten voor 
gehandicapte kinderen. De B1 en 
C1 spelen zaterdag en woensdag 
31/8 eveneens voor de beker.

Rhode – Handel 3-1
Rhode won het eerste bekerduel te-
gen Handel met 3-1. Rhode begon 
niet slecht en creëerde in de begin-
fase al meteen een aantal kansen, 
o.a. door Tim Stewart en via een 
fraai schot van Jesse Essens. 

In de 25e minuut was het wel raak, 
Tim Stewart bracht de stand op 
1-0. Na de rust werd Rhode wat 

slordiger en zo kreeg Handel ook 
een paar kansen. De beste kans 
was toch weer voor Rhode. Bau-
ke van de Velden werd gevloerd, 
maar de strafschop werd door 
de doelman van Handel gestopt. 
Maar niet veel later vielen de doel-
punten toch. Tim Stewart scoorde 
in de 77e minuut na een fraaie 
aanval de 2-0 en in de 80e mi-

nuut ook nog de 3-0. Nauwelijks 
een minuut later scoorde Handel 
tegen, uit een onmogelijke hoek 
verdween de bal toch nog in het 
doel. Afgelopen dinsdag speelde 
Rhode tegen DSV uit St. Antho-
nis en komende zaterdag wordt de 
laatste wedstrijd uit de 1e ronde 
gespeeld, Rhode speelt dan thuis 
tegen Elsendorp, aanvang 18 uur.

Bromfiets, Motor, Auto,  
Aanhangwagen én Caravantraining!

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode

Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Tel.: 0413 - 471471

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

1991  20 JAAR  2011

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

Wij zijn weer terug van vakantie!

Lever deze foto in en ontvang 20% korting op
 zaterdag 27 en zondag 28 aug. (Hartemert)

* vraag naar de voorwaarden

Dio de Vlinder, Molenstraat 24, 
5482GB Schijndel, 073-5475207

VV Nijnsel voortvarend van start
In de eerste poulewedstrijd van de 
bekercompetitie in een reeks van 
drie is Nijnsel goed uit de startblok-
ken gekomen. In de thuiswedstrijd 
tegen WEC uit Wijbosch behaalde 
Nijnsel  een goede 5-1 overwinning. 

Na het missen van enkele opgeleg-
de kansen door Nijnsel waren het 
verrassend de gasten die de score 
opende.  Niet lang daarna kon 
Michael Smits voor Nijnsel de ge-
lijkmaker aantekenen.  Hierna was 
het de beurt aan Lars van Zutphen 

om Nijnsel op een 2-1 voorsprong 
te zetten. Voor rust bouwde Nijn-
sel de voorsprong uit naar 4-1 door 
doelpunten van Nick Dortmans en 
Erwin Dortmans.
In de tweede helft waar verder wei-
nig meer gebeurde bepaalde Toby 
Verhoeven de eindstand op 5-1.
Dinsdag 23 augustus speelt Nijn-
sel uit tegen RKPVV uit Helmond. 
RKPVV verloor de eerste wedstrijd 
met 4-1 van Irene uit Gemonde. 
Zaterdag 27 augustus speelt Nijn-
sel in Gemonde de laatste poule-

wedstrijd tegen Irene. Deze wed-
strijd in Gemonde begint om 18.00 
uur. Nijnsel 2 wist ook haar eerste 
poulewedstrijd in winst om te zet-
ten. WEC 2 werd thuis met 5-3 
verslagen 

Nijnsel F2 naar Rhode
Woensdag 31 augustus
Nijnsel B1 – Boskant B1 18.30 u, 
Nijnsel MB – Rhode MB 18.30 u.
Voor de laatste informatie kunt u 
natuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Romy Berteling reserve-kampioen dressuur  
Op de Brabantse Kampioenschappen voor ponyruiters in De Mortel hebben Romy Bertelink en haar pony 
Wendy het reservekampioenschap behaald in de klasse A-L1 dressuur. Een hele mooie prestatie. 

B&D Sfeerbeheer
voor al uw beveiligingswerkzaamheden

www.b-d-sfeerbeheer.nl
06-11133485

Leveren en plaatsen van 
alle soorten enkel glas en 
isolatieglas, tijdelijk met 
6% btw op arbeidsloon.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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Martien Rovers 
blij met TotalFysio

Per abuis hebben we vorige week de 
verkeerde foto geplaatst bij de tekst 
over Martien Rovers. Hij sport bij 
HealthCity en is onder behandeling 
geweest bij TotalFysio. Martien is zeer 
content met de wijze waarop hij gehol-
pen is. Hij heeft geen klachten meer.

Weeralarm voor Brabantse Kampioenschappen
Afgelopen weekend werden de 
Brabantse Kampioenschappen ver-
reden in de Mortel. Vanwege het 
slechte weer op zondag 14 augus-
tus is de finaledag van de pony’s 
verreden op vrijdag 19 augustus.

Nina van Enckevort wist met Mr. 
Ewald, na een mooie barragerit, 
beslag te leggen op de 5e plaats 
in de klasse CB. Op zaterdag werd 
er gestreden voor een startplaats 
op zondag. Prachtig weer en een 
mooi wedstrijdterrein. Van de 
springruiters wist Linda van Gastel 
in de klasse B beslag te leggen op 
de 2e plaats met Vanitha Z. Su-
zan van Gastel plaatste zich in de 
klasse L op de 2e plaats met Har-

mony en op de 9e plaats met Boo-
gie Woogie. Van onze springruiters 
mochten de volgende springruiters 
op zondag terugkomen: Linda van 
Gastel, Suzan van Gastel, André 
van Hooft, Eline Peters, Noortje en 
Monique Gevers.

Van de dressuurruiters wist Ma-
rieke Siertsema zich als 2e te plaat-
sen met Zarotte in de klasse Z1 en 
daarmee had ook deze combinatie 
een startplaats voor zondag.
Op zondag wist Suzan van Gastel 
in de klasse L beslag te leggen op 
de 7e plaats met Harmony en de 8e 
plaats met Boogie Woogie, gevolgd 
door Eline Peters op de 9e plaats 
met Balinda. In de klasse M plaatste 

Suzan zich als 6e met Apple.
Marieke Siertsema startte met Zarotte 
in de klasse Z1 en wist hier het hoogst 
haalbare te scoren: de 1e plaats. ‘s 
Middags zou de overkamping plaats-
vinden voor de dressuurruiters...
En toen werd het weeralarm afge-
kondigd; code oranje. Helaas voor 
alle ruiters die nog moesten rijden 
en voor de organisatie. Iedereen 
werd verzocht het terrein voor half 
4 te verlaten. Met als gevolg dat er 
geen dressuur- of springkampioe-
nen zijn voor de klasse Z.
Voor de afvaardiging naar de 
KNHS Kampioenschappen in Er-
melo in september mogen weg: 
Suzan van Gastel, Eline Peters en 
Marieke Siertsema.

Rooise renners rijden ook internationaal

Van zaterdag 20 augustus t/m 28 
augustus nemen Kobus Hereijgers, 
Guus Schoth, Thomas Polak, 
Jeroen Rombots, Wouter van 
Roosmalen en Roy van Heeswijk 
deel aan de Ronde van Frans 
Guyana, een 9-daagse wielerwed-
strijd van 1180 km in Zuid Amerika. 
Frans Guyana is een land dat tus-
sen Brazilie en Suriname in ligt. 
Voor het land is dit het grootste 
sportevenement van het jaar, elke 
dag de laatste 2 uur live op TV (zie 

site RFO) en 's avonds een echte 
avondetappe met de plaatselijke 
Mart Smeets.

Op zaterdag 20 augustus werd 
de eerste etappe van de Tour cy-
cliste de Guyane verreden over 
137 kilometer. Vier renners van de 
oorspronkelijke kopgroep van 18 
man konden nog vooruit blijven 
en bereikten met ongeveer 1'30" 
de eindstreep. Roy van Heeswijk 
maakte in eerste instantie nog deel 

uit van de kopgroep maar viel la-
ter terug in het peloton waar de 
meeste renners van WV Schijndel 
zaten. Allen hadden ze last van 
de hoge temperatuur in het Zuid-
Amerikaanse land. Thomas Polak 
won in het begin van de wedstrijd 
een tussensprint en was zeer actief 
en mag daardoor op zondag de 
blauwe trui aantrekken. Er zijn in 
totaal 7 truien te verdienen.

Diest(B) /  Nuenen
Chipo Banda behaalde in Diest(B) 
op zaterdag 20 augustus in een 
wedstrijd voor elite en beloften 
een 42e plaats. En Frank Lathou-
wers behaalde op zondag 21 aug 
in Nuenen een 26e plaats.

Herentals(B) / Hoogstraten(B).
Diverse junioren van WV Schijndel 
namen op zaterdag 20 augustus 
deel aan een wedstrijd in het Bel-
gische Herentals. In het peloton 
werd Erik Lathouwers 40e en San-
der Schuurmans 62e. Voor Sander 
was dit weer zijn eerste wedstrijd 
na een sleutelbeenbreuk eerder in 
dit seizoen. Een dag later werd Erik 
in het Belgische Hoogstraten 29e.

Argo
Komend weekend wordt er door 
Argo deelgenomen aan de 80e Dop-
harma Open Water Wedstrijd De 
Warande in het Wilhelminakanaal te 
Oosterhout. Aanvang zaterdag om 
9:45 uur en zondag om 10:00 uur.

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

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

Boskant/Concordia speelt eerste oefenwedstrijd

Over twee weken staat de eerste 
competitiewedstrijd voor Bos-
kant/Concordia op het program-
ma. Vanaf Maart zijn de senioren 
teams van Boskant en Concordia 
al samen aan het trainen. Afgelo-
pen zondag was het daarom tijd 
voor de eerste krachtmeting in 
een oefenwedstrijd.

De eerste helft van de buitencom-
petitie zal de selectie haar thuis-

wedstrijden spelen op sportpark 
“De Esdoorn”  in Boskant. Zon-
dag ontvingen ze daar dan ook 
het 1e en 2e team van topklasser 
Be Quick. Het tweede maakte een 
erg goede indruk en verraste met 
de goede afstandschoten. Zij won-
nen deze eerste oefenwedstrijd 
met 12-9. Hierna was het de beurt 
aan het eerste team. De dames 
hadden nog wat moeite om elkaar 
te vinden en de mooie combinaties 

die ze op de trainingen laten zien 
bleven nog even uit. Be Quick was 
nog een maatje te groot. 
Komende week staan er voor de 
selectie weer een aantal oefen-
wedstrijden op het programma, 
waaronder donderdag de uitwed-
strijd tegen de Nederlandse veld-
kampioen Spes. Een druk en mooi 
programma voor de dames rich-
ting de start van de nieuwe veld-
competitie.

Ruud Middel Rally Team goes België

Voor het eerst in het 6 jarig be-
staan steekt het Ruud Middel Ral-
ly Team de grens over. Op zondag 
28 augustus 2011 zal het team 
aan de start staan van de Short 
Rally Kasterlee. Deze voor de 7e 
maal georganiseerde short rally 
wordt verreden nabij Kasterlee en 
Retie in België en omvat ruim 59 
wedstrijdkilometers, waarvan 
5 % onverhard.

Onder de circa 100 deelnemers is 
traditioneel een zeer groot aantal 

Nederlandse equipes. Uiteraard 
rijdt Ruud weer in de door HAP 
automaterialen te Veldhoven en 
Autotaalglas Helmond gespon-
sorde gele Fiat Seicento Sporting. 
Ditmaal zal voor het eerst Terry 
Hinsen op de navigatorstoel plaats 
nemen. Terry is geen onbekende in 
rallysport, zo won hij in 2010 de 
Peugeot 205 Cup.

Ondanks dat het de eerste samen-
werking tussen Ruud en Terry is, 
verwachten zij een goede wed-
strijd neer te kunnen zetten. De 
eerste deelnemer start zondag-
ochtend om 9.00 uur. De finish 
is rond 17.00 uur gepland. Meer 
informatie over het Ruud Middel 
Rally Team vindt u op www.ruud-
middelrallyteam.nl.

Kossen | Design

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

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl

 [info@pixelboxdesign.nl]

desIg“Van ontwerp tot realisatie van al uw gedrukte en digitale media”
                           Ruud van de Pol

pixelbox 

Thinking outside the box

desIgn //webdesign  //webhosting  //graphic design
www.pixelboxdesign.nl [info@pixelboxdesign.nl]

desIg

Komende weekend: 
Koningschieten

Aankomend weekend vindt op het 
gildeterrein aan de Ollandseweg 
123 het driejaarlijkse Koningschie-
ten plaats van het Sint-Jorisgilde. 
Vanaf 14.00 uur starten de wed-
strijden. Gerard van den Nieuwen-
huijzen werd de afgelopen keer 
koning. Frans van den Oever is de 
keizer van het Sint-Jorisgilde. 
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Jan Roelofs terug in de top 10 op een nat Spa

De tiende ONK-wedstrijd van het 
seizoen werd verreden op een nat 
circuit van Spa-Francorchamps. 
Na een redelijke kwalificatie, wist 
Jan tijdens de natte wedstrijd een 
uitstekende 10e plaats te behalen. 

Tijdens de eerste kwalificatietrai-
ning op de zaterdagochtend was 
de baan nat. Jan mocht dan ook 
aan de regenafstelling gaan wer-
ken, indien de wedstrijd ook op een 
natte baan verreden zou worden. 
Het gevoel met de motor op de 
natte baan werd steeds beter, en 
zodoende kreeg Jan voldoende ver-
trouwen om het tempo per ronde 
weer op te schroeven.
De tweede training werd verreden 
op een opdrogende baan. Voor-
afgaand aan de training moest de 
keuze worden gemaakt of Jan met 
regen- of met droogweerbanden 
zou vertrekken. Een moeilijke keuze 
omdat men vanuit de pits niet kon 
zien hoe de baan er achter op het 
circuit bij lag. Vlak voor de start van 

de training be-
sloot Jan de gok 
te wagen, en liet 
monteur Theo de 
slicks monteren.
Achteraf bleek dit 
de juiste keuze, 
en kon Jan met 
enige terughou-
dendheid zijn 
tempo per ronde 
verhogen. Gedu-
rende de training 
stond hij regel-

matig binnen de top tien, echter 
werd Jan als eerste afgevlagd waar-
na nog diverse rijders achter hem 
hun tijd verbeterde zodat Jan iets 
terugzakte en vanaf een redelijke 
15e startpositie mocht vertrekken.  

Op zondag stond de race voor de 
Dutch Supersport rond de klok van 
half twee op het programma. Na 
een hele nacht en ochtend gere-
gend te hebben, werd er dus ge-
start op een natte baan. Nadat Jan 
bij de start goed weg kwam, werd 
hij opgesloten in de eerste bocht 
waardoor hij een viertal plaatsen 
toe moest geven. Na een tweetal 
ronden afgetast te hebben, besloot 
Jan de aanval in te zetten op de 
coureurs voor hem. Het vertrou-
wen groeide met de ronde, en Jan 
kwam langzaam maar zeker steeds 
verder naar voren. Een tweetal 
ronden voor het eind pakte Jan 
zelfs even de tiende positie, maar 
werd direct terug verwezen naar 
plaats elf. De laatste twee ronden 

besloot Jan zich op te maken voor 
een ultieme uitrem actie bij de 
laatste chicane. Met de finishvlag 
in het zicht remde Jan zich bij de 
laatste bocht naast zijn concullega, 
maar hij merkte vlak voor het in-
sturen van de bocht dat de motor 
niet meer voldoende afremde en 
moest daardoor rechtuit sturen. 
Bij het afsnijden van de chicane 
bleek de motor in zijn neutraal te 
staan. Jan schakelde de motor snel 
weer in de eerste versnelling, maar 
moest vanwege het afsnijden van 
de chicane de gepasseerde col-
lega voorbij laten gaan, en kwam 
zo als elfde over de finish. Nadat 
een Belgische rijder voor hem ge-
diskwalificeerd werd, behaalde Jan 
zijn eerste top tien resultaat op een 
natte baan.

Jan Roelofs over de wedstrijd
‘Na een goede start kwam ik bij de 
eerste bocht wat in het gedrang. 
Echter heb ik daarna een goede 
opbouwende race gereden. Elke 
ronde waren er gevechten, en 
werd meerdere malen van positie 
gewisseld. Doordat monteur Theo 
vlak voor de wedstrijd de motor 
nog had aangepast, kon ik scherp 
rijden en had een goede weglig-
ging. Helaas mislukte de inhaalac-
tie bij de laatste bocht, maar kan 
met een zeer tevreden gevoel te-
rug kijken op deze natte wedstrijd.

De volgende en voorlaatste wed-
strijd is in het weekend van 27 & 28 
augustus op het TT- circuit in Assen.

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

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

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

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

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

 Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

GRATIS PARKEREN

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

WILT U GOED SLAAPADVIES?

maak een afspraak!

Clubkampioenschappen De Klutsers

Op zondag 21 augustus zijn de 
clubkampioenschappen doublet-
ten gehouden bij Boulesvereni-
ging De Klutsers in Nijnsel. 11 
Koppels hadden zich aangemeld 
voor de titel kampioen 2011. 

Door indeling in 2 poules werden 
in de voorronde 4 wedstrijden ge-
houden. De als eerste en tweede 

geëindigden gingen over naar de 
halve finale. Dat waren Sien Raa-
ijmakers/Marijke Hurkmans, Diny 
van Esch/Harrie Raaijmakers, Ad 
Hurkmans/Frans vd Velden  en 
Stien van 't Hof/Martien Versant-
voort. De koppels Sien/Marijke en 
Stien/Martien wisten de halve fi-
nale met glans te doorstaan waar-
na beide het tegen elkaar moesten 

opnemen in de finale. Koppel Sien/
Marijke bood lang weerstand aan 
de tegenstander maar uiteindelijk 
moesten zij zich overgeven aan 
het toch sterkere koppel Stien van 
't Hof en Martien Versantvoort. Zij 
waren de grote winnaars met een 
uitslag van  13-10. Een zeer leuk 
toernooi op een van de weinige 
zomerse dagen dit jaar.   

Dioscuri opent seizoen
De vakantie is weer voorbij en dat 
betekent dat ook wij weer van 
start gaan met een actief seizoen! 

Turnen:
De wedstrijdgroep begint op dins-
dag 23 augustus in Veghel. De re-
creanten beginnen op vrijdag 26 
en zaterdag 27 augustus in Sport-
hal De Kienehoef. 
G-Groep:
Dioscuri heeft ook danslessen voor 
jonge verstandelijke gehandicap-
ten. Tijdens deze lessen staat het 

plezier in het bewegen centraal.Zij 
beginnen woensdag 24 augustus 
om 18.30 tot 19.30 in de gymzaal 
van basisschool eerschot. 
TotalBody:
Bewegen op moderne muziek om 
de conditie en het figuur te verbete-
ren. Men hoeft geen moeilijke pas-
jes aan te leren. Deze groep begint 
op woensdag 31 augustus (week 
later dan anderen) van 09.00u tot 
10.00 uur in Sporthal De Kienehoef. 
De lessen zijn op basis van inloop en 
kosten € 3,50 per keer.

TE KOOP:

-	 Ruime	hoekwoning
-	 Vrij	uitzicht	voor-	en	achterzijde
-	 Op	rustige	locatie
-	 Woonopp.:	160m2

-	 Perceelopp.:	369m2	

Ruime	doorzon	woonkamer	met	
openslaande	tuindeuren,	half	
open	keuken	met	diverse	inbouw-
apparatuur.	Beide	v.v.	hardstenen	
tegelvloer	met	vloerverwarming.
Bovenverdieping;	3	slaapkamers	
(resp.13m2,	12m2,	6m2),	ruime	bad-
kamer	(v.v.	vloerverwarming)	met	bad	en	inloopdouche,	separaat	toilet.
Vaste	trap	naar	zolderverdieping;	mogelijkheid	om	2	ruime	slaapkamers	te	
creëren.	Nokhoogte	4,5m.
De	woning	heeft	een	vrijstaande	garage	met	carport	met	over	de	volle	
lengte	een	zolder.
De	gehele	woning	is	hoogwaardig	afgewerkt!

Deze	woning	is	zeker	een	bezichtiging	waard!
Profiteer	nu	van	het	voordeel	van	de	verlaagde	overdrachtsbelasting	naar	2%!
Voor	vragen	of	een	bezichtiging,	bel	met	06-41481404	of	mail	naar
info@bouwservicevandemoosdijk.nl.

Vraagprijs:
€ 365.000,- k.k.

Den Ekker 14, Olland

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie
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GOUDEN JUBILEUM VOOR
Mixed Hockey Club Sint-Oedenrode

1961 - 2011

SINT-OEDENRODE SINT-OEDENRODE

Voor nadere informatie kunt u  contact opnemen met Ledenadministratie: 
Lenie Beerens, telefoon: 0413-476738  

e-mail: info@mhcsint-oedenrode.nl
Jongste Jeugd Commissie:

Claudette Willemse, telefoon : 0413-476622

MELD JE AAN VÓÓR 15 SEPTEMBER a.s. EN 
PROFITEER VAN DEZE GEWELDIGE AANBIEDING.

Knip de bon uit en stuur deze naar:
MHC Sint-Oedenrode, postbus 104, 5490 AC Sint-Oedenrode

Of mail deze gegevens naar: info@mhcsint-oedenrode.nl

Komend seizoen 2011 – 2012 viert 
MHC Sint-Oedenrode haar 50-jarig bestaan. 

Een seizoen met volop festiviteiten voor onze leden en oud-leden. 
Maar ook met de nodige acties om de hockeysport in Rooi 

nog meer te promoten.

GRANDIOZE JUBILEUM AANBIEDING!!
VOOR ALLE JONGENS EN MEISJES vanaf 5 jaar tot en met 18 jaar 

Meld je aan VÓÓR 15 september a.s. en ontvang:

Een GRATIS LIDMAATSCHAP: een jaar lang geen contributie 
en wij zorgen ook nog voor een leuke hockeystick.

Vul de onderstaande bon in of stuur een e-mail naar 
info@mhcsint-oedenrode.nl

Je ontvangt dan nader informatie en een aanmeldformulier.

MHC Sint-Oedenrode - Sportpark De Kienehoef Bremhorst 2 - Postbus 104 - 5490 AC Sint-Oedenrode - info@mhcsint-oedenrode.nl - www.mhcsint-oedenrode.nl

Beste jongens en meisjes, ouders en/of verzorgers,
De vakantie zit er bijna op. Ook het sportseizoen is in aantocht. Bent u op zoek naar een leuke team-
sport voor uw zoon of dochter? Dan is wellicht hockeyvereniging MHC een juiste keuze. Wij 
zorgen o.a. voor de inzet van deskundige en gekwalificeerde trainers, goede begeleiding/coaching 
tijdens de wedstrijden, er zijn volop leuke en sportieve nevenactiviteiten. Tevens beschikken we over 
kunstgrasvelden, zodat er nauwelijks tot geen afgelastingen zijn. In de winterperiode gaan we naar binnen. 
Kortom, een jaar vol trainingen, wedstrijden, toernooien, zomerkamp en nog veel andere leuke activiteiten.
 
Hockey is een teamsport. Een teamsport is behalve leuk, ook bijzonder vormend voor kinderen. Zij leren 
samen iets met elkaar te doen, samen iets op te bouwen en samen verantwoordelijk te zijn voor de 
sfeer en de sportiviteit. Van het allergrootste belang is natuurlijk dat de kinderen met plezier hockeyen.  

Vanaf woensdag 14 september organiseert 
MHC een zogenaamde inloopmiddag: gra-
tis hockey voor alle basisschoolkinderen. 
Zowel leden als niet-leden zijn dan welkom 
om samen te spelen en bewegen. Onder 
begeleiding van ervaren hockeyers wordt een 
leuke en leerzame middag beleefd. Sticks zijn 
op de club aanwezig. Iedere woensdagmiddag 
vanaf 14 september van 13.30 uur – 16.30 uur. 

Kinderen vanaf de leeftijd van 5 en 6 jaar 
kunnen elke zaterdagochtend van 10.00  
tot 11.00 uur kennis maken met hockey en 
spelenderwijs trainen. In september gaat de 
jongste jeugd weer van start op zaterdag
ochtend en is uw kind van harte welkom om 
gratis proeftrainingen mee te komen draaien. 

Competitie
Vanaf 7 jaar kunnen kinderen deel gaan uit-
maken van een team in de jongste jeugd: eerst 
met 3-tallen, daarna 6-tallen en vervolgens 
8-tallen. Op zaterdag spelen ze competitie 
en ze  trainen één tot twee keer in de week. 

 

Rabobank Kijk en Speeldag
En als afsluiting van het seizoen is er elk jaar 
de Rabobank Kijk en Speeldag! Zowel leden 
als niet-leden zijn van harte welkom op een 
leuke en actieve manier kennis te maken met 
de uitdagingen die hockey te bieden heeft!

Ja, ik wil graag gebruik maken van deze jubileum aanbieding 
en lid worden van MHC.
Naam:
Adres:
Postcode : 
Woonplaats:
Leeftijd:     O jongen O meisje
Telefoonnummer:
e-mail:
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Rooise hockeysters maken zich op voor Hoofdklasse

Al jaren hockeyen de Rooise meiden, 
Lin Schakenraad en Loes van der He-
ijden, bij MOP in Vught. Met hun 
ploeg behoorden ze jarenlang tot de 
top in de overgangsklasse. De Hoofd-
klasse lonkte, maar in het zicht van 
de haven strandden ze keer op keer. 
Een paar maanden geleden lukte het 
wel. Na een zinderende finale stelden 
ze promotie naar de hoogste afdeling 
veilig. Voor Lin en Loes werd de ul-
tieme droom eindelijk werkelijkheid. 

Hoe vaak zijn jullie in de play-offs 
gesneuveld alvorens jullie eindelijk 
promotie afdwongen?
“In totaal zijn we drie keer gesneu-
veld, en drie keer in de beslissende 
wedstrijd tegen HGC uit Den Haag. 
Het afgelopen jaar degradeerden zij 
alsnog en speelden wij tegen de num-
mer 1 van de andere poule, Rood-wit 
uit Aerdenhout. In twee spannende 
wedstrijden hebben we de promotie 
naar de hoofdklasse afgedwongen.” 

Hoe voelde het uiteindelijk om die 
beker in de lucht te mogen houden?
“In één woord: Geweldig!!! Op za-
terdag begonnen we de play-offs in 
Aerdenhout en versloegen we Rood-
Wit overtuigend met 3-1. Op zon-
dag volgde een moeizame return in 
Vught waarin we minder scherp en 
fel waren. Tot één minuut voor tijd 
stonden we met 3-2 voor maar Rood-
wit maakte toch nog de gelijkmaker. 
Omdat in het hockey iedere wedstrijd 
in de play-offs een winnaar moet ken-
nen, volgde er een verlenging met het 
golden-goal principe. Rood-wit kreeg 
een strafcorner die onze keepster er 
fantastisch uit hield waarna wij de 
bal aan de andere kant scoorden. Er 

volgde een enorme ontlading waarin 
alle meiden op elkaar doken. Even la-
ter kreeg onze aanvoerster op het po-
dium de kampioensschaal overhan-
digd door bondsvoorzitter Jan Albers 
die speciaal voor deze wedstrijd naar 
Vught was afgereisd. Daarna kon het 
enorme kampioensfeest losbarsten! Er 
zijn die dag behoorlijk wat traantjes 
van blijdschap en ontlading wegge-
pinkt.” 

Jullie kregen begin vorig seizoen een 
nieuwe trainer. Wie is hij en wat ver-
anderde er wezenlijk?
“Toon Siepman is de Guus Hiddink 
van de hockeywereld. Hij heeft een 
enorme staat van dienst en coachte 
al drie keer op de Olympische spe-
len. In het afgelopen seizoen heeft 
hij veel veranderd. Toon wilde graag 
de olifant in de porseleinkast zijn. Na 
de winterstop en de oefentrip naar 
Malaga hebben we als team de za-
ken opgepakt op een manier die 
hoofdklassewaardig is. Nog serieuzer 
en professioneler dus. Toon heeft het 
gepresteerd om een hecht team te 
smeden en ondertussen iedereen in-
dividueel beter te maken. Daarnaast 
is hij innovatief en komt hij vaak met 

verrassende nieuwe dingen op zowel 
technisch als tactisch gebied. Geluk-
kig blijft hij dit seizoen gewoon bij ons 
zodat we komend jaar weer veel kun-
nen leren.” 

Jullie staan aan de vooravond van het 
nieuwe seizoen. Zijn er versterkingen 
bij gekomen?
“Tot nu toe hebben we drie nieuwe 
versterkingen in ons team mogen 
verwelkomen waaronder één speel-
ster uit Engeland. Daarnaast zijn we 
nog met een vierde speelster bezig. Zij 
komt ook uit het buitenland en haar 
ervaring kunnen we goed gebruiken 
in de hoofdklasse.” 

Hoe verloopt de voorbereiding? Is 
die zwaarder dan andere jaren?
“Dit seizoen hebben we een voor-
bereiding van zes weken. Naast vier 
trainingen per week spelen we veel 
wedstrijden, voornamelijk tegen 
hoofdklasse-clubs. We kunnen dus 
wel zeggen dat de voorbereiding 
zwaarder is dan voorgaande jaren. 
Maar dit is ook nodig om op zondag 
11 september goed van start te gaan 
met de competitie.”

Verwachten jullie kans te maken in 
de hoofdklasse? Zit er een verras-
sing in?
“We moeten nog veel leren en er-
varing opdoen als team maar maken 
zeker een kans in de hoofdklasse. 
Zowel onze begeleidingsstaf als het 
team heeft  er vertrouwen in en we 
gaan proberen om op plaats 7 t/m 9 
te eindigen. En een verrassing sluiten 
we niet uit.”

Lin, je speelde al eens bij Den Bosch, 
de beste club van Nederland. Hoe 
speciaal is het dat je nu tégen ze 
moet spelen?
“Op zondag 23 oktober spelen we 
uit tegen Den Bosch. Ik vind het 
vooral leuk om tegen ze te spelen 
omdat ik daar nog veel meiden ken. 
Maar voor het team is het sowieso 
een speciale wedstrijd omdat er nog 
meer meiden van Den Bosch komen 
en het toch de landskampioen is 
waar je van wil winnen.”

Wanneer komen jullie weer terug bij 
MHC Sint-Oedenrode?
“Wanneer is niet te voorspellen maar 
dat we in de toekomst terugkomen 
staat vast!”

Wij vinden hockey keigaaf! Jij ook?

Doe mee en wordt 
snel lid van MHC. Je 
krijgt hartstikke leuke 
training en begelei-
ding van de wedstrij-
den. En als je nog erg 

jong bent , mag je eerst trainen en 
kennismaken met de hockeysport 

op zaterdagmorgen bij de Ienie-
mienies en de trainingsmini's. 
We spelen nu allebei bij MOP in 
Vught. En gaan komend seizoen 
in de hoofdklasse spelen. Maar 
de basis en het plezier in de hoc-
keysport  is toch gelegd bij ‘ons 
kluppie’ in Rooi. We zijn begon-

nen met een zestal als een team 
bij de mini’s. Later met een achttal 
in de D-jeugd en uiteindelijk naar 
een elftal. Flinke trainingen, span-
nende wedstrijden en leuke uit-
stapjes met het team. Teamsport 
is keileuk. 
Dus, doe mee en meld je aan.

SINT-OEDENRODE
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Voetbal

VV Boskant
Uitslagen senioren
Keldonk 1-Boskant 1 4-6
Boskant 2-Schijndel 4  7-1
Keldonk 3-Boskant 3  3-3
Boskant 4-SBC 11  9-0
Boskant 5-SBC 13  5-0
SBC 14-Boskant 6  2-4

Programma do 25/8:
Ollandia 2-Boskant 2 (beker) 18.45u.
Boskant 3-Erp 5 (beker)  18.45u.

Programma za 27/8:
Venhorst 1-Boskant 1 (beker) 18.00u.

Programma zo 28/8:
Boskant 2-Rhode 3 (beker) 11.00u.
Rhode 9-Boskant 3 (beker) 11.00u. 
(i.v.m. kermis waarsch. naar zaterdag 
27-8)
Wilhelmina Boys 6-Boskant 4 12.00u.
Boskant 5-Wilhelmina Boys 7  11.00u.
Wilhelmina Boys 8-Boskant 6  11.00u.
Boskant Da1-Beerse Boys Da3  10.00u.

Programma di 30/8:
Boskant 1-EMK 1 19.30u.
Boskant 2-EMK 2  19.30u.

Jeugd
Uitslagen jeugd
Boskant A1 – Nooit Gedacht A2 1 – 1
WEC A1 - Boskant A1  0 – 0
Boskant B1 – VOW B1  1 – 7
Boskant C1 – Nijnsel C1  3 – 3

Programma za 27/8:
Boskant A1 – Nijnsel A1 a14.30u
Mariahout B1 – Boskant B1  v13.15 
a14.30u
WEC C1G – Boskant C1  v12.00 
a13.00u

Programma woe 31/8:
Mariahout A1 – Boskant A1 a18.30u.

Nijnsel B1 – Boskant B1  a18.30u.

Rhode 
Uitslagen
Rhode 1-Handel 3-1
Rhode 2-Bl Geel 4 2-2
Rhode 3-Ollandia 2 1-1
UDI 16-Rhode 4 1-5
Rhode 6-Avanti 7 5-5
Irene 2-Rhode 7 4-3
Bl. Geel 14-Rhode 8 5-1
Erp 5-Rhode 9 3-2

Programma 25 aug
Sparta 2-Rhode 2 18:45u
Schijndel 4-Rhode 3 18:45u
Rhode 4-Avesteijn 6 18:45u
Rhode 4-Avesteijn 6 18:45u
Rhode 7-Schijndel 7 18:45u
Rhode 8-FC Uden 3 18:45u
Rhode 9-Keldonk 3 

Programma 27 aug
Rhode 1-Elsendorp 18.00u

Programma 28/8:
Rhode 2-Dijkse Boys 2 11.00u
Boskant 2-Rhode 3 11.00u
Rhode 4-Schijndel 6 11.00u
Schijndel 10-Rhode 6  11.00u
Gemert 7-Rhode 7 11.00u
Gemert 10-Rhode 8 11.00u
Rhode 9-Boskant 3 11.00u

Programma 31/8:
Dames-Ollandia 19:30u

Jeugd
Uitslagen za 20/8:
DVG A1-Rhode A1 1-1
Rhode A2-Erp A2  6-0
Erp B1-Rhode B1  4-1
Rhode B2-Sparta’25 B2  1-4
Avanti C1-Rhode C1  0-2
Rhode C2-Gemert C2  1-5 
Rhode C3-Mariahout C2  12-0
WEC C2-Rhode C4  2-9
Gemert MB1-Rhode MB1  20-0 

Programma woe 24/8:
Blauw Geel B4-Rhode B3  v18:00u

Programma za 27/8:
Rhode A1-Blauw Geel A2 a16:15u
Nijnsel A2-Rhode A2  v13:00u
Rhode B1-Avanti B1  a14:30u
Erp B3-Rhode B2  v13:15u
Rhode B3-WEC B2  a14:30u
Rhode C1-Blauw Geel C1  a12:45u
ELI C1G-Rhode C2  v11:30u
Boekel Sport C3-Rhode C3  v12:00u
Rhode C4-VOW C2  a12:45u
Rhode C5  vrij
Rhode MB1-FC de Rakt MB1  a14:30u
Zwaluw Jeugdactie toernooi voor alle 
pupillen, aanvang 9:30u
Rhode D1en D3  uit naar Avanti
Rhode D2 uit naar Boekel Sport
Rhode D4 en D5 uit naar Eli
Rhode D6 uit naar Gemert
Rhode E1 en E2 uit naar Rood Wit’62
Rhode E3 uit naar Erp
Rhode E4 uit naar WEC
Rhode E5 uit naar Irene
Rhode E6 uit naar VOW
Rhode E7 uit naar Schijndel
Rhode E8 uit naar ASV’33
Rhode F1 uit naar DVG
Rhode F2 en F3 uit naar Schijndel
Rhode F4 uit naar MULO
Rhode F5, F6, F8, F9, F10 en F11 thuis 
bij Rhode
Rhode F7 uit naar Sparta’25
Mini-pupillen onderling thuis om 
10:00.

Ollandia
Uitslagen: 
Ollandia 1 - Nederwetten 1  3-2
S.V. Brandevoort – Ollandia 1  0-3
Nijnsel Vet.-Ollandia 4   1-0
Rhode 3-Ollandia 2   1-1
Nijnsel Da1 – Ollandia Da 1   1-1
Ollandia 3 – ODC 6   2-5

Programma senioren:
Donderdag 25/8: 

Ollandia 2-Boskant 2  18.45u
Ollandia Da1-Mariahout Da1   19.30u

Overige sporten

Zaterdag 27/8: 
Boerdonk 1-Ollandia 1   18.00u  
Zondag 28/8: 
Ollandia 2-Schijndel  4   11.00u
Ollandia Da1-ELI Da1   11.00u
Dinsdag 30/8: 
EVVC 1-Ollandia 1   19.30u

Jeugd
Programma zat 27/8:
Ollandia B1-ELI B1  14.30u
Sparta’25 C2-Ollandia C1  v:11.45u
Ollandia D1 toernooi Nijnsel v:9.15u
Ollandia E1 toernooi VOW  v:8.30u
Ollandia E2 toernooi ASV’33  v 8.30u
Ollandia F1 toernooi Ollandia   9.30u
Ollandia F2 toernooi Ollandia  9.30u
Programma woe 31/8:
Blauw Geel’38 B3-Ollandia B1 v:17.45u
Ollandia C1-Blauw Geel’38 C4   19.00u

VV Nijnsel
Uitslagen beker
Nijnsel 1 – WEC 1 5-1
Nijnsel 2 - WEC 2  5-3
Nijnsel 3- Heeswijk 3  1-7  
Erp 6- Nijnsel 4  2-8
Schijndel 10 - Nijnsel 5  7-9
Nijnsel DA1 - Ollandia DA1  1-1
Mierlo Hout DA2 - Nijnsel DA2  1-3
Veteranen: Nijnsel – Ollandia 4  1-0 (vr)

Het voorlopig bekerprogramma:
Di 23/8:
RKPVV 1 – Nijnsel 1 18.45u
Nijnsel 5 – Rhode 6  18.45u

Do 25/8:
Avanti’31 3 - Nijnsel 2 18:45u
UDI’19 5 - Nijnsel 3 18:45u
Nijnsel 4 - RKPVV 4  18:45u
ELI DA1 -Nijnsel DA1  19.30u
Nijnsel DA2 -Lierop DA1  18:45u

Za 27/8:
Irene 1- Nijnsel 1  18:00u 

Zo 28/8: 
Mariahout 2 - Nijnsel 2 11:00u

VOW 2 - Nijnsel 3 11:00u
Nijnsel 4 - Gemert 6  11:00u
Avanti’31 7 - Nijnsel 5  10:00u
Mariahout DA1 -Nijnsel DA1 11:00u
Voor de laatste informatie kunt u na-
tuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen

Jeugd   
Uitslagen 
Nijnsel A1 - Mariahout A1 4-0
SCMH A1 - Nijnsel A2  3-2
Nijnsel B1- Mariahout B1  1-7
Boskant C1 - Nijnsel C1  3-3
FC De Rakt MB -  Nijnsel MB  5-2

Bekerprogramma zat 27/8:
Boskant A1 -Nijnsel A1 14:30u
Nijnsel A2 - Rhode A2  14:30u
VOW B1 - Nijnsel B1  14:30u
Nijnsel MB1 - Gemert MB1 14:30u
De D, E en F - pupillen gaan op toer-
nooi. D 1 en D2 in Nijnsel. Nijnsel E1 
naar VOW, Nijnsel E2  naar Erp, Nijnsel 
F1 naar Ollandia

BC Rooi 750
Uitslag inloopbridge 13/7:

A-lijn: 1. Bep Machielsen & Willem Pie-
ters 59,72 2. Lin de la Parra & Bas de la 
Parra 58,68 3. Jan Machielsen & Henk 
Schakenraad 57,29 4. Hetty van Geffen 
& Lieke Pieters 53,82 5. Jan Kuijpers & 
Theo van Geffen    53,33 Vanaf 24 au-
gustus vrije bridge-inloop in Mariëndaal, 
ook voor niet-leden. Zaal open 19.30 uur 

BC ‘t Koffertje 
De competitie voor de leden van BC 't 
Koffertje begint weer op 
5 september a.s. Nieuwe leden zijn 
van harte welkom en kunnen zich 
melden bij 
M. Janse tel: 0413 474985.

Rooise Kermis Driebanden Toernooi

Favorieten doen er een schepje bovenop

Van de 120 deelnemers is na acht 
dagen de helft uit de strijd. Vrij-
dag 19 en zaterdag 20 augustus 
zijn de eerste 2 sessies van de 2e 
ronde gespeeld. De eerste ronde 
werd gespeeld met een gemid-
delde van 0,512. Dat werd in de 
eerste sessie van de tweede ron-
de al 0,597. Niet omdat iedereen 
meteen beter ging spelen,  maar 
doordat steeds meer het kaf van 
het koren gescheiden wordt.  

De betere biljarters weten beter 
hun routine om te zetten in resul-
taat. Met name Toine Henskens 
en Erwin Kivits, beide uit Eindho-
ven met respectievelijke moyen-

nes van 1,500 en 1,273, werden 
1e in hun poule en zijn door naar 
de 3e ronde. Ook Willie Smetsers 
en  Theo van den Eerden, beiden 
uit Schijndel, speelden ijzersterk en 
wonnen hun poule. Toon Schoofs 
uit Groesbeek werd 2e in zijn pou-
le en bereikte eveneens de derde 
ronde. Minder gelukkig waren Jos 
van Osch uit Rosmalen en Nico 
van den Heuvel uit Milheeze . Bei-
de speelden ruim 1.000 gemiddeld 
, maar  moeten afwachten of hun 
3e plaats bij de beste 6 gaat horen 
om door te mogen gaan. 

Dan zijn er altijd nog spelers zoals 
Ad Metler uit Schijndel en Wim 

v. Dijk uit Nistelrode, die net vol-
doende  puntjes bij elkaar konden 
sprokkelen om zich op die manier  
te plaatsen voor de volgende ron-
de. Piet Pauly uit Oosterhout die 
10 caramboles moest maken ver-
raste vriend en vijand door op za-
terochtend  via o.a. een serie van 
7 , in zegge en schrijve slechts 3 
beurten zijn partij uit te maken. 
Pieter Hulsen , die tot dan toe met 
7 beurten de kortste partij stevig 
in handen leek te hebben zag dit 
met lede ogen aan, maar mag het 
toernooi wèl voortzetten , terwijl 
P.Pauly door slechte resultaten in 
de overige partijen, alsnog geëli-
mineerd werd. De hoogste serie 

van 13 staat nog steeds op naam 
van Joop van Hastenberg.

Bas van Beers uit St.Oedenrode 
moet met zijn derde plaats even 
afwachten maar heeft een rede-
lijke kans om door te gaan  met 6 
punten en 387%. De Rooise drie-
banders Marijn Schellekens, Pieter 
Hulsen en Edwin van den Boom 
komen maandag en dinsdag aan 
de bak voor de tweede ronde. De 
derde ronde wordt gespeeld met 
30 spelers op donderdag 25 en 
vrijdag 26 augustus. Daarvan gaat 
er weer de helft naar de finale-
ronde op zaterdagmorgen 27 au-
gustus. Aanvang 11.00 uur. Loting 
vooraf bepaalt ook dan de samen-
stelling van de drie poules. De drie 

poulewinnaars plaatsen zich sa-
men met de beste nr. 2 algemeen, 
voor de halve finale. De nummers 
2 die niet doorgaan ontvangen de 
5e en 6e prijs ieder € 50,-. De 4 
spelers voor de halve finale loten 
wie tegen elkaar speelt. De verlie-
zers spelen daarna voor de 3e en 
4e plaats die beloond wordt met € 
200,- en € 100,-  Een kwartier later 
wordt de finale gestart en wordt 
bekend wie het Rooise Kermis 
Driebanden toernooi 2011 op zijn 
naam mag schrijven. De nummers 
1 en 2 ontvangen resp. € 500,- en 
€ 300,-. De hoogste serie en kort-
ste partij wordt beloond met ieder 
€ 50,-. Het wordt nog een span-
nende week.
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Sint Oedenrode

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

27 - 31 augustus 
Rooi Kermis  

Centrum Sint-Oedenrode 

26 augustus
DJ Melvin

Café Oud Rooij

26 augustus
Sla je slag op vrijdag

De Beurs

27 augustus
DJ Edwin

Café Oud Rooij

27 augustus 
  Ferry de Lits
Café ’t Straotje

27 augustus 
 DISCO!

  De Beurs 

28 augustus
DJ Surprise ??
Café Oud Rooij

28 augustus 
The New Phantoms

  Cafe ‘t Pumpke 

28 augustus 
  Mary

  Café ’t Straotje

28 augustus
DISCO!
de Beurs

29 augustus
  DJ Maarten en live muziek

  Café Oud Rooij

29 augustus 
Hollandse Avond
Café ‘t Pumpke 

29 augustus
Ferry de Lits en Karin

  Café Van Ouds 

29 augustus 
Rob van Holland
  Café ’t Straotje

29 augustus 
  Kermismatinee

  de Beurs

29 augustus
No Exit

De Beurs

30 augustus
DJ Jorg/Blind Date

Café Oud Rooij

30 augustus 
 Sanseveria’s

  Café ’t Pumpke

30 augustus
Tilt

De Beurs

30 augustus 
 Best Off 

en Alides Hidding
  Café Van Ouds 

30 augustus
Anne vd Heijden
Café ’t Straotje

31 augustus
Brèvis

Café ’t Pumpke

31 augustus
DJ Maarten

Café Oud Rooij

31 augustus
 Dirk Drost

Café Van Ouds

31 augustus
30eurolive!
De Beurs

31 augustus
 Chris

Café ’t Straotje

Tot 31 dec
Iedere zondag

Tentoonstelling
Klooster tot Kliniek
Damiaancentrum

 
3 juli - 24 september 

Expositie FotoclubRooi 
  Zorgcentrum Odendael

26 augustus 
Seniorenorkest Dommelvolk

de Beurs  

27 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

27 augustus 
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura
  De Vriendschap

28 augustus
Koningsschieten
Sint Jorisgilde

Gildeterrein
Sint-Oedenrode

 29 augustus 
22e editie 

Ollandse biljartkampioenschappen 
 Olland

1 september 
Open avond Wilink Creatief 

Schootsedijk 42  

 2 september 
Muziek houdt fit

  Kerkplein 

2 september 
Muzikale wandeling 

Wa’n Klank
  Centrum Sint-Oedenrode 

2 september 
Seniorenorkest Best

  Kerkplein

3 september 
Sonore orkest 

Markt

3 september
Dansen in Odendael

Odendael

3 september 
Overvliegdag Scouting

Dommel, dichtbij de Klomp

3 september 
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura
 De Vriendschap

3 september
Schuim Party

The Joy (Beckart Nijnsel)

4 september
Wandelsportvereniging EJOS 

jaarlijkse wandeltocht
  Startbureau Nijnsel  

4 september 
Tennisevenement 

tennisvereniging Boskant 
Sportpark “De Scheken” 

 

4 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
 Parkeerterrein Kofferen

4 september 
Kasteelconcert  

Roois Kamerkoor 
Kasteel Henkenshage

4 september 
Live muziek: band

Oud Rooij

4 september
Kinderdarts soft tip toernooi

Café Van Ouds

9/10/11 september
Corona weekend
Café Oud Rooij

9/10/11 september
Biljart Grand Prix

Wapen van Eerschot

10 september
Weekend van het Varken

Houtsestraat 17
Sint-Oedenrode

10 september
Abraham en Sarahdag

Centrum Sint-Oedenrode

11 september 
Kiwanis Klumpkesrace

Café Dommelzicht

  11 september
2e Rooise Waterdag   

Centrum Sint-Oedenrode 

11 september 
Familie kienmiddag

Camping de Kienehoef 

11 september
Open Huis 

Danscentrum Cultura
  De Vriendschap

16 september
Woodsideband

Centrum Sint-Oedenrode

17 september
Michiel Enders en DJ

Café Oud Rooij

17 september 
Vrije dansavond 

danscentrum Cultura
  De Vriendschap

Rooi Kermis
27 - 31 augustus



Woensdag 24 augustus 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe40 




