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Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Officiële gemeente mededelingen
in het hart van de krant

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Rooienaren wandelen en fietsen er op los

Wandelen en fietsen is in. Vooral in de vakantietijd trekken iedere dag 
duizenden mensen er op uit om een mooie route door de Nederlandse 
natuur te volgen. Vorige week was daar meer gelegenheid voor dan an-
ders. In Nijmegen barstte de wandelvierdaagse los en Sint-Oedenrode 
stond in het teken van Rooi Fietst; de allereerste Rooise fietsvierdaag-
se. Veel wandelaars en fietsers maakten er gretig gebruik van. Onder 

hen een paar honderd Rooienaren. Goedgemutst als ze waren, kwamen 
we ze hier en daar tegen. 

»Lees verder op pagina 15 over Rooi Fietst
»Lees verder op pagina 18 over de Nijmeegse Vierdaagse
»Kijk voor nog meer foto’s op www.mooirooi.nl

Het is 
KOMKOMMERTIJD!!!
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Wij willen graag iedereen enorm bedanken voor alle steun, 
medeleven en belangstelling tijdens de ziekte, 

en na het overlijden van

Bas Janssen

Onze bijzondere dank gaat uit naar Marjon van de Ven van uit-
vaartverzorging Kuis. Dankzij de liefdevolle begeleiding en inzet 

van Marjon hebben we Bas dit mooie afscheid kunnen geven.
Rian Nolle

Fam. Janssen
Fam. Nolle

DANKBETUIGING

Frisdenkers: geen bouwstop in kleine kernen 

Komkommertijd, ook in de politiek
De laatste commissie- en raads-
vergadering voor de vakantiepe-
riode is afgerond. Traditiegetrouw 
wordt voordat ieders zijns weegs 
gaat nog een borrel gedronken en 
elkaar een prettige vakantie toe-
gewenst. De politiek ligt even stil. 
De problemen worden door som-
migen even aan de kant gescho-
ven, door anderen in gedachten 
meegenomen op vakantie.

Het is een hectisch eerste half jaar 
geweest voor veel commissie- en 
raadsleden in Sint-Oedenrode. De 
bezuinigingen zijn bij menig ge-
meente als een niet te omschrijven 
klap aangekomen. Veel gemeen-
ten, waaronder ook Sint-Oedenro-
de, zijn genoodzaakt forse bezui-
nigingen door te voeren. Voor een 
gedeelte is dat al gebeurd.

De burgers beginnen het ook te 
merken, gaten vallen letterlijk en fi-
guurlijk in de weg, hondentoiletten 
worden opgeruimd, bloemenper-
ken moeten wijken voor goedkope 
grasvelden en discussies worden 
gevoerd over het eventueel sluiten 
van de bibliotheek en het zwem-
bad. Heilige huisjes zijn er ook in 
Rooi niet meer te vinden. Frisden-
kers worden aan het werk gezet 
en de instellingen en verenigingen 
worden geconfronteerd met het 
wegvallen van subsidies. Kortom, 
er staat de Rooise gemeenschap 
een grote verandering te wachten.

Vorige week kaartten we de sug-
gestie van de groep frisdenkers 
aan om geen woningbouw meer 
te toe te staan in de kerkdorpen. 
Behalve de reacties in dezelfde 
uitgave vanuit Olland en Boskant 
heeft het nog meer reacties uitge-
lokt. Daarom trokken we aan de 
bel bij de voorzitter van de frisden-
kers, Romano van der Meijden, 
om zijn motivatie te horen.

Wat is nu het geval? Door de me-
dia is volgens Van der Meijden 
een scheef beeld ontstaan over 
dit onderwerp. Hij legt uit hoe de 
vork echt in de steel zit. Van der 
Meijden: “Op 21 juni is er een 
presentatie gegeven door de fris-
denkers aan de raadscommissie 
die de Rooi(s)e draad behandeld. 
We hebben het toen niet gehad 
over ‘niet meer bouwen in kleine 
kernen’. Dit werd in de discussie 
wel als punt van overweging op-
gebracht, maar in het kader van 
afnemende inwonersaantallen en 
huidige economische ontwikkelin-
gen. Dit kleine onderdeel van de 

discussie werd door de media on-
juist weergegeven als ‘het nieuws’, 
terwijl zowel de presentatie als de 
discussie veel genuanceerder was.”

“Daarom wil ik graag even uiteen-
zetten waarom dit punt ter discus-
sie werd gebracht. De Themagroep 
Leefbaarheid en Woningbouw (1 
van de 3 themagroepen die aan 
de frisdenkers een rapport hebben 
uitgebracht) constateerden dat de 
leefbaarheid van de kleine ker-
nen in gevaar wordt gebracht als 
er voorzieningen op lokaal niveau 
gaan verdwijnen ten gevolge van 
de vergrijzing, de wellicht daarop 
volgende leegstand van woningen 
en daardoor de onmogelijkheid 
om de huidige voorzieningen te 
bekostigen. De themagroep stelde 
dat in de kleine kernen 3 basis-
voorzieningen behouden dienen 
te blijven indien mogelijk; basis-
onderwijs, kinderopvang en sport-
voorzieningen. Dit is overgenomen 
in het advies van de frisdenkers en 
zij hebben daar een sociale ont-
moetingsplaats (zoals bijvoorbeeld 
de Holm) aan toegevoegd.”

“Ten aanzien van de woningbouw 
was de themagroep verdeeld. Wel 
was men van mening dat woning-
bouw multifunctioneel moest zijn , 
dus zowel geschikt voor jongeren 
als voor ouderen. De frisdenkers 
hebben verder geadviseerd dat 
men niet zonder meer het huidige 
contingent van 1200 woningen 
zou moeten realiseren. En dat men 
wellicht keuzes moet maken waar 
men moet bouwen om jongeren te 
trekken (1 van de andere adviezen 
was om een stimulerend wervings-
beleid voor jongeren in Sint-Oe-
denrode te ontwikkelen.)”

“Op 5 juli wordt het concept van 
de Rooi(s)e draad gepresenteerd 
in de raad door de stuurgroep van 
de gemeente. Tijdens deze raads-
vergadering stelt wethouder van 
Rossum terecht - en in lijn met ons 
advies - dat de huidige concrete 
bouwplannen wel doorgaan, maar 
dat we ons af moeten vragen of 
we het hele contingent voor Sint-
Oedenrode (1200 woningen) wel 
moeten of kunnen bouwen.
De voorgaande overwegingen van 
de frisdenkers zullen bij die beslis-
sing worden meegenomen. Door 
ons is dus niet geadviseerd om niet 
meer in de kleine kernen te bou-
wen. We hebben de samenhang 
tussen vergrijzing, jongerenbeleid 
en druk op betaalbaarheid van de 
voorzieningen aangegeven.”

Deel je speciaal bier op vakantie ervaring 
Win een fles Adriaen de Brouwer speciaal bier

Iedere maand klimt Adriaen de Brouwer in de pen om zijn kennis van bier 
met de Rooise lezers te delen. Hij weet alles van het gerstenat en ver-
wende ons al met allerlei leuke weetjes en feitjes. Toch heeft Adriaen ook 
ooit vakantie. Hij geniet nu van zijn welverdiende rust. Waarschijnlijk met 
zijn blote voeten in een fontein of met zijn zonnebril op, hangend aan 
een klein barretje in België met een zeer speciaal biertje voor zijn neus. 
Hij had een goed idee! Hij roept iedereen op om zijn of haar speciaal bier 
ervaring te delen met hem en de lezers van DeMooiRooiKrant. Dus bent 
u thuis of waar dan ook op vakantie en ziet u een speciaal bier of heeft u 
iets meegemaakt met speciaal bier? Stuur dan een verhaaltje of een foto 
naar DeMooiRooiKrant via redactie@demooirooikrant.nl! De zes leukste 
inzendingen krijgen een fles speciaal bier van 75cl. Adriaen ziet de inzen-
dingen met smart tegemoet!

   
Si

nt
-Oedenrode

Special Column
bieren

N
ijnsel - Boskant - 

Olla
nd

since 2012 Biercolumn
Column door:
Adriaen Brouwer

  

                                                                                       

Ons bereikte het droevige bericht dat ons zeer gewaardeerd lid 
 

Lien Vogels - Kerkhof 
 

op maandag 16 juli is overleden. 
 

We wensen Jan, Yvonne & Ad, Nicole & John, Imke, Nynke en Stef heel veel 
sterkte toe en in gedachten zijn we bij hen. 

 
Namens alle leden van carnavalsvereniging de Heikneuters uit Nijnsel 

 

OVERLĲDENSBERICHTEN
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Stichting Hope gaat voor NRC Charity Awards Challenge

Stichting HoPe neemt deel aan de 
NRC Charity Awards Challenge 
2012. Een prestigieuze prijs. Deze 
prijs is niet alleen belangrijk voor 
de Nederlandse vrijwilligers, maar 
ook voor de kinderen in de Andes. 

Door de Rijksbezuinigingen en de 
economische crisis wordt het moei-
lijker om voldoende fondsen te wer-
ven. Als HoPe de prijs wint, worden 
ze meer bekend en dat is uiteindelijk 
pure winst voor de toekomst van 
de kinderen in de Andes.  Met jouw 
stem en een beetje aandacht laat je 
hen weer lachen.
HoPe is een Peruaanse ontwikke-

lings- en hulporganisatie, in Neder-
land ondersteunt door een actief 
team vrijwilligers. Het motto is: van 
mensen, voor mensen. En de vrijwil-
ligers van HoPe verdienen het echt 
om die Awards te winnen.  Daarom 
vragen wij aan jou: wil je alsjeblieft 
je stem uitbrengen op Stichting 
HoPe? Dat kan via de link www.
nrccharityawards.nl/inzendingen/
stichting-hope/ En misschien willen 
je vrienden ook wel op HoPe stem-
men! Stuur je dit nieuwsbericht dan 
door? 

Alvast bedankt!

Groetjes uit Peru en Nederland,
Walter Meekes en Riky de Roo

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

ALLE MERKEN • VW & AUDI SPECIALIST
onderhoud • reparaTie • apk • in- & Verkoop • airco SerVice • auTo- & ruiTSchade

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Anton Bongers

BONGERS 
AUTO’S

Ook voor onderhoud en 
reparaties van alle merken

Onderhouds beurten
Banden service
Distributieriemen

Airco service
Accu’s
Remmen
Uitlaten

 

Schijndelseweg 17 5491 TA Sint Oedenrode 
Tel: 0413 - 42 05 00  www.bongersautos.nl

Al decennia 
een begrip

Verkoop van 
gebruikte auto’s

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Vakantie Voordeel !!

extra voordeel, de absolute top !
Beemster kaas exclusief extra belegen
500 gr € 5,49  kom proeven !!

Vleeswaren, vakantiestunt !
100 gr. leverkaas + 100 gr. palingworst slechts € 1,75
ambachtelijke worstenbroodjes
Per stuk € 1,15  nu 6 halen = 5 betalen
Haaksberger heksenkaas
Zachte kruiden-roomkaas 100 gr. € 1,49
Betoverend lekker !

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

Seniorenorkest Dommelvolk treedt op tijdens markt

Aanstaande vrijdag treedt het seniorenorkest Dommelvolk op tijdens de Rooise weekmarkt. Vanaf 10.00 uur 
zal er muziek worden gemaakt voor de Rabobank. Het optreden gaat alleen door bij goed weer. De kans is 
groot dat de zon schijnt, dus kom ook genieten van de fijne muzikale klanken.
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Groep 8 leerlingen vliegen weer uit!

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

Basisschool Kienehoef:

Sint-Antonius van Padua school Nijnsel

Bovenste rij v.l.n.r: Sanne Rooij-
akkers, Ilja Overklift Vaupelkleyn, 
Maaike Termeer, Jessie van Boe-
kel, Nienke Rovers, Aniek Sante-
goeds, Sanne Vervoort, Semmy 
van Boxmeer. Middelste rij v.l.n.r.: 
Kirsten Brusse, Esther vd Laar, Iris 
van Roosmalen, Britt Hazenberg, 
Shania Latijnhouwers, Ziggy Sum-
ter, Hilde vd Oever, Rowen Raaij-
makers, Nina Janssen. Onderste 
rij v.l.n.r.: Joshua Jones, Yann van 
Eijk, Jesper Hulsen, Roel Bakker, 
Yoeri Nooijen, Thomas Leijtens, 
Kjeld Kluijtmans. Onderaan: Niels 
Meuffels.  
Er gaan 20 kinderen naar het Elde 
College in Schijndel, 3 kinderen 
naar het Zwijsen College in Veghel 
en 1 kind gaat naar het Heerbeeck 
College in Best. Van basisschool 
Kienehoef lieten verschillende kin-
deren hun gedachten gaan over 
de nieuwe stap die ze gaan zetten. 
Ze zijn hierbij geholpen door hun 
klasgenoten. 

Hoe is je tijd op de basisschool 
bevallen ?
Niels Meuffels: “Ik heb een hele 
leuke en leerzame tijd gehad. Er 
was altijd een gezellige sfeer op 
school en in de klas. Het ene jaar 
was leuker dan het andere, maar 
groep acht was wel het hoogte-
punt van mijn schooltijd op basis-
school Kienehoef.”
Ziggy Sumter: “Ik heb hele leuke 
tijden meegemaakt op bs. Kiene-
hoef. In groep acht was het kamp 
heel leuk en de musical ging super! 
Ik wens iedereen heel veel plezier 
op zijn/haar nieuwe school.” 
Hilde van den Oever: “Het waren 
hele leuke en gezellige jaren op de 
basisschool. Groep acht was toch 
wel echt het leukst. (kamp, gala, 
musical).”

Wat vind je bijzonder aan je oude 
school? 
Niels: “De sfeer en de gezellig-
heid.”
Ziggy & Hilde: “Als er ruzie was 
werd dat altijd meteen opgelost 
door de mediatoren uit groep 8.”

Wat ga je het meest missen?
Niels: “Mijn vrienden en dat je een 
klaslokaal voor één groep hebt. En 
het gezellige van een kleine school, 
hier ken ik iedereen.”
Ziggy: “Mijn vriendinnen en de 
woensdagmiddag!  En dat je altijd 
in hetzelfde lokaal zit.”
Hilde: “M’n vriendinnen en de ge-
zellige sfeer in de klas. Daarnaast ook 
het spelen op de woensdagmiddag 
en de gezelligheid van de school.”

Heb je zin om naar de middelbare 
school te gaan?
Niels: “Ja, ik ben wel aan een 
nieuwe start toe. Ik ben klaar op 
de basisschool en ik ga weer nieu-
we vrienden maken op mijn nieu-
we school.”
Ziggy: “Ja, dan kan je een nieu-
we start maken, maar ik ga al 
m’n vrienden wel heel erg missen 
hoor!”
Hilde: “Ja, dan maak je ook weer 
nieuwe vrienden , en je gaat weer 
een stapje verder.”

Waar zie je tegenop? 
Niels & Hilde & Ziggy: “Tegen het 
huiswerk.”
Niels vult aan: “En dat ik mijn 
vrienden minder vaak zie.”
Ziggy: “Ook tegen het fietsen en 
dat de school zo groot is.” 
Wat wensen jullie de kinderen toe 
die nu nog op basisschool Kiene-
hoef zitten? 
“Veel plezier in je nieuwe klas en 
geniet er van, want voor je het 
weet is het voorbij. Maak er nog 
gezellige jaren van!”

Op de foto staan de volgende leer-
lingen: Maud Aarts, Martijn van 
den Berkmortel, Hera van den Boo-
men, Melvin Brus, Ken de Graaf, 
Jens Habraken, Jurgen Heerkens, 
Stan van Heesch, Mike Heijmans, 
Rens Hoppenbrouwers, Yvonne 
van Kollenburg, Daivon Kuypers, 
Anne de Leest, Evi van Lieshout, 
Meike de Louw, Bart Marinus, 
Anne Markgraaff,  Ray Matuszews-
ki, Dione Mesu, Floris Mesu, Kevin 
van den Oord, Ashley Peters, Sill 
van Schaijk,  Tom Schrederhof, Nie-
ke Stamps, Laura Verberk, Mirthe 
Verhagen, Max Vetterling,  Arman 
Wardanjan, Famke van Wijk, Bou-
ke Willems en Lieke van Zutphen
4 van hen gaan naar het Elde Col-
lege, 12 naar het Fioretti College, 
1 naar het Heerbeeck College, 1 
naar de Rietlanden, 7 naar het Ste-
delijk College en 7 naar het Zwij-
sen College.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Babette
Prijswinnaar Formido EK pool krijgt cadeaubon

Afgelopen donderdag werd in het 
filiaal van Formido in Sint-Oeden-
rode een prijs uitgereikt voor de 
5e plaats in de landelijke Formido 
EK pool. Dhr. Gurbuz uit Veghel, 
een klant van Formido Sint-Oe-
denrode, eindigde als vijfde in het 
klassement. Hij ontving een For-
mido cadeaubon ter waarde van 
honderd euro.

Formido EK pool
Tijdens het EK voetbal konden 
klanten van Formido mee doen 
met de Formido EK pool. De klan-

ten voorspelden, tot aan de start 
van het toernooi, de uitslagen van 
alle wedstrijden en welk team uit-
eindelijk winnaar werd van het 
toernooi. In totaal deden er ruim 
1800 klanten mee aan de Formido 
EK pool.

Formido
Formido Sint-Oedenrode is de 
voordelige bouwmarkt bij u in de 
buurt. De bouwmarkt biedt alles, 
voor zowel de beginnende als de 
gevorderde doe-het-zelver, aan. 
Formido is voordelig in prijs en 

voorziet in deskundig advies, zo-
dat de klant snel aan de slag kan 
om daarna uitgebreid te genieten 
van het eindresultaat. Daarnaast 
kent Formido Sint-Oedenrode een 
uitgebreid servicepakket, bijvoor-
beeld houtplaatmateriaal voor u 
op maat gezaagd. U betaalt alleen 
wat u nodig heeft. Een bezorgser-
vice, eventueel het ter beschikking 
stellen van een aanhangwagen. 
Boels verhuur, verf mengen inclu-
sief deskundig advies en het bijma-
ken van sleutels.

Dhr. Gurbuz wordt gefeliciteerd door Kevin van Rooij (r) en Ton van Bakel

Eetpunt Boskant een groot succes
Het eetpunt in Boskant overtreft 
alle verwachtingen. Met elke vrij-
dag een dertigtal deelnemers en 
daarbij een staf van meer dan 25 
vrijwilligers die op toerbeurt zor-
gen voor het transport, de bedie-
ning en de afwas.

Dan moet men concluderen dat 
het idee een schot in de roos is. 
De Boskantse senioren, zowel de 
eters als vrijwilligers, zijn zeer en-
thousiast. Vaak hoor je ‘Wat is dat 
samen eten toch lekker en gezel-
lig’. Ja, er wordt heel wat gebuurt 
en afgelachen. Dat is toch anders 

dan thuis alleen. Het geeft aflei-
ding en is een goed medicijn tegen 
eenzaamheid.

Bij vertrek is de groet: ‘Tot volgen-
de week vrijdag, ik verheug me er 
elke week weer op.’
Vrijwilligers zijn nog van harte wel-
kom. Neem even contact op met 
Jan Hellings 470271. 
Komt U ook een hapje mee eten? 
Bel dan Toon Hageman 474084. 

Namens de actiegroep: bedankt.
Toon Hageman 

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

opruiming ToT 50% 

Het onbeschrijfbare

Ik zou je de tuin willen beschrijven
de tuin die de vijver omarmt met
een oneindigvoud aan groentinten
in deze zomer die nat is en kort

de fonkelende regendruppels op de
leliebladeren, het vonkend oog van
de passiebloemen die zich tussen
de druiven door slingeren

maar zoals de tuin zichzelf beschrijft
zou ik het niet kunnen
dus doe ik het niet

het is daarom beter hierheen te komen
om te zien waar ik naar kijk
om te horen waar ik naar luister
     Kees Hermis
                                        19 – 23 juli 2012

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER bIj ONS Uw OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- pER GRAm, 14 kRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VAkANTIESLUITING: 
ma. 30 juli t/m dO. 2 aug.

VRijdag 3 aug. 
zijn we weeR Open.

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

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

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

De Schoolfietsen zijn binnen! 

o.a. Sparta Marathon 3.0
van € 549,- voor € 449,- 

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Tijdens de vakantie denken we aan rust. Lekker bijkomen van een jaar 
keihard werken. Genieten van lekker weer, lekker eten en drinken en 
het feit dat we niks moeten. Vele onder ons laten bewegen en sporten 
tijdens de vakantie dan ook graag achterwege. Als je toch een beetje 
op je gewicht wilt letten is beweging tijdens de vakantie van groot 
belang.  Voor wat noodzakelijke beweging hoef je echt je sportschoe-
nen niet in je koffer te proppen, of je fiets op de auto te monteren. 
Bewegen op vakantie is namelijk helemaal niet zo moeilijk als je denkt. 
Een flinke wandeling door de bergen of over het strand zorgt voor 
een goede verbranding. Je verbrandt dan zelfs meer dan wanneer je 
op de weg wandelt. Een lekker lome dag aan het strand kun je even 
onderbreken door een uurtje actief te beachvolleyballen, een potje te 
voetballen of je te wagen aan een potje Beach-tennis. Baantjes trek-
ken in het zwembad doet het altijd goed en als je ‘s ochtends vroeg 
voor de drukte aan de slag gaat, ben je heel de dag lekker fit.  Laat 
jezelf een keer overhalen door het animatieteam. Alle schaamte opzij 
en gewoon een keer meedoen met de aqua-aerobics les.  Zelfs een 
potje tafeltennis zorgt voor de verbranding van de nodige calorieën. 
Genoeg mogelijkheden om lekker relaxed in beweging te blijven…..
zelfs in tijden van rust!!

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

In beweging

Rolstoeltweedaagse wederom een welkome afleiding

De hele week stond in het te-
ken van wandelen en fietsen. In 
Sint-Oedenrode vond de Fiets-
vierdaagse plaats en in Nijmegen 
brandden tienduizenden wande-
laars hun vingers – of voetzolen - 
aan vier dagen wandelen. In Rooi 
stond ook nog een ander meer-
daags wandelfestijn op het pro-
gramma: de rolstoeltweedaagse. 
Op donderdagavond trok een hele 
stoet rolstoelers naar de jeu des 
boulesbanen van Cloeck en Moe-
digh. Ze werden geduwd door de 
zangers van het herenkoor ‘de 
Dommelklanken’. Net als vorig 
jaar stelden ze zich beschikbaar om 

mee te duwen en daarna een paar 
prachtige nummers ten gehore te 
brengen. Zo’n vijfentwintig rolstoe-
lers waren getuigen en allen von-
den ze het initiatief geslaagd. Het 
was erg druk bij Cloeck en Moe-
digh, waar op dat moment de club-
kampioenschappen plaats vonden.

Een dag later trok de stoet, met hier 
en daar een nieuw gezicht, naar de 

kinderboerderij in park Kienehoef. 
De Stichting Kinderboerderij Kie-
nehoeve is de geestelijk vader van 
de rolstoeltweedaagse. Jan Swin-
kels sprak namens de stichting. 
“Eigenlijk wilde we een dergelijke 
activiteit met Kerst organiseren, 
maar dat lukte niet. Daarom be-
sloten we om een zomeractiviteit 
te regelen. Veel familieleden zijn 
op vakantie, dus afleiding is voor 
deze mensen erg welkom. Dat de 
rolstoeltweedaagse juist nu plaats 
vindt is natuurlijk bewust met het 
oog op de Vierdaagse in Nijme-
gen. Je ziet dat ze er allemaal veel 
plezier aan beleven.”

Bij de Kinderboerderij werd ieder-
een ontvangen met een kopje kof-
fie en een koek. Iedereen die wilde 
was vrij om eens rond te kijken 
op de boerderij. Men kon ook ge-
woon blijven zitten om eens lekker 
te buurten. Gezien de vele aan-
meldingen is de kans zeer groot 
dat het ook volgend jaar weer 
door gaat.

Zandhoefs Oogstfeest neemt jong en oud mee 
terug in de tijd

Het koren op het land van Bert 
Verbakel is weer lang genoeg om 
gemaaid te worden. Dat zal op 
ambachtelijke wijze gebeuren op 
5 augustus aanstaande tijdens de 
vijfde editie van het Oogstfeest. 
Jong en oud kunnen dan weer een 
stap terug doen in de tijd. Voor de 
jongste is het leuk en interessant 
om te zien hoe de boeren vroeger 
leefden. Voor de wat oudere be-
zoekers is het vooral een groot vat 
vol herinneringen. Redenen ge-
noeg om met het hele gezin koers 
te zetten richting Hoeve Strobol.

Wat ieder jaar weer opvalt is de in-
zet van tientallen vrijwilligers. Van 
buurtvereniging ‘de Zandhoef’, 
van Hoeve Strobol en van de Klas-
sieke Landbouw Werktuigenver-
eniging. Samen maken zij er voor 
de bezoekers een onvergetelijke 
dag van. Van 11.00 tot 17.00 uur 
duikt iedereen even terug naar 
het verleden. “We proberen ieder 
jaar ons best te doen”, aldus Bert 
Verbakel op wiens erf het festival 
plaats zal vinden. “Het wordt geen 
kermis, want dan schiet het zijn 
doel voorbij, maar de activiteiten 
voor de kinderen staan op de eer-
ste plaats.” De Nijnselnaar bedoelt 
dus dat het Oogstfeest vooral voor 
kinderen leuk moet zijn. Het zal 
voor hen één grote ontdekkings-

reis worden en natuurlijk is er veel 
mogelijk tot spelen. Ze kunnen 
kennis maken met allerlei oud-
Hollandse spelen. “Ik kan je zeg-
gen dat het ieder jaar erg geslaagd 
is om de kinderen die spellen te la-
ten doen. Vorig jaar waren ze er de 
hele dag druk mee bezig. Dat was 
mooi om te zien”, glundert Bert.

Behalve het vermaak voor de 
kinderen loopt toneelvereniging 
Klavertje Vier wederom door het 
publiek heen om de mensen te 
vermaken. De Nijnselse acteurs 
kunnen improviseren als de beste 

en dat willen ze maar al te graag 
met u delen. Verder wordt er gra-
tis springtouw gemaakt, worden 
er oude landbouwwerktuigen ge-
presenteerd, is er volop muziek de 
hele dag en staan de bakkers weer 
klaar om de overheerlijke strobol-
len te bakken op traditionele wijze. 
“Een echt product van hier”, zegt 
de organisator. “Het wordt vol-
gens eigen recept gemaakt en dat 
maar één keer per jaar tijdens het 
Oogstfeest. Vorig jaar verkochten 
we er honderden. Dat is niet gek, 
want het is echt heel erg lekker 
brood.”
Inmiddels is het opbouwen begon-
nen. Langzaam leeft De Zandhoef 
weer toe naar het Oogstfeest. De 
organisatie verwacht tussen de 200 
en 300 bezoekers. “Natuurlijk is 
het erg weersafhankelijk, maar de 
laatste jaren is het druk geweest. 

De mensen blijven vaak ook lang 
hangen, omdat ze veel bekenden 
tegenkomen waar ze een praatje 
mee willen maken. Het is dan ook 
altijd erg gezellig bij de bar”, lacht 
Bert. Het mooie aan alles is dat het 
gewoon gratis toegankelijk is. Ook 
het parkeren is gratis, net als vroe-
ger.

Zandhoefs Oogstfeest, 
5 aug van 11.00 tot 17.00 uur, 
Strobolse Heidesteeg 10, 
Sint-Oedenrode

Markt 28
5492 AB Sint-Oedenrode

Tel.0413-477030
www.geritsmode.nl

Onze hele zomercollectie 
is in de uitverkoop met 
KORTINGEN TOT 50%

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??



Woensdag 25 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 7
Expositie Marianne van Hout in Odendael

Vanaf 17 juli is in Odendael de expositie te 
bezichtigen van Marianne van Hout-Bruijns 
uit Best. U zult verrast zijn wat deze kun-
stenares allemaal met kleur kan bewerkstel-
ligen. Niet alleen de kleuren, maar ook de 
composities zijn in balans en de materie laat 
niet te wensen over.

Marianne is afgestudeerd aan de Academie 
voor Schone Kunsten te België en sindsdien 
heeft zij vele exposities achter de rug. Het 
werk is in de loop der tijd nogal veranderd 
van realistisch naar abstract, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van gemengde technieken 
en structuur. Dat geeft een extra dimensie 
aan het werk.

Haar werk is vaak figuratief abstract en be-
staat uit verschillende thema’s. Het is een 
samenspel van kleur en emotie, mede door 
de gedichten die zij schrijft en die horen bij 
enkele van haar schilderijen, waardoor deze 
een eenheid vormen. Zelfs als u zelf wilt le-
ren schilderen kunt u bij haar terecht voor 
lessen. De visitekaartjes zijn bij de expositie 
aanwezig.

Laat u verrassen en meeslepen in deze we-
reld van kleur en emotie. De tentoonstelling 
vindt plaats van 17 juli t/m 29 september 
2012. U kunt deze bezoeken tijdens alle da-
gen van de week tussen 9.00 uur ’s morgens 
en  22.00 uur ’s avonds.  De schilderijen vindt 
u zowel  beneden  als in de hallen boven.

SKOSO zoekt vrijwilligers
Ben jij tussen de 
middag vrij? SKO-
SO, Stichting Ka-
tholiek Onderwijs 
Sint-Oedenrode, 
zoekt regelmatig 
overblijfkrachten 
voor de verschil-

lende locaties, om het overblijven van de 
kinderen te verzorgen. 

De basisscholen hebben elk hun eigen karak-

ter en werksfeer. Vier scholen zijn gesitueerd 
in het centrum van Sint-Oedenrode en drie 
scholen zijn gelegen in de kerkdorpen Nijn-
sel, Olland en Boskant. De overblijftijden zijn 
van 12u tot 13.30u. 

Wilt u zich aanmelden of meer informa-
tie, neem contact op met het vrijwilligers-
steunppunt: 
Femke Broeders, 0413-476149, 
f.broeders@welzijnsalus.nl of 
www.welzijnsalus.nl

Beginnen met studeren: 
enkele aandachtspunten
Zo’n 300.000 studenten beginnen in sep-
tember met hun studie aan het MBO, HBO 
of de universiteit. Welke studie ze ook kie-
zen, ze hebben (bijna) allemaal te maken 
met studiefinanciering, toeslagen en belas-
tingen. In de praktijk zien we regelmatig dat 
studenten behoorlijk wat geld laten liggen. 
Soms gebeurt het echter ook dat studenten 
teveel of zelfs ten onrechte toeslag aanvra-
gen en dit bedrag uiteindelijk in één keer 
moeten terugbetalen.

Allereerst de studiefinanciering. Laat de aan-
vraagformulieren zeker niet te lang liggen! Er 
wordt namelijk geen terugwerkende kracht 
toegekend aan de aanvraag. Te laat inge-
diend betekent dus ook minder studiefinan-
ciering. Voor het aanvragen van zorgtoeslag 
is er gelukkig meer tijd. Tot 1 september van 

het daaropvolgende jaar kan men nog steeds 
zorgtoeslag aanvragen. Het recht op zorg-
toeslag bestaat overigens pas op de eerste 
dag van de volgende maand waarin iemand 
18 is geworden.

Of de (uitwonende) student recht heeft op 
huurtoeslag is niet altijd eenvoudig te bepa-
len. Met een eigen woon- en slaapkamer, 
een eigen aanrecht en een eigen toilet is dit 
vrijwel altijd het geval. Afhankelijk van de 
situatie kan een ‘zelfstandige kamer’ 40% 
goedkoper zijn dan een ‘traditionele kamer’.

Gaat u of uw kind studeren en vreest u niet 
te krijgen waar u recht op hebt? Neem con-
tact op met Van de Ven Accountants | Ad-
viseurs, te bereiken via 0413-491111 of via 
e-mail: info@vdven.nl.

advertorial

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

met goed advies en ’n vriendelijke lach!

Tijdens de vakantie 
bezorgen wij al uw (bouw) materialen 

gewoon bij u thuis

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

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

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

www.bouwmarktforum.nl

Denk aan uw Gratis Kluswijs Spaarpas, 

Deze pas geeft recht 5% korting op al uw aankopen

m.u.v. de bouwmaterialen en andere aanbiedingen

CDA-top bezoekt Sint-Oedenrode

De top van het CDA zal maandag 27 augustus, 
tijdens Rooi Kermis, een werkbezoek brengen 
aan Sint-Oedenrode. 

Met de top wordt Sy-
brand van Haersma 
Buma, lijsttrekker en 
fractievoorzitter van 
het CDA en zijn run-
ning-mate op de lijst, 
Mona Keijzer, bedoeld. 

Onlangs bracht Buma 
ook al een bezoek aan 
Sint-Oedenrode. Toen 
ging hij op bezoek bij 
boomkwekerij Van den 
Berk. Het CDA wilde 
graag een vervolg ge-
ven aan dat bezoek, 
maar waar het komen-

de programma uit bestaat is nog niet helemaal 
bekend. Wel is zeker dat Buma gaat kijken bij 
Campus Fioretti. De rest van het programma  
wordt momenteel uitgewerkt.
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis) Juwelier Rooyackers • Pastoor Spieringsstraat 41 • Uden • (0413) 26 36 82

GevraaGd: 

sloopGoud

contante betalinG, hooGste daGkoers!

Uitgezonderd acties

Gouden horloGes - colliers 

armbanden - rinGen - oorknopjes - ook zilver

40 t/m 70%

tRoUwRingen
oPRUiming

40 t/m 65%

www.dapstoedenrode.nl

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

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

Vakantiefoto’s

Het draait in Pisa niet meer om het verleden van de toren maar het draait er 

meer om wie het beste met hem op de foto kan. Dat zie je op deze foto. Vele
 men-

sen proberen de toren op 
de foto  tegen te houden terwijl de Chinezen er springend 

op moeten. 
Frits Stehman

Oogcontact. Deze kameel lag lek-ker te genieten van het zonnetje en toen ik de foto nam keek hij mij recht in de ogen.
Marry van Wijk

Dagje uit. We hebben een boottocht gemaakt op de li-rivier in het Karsgebergte bij Guilin, China
Marry van Wijk

Zomaar genietend van het 

Franse platteland en dan 

dit bord ontmoeten is een 

verrassing. Dat is een  foto 

waard. Hoe Brabants kun 

je je voelen in het buitenland.

Groeten, Greet Groothuis

Hand in hand, samen met papa mijn 
EERSTE stapjes op het strand!'
Papa Koen van Leeuwen en Isa op 
vakantie in Frankrijk 2012. 
Arie van Alebeek

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Grand café & Partycentrum De Vriendschap
Voor al uw feesten en partijen!

Pastoor Teurlingsstraat 30 
5492 EE Sint-Oedenrode (Boskant)  Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl www.devriendschapboskant.nl

Voorgerecht:

Champignonsoep of tomatensoep 
of broccolisoep 

Hoofdgerecht:

Varkenshaasmedaillons of zalm 
of saté van de varkenshaas

Nagerecht:

Aardbeiencoupe of dame blanche 
of koffie met likeurtje

Actie geldig van woensdag 25 t/m dinsdag 31 juli.
Keuken op maandag t/m donderdag geopend van 11.00-19.00 

en op vrijdag t/m zondag van 11.00 tot 21.00 uur.
Vanaf 8 personen gelieve te reserveren.

Bij reserveringen voor maandag t/m donderdag verruimen we op 
deze dagen de openingstijden van de keuken indien gewenst.
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Nog even volhouden!!  Even verkoe-

ling zoeken in de Loenense water-

vallen (de Veluwe).
 Ingrid van Doornewaard

Hallo allemaal,

Wij zijn in Portugal geweest en zoals je ziet hebben ze 

daar wel een heel mooi haantje op de toren.

Sandra van Boxtel

De foto van Route 66 is dit jaar genomen op onze rondreis in 
Amerika.
Joke van der Eerden

Natte vakantiepret!

Henk en Ria Dortmans

Hierbij een foto van onze klein-
zoon Mads. Ondanks de regen 
wilde hij toch naar de speeltuin 
om te spelen met als gevolg een 
valpartij in 'n grote plas met 
water. Zoals je ziet vond hij het  
zelf erg grappig en helemaal 
niet erg.
Marius en Riky Foolen

Zoals je op de voorpagina al kon 
lezen is er dit jaar wederom een 
MooiRooi vakantiefotowedstrijd. 
We hebben de eerste inzendin-
gen al binnen en daarvan willen 
we er een paar met jullie delen. 
Nieuwe inzendingen zijn natuur-
lijk van harte welkom. In week 33 
worden drie digitale HP fotoprin-
ters uitgereikt aan de meest grap-
pige, spannende, ludieke, vrolijke 
of originele vakantiefoto’s. Dus 
maak gebruik van je creativiteit 
en laat zien hoe leuk je vakantie 
is! De foto(‘s) kun je sturen naar 
redactie@demooirooikrant.nl. 

We zien ze met plezier tegemoet!!
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‘t uurste gewin is kattespin de twidde winst gi de tessen in
(De eerste winst stelt niets voor; de tweede winst gaat de zak in.
Bron: Brabantse Spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas

BRABANTSE SPREUKEN

 
Rooise fietsvierdaagse verloopt uitermate prima

Hebben we 
het in Rooi toch

beter bekeken, hier
in Nijmegen gaan 
ze dat hele stuk

te voet!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Zomerdepressie

 

 ik herinner me nog
 de gezegende dagen
 waar ik de heilige hitte
 nauwelijks kon verdragen
 
 als ik nu even de glans
 bespeur van de zon
 en mijn vest verruil
 voor een tie shirt
 net als vroeger 
 toen de zomer begon
 
 krijg ik tranen in mijn ogen
 wanneer de marktkeien 
 schitteren  in het eeuwige 
 malse hemelvocht
 
 als ik echter toentertijd
 aan de Costa Brava
 was neergestreken
 kende ik nu geen zomerleed
 
 had ik zo bedocht...

“ ja, doet u nog maar een 
cola-light”, ober, en een koekje 
voor de hond a.u.b.”

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Wim van Rooij

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Er waren deze week 

geen goede oplossingen!

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Zomerconcert op Smitsorgel 
Sint-Oedenrode
In de reeks van zomerconcerten is 
er op zaterdagmiddag 28 juli a.s. 
een orgelconcert in de H. Marti-
nuskerk (Centrum) in Sint-Oeden-
rode, georganiseerd door de Stich-
ting Smitsorgel. Het monumentale 
orgel (1839) wordt deze zaterdag  
bespeeld door Bert Becht. Op zijn 
programma staan werken van o.a. 
J. Pachelbel (1653 – 1706), G. Ho-
milius (1714 – 1785), A. Lucchesi 
(1741 – 1801), A.N. Vetter (1666 – 
1734) en A. Hesse (1809 – 1863). 

Bert Becht (1945) is als organist en 
koordirigent actief in een ruime re-
gio rond zijn woonplaats Berlicum. 
Hij is een veelgevraagd organist bij 
huwelijken, jubilea, uitvaarten en 
andere orgelbespelingen. Hij ver-
vangt regelmatig collega’s in de 
regio als dirigent of als organist en 
kent daarmee de koor- en orgel-
praktijk van binnenuit.

Naast en na zijn studies economie, 
marketing en de masteropleiding 
bedrijfskunde, studeerde hij piano, 
orgel en koordirectie aan de mu-
ziekscholen van Bergen op Zoom, 
Roosendaal en Breda. Docen-
ten waren o.a. Rie Kool, Antoon 
Maessen, Flip Veldmans, Jan van 
de Wouw, Henk Donker en Cees 
van Helvoirt. Met name voor de 
koorbegeleiding en improvisatie 
volgde hij jarenlang privélessen 
harmonieleer en contrapunt. In 
1981 behaalde Bert zijn bevoegd-
heid als kerkmusicus.
In de periode 1963 – 1986 was hij 
als organist en later ook als koordi-
rigent verbonden aan de kerk van 
de Heilig Hartparochie in Bergen 
op Zoom. 

Zijn maatschappelijke loopbaan in 

Schrikbewind
Volksvertegenwoordiger waar blijft U? Maak een eind aan de geld-
klopperij van het parkeerbeleid in Rooi.
De middenstand heeft mijns inziens uit angst klanten te verliezen al 
maatregelen genomen door op de toegangsdeur van hun bedrijf een 
waarschuwing te plakken met de vraag:  “Heeft u de parkeerkaart op 
het dashboard gelegd?”
De B.O.A. hoeft niet ontslagen te worden. De man zou bijvoorbeeld 
in de weekenden  avonddienst kunnen draaien om het vernielen van 
eigendommen voor zowel de gemeente als burgers te voorkomen.
Door het parkeerbeleid in normale banen te leiden zoals in elke wel-
denkende gemeente plaatsvindt, zou in Rooi heel wat frustraties 
voorkomen kunnen worden.
Plaats op de Markt een parkeerautomaat. Evenzo op de parkeerplaats 
voor het gemeentehuis. Eventueel één op de parkeerplaats achter De 
Beurs. De opbrengst gaat dan in zijn geheel naar de gemeenschap!  
Dit voorkomt heel wat ellende en frustraties en  de spreuk MooiRooi 
is weer terug.

Lezerspodium....
Door: J. van Steen
Oranje Nassaulaan 58

management- en directiefuncties 
brachten hem en zijn gezin naar 
de regio ’s-Hertogenbosch. Hij 
was o.a. algemeen directeur van 
de grafische bedrijven en uitgeverij 
van de Abdij van Berne in Hees-
wijk en HBO-docent management 
en marketing in Utrecht en in Am-
stelveen. In de periode 1986 was 
hij dirigent en of organist in o.a. 
Berlicum, Middelrode, Vlijmen, 
Nieuwkuijk, Gemonde, Waalwijk, 
Rosmalen en ’s-Hertogenbosch. 
De laatste jaren heeft Bert zowel 
de piano- als de orgelstudie weer 
intensief kunnen opnemen, door-
dat hij zijn maatschappelijke werk-
zaamheden voor een belangrijk 

deel heeft afgebouwd. Als organist 
in hij regelmatig actief in o.a. 's-
Hertogenbosch, Schijndel en Den 
Dungen en als projectmatig diri-
gent bij de PKN zanggroep Waal-
wijk. Daarnaast is hij sinds april 
2012 bestuurslid van de Brabantse 
Orgelfederatie. Het concert in de 
H. Martinuskerk aan het Kerk-
plein in Sint-Oedenrode begint om 
15.30 uur. De toegang is gratis. 
Uitgebreidere informatie over het 
programma van dit concert vindt u 
ook op de website: 
www.sintmartinusparochie.nl/
smitsorgel/concert

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

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

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

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

vissen, kaarten, spelletjes, bal, 
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Eerlijk over geld

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,59%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast   3,58%
4. 10 jaar vast   4,30% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 20-7. Het betreft 
een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,75%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast    3,80%

Het betreft ons hoogst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 20-7. 
Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Kantoor Sint-Oedenrode
info@eerlijkovergeld.nu

Tel. 0413-483030
www.tsgroep.nl

Drs. Gerard der Kinderen FFP
Gecertificeerd Financieel Planner 
g.derkinderen@tsgroep.nl

Sander Janssen
Erkend Hypotheekadviseur
sanderj@eerlijkovergeld.nu

Financiële planning Hypotheken Sparen Beleggen Verzekeringen Pensioen 

Check  nu uw woekerpolis! 
Langer wachten en het aanhouden van uw woekerpolis kost geld!  Er zijn veel betere producten 
voorhanden met gegarandeerde eindkapitalen..
Wij hebben inmiddels honderden polissen doorgerekend voor onze klanten. In meer dan 90% van de 
gevallen realiseren wij veel hogere (gegarandeerde) eindopbrengsten. Verschillen van €20.000,- of 
meer zijn geen uitzondering. 
Neem contact op voor een vrijblijvende inventarisatie en advies over uw woekerpolis, inclusief compen-
satieregeling. Volledig transparant en zonder verborgen kosten.  

Bel Sander op 0413-483030 of mail hem.

Campingtour Rooi

Een goede gewoonte moet je 
koesteren en dat is wat DeMooi-
RooiKrant doet met haar jaarlijkse 
rondje langs de Rooise campings. 
Vorig jaar hebben we daar leuke 
reacties op gehad. En voor het 
redactieteam is het rondje een 
verademing na de vaak serieuze, 
zware onderwerpen waarbij som-
migen vallen over een woord, 
halve artikelen willen herschrijven 
tot egodocument of een Aviertje 
met sponsors erbij vermeld wil 
hebben. 

Twee man, de een gewapend 
met fototoestel, de ander met de 
schrijfmap onder de arm. Zichtbaar 
op zoek naar contact, zonder aan-
gezien te worden voor Jehova’s. 

We hebben er zin in. Ons doel 
deze keer: cambiance De Kiene-
hoef

“Het is hier zó vertrouwd!”

We hebben de auto maar even 
voor de slagboom aan de kant ge-
parkeerd, want door de fietsvier-
daagse is er even geen doorkomen 
aan. De zon breekt net door de 
wolken als we het terrein op lopen. 
Bij de meeste tenten is het stil. Sla-
pende bewoners lijkt ons niet erg 
waarschijnlijk, want zo vroeg is het 
redactieteam niet. Beetje laat zelfs. 
Misschien is dat wel de reden en 
zijn de meeste gasten er al op uit 
getrokken.

Bij de tenten en caravans waar wél 
leven is, duurt het even voor we 
contact krijgen. “Het eerste stel 
dat we aanspreken lijkt er niet veel 
zin in te hebben. Ze zitten nog te 
eten – jawel, er ligt nog een brood-
korstje – en meneer moet zo weg. 
Een half uurtje dan? Stilte. We 
wensen ze een prettige dag en lo-
pen een veldje verder. 

Kinderen
We kiezen dit keer eens een tent 
met kinderen. Of kiezen ze ons? 
Het blijken de kleinkinderen van 
de bewoners, Tien Bakker-Schokke 
uit Rijpwetering (ken je dat niet? 
Van Joop Zoetemelk!)  en Sonja 
Schokke, een Rooise. En daar zijn 
we duidelijk welkom. Toeval of 

niet, vorig jaar troffen we hier ook 
iemand die in Rooi woonde, voor-
uit, bijna dan. Ook de twee zussen 
hebben al vaker opgemerkt dat 
De Kienehoef opvallend veel “lo-
kalen” als gast heeft. “Hoewel wij 
zelf eigenlijk uit Den Haag komen. 
Twintig jaar geleden zijn mijn ou-
ders hier gaan staan, in een staca-
ravan, en ondertussen zijn wij hier 
al zó vaak geweest. Het is hier zó 
vertrouwd,” zegt Tien. Dat laatste 
blijkt een belangrijke factor. Ze zijn 
heel tevreden over de camping, 
maar bijvoorbeeld binding met an-
dere vaste gasten hebben de zelf-
benoemde Ëinzelgängers niet. 

Stoer maar lief
Kleinkinderen Siem en Kaat vinden 
het schijnbaar niet zo boeiend dat 
ze in de krant komen. Ze doen wat 
stoer en zitten wat op elkaar te vit-
ten. Maar oma en haar zus houden 
het strak en ze gehoorzamen zon-
der mopperen.  “Zal ik de koffie 
verversen?” vraagt Siem opeens. 
Even later, als oma zich hardop af-
vraagt of ze het nog wel leuk zal 
vinden op de camping als de klein-
kinderen wat ouder zijn, zegt Kaat 
spontaan: “Oma, maar dan ga ik 
mee hoor!”. En bij de groepsfoto, 
als ze allemaal bij elkaar staan, is er 
van de eerste terughoudendheid 
niets meer te merken.      

CAMPING
TOUR

ROOI

Links Sonja Schokke bezocht haar zus Tien Bakker-Schokke en haar kleinkinderen Siem en Kaat

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

- Eten bij strekenproeverij van den elsen in de
  vernieuwde serre en het terras van de Gertruda Hoeve
- Streekgebonden kaart
- Open vanaf 12.00 uur (behalve op maandag en dinsdag)
- Terras
- Oplaadpunt voor fietsen
- Wandel- en fietsroutes verkrijgbaar

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

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

In de maand juli een lekker 

streekproduct bij de koffie!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
 5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 48 1911
F (0413) 478 060
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 - 12.30 uur. Voor pas-
poorten, rijbewijzen en overige 
burger¬zaken is het publieksplein 
ook geopend op maandagmiddag 
van 16.00 uur tot 20.00 uur.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders 
is op afspraak. Wanneer u een wet-
houder graag persoonlijk wilt spre-
ken over een bepaalde zaak kunt 
u via het bestuurssecretariaat, tel. 
(0413) 481 911, een afspraak ma-
ken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

Sportbedrijf:
(0413) 475 909 (ochtend)
Website: www.sportbedrijf.com

Milieuklachten:
Provincie (24 uur): (073) 681 2821

Meldingen en servicelijn:
Openbare ruimte en riolering
(0413) 481 376

Milieu:
Huisvuilinformatielijn 
(0413) 481 911, maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 11.00 uur
Milieustraat: Eversestraat 11, Tel. 
(0413) 474 927, geopend van 
maandag t/m vrijdag van 12.00 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 10.00 
tot 17.00 uur

Storingsnummers:
Elektriciteit (niet in uw eigen 
installatie) 0800 - 9009
Gas (niet in uw eigen installatie) 
(0492) 594 794
Telekabel, UPC, klantenservice, 
storingen 0900 - 1580
Water, dag en nacht, ook in het 
weekend (073) 683 8000
Drukriolering buiten kantooruren 
06 - 22 57 97 58
Calamiteiten 06 - 51 60 29 17
IBA 0900 - 7337337

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of he-
terdaad
0900 - 8844 voor aangifte, vragen, 
meldingen voor politie (lokaal 
tarief)
(0412) 631 515 ambulance      
(073) 612 3123 brandweer     
0800 - 7000 voor Meld Misdaad 
Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)

Kijk voor meer informatie en actuele berichten ook op www.sint-oedenrode.nl

Huisvuil

Bekendmaking ingekomen aan-
vragen (evenementen)vergun-
ningen en verleende vergunnin-
gen, ontheffingen en te treffen 
verkeersmaatregelen op grond 
van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de ge-
meente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 17 juli tot en 
met 23 juli 2012 zijn de volgen-
de aanvragen bij de gemeente 
ingekomen:
-  Van café Oud Nijnsel voor de 

organisatie van een muziek-
festival “Summer Break” van 
10 augustus tot en met 

   12 augustus 2012.
-  Van MHC voor de organisatie 

van diverse activiteiten in het 
kader van het 50-jarig jubile-
um van 31 augustus

   tot en met 2 september 2012.
-  Van café Van Ouds voor de uit-

breiding van het terras op het 
Kerkplein tijdens de kermis 
van 25 augustus tot en 

   met 29 augustus 2012.

Tegen voornoemde binnenge-
komen aanvraag (evenementen)
vergunning en ontheffing staat 

nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenver-
gunningen en ontheffingen 
-  Aan café Oud Nijnsel voor de 

organisatie van een muziek-
festival “Summer Break” van 
10 augustus tot en met 12 au-
gustus 2012.

Hierop is procedure 1 van toe-
passing (zie procedurekader).

Verkeersmaatregel
In verband met de organisatie 
van de Jeugd Vakantieweek zijn 
de volgende wegen afgesloten 
voor verkeer:
-  Maandag 6 augustus de Brem-

horst tussen 08.30 en 09.10 uur 
en tussen 15.00 en 15.30 uur;

-  Dinsdag 7 augustus de Zwem-
badweg tussen 09.00 en 09.40 
uur en tussen 15.30 en 16.00 uur;

-  Woensdag 8 augustus het 
Dommelpark tussen 08.15 en 
09.00 uur en tussen 17.30 en 
18.15 uur.

Team Economie, Vrije tijd en 
Onderwijs

EvenementenMeldingen

Gevonden en Verloren Voorwerpen
Verloren voorwerpen
- Zwart fietstasje merk Pro met 
montage artikelen

Gevonden voorwerpen
- Zwarte bril in grijze koker

Team Klant Contact Centrum

Inzameling oud papier 
week 30 en 31

Donderdag 26 juli
-  KVO Nijnsel; papiercontainer 

aan de achterzijde van de 
Beckart vanaf 07.00 uur;

Zaterdag 28 juli
-  Ouderraad basisschool Sint  

Antonius van Padua; kraak-
perswagen op de parkeer-
plaats tegenover de basis-
school aan de Jasmijnstraat 
11 a, van 8.00 tot 12.00 uur;

Donderdag 2 augustus
-  Buurtvereniging Vressel; con-

tainer donderdag de hele 
dag op parkeerplaats t.o. de        
Vresselse Hut;

Vrijdag 3 augustus
-  Buurtvereniging Vressel; con-

tainer vrijdag tot 15.00 uur 
op parkeerplaats t.o. de Vres-
selse Hut;

Zaterdag 4 augustus
-  Ouderraad van basisschool 

Sint-Petrus; container tegen-
over speeltuin van 10.00 tot 
12.00 uur;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; 

papiercontainer tegenover         
Ollandseweg 98 van maan-
dag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 
uur. 

Team Economie, Vrije tijd en 
Onderwijs

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Bobbenagelseweg 14 5491 VL 10-07-2012  Bouwen dakkapel
Cathalijnepad 1  5491 GT 06-07-2012  Kappen 1 spar
Eerschotsestraat 90 5491 AD 18-07-2012  Ontheffing bestemmingsplan ivm  
        huisvesting arbeidsmigranten
Hertog Janstraat 2 5491 BT 18-07-2012  Ontheffing bestemmingsplan ivm  
        huisvesting arbeidsmigranten
Kruising Lieshoutseweg/ 
Weievenseweg  ----  18-07-2012  Kappen 5 eiken
Emmausstraat 12 5492 BK 15-07-2012  Bouwen garage/schuur
Den Dries 15  5491 ZH 18-07-2012  Aanbouwen carport
Berkstraat 16  5492 EB 10-07-2012  Vergroten woning
Willem Alexanderstraat ----  16-07-2012  Kappen van 14 berken
Bernhardstraat  ----  16-07-2012  Kappen van 16 esdoorns 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter 
kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Componistenlaan 64 5491 LG 20-07-2012  Plaatsen dakkapel
Willem Alexanderstraat ----  23-07-2012  Kappen van 14 berken onder 
        voorwaarde van herplant
Bernhardstraat  ----  23-07-2012  Kappen van 16 esdoorns onder 
        voorwaarde van herplant
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende exploitatievergunning
Adres   Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Heuvel 44  5492 AD 12-07-2012  Exploitatievergunning De Beurs
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende huisvestingsvergunningen
Adres   Postcode Besluit verzonden
Ollandseweg 55 5491 GP 18-07-2012
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 
 
Geweigerde huisvestingsvergunningen
Adres   Postcode Besluit verzonden
Past. Teurlingsstraat 26/28 5492 EE 18-07-2012
C. Rossemstraat 18 5491 BG 18-07-2012
Mgr. Bekkersplein 8 a 5491 EB 18-07-2012
Liempdseweg 24 5492 SM 18-07-2012
Kofferen 20  5492 BN 18-07-2012
Kofferen 20 a  5492 BN 18-07-2012
Azaleastraat 3  5492 JA 18-07-2012
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Zwembad de Neul, 
openingstijden recreatief zwemmen
30 juli t/m 12 augustus 2012
Ons overdekt zwembad heeft een ligweide met trampoline en 
speeltoestellen en een buitenterras voor de zomerse dagen. Een 
5-baans 25 meter bad en een instructiebad met speelelementen en 
een glijbaan. Moderne douches en toiletten. 

  Dauwzwemmen  Jeugd en   Volwassenen
    volwassenen  

 Maandag    13.30 - 15.30    20.15 - 21.30

 Dinsdag   8.00 -  10.15 13.30 - 15.30    20.15 - 21.30

 Woensdag    13.30 - 15.30 

 Donderdag   8.00 -  10.15 13.30 - 15.30    20.00 - 21.30

 Vrijdag/zaterdag     GESLOTEN 

 Zondag     10.30 - 13.00 

Zwembad de Neul, een spettergoed zwembad bij u om de hoek!
(0413) 477 409 - www.deneul.nl



Woensdag 25 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 13Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking 
hebbende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage op het ge-
meentehuis aan het Burgemees-
ter Wernerplein 1 in Sint-Oeden-
rode. Voor informatie kunt u zich 
wenden tot het publieksplein, 
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. 

Bezwaarschrift (procedure 1)
Nadat een besluit bekend is ge-
maakt, kan daartegen een be-
zwaarschrift 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 de-

gene die het bezwaar indient

- de dagtekening;
-  een omschrijving van het 

besluit waartegen het bezwaar 
is gericht;

-  de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift geldt 6 
weken vanaf de datum dat het 
besluit aan de aanvrager is toe-
gestuurd of uitgereikt. 

Het indienen van een bezwaar-
schrift schorst de werking van 
ons besluit niet. Het kan zijn dat 
u van mening bent dat hierdoor 
een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is 
dat op korte termijn een voorlo-
pige 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 voor-
lopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd. 

Piet Verheggen: fervent motorsportliefhebber

Behalve PSV had Piet Verheggen 
uit Sint-Oedenrode een grote an-
dere passie: motorsport. Aange-
zien de Eindhovense club altijd 
op zaterdagavond voetbalde, trok 
hij er op zondag op uit om naar 
Formule 1, motorraces of rally te 
gaan kijken. Bij het horen van de 
motoren ging zijn hart al sneller 
kloppen. In Piet’s hoofd zitten nog 
veel herinneringen en een aantal 
daarvan wil hij graag delen met 
de lezers van DeMooiRooiKrant.

Piet kende alles en iedereen in 
Sint-Oedenrode en in de buurt die 
iets met motorracen of autoracen 
te maken had. “Toen de rally-cross 
in opkomst was, hadden we in 
Sint-Oedenrode al snel een eigen 
team”, begint de autofanaat. “Het 
team heette Eagle Racing Team en 
de auto’s waren paars gespoten. In 
dat team reden onder andere Toon 
Roxs, Jos Fassbender, Fons de 
Leijer en Martien van den Brand. 
De vader van garagehouder Mark 
van de Brand en de opa van de be-
kende karter en rallycoureur Mats 
van den Brand. Op het Eurocircuit 
wisten Toon en Fons menig wed-
strijd goed te scoren. Ook werden 
goede resultaten geboekt op de 
Duivelsberg in België en Kings-
Lynn in Engeland. Daar leverde Jos 
Fassbender eveneens de nodige 
knappe prestaties. Daarnaast be-
waar ik nog speciale herinneringen 
aan de motorcrossclub uit Nijn-
sel met Martin en Ben Raaijma-
kers en Tiny van Erp. Vooral die 
laatste heeft internationaal furore 
gemaakt en kon zich meten met 
good-old Franske Sigmans, Gerrit 
Wolsink en Albert de Wit.”

In de jaren zestig trok Piet er al op 
uit om wedstrijden te bezoeken. 
Piet: “Halverwege de jaren zestig 
ontstond in Limburg het Limburgs 
Auto Racing Team. De club organi-
seerde toen al races op Zandvoort 
en in Zolder. Van beide plaatsen 
had ik ieder jaar seizoenskaarten, 
dus we konden iedere week  ergens 
naar toe. Tussendoor reden we 
ook nog naar Francorchamps en 
de Nurburgring. In die tijd organi-
seerde de directeur van Zandvoort 
reizen naar de Formule 1. In die tijd 
reden Nikki Lauda, James Hunt en 
later Alen Jones prachtige wedstrij-
den. Ik vloog naar Zweden, Madrid 
en meerdere malen naar Monaco. 
Natuurlijk ging ik ook naar circuits 
in de buurt, zoals Spa, Nurburgring 
en Hockenheim. Samen met mijn 
vriend Ad van de Maat reden we 
eens in zijn Porsche Carrera naar 
Duitsland voor een wedstrijd in de 
DTM klasse. Ik zei: ‘Ik betaal de 
benzine wel deze keer.’ Het koste 

me een vermogen, maar we had-
den een geweldige dag!”

Uit pure liefhebberij hield Piet jaren-
lang een Jaguar E-type 12 cilinder 6 
liter uit 1971 en een MKII uit 1962 
met 3,8 liter inhoud. Ook reed 
de Rooienaar dertig jaar lang een 
BMW 320 i en drie keer een 323 i. 
“Als je die op zijn kick-down trapte, 
kwam zijn neus echt naar boven!”, 
lacht Piet, die ook veel mooie her-

inneringen koestert aan motorweg-
races. Piet kent zijn klassiekers uit 
Nederland en ver daarbuiten. Bij 
het noemen van de naam Rinus van 
Kasteren uit eigen dorp beginnen 
zijn ogen al te glinsteren. “Als ik op 
Francorchamps was en beneden in 
het dal van Malmedy de jankende 
MV’s (motormerk, red) van Agostini 
en Phil Reed hoorde scheuren, dan 
liepen de rillingen over mijn rug.”

Piet samen met Toon Roxs (r) op de motor met zijspan

Piet (l) met Toon Roxs bij het huis van Toon aan de Ollandseweg met de Jaguar E-type 12

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Procedures

Meld Misdaad Anoniem
Meld Misdaad 
Anoniem (M.) is 
een landelijke voor-
ziening waar bur-
gers telefonisch en 
anoniem informa-
tie kunnen geven 

over ernstige misdaden. De gra-
tis meldlijn biedt mensen op een 
laagdrempelige manier een extra 
mogelijkheid om een bijdrage te 
leveren aan de veiligheid in Neder-
land. Het doel van de meldlijn is 
het verkrijgen van informatie over 
daders van gepleegde misdrijven 
die anders niet verkregen was.

Anoniem
Er is gekozen voor een anonieme 
lijn omdat gebleken is dat burgers 
vaak niet met naam en toenaam 
bekend willen worden. Soms om-
dat ze de dader goed kennen en 
soms omdat ze opzien tegen inge-
wikkelde procedures. De telefoon-

centrale van M. heeft geen num-
merweergave en er wordt geen 
naam, adres, woonplaats of tijds-
aanduiding verwerkt. Gesprekken 
worden ook niet op tape bewaard.

Bellen met de politie
Politie - spoed 112
Voor doven en slechthorenden 
0900 – 8112
Geen spoed, wel politie? 
0900 – 8844
Voor doven en slechthorenden 
0900 – 1844
Informatie en aangifte doen 
0900 – 8844
Voor doven en slechthorenden 
0900 – 1844

Hulp en informatie via internet
www.politie.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl
www.politiekeurmerk.nl

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

Op donderdagochtend 19 juli is 
een 29-jarige man uit Boxtel ach-
terop een 31-jarige automobiliste 
uit Sint-Oedenrode gebotst. Daar-
na is de man aangehouden op ver-
denking van rijden onder invloed.

Deze vrouw stond nietsvermoe-

dend voor het stoplicht op de Vi-
caris van Alphenlaan te wachten. 
Vervolgens parkeerde de Boxte-
laar zijn wagen op de stoep tus-
sen een lantaarnpaal en een heg. 
De politie vermoedde drugsge-
bruik en nam hem mee naar het 
bureau voor controle.

Boxtelnaar onder invloed botst 
tegen auto Rooise

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

Te koop/Te huur

Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al vanaf 
9,95. Bij van de Kamp sport en kin-
derschoenen.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00. Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
Te koop!
Een luxe hoogwaardige kwaliteit 
tourmesol voortent. Voor een sta 
caravan of achter uw huis als serre.
Als serre een waar genot in de 
vroege lente. Een echte tuinkamer.
afm. 4.80 breed. diep 2.70. prijs 
n.o.t.k. tel: 0647137685
--------------------------------------
Voor de kleine schoolgangers: 
Gympen met klittenband al vanaf 
9,95. Bij van de Kamp sport en kin-
derschoenen.
--------------------------------------
Te huur opslagruimte in Nijnsel
Info: 06-10904814
--------------------------------------

Verloren

Groen kinderhorloge. merk: Esprit. 
verloren op fietspad tussen Nijnsel 
en Sint-Oedenrode. (eind juni) tel: 
06-22461230
--------------------------------------

Aangeboden

Vakantieaanbieding. 20% korting 
op uw afspraak in augustus. Mas-
sagepraktijk Cura. Praktijk voor 
massage en massagetherapie. 
Gediplomeerd masseur: 
Annelies Holl. Voor meer info: 
www.massagepraktijkcura.nl. of 
bel: 0413-280109
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar 
u als alleenstaande of oudere niet 
aan toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------

Gezocht

Wie heeft er voor mijn moeder 
(84) oude roddelblaadjes?
Story, Party, Weekend enz. Kom ze 
graag ophalen 06-28329494.
--------------------------------------
Gezocht;
Zanger(es) voor beginnende 
rockband.
Leeftijd: 14 - 17 jaar.
Tel. 06-29194908
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Dieren

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl 
--------------------------------------
Sint-Paulusgasthuis: tentoonstel-
ling ‘Door weer & wind’ in Mu-
seum van Brabantse Mutsen, en 
beeldententoonstelling in de krui-
dentuin, info op 
www.sint-oedenrodemuseum.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-45842937
--------------------------------------
Elektrisch vervoer? Maar er gaat 
toch méér dan 60% verloren tus-
sen de centrale en uw stopcon-
tact? N.A. Denker.
--------------------------------------

   
We herkent mensen op deze fotoss?

Wie is deze dame? 
Hint: Ze heeft te maken met de foto van 
vorige week.

Stuur uw oplossing naar 
redactie@demooirooikrant, 
bel het door naar 0413-479322 of kom 
langs op ons kantoor, Heuvel 17. De koffie 
staat klaar!

Reacties foto historische beelden wk 29:
De heer en mevr. van Gerwen- Vogels. Aannemer 
in Sint-Oedenrode. Ze woonden  op Den Berg 1 in 
Eerschot
Francien van de Biggelaar (kleindochter)

Dhr. en mevr. Van Gerwen- Vogels
José van de Tillaart

Historische beelden
Uittips voor de 
regio

Nu de schoolvakanties zijn begon-
nen, is het tijd voor wat rust en 
ontspanning. Nog geen plannen 
voor deze zomer? Geen nood. Er is 
genoeg cultureels te beleven. Pak 
je agenda en lees verder in deze 
nieuwsbrief wat er te doen is.
 
Theaterfestival Boulevard
Van 2 tot en met 12 augustus staat 
’s-Hertogenbosch weer in het te-
ken van Theaterfestival Boulevard. 
Op bijzondere en onverwachte 
plekken in en rond de stad ’s-Her-
togenbosch kun je genieten van 
dans, muziek en (straat)theater. 
In eerdere edities van het festival 
werden er voorstellingen gespeeld 
in holle fabrieksloodsen en intieme 
struikgewassen, en van duistere 
zolderkamers tot eindeloze gras-
weiden. Theaterfestival Boulevard 
is ook één van de Maak 2018 Mee 
festivals. De 'Maak 2018 Mee'-
voorstellingen tijdens Theaterfes-
tival Boulevard zijn: PUZ/ZLE, de 
nieuwe dansvoorstelling van East-
man/ Sidi Larbi Chearkaoui, OPE-
RA BUFFA door Laika/Transparant 
en het internationale straatthea-
terprogramma tijdens het laatste 
weekend (11 en 12 augustus) van 
het festival. Kijk op de website van 
Theaterfestival Boulevard voor het 
volledige programma.
 
Tilburgse Kermis
Cultuur in alle vormen, dat is Cul-
turele Hoofdstad. Een mooi voor-
beeld hiervan is de Tilburgse Ker-
mis van 20 tot en met 29 juli. Tien 
dagen lang de grootste kermis van 
Nederland en de Benelux! Een lint 
van maar liefst drie kilometer door 
de binnenstad van Tilburg met on-
geveer 230 attracties en een mil-
joen bezoekers. Dit jaar is er zelfs 
voor het eerst een kermis camping. 
Benieuwd wat je allemaal kunt be-
leven op de kermis? 
Kijk voor meer informatie op 
www.detilburgsekermis.nl.
 
Kasteeltuinconcerten in Helmond
Tot en met 17 augustus kun je 
in Helmond iedere vrijdagavond 
genieten van de Kasteeltuincon-
certen. Op deze vrijdagavonden 
treedt elke week een andere band 
op in de sfeervolle Helmondse 
Kasteeltuin. De muziekstijlen va-
riëren van salsa, blues, reggae en 
classic rock tot nederpop, kortom: 
voor ieder wat wils. De Kasteel-
tuinconcerten zijn dit jaar ge-
adopteerd door Breda, Eindhoven, 
’s-Hertogenbosch, Tilburg en de 
Provincie Noord-Brabant, als geste 
na het verlies van het Theater ’t 
Speelhuis. Een mooi voorbeeld van 
de samenwerking tussen de steden 
op weg naar Culturele Hoofdstad. 
De Kasteeltuinconcerten zijn altijd 
vrij toegankelijk. Wil je meer infor-
matie? Kijk dan even op 
www.kasteeltuinconcerten.nl. 

Bezoek een Culturele Hoofdstad 
Ga je liever naar het buitenland, 
maar twijfel je nog over je vakan-
tiebestemming? Bezoek dan één 
van de Culturele Hoofdsteden 
van dit jaar: Maribor (Slovenië) of 
Guimarães (Portugal). In Maribor 
combineren de culturele evene-
menten traditie en vernieuwing. 
Het programma varieert van car-
naval tot moderne dans en de stad 
richt zich vooral op het jonge pu-
bliek. Het programma van Guim-
arães is gevuld rond vier thema's: 
City, Community, Thought en Art. 
Lees meer op: 
www.guimaraes2012.pt en 
www.maribor2012.info 

Nieuwe wandelkaart: Frans van Beerendonkroute

Wandelroute langs bijzondere 
plekken in Het Groene Woud

Frans van Bee-
rendonk nam in 
augustus 2011 
afscheid van het 
bestuur van de 
Streekraad Het 

Groene Woud & De Meierij. Als 
dank voor zijn jarenlange inzet 
voor Het Groene Woud bood 
Stichting Streekrekening Het 
Groene Woud hem een wandel-
route aan langs bijzondere plek-
ken die een rol speelden in Van 
Beerendonks leven in Het Groene 
Woud. De route en de beschrij-
ving van deze plaatsen is vervat 
in een wandelboekje, verkrijgbaar 
bij VVV Schijndel.

De wandelroute is ruim 30 kilome-
ter lang en loopt van de geboor-
teplaats van Frans in het buurt-
schap Aarle in Best tot die van zijn 

vrouw Arda in Kasteren (Liempde) 
en weer terug naar Aarle. Op ver-
schillende plaatsen kan de route 
worden ingekort. De wandelroute 
voert langs locaties en projecten 
met een speciale betekenis voor 
Het Groene Woud in het algemeen 
en voor Frans van Beerendonk in 
het bijzonder. De route doorkruist 
ook de verschillende natuurge-
bieden die Het Groene Woud rijk 
is, zoals de Mortelen, Landgoed 
Velder, De Geelders en De Schee-
ken. De route is gebaseerd op het 
wandelroutenetwerk Het Groene 
Woud. Het wandelboekje be-
schrijft naast de natuurgebieden 
uiteraard ook de bijzondere pro-
jecten en locaties zoals de aard-
beienkwekerij van de familie van 
Beerendonk zelf, Landart-locaties, 
het populierenproject en het pro-
ject Graangoed. 

Zomerprogrammering TV Meierij
Rooise fietsers beklimmen Alpe 
d’Huez ten bate van KWF Kankerbe-
strijding. TV Meierij toont een ver-
slag van de tocht naar én de beklim-
ming van de Alpe d’Huez door een 
groep gedreven Rooise fietsliefheb-
bers (m/v) om geld in te zamelen 
ten behoeve van kankerbestrijding. 
Deze uitzending is te zien van 26 
juli tot en met 8 augustus om 10.00 
uur, 16.00 uur en 22.00 uur.

Tijdens de vakantieperiode wordt 
verder een aantal korte films uit-
gezonden:
Van 26 juli tot en met 8 augustus

- Rooi, “’n dùrp um gruts op te 
zijn”
- De laatste klompenmakers

Van 9 augustus tot en met 22 au-
gustus
- Sporen naar het oosten; ’t Duits 
lijntje
Van 23 augustus tot en met 5 sep-
tember
- Presteren met plezier
- Zicht op talent
- Sporten met een beperking
Aanvangstijden dagelijks om:
0:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 – 18:00 en 21:00 uur.
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Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Heerlijk Zomerfruit 
Frambozen

Blauwe bessen
Rode bessen

 
ook jams en sappen van onze 

eigen vruchten
 

Annie v Hoof 
Roest 2a

5491 XX Olland  
tel 0413-473608

Openingstijden 
Maandag / vrijdag:  13.00 uur tot  17.00 uur

zaterdag: 10.00 uur tot  16.00 uur

Organisatie Rooi Fietst dik tevreden met resultaat 

Een dikke 2500 fietsers wisten af-
gelopen week Sint-Oedenrode te 
vinden om deel te nemen aan de 
eerste editie van Rooi Fietst, de 
Rooise fietsvierdaagse. Daarmee 
is de verwachting van de organi-
satie overtroffen. Zij was sowieso 

dik tevreden met het resultaat.

“Dat kun je wel zeggen”, zegt 
voorzitter Rien Voets. “Van tevoren 
hadden we gezegd dat we tevre-
den zouden zijn met 500 deelne-
mers per dag. Dat zijn er dus veel 

meer geworden. Moet je nagaan 
als het lekker weer was geweest!” 

Maar liefst negentig vrijwilligers 
zijn bezig geweest om alles in goe-
de banen te leiden. Hoewel er nog 
niet officieel is geëvalueerd weet 

Voets nu al wat er verbeterd moet 
worden. Voets: “We dachten dat 
de ANWB-borden die de weg wij-
zen naar Cambiance de Kienehoef 
voldoende zouden zijn, maar dat is 
niet zo. Daar komen volgend jaar 
borden voor. We moeten ook goed 

kijken naar de bezetting tijdens de 
volgende editie. Er zal veel mond-
tot-mond reclame zijn, wat inhoudt 
dat er meer deelnemers zullen zijn. 
Tot de 800 kunnen we aan met de 
huidige bezetting, maar boven de 
1000 wordt erg lastig.”

Kijk voor meer 
foto’s op 

www.mooirooi.nl

Maar liefst negentig vrijwilligers werkten mee aan het succes van Rooi Fietst.

WWW.PANENCOOK.NL
Kerkstraat 17 Sint-Oedenrode

T. 0413 - 477778 E. Info@panencook.nl

Tijdens de schoolvakantie 
7 dagen per week geopend

Kijk voor actuele openingstijden op: 
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Hij was een Amerikaan en werkte op de ambassade in een Afrikaans land. 
Ik ontmoette hem via mijn vrienden die daar werkten en natuurlijk, hoe 
kan het ook anders, was ook hij een jager. Op een avond, tijdens een 
etentje met ’n paar Libanezen (die vind je dus overal op de wereld, de 
handelslui van weleer) opperde één van hen om noordwaarts te vliegen, 
tegen de grens met Niger, waar zijn  broer een fabriek had. Ik had ge-
kookt voor de mannen en de Libanezen lachtten me uit toen ik vroeg 
of het niet te spicy was. Nee, die zouden mij wel eens wat anders laten 
proeven, iets wat de malaria en alle andere enge ziektes recht uit je lijf 
joeg, zo verzekerden ze mij.
Jack zou de tickets voor de binnenlandse vlucht boeken en we maakten 
een afspraak om vooraf nog bij hem langs te gaan om de voorbereidin-
gen voor de reis te bespreken. We meldden ons bij de zwaarbewaakte 
ambassade en werden onder escorte naar Jack’s bungalow gebracht, die 
onderdeel was van een groot complex. Hij ontving ons met bier, whisky 
en chips – vast onderdeel van zijn slechte eetpatroon – en troonde ons 
toen mee naar een deur in zijn hal. Dáár opende zich een wereld voor ons, 
die wij alleen maar uit James-Bondfilms meenden te kennen: een grote 
zaal met beeldschermen, soort van radarschermen en zendapparatuur. 
Mannen met koptelefoons zaten geconcentreerd te luisteren en te staren, 
“communications” heette dit volgens Jack. Vriend H. en ik hebben daar-
na altijd over de echte functie van Jack gespeculeerd en onze vermoedens 
werden gesterkt door de gebeurtenissen daarna.
Jack had gezorgd voor transport naar het vliegveld, en wel in een gepant-
serde “suburban” van de ambassade. Ook tijdens het inchecken van de 
bagage kon hij met zijn diplomatieke pas een oogje in het zeil houden, 
want je werd bestolen waar je bij stond. Tijdens de tussenlanding wer-
den er emmers water over het landingsgestel van het gammele Russische 
vliegtuig gegooid, terwijl bij de start de hele cabine werd gevuld met een 
dikke nevel uit de airco. Wij werden er tijdens de hele reis niet spraakza-
mer op. Ons hotel zag er aan de buitenkant redelijk uit maar bij nader in-
zien ontbrak het aan van alles, de gordijnen hingen in flarden en de airco 
ging tekeer als een diesel. De manager was een Egyptenaar en zorgde 
overal slecht voor. Hij mocht zogenaamd geen drank verkopen, dus gaf 
ik aan de hotelboy wat geld om het in de stad (dorp) te gaan kopen, véél 
te veel betaald, natuurlijk. Diezelfde hotelboy had op een dag de sleutel 
van Jack’s kamer zoek gemaakt en er was vanzelfsprekend geen reserve-
sleutel in het hotel. “Laat mij maar”, zei Jack en hij liep naar de deur van 
zijn kamer. Daar pakte hij een plastic pasje en terwijl hij zorgde dat nie-
mand zijn handelingen kon zien vloog de deur voor het verbouwereerde 
gezicht van de boy open. “He’s a magician”, sprak ik tegen de jongen, 
die met wijd opengesperde ogen uit de gang verdween. Toen we enkele 
dagen later weer op onze thuisbasis waren maakte ik met Jack een ritje 
in zijn grote Amerikaanse bak. Hij vroeg mij een pakje sigaretten uit het 
dashboardkastje te pakken en toen ik het klepje opende zag ik achter wat 
papieren een joekel van een pistool. Ik wees naar dat schiettuig en keek 
hem vragend aan. “You know, Peter, thats my African creditcard”, sprak 
hij rustig en stuurde zijn bolide in de verkeerschaos, doodgemoedereerd.
Eén keer nog heeft Jack mij in Nederland bezocht. Het weekend viel net 
samen met een door mij te organiseren wijnproeverij van onze club.  Ik 
betrok hem in een complot, waarbij ik hem vroeg zich voor te doen als de 
schrijver van het boek “The best wines of the South West of France”, wat 
hoogstwaarschijnlijk niet eens bestaat. Nadat ik hem bij mijn vrienden als 
zodanig had geïntroduceerd, waren alle ogen gespannen op hem gericht 
toen hij het eerste glas op professionele wijze naar zijn neus bracht. Nadat 
hij de eerste slok had genomen sprak hij met serieuze blik: “Well, ladies 
and gentlemen, I don’t know wich horse pissed in this glass, but it has to 
see the doctor……”

De Amerikaanse keuken is niet zo sophisticated, dus eten we bakken vol: 
Caesarsalad
Bij ons is deze salade totaal vervormd en iedereen gooit er maar van alles 
bij, maar bij Johannes van Dam vind je het volgende  eenvoudige recept.
Neem een gewone kropsla en was die. Maak de blaadjes aan met wat 
goede olijfolie en peper en wat zout. Kook 2 eieren slechts één minuut. 
Doe het sap van 1 citroen en ’n paar druppels worchestersaus in een kom, 
samen met 4 eetlepels geraspte Parmezaan. Breek er de eieren over en 
meng goed. Dresseer dit over de sla en dek af met zelfgemaakte crou-
tons: Wrijf sneetjes bevroren (wit)brood zonder korst in met gepelde te-
nen knoflook, dat gaat goed omdat het brood nog hard is.
Snijd vervolgens in staven en bak in ruim olijfolie mooi bruin. 
Eenvoudige, pittige salade.

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

Jack

Fantastisch zomer orgelconcert op Smitsorgel 

Zaterdagmiddag 21 juli om half 
vier besprak organist Piet Groen-
dijk zijn concert programma op het 
altaar van de Martinuskerk. 

Hij studeerde aan het Rotterdams 
Conservatorium bij J. Keyzer, 
waar hij in 1975 het eindexamen 
behaalde. Vanaf 1976 tot 2011 
werkte hij als docent muziektheo-
retische vakken aan dit conserva-
torium. Sedert 2006 bespeelt  hij 
het Vollebregtorgel (1854) van de 
Sint-Genovevakerk te Breugel. Op 
het programma stonden werken 
van Johann Seb. Bach, “Triosonate 
nr. 5 in C “, “Allein Gott in der 
Hoh’sei Ehr” van Jan Pzn. Sweelinck, 
de “koekoek en de nachtegaal” 
(HWV 295) van Handel. Daarna 
kwam “Quatuor” van Alexandre 
Boely. Ten slotte een werk “An-
dante & Allegro” van de op jonge 
leeftijd gestorven componist Fran-
cis Edward Bache (1833-1858) 25 
jaar. Hij stierf aan tuberculose. 

Ondanks zijn kleine muzikale er-
fenis is zijn muziek gevarieerd, in-
ventief en uitstekend van kwaliteit. 
Al met al waren de orgelklanken 
van het Smitsorgel, bespeeld door 
Piet Groenendijk, optimistisch en 

bijna vrolijk van aard en dat stem-
de tot een aangename atmosfeer 
op deze zonnige zaterdagnamid-
dag, zou de zomer toch beginnen?
De organisatie van dit concert was 

in handen van de “Vriendenkring 
Smitsorgel” Het volgende concert 
is op 28 juli om half vier in de 
Martinuskerk. 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Boxtelseweg 47 -  5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328 - www.meubelmakerijdenberg.nl

Het strakke 
van nu en het 

warme van 
vroeger

Soms is 1 
gewoon niet 

genoeg

Wisseling van de wacht bij restaurant Pan en Cook

Bij restaurant Pan en Cook heeft 
een wisseling van de wacht 

plaatsgevonden. Karin Bouwde-
wijns neemt afscheid als mede-ei-

genaar en wordt opgevolgd door 
Roy Huijbers. Hij zal het restau-
rant samen gaan runnen met Jan 
van Bommel. De kok is al sinds 
2007 eigenaar van Pan en Cook.

Roy werkt sinds september bij Pan 
en Cook. Toen hij de kans kreeg 
om mede-eigenaar te worden, 
hoefde hij er niet lang over na te 
denken. “Ik heb altijd al geroepen 
dat ik voor mezelf wil beginnen”, 
jubelt de horecaman in hart en nie-
ren. “Nadat ik mijn horecapapieren 
haalde op de Rooi Pannen in Til-
burg heb ik tien jaar bij De Dorps-
herberg in Olland gewerkt. Daarna 
bij Mariëndael en nu dus hier.”

Veel zal er niet veranderen bij Pan 
en Cook. Tenminste, niet op het 
eerste gezicht. Jan: “We zijn van 
plan om alles te upgraden. We 
waren al veelzijdig, maar dat zal 
alleen maar meer worden. Bij ons 
is alles mogelijk. Feesten en partij-
en, een koffietafel, een barbecue. 
Je kunt het zo gek niet bedenken 
of het kan bij ons. Onlangs zijn we 
begonnen met warme maaltijden 
voor bedrijven en winkeliers. De 
kaart verandert iedere drie maan-
den. Onze chauffeur komt de be-
stelde maaltijden brengen.”

Een fulltime kok zal het team ko-
men versterken. Dat geeft Jan en 
Roy nog meer mogelijkheden. 
Daarom hebben de heren beslo-
ten om de catering uit te breiden 
en ook de kaart nog veelzijdiger te 
maken. “Ons sterke punt is dat we 
voor ieder wat wils hebben”, zegt 
Jan. “Dus niet alleen maar pannen-
koeken, maar ook heerlijke andere 
voor- hoofd- en nagerechten.”

Roy Huijbers en Jan van Bommel voor het restaurant aan de Kerkstraat
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl
Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Type: 
Volkswagen Polo 5 drs
Bouwjaar: 2006
Km. stand: 113.000 km

Prijs: € 8.950

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Type: Suzuki SX 1.6 
exclusive automaat airco

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 76.952

Prijs: € 12.950

Type:
Audi A4 1.8T 120KW 
Avant Advance
Km. stand: 122.695
Bouwjaar: 2007
APK geldig tot: 
30-03-2013
Brandstof: Benzine

Prijs: € 15.950 

Type: Renault Grand 
Scenic 2.0 Automaat
Bouwjaar: 2005
Km. stand: 90.000km
Showroomprijs: € 9.950,-

Meeneemprijs: 
€ 8.950,-

Auto verkeert in perfecte staat.

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Type:
BMW X3 xDrive 2.0i 
Automaat high executive

Bouwjaar: 2012

Km. stand: 5.500

Type: Mercedes-Benz 
Sprinter 311 CDI L2H2 
Airco 

Bouwjaar: 2008
Km. stand: 77.000 km

Prijs: € 21.950 
(excl. BTW)

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraaff.nl

Van Dijk automobielen b.v. 

Type: Peugeot 307 
SW PACK 2.0 
Bouwjaar: 2007 
Km. stand: 136.500  
Brandstof: Diesel 

Prijs  € 11.900

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

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

Kraaijvanger
Autobedrijf

Type: 
Volkswagen Golf 1.6fsi
Bouwjaar: 2005
Km. stand: 128.129 

Prijs: € 9.450  

 
            

Daihatsu Move 2000   €1750,-
Fiat Doblo 1.9 geel kenteken 2004  €4500,-
Mazda 323 F 2.0 Ditd 1999  €1500,-
Opel Corsa 1.2 1996   €1250,-
Renault Express 1.6D bestel 1992  €850,-
Renault Megan Scenic 1.9 DCI 2011 €2500,-
Volkswagen polo 2004    €5000,-
Volkswagen Touran 2.0 fsi 2004  €10.500,-

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash met extra 
zachte foam borstels

Beperkt leverbaar 
op=op
Nu: nieuwe Hyundai I10 
met 1000 euro 
registratiekorting
Belastingvrij, 
5 jaar garantie
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Zestienjarige 
loopt Vierdaagse 
voor vijfde keer

Jenita Eijkemans uit Boskant 
heeft dit jaar voor de 5e keer de 
4-Daagse in Nijmegen uitgelo-
pen. Een knappe prestatie, aange-
zien zij pas 16 jaar is.

De afgelopen 4 jaar heeft Jenita in 
Nijmegen, samen met haar oma, 
30 kilometer per dag gelopen. Dit 
jaar moest er 40 kilometer per dag 
gelopen.  Helaas heeft oma dit jaar 
moeten besluiten om niet mee te 
gaan naar Nijmegen.  Met Wan-
delvereniging ZUTH uit Gemert 
is Jenita maandag 16 juli vertrok-
ken naar Nijmegen voor een week 
wandelplezier. En met succes, zon-
der problemen zijn de 160 kilome-
ters afgelegd.

Niet achter de geraniums, maar vier 
dagen wandelen voor gladiolen
Uit Sint-Oedenrode deden afge-
lopen week iets meer dan tachtig 
mensen mee aan de Nijmeegse 
wandelvierdagse. Zoals ieder jaar 
was het weer een groot feest. Na-
tuurlijk moesten de wandelaars op 
momenten afzien, maar de laatste 
kilometers maakten veel goed. 
Duizenden supporters joelden en 
klapten voor de deelnemers. De 
Rooienaren genoten allen van de 
zegetocht en vergaten even de 
pijn.

Traditioneel slaat een delegatie 
van de gemeente op de laatste 
dag een kampement op in Malden 
om de Rooienaren warm te ont-
halen met muziek en gladiolen. 
Helaas was de groep dit jaar niet 
zo groot. De Ollandse Dorpskapel 
was gelukkig wel van de partij, 
maar van de gemeente stond al-
leen wethouder Van Rossum aan 
de kant van de weg. Hij ontving 
zijn dorpsgenoten met een brede 
glimlach. De groep Veghel Wan-
delt, die een tent had staan naast 
het groepje uit Sint-Oedenrode, 
deed het beter. Zij ontving de ei-
gen mensen met opvallende bor-
den, eten en drinken. Bovendien 
waren de Veghelse wandelaars 
van ver al te herkennen, omdat 
ze allemaal hetzelfde blauwe shirt 
aan hadden getrokken. Ook de 
gemeente Sint-Oedenrode heeft 
een paar jaar geleden shirts la-
ten maken voor de Rooise lopers. 
Toch is het animo niet groot om 
het groene hemd aan te trekken. 
De meeste wandelaars vinden het 
niet mooi, of klagen over de pas-
vorm. 

Dat maakte het herkennen van de 
Rooienaren erg lastig. Toch wer-
den de meeste uit de menigte ge-
pikt of de wandelaars wisten zelf 

waar ze moesten zoeken. Nelleke 
Toelen uit Olland, vorig jaar nog 
de oudste vrouwelijke deelnemer, 
deed dit jaar niet mee. Ze was wel 
aanwezig om het feest toch nog 
mee te maken. “Dit voelt heel 
raar. De Vierdaagse zit hier hé”, 
klopt ze op haar hart. “Het is de 
eerste keer dat ik de Vierdaagse 
op deze manier mee maak, maar 
het is lang niet zo mooi als zelf 
mee doen. Daarom ben ik van 
plan om volgend jaar weer mee 
te doen. Als ik fit ben, ga ik dan 
lopen voor een goed doel.”

Aangezien Nelleke als supporter 
in Nijmegen aanwezig was, werd 
Jan van Esch automatisch de oud-
ste Rooise deelnemer. Hij kwam 
aangelopen in zijn shirtje van de 
gemeente, maar eigenlijk liep Jan 
rond in een T-shirt van De Plek-
kers, met daarop ‘Wandelplekker’ 
geschreven. Samen met zijn pete-
kind voltooide hij de tocht. “Het 
ging redelijk goed. Toch heb ik wel 
last van mijn spieren tijdens het 
lopen, maar zeg maar niks tegen 
Corrie”, knipoogde de 75-jarige. 
Net nadat Jan verder liep zette 
een man zich in een lege stoel in 
de berm. Heel toevallig bleek hij, 
de 81 jaar oude Piet Seijsenen uit 
Amsterdam, de oudste debutant 
van de Nijmeegse Vierdaagse te 
zijn. “Heb je me niet op de radio 
gehoord bij Giel Beelen? ” zegt 
hij met een prachtig Amsterdams 
accent. “Het is de eerste keer dat 
ik mee doen, maar ook meteen 
de laatste. In de natuur wande-
len vind ik veel mooier. Toch is 
het een prachtig evenement en 
weet je wat me opvalt? Er doen 
veel ouderen mee. Dat vind ik een 
goede zaak, want dan blijven ze 
tenminste niet achter de gerani-
ums zitten.”

Let op!
Rooise 
heLden
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‘Hèt adres voor een flexibele werkplek’

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

Ko� eren 23
5492 BL Sint-Oedenrode

Postbus 9
5490 AA Sint-Oedenrode

Tel: 0413-420190
Fax:  0413 - 420199

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

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Openluchttheater Mariëndael presenteert:
 Doornroosje  

een voorstelling voor jong en oud, vanaf 4 jaar.
Ze zal zich prikken aan een spinnenwiel als ze zestien is en ze 
zal de prik overleven. Gelukkig kan een van de goede feeën 
de wens een beetje veranderen; Roos zal geprikt worden en 

daarna slapen, tot de prins van haar dromen haar wakker kust.
Maar is er wel een prins van haar dromen?

En zal hij haar komen kussen?
 

Het beroemde verhaal werd speciaal voor Toneelvereniging 
Mariahout bewerkt door Michelle van Daalhoof, die tevens de 

regie in handen heeft.
 

Kaartje voor deze voorstelling zijn te verkrijgen bij het VVV te 
Sint Oedenrode en kosten 4,00 euro per persoon.

 
Aanvang: Zaterdag 4 augustus 2012 om 15.00 uur

Meer informatie kunt u vinden op de website van Mariëndael.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Bezoek Rode Kruis aan Belgische Abdijen
Mede dank zij een mooie donatie 
van Installatiebedrijf Voss in Nijn-
sel bij gelegenheid van hun 50-ja-
rig bestaan in 2011, was het Rode 
Kruis in de gelegenheid een mooie 
dagtocht te organiseren voor een 
aantal mensen die anders niet in de 
gelegenheid zijn om op reis te gaan.

Vergezeld van een aantal vrijwillig-
sters vertrok op woensdagmorgen 
4 juli een volle bus richting België 
met als doel een rit langs een aantal 
abdijen. De abdij van Postel was het 
eerste reisdoel, waar de koffie zich 
goed liet smaken. Daarna werd de 
tocht voortgezet naar de abdij van 
Averbode, waar bij uitspanning Het 
Vossehol een heerlijke lunch klaar 
stond. Na de middag stond een be-
zoek aan de abdij van Tongerlo op 
het programma, waar een tweetal 
deskundige gidsen uitleg gaf over de 
geschiedenis en het reilen en zeilen 
op deze abdij.
Voldaan en vol indrukken keerde 
men huiswaarts, waar met een 
heerlijke maaltijd deze mooie dag 
werd afgesloten. 

La vie, Le vin en les canards
Om in vakantiesfeer te spreken 
deze Franse kop.  Vrij vertaald: 
het leven, de wijn en de eenden.  
Daarmee doelen we op drie bijzon-
dere familiebedrijven gevestigd op 
de Vlagheide. Het Goeie Leven, 
camping met bosterras en bistro, 
Wijngaard Domaine les Damia-
nes en De Eendenkooi van familie 
Gloudemans. Samen  hebben zij 
de handen ineen geslagen om u de 
kans te geven kennis te maken met 
la vie, le vin en les canards.

Wanneer
Op zondag 29 juli, zondag 12 au-
gustus en zondag 30 september 
is het tussen 10.00 – 17.00 uur 
mogelijk deze drie bedrijven te be-
zoeken tijdens de ontdekdagen. Je 
geniet er van de sfeer van buiten 
zijn, beleeft er het vakantiegevoel 

en proeft er een aantal heerlijkhe-
den uit de streek.

De bedrijven
Geniet van de natuur en de gast-
vrije sfeer bij “Het Goeie Leven” 
camping met bosterras. De inner-
lijke mens komt ook aan bod bij 
het proeven van de streekgerech-
ten waaraan een eigen draai is 
gegeven door de chefkok Johann 
die begrijpt hoe eerlijk een gerecht 
moet zijn. Waarom ver halen als 
dichtbij de producten in ons eigen 
dorp groeien en bloeien. Wer-
ken met de eigen streek, dat is de 
kracht!

‘Een stukje Frankrijk in Rooi’ wordt 
wijngaard Domaine les Damianes 
ook wel genoemd. Aan de Damia-
nenweg nr.7 ligt de wijngaard van 

familie van Boxmeer. Met man en 
macht wordt er het jaar rond ge-
werkt om de pure Rooise Heide-
wijn op fles te krijgen. Nederlandse 
wijn, nog niet zo bekend, maar een 
fantastisch mooi product. De Rooi-
se wijnboer, Fons van Boxmeer, 
vertelt vol passie over het familie-
bedrijf. In de Veuster kelder kan 
de documentaire bekeken worden 
‘van stok tot slok’. Nieuwsgierig? 
Kom, ruik en proef de sfeer!

De Eendenkooi is een bedrijf dat 
net zoals Het Goeie Leven in 2012 
is opgestart. Met een gebied van 
ca. 2 hectare is het gebied een 
prachtig stuk nieuwe natuur rijker.
Het kooikershuisje is inmiddels ge-
realiseerd en op aanvraag is open-
stelling voor publiek mogelijk. Ge-
rard verzorgd gepassioneerd zijn 

rondleidingen en laat u graag zijn 
landgoed zien.

Kosten en routekaarten
Kosten voor dit ontdekarrange-
ment bedragen €8,50 per vol-
wassene. Naast het routekaartje 
ontvangt u een knipkaart voor 2 
glaasjes wijn uit de streek en een 
heerlijk borrelplateau met streek-
producten. Knipkaarten zijn vanaf 
27 juli verkrijgbaar bij de deelne-
mende bedrijven.

Op deze open ontdekdagen staan 
animatie, educatie en recreatie 
hoog in het vaandel. Zowel voor 
volwassenen als voor de kinderen 
een mooi moment om er even sa-
men op uit te trekken. Deze toe-
ristische trekpleisters zijn zeker de 
moeite waard!

advertorial

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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zwemmen

Open water zwemwedstrijd te 
Amsterdam

Bas en Anne Gibbels hebben af-
gelopen weekend mee gedaan 
aan Open Water Zwemwedstrij-
den in Amsterdam. Bas stuurde 
daarvan een kort verslag.

We zijn ’s ochtends vroeg naar Am-
sterdam gereden. We hadden een 
kraampje van Diana zwemkleding 
bij, die we daar opzette. Het par-
cours liep niet zoals die meeste par-
cours in het open water, maar had 
een unieke vorm. Je zwom namelijk 
een rondje. Om 10 voor 1 mocht 
Bas beginnen met zijn 3000 meter 
schoolslag. Hij tikte aan in een tijd 
van 57.17.00. Hij behaalde hier-
mee een tweede plaats en zwom 
een nieuw clubrecord. Om 5 voor 
half 4 mocht ook Anne te water. Zij 
zwom de 3000 meter vrije slag en 
tikte aan in 45.32. Zij heeft daar-
mee een nieuw clubrecord behaald 
en daarmee pakte ze het clubre-
cord wat op naam stond van haar 
moeder. Het was een leuke open 
water wedstrijd met een mooi par-
cours en natuurlijk mooi weer.

duivensport

Deze week stonden de vluchten 
jong en oud vanuit Chimay plus 
de eendaagse uit Poitiers op het 
programma.

Te beginnen met de vluchten uit 
Chimay, met een afstand van 187 
km. Er lag die ochtend een buien 
gebied boven België. Dus werden 
de duiven pas om 2.15 uur gelost. 
Bij de oude waren er 14 deelne-
mers en 215 duiven. Bij de jonge 
15 deelnemers en 430 duiven.

Bij de oude werd de eerste geklokt 
door H. van Boxmeer om 16.52 

uur (snelheid 1185 m.p.m.)
De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: H.v.Boxmeer: 1, 6, 9, 10, 
12.  J.v.Boxmeer: 2.  W. v. Hou-
tum: 3, 7, 14. J.Lathouwers: 4, 
15. R. v/d Brand: 5. H.Jansen: 8.  
Comb. G & H. v.Dijk: 11, 13.

Bij de jonge duiven werd de eer-
ste geklokt door J. v. Boxmeer om 
16.50 uur (snelheid  1195  m.p.m.)
Bij de jonge waren de eerste 15 in 
Sint-Oedenrode: J.v.Boxmeer: 1, 
2, 3, 5, 6, 10, 12. R. v/d Brand: 4, 
8, 9.  H v. Boxmeer: 7. Comb.G & 
H. v. Dijk: 11, 13, 15. H. Vos: 14.

Dan stond er deze zaterdag ook 
de eendaagse fond vlucht vanuit 
Poitiers op het programma. Met 
een afstand van 667 km een leuke 
vlucht voor deze duiven. Met 9 
deelnemers en 140 duiven werd 
aan deze vlucht begonnen. Gelost 
om 7.00 uur met een n.w. wind 
werd de eerste geklokt door J. v. 
Boxmeer om 16.37.uur (snelheid 
1154 m.p.m.) De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren: J.v.Boxmeer: 1, 
5, 9, 12, 15. W. v. Houtum: 4, 6, 7. 
J.v.Laarhoven: 3. H. v. Boxmeer: 8, 
11, 13, 14. TH.v.Houtum: 10.  

Jonge en oude duiven vliegen snel 
terug naar Rooi

beachsoccer BS Nijnsel / TVE Sport laatste in 
eredivisie

Inmiddels zijn alle competitie-
wedstrijden in de Eredivisie Beach 
Soccer achter de rug. Komend 
weekend wordt er in de play-offs 
nog gestreden om de landstitel. 
Het laatste competitieweekend 
was voor de Nijnselse strand-
voetballers niet wat men ervan 
gehoopt had. Met twee terechte 
nederlagen eindigt BS Nijnsel / 
TVE Sport op de laatste plaats in 
de Eredivisie. 

Afhankelijk van de resultaten van 

de play-offs wordt bekeken of de 
Nijnselnaren zich komend seizoen 
op moeten gaan maken voor een 
niveautje lager of dat er wellicht 
toch nog een plek in de Eredivisie 
open blijft. Verder is het afwachten 
of de Nederlands Amateurkampi-
oen recht maakt van het promo-
tierecht. Je kunt hierbij denken aan 
dezelfde constructie als bij de Jupi-
ler League en de topklasse op het 
veld. Afgelopen 3 jaar maakte de 
amateurkampioen dankbaar ge-
bruik van dit promotierecht.

A.s. zondag spelen de B-junioren 
van Nijnsel om de Nederlandse ti-
tel Beach Soccer in Scheveningen. 
Hopelijk kunnen zij hun overwin-
ning in Rooi extra glans bijzetten 
met de overwinning in Schevenin-
gen. We houden jullie op de hoog-
te rondom het mogelijke behoud 
van BS NIjnsel / TVE Sport voor 
de Eredivisie!  U kunt ook op de 
hoogte blijven via 
www.beachsoccer.nl of 
www.beachsoccernijnsel.nl.

paardensport Zonnig Jumping Heeswijk voor 
Suzan van Gastel

Afgelopen weekend werd het al-
tijd mooie en gezellige Jumping 
Heeswijk gehouden.  Suzan van 
Gastel moest zich de eerste dag 
nog afmelden vanwege ziekte, 
maar de dagen daarna maakte zij 
een inhaalslag qua prijzen.

In de klasse L wist ze 2e te worden 
met Barҫa, 6e met Bankroet en 9e 
met Chaplin. In het M reed ze Bie-
sielottie naar een mooie 2e plek en 

in het Z reed ze ook nog eens in 
de prijzen: een 8e plaats met Zu-
berlina. Ook waren er wedstrijden 
speciaal voor 4- 5- 6- en 7- jarigen 
paarden. Suzan wist ook in deze 
rubrieken mooie resultaten neer te 
zetten. In de 4- jarige rubriek liet 
ze een hele goede indruk achter 
met David Guetta, wat een 5e prijs 
opleverde. In de rubriek voor 7- ja-
rigen reed ze met Anna H ook naar 
een 5e prijs.

Vorig weekend is Thom van Dijck 
met VD Tequila in Eindhoven ge-
start en behaalde hier in een goed 
gevulde M- rubriek een 7e prijs. 
Ashley Peters heeft vorige week 
bewezen dat ze haar pony De 
Vriesjes Jordy dressuurmatig net-
jes voor elkaar heeft. Ze reed een 
dressuurwedstrijd in Sint-Oeden-
rode en mocht hier in de klasse CB 
de 1e prijs mee naar huis nemen.

beugelen Tweedaags beugeltoernooi in Olland

Beugelclub ‘de Lustige Spelers’ 
uit Olland organiseert wel vaker 
toernooien. Dat doet de club met 

Kerst, maar ook midden in de zo-
mer. Afgelopen dinsdag en woens-
dag vond aan De Misse in Olland 

een toernooi plaats voor allerlei 
teams uit de regio en daarbuiten.

Vroeger was er iedere paar we-
ken wel ergens een toernooi. Dan 
trokken vooral Limburgse en Bra-
bantse ploegen door de provincies 
om hier en daar te spelen. Dat is de 
laatste jaren helaas wat minder ge-
worden, maar bij De Lustige Spe-
lers is er nog animo genoeg. Om 
te organiseren, maar er zijn ook 
genoeg teams die zich aanmelden 
om een spelletje te komen spelen 
in Olland.

Dinsdag en woensdag waren er 
teams uit de regio aanwezig. Sa-
men met flink wat Ollanders ston-
den er 43 deelnemers op de lijst. 
Ze streden in een tweede en een 
derde klasse. Het werden twee 
zeer gezellige dagen. Er werd ge-
lachen, gebuurt, gedronken, maar 
vooral ook serieus gespeeld. De 
Lustige Spelers kan weer terugkij-
ken op een geslaagd tweedaags 
toernooi. De uitslag was als volgt:

Eindstand 2e klasse:
1. Loosbroek, Piet Kuijpers
2. Olland, Wil Peters
3. Schijndel, Wim van de Sande

Eindstand 3e klasse
1. Olland 5, Roel v.d. Pasch
2. Olland 3, Annie Verhagen
3. Olland 4, Jaske Leenderts

Jaske Leenderts was de oudste deelnemer

Uitslag 2e klasse: v.l.n.r.: Wim van de Sande, Wil Peters en Piet Kuijpers

Uitslag 3e klasse: v.l.n.r.: Roel van de Pasch, 
Annie Verhagen en Jaske Leenderts

zwemmen Conditietrainingen 
Argo

Zoals ieder jaar zijn er op de dins-
dagen en donderdagen 31 juli, 2, 
7 en 9 augustus conditietrainingen 
voor heel Argo. Alle leden die zich 
willen voorbereiden op het nieuwe 
seizoen zijn van harte welkom. Op 
dinsdag 31 juli is er een gezamen-
lijke training van 19.00-20.00 uur, 
de andere dagen zwemmen alle le-

den t/m 15 jaar van 18.30 uur tot 
19.15 uur en de leden van 16 jaar 
en ouder van 19.15 uur tot 20.00 
uur. Op de zondagen 5 en 12 au-
gustus van 9.00 uur tot 10.30 uur 
is er een extra lange training voor 
de wedstrijdgroep en waterpolose-
nioren. In de week van 13 augus-
tus starten de reguliere trainingen.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Bas Gibbels 
behaalde een 
tweede plek



Woensdag 25 juli 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 21

WIJ ZIJN VAN 
20 T/M 29 AUGUSTUS 

GESLOTEN

Markt 2a
Sint - Oedenrode
Reserveringen: 0413 - 490 304
www.restaurantosteria.com

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

Harry Hendriks: Bondscoach Turkse mountainbikeploeg

Grote Broer en invloedrijke clubs remmen Rooise bondscoach af

Sommige gebeurtenissen of keu-
zes kunnen een leven enorm beïn-
vloeden. Ook al heb je er niet al-
tijd om gevraagd. Harrie Hendriks 
uit Sint-Oedenrode kan er over 
mee praten. Hij werkte als verte-
genwoordiger bij AGU, een be-
drijf dat onder andere fietskleding 
verkoopt. Door een reorganisatie 
moest hij het veld ruimen. Dat is 
niet prettig, maar achteraf gezien 
is het voorval het beste wat de 
Rooienaar ooit is overkomen. 
Harry zocht zijn nieuwe werk 
dichtbij zijn hart. Hij volgde een 
opleiding en voor hij het wist had 
hij een droombaan: Bondscoach 
van de Turkse mountainbikeploeg.

Drie weken geleden was Harry 
weer even terug in Nederland. 
Sinds hij ongeveer een jaar gele-
den bondscoach van Turkije werd 
is hij daar gaan wonen, in Alanya 
om precies te zijn. Hij beschouwde 
het meteen als zijn thuis. Harry is 
een kameleon, een globetrotter, 
maar dat moet je ook wel zijn om 
deze baan tot een goed einde te 
brengen.

Schakel in de ketting
Toen Harry net zijn baan verloor 
besloot hij het over een compleet 
andere boeg te gooien. “Ik ben 
een weg ingeslagen die ik echt 
leuk vind door de coachopleiding 
van de UCI te volgen”, begint de 
bondscoach. “Vanaf mijn negende 
zit ik al op de racefiets. Tot 2000 
fietste ik zelf wedstrijden. Niet al-
leen op de weg, maar ook in het 
veld.” In 1994 maakte de Rooie-
naar kennis met de mountainbike. 
Hoewel hij aardig kon fietsen, brak 
de fietsfanaat nooit door. Hij durf-
de naar eigen zeggen te weinig ri-
sico’s te nemen in de afdalingen en 
dat was internationaal gezien een 
beperking. Hij wilde echter  wel bij 
de sport betrokken blijven. Harry: 
“In 1998 of 1999 ben ik een trai-
ningsopleiding op Papendal gaan 
volgen. Daar lag duidelijk mijn 
interesse. Jarenlang ben ik steun 

en toeverlaat geweest van Roy 
van Heeswijk (een wielrenner uit 
Sint-Oedenrode). Aan één woord 
hadden we genoeg. Hij fietste en 
ik was maar een schakel in het ge-
heel. Een trainer kan een heel be-

langrijke factor zijn, maar je bent 
maar een onderdeel van de ketting 
wielrenner, vriendin, sponsor, ou-
ders en werk. Er zijn zoveel facto-

ren die een sporter beïnvloeden. Je 
kunt hem als coach nog zo goed 
voorbereiden, maar als de renner 
een avond voor de wedstrijd ru-

zie heeft gehad met zijn vriendin 
wordt het niks.” Harry schopte het 
tot assistent bondscoach van het 
Nederlands mountainbiketeam. 
Vanuit de insteek om nog verder te 
groeien meldde hij zich bij de UCI.

Facebook
Na acht weken cursus in Zwitser-
land haalde hij zijn diploma. Harry 
is nu één van de elf UCI mountain-
bike/BMX coaches op de wereld. 
“Via Facebook – een vriend van 
me wees op de openstaande vaca-
ture in Turkije – ben ik in contact 
gekomen met mijn nieuwe werk-
gever. Ik ging een traject in en 
werd uiteindelijk aangenomen als 
bondscoach.” Zijn contract loopt 
na de komende Olympische Spe-
len af. Een toernooi wat de bond 
eigenlijk wilde halen, maar de 
Rooienaar wist allang dat het heel 
moeilijk zou zijn.

Grote Broer
“Het is een heel ander land, met 
een heel andere cultuur”, merkt de 
trainer op. “In Nederland koop je 
een fiets en ga je bij een vereni-
ging. In Turkije is dat heel anders. 
Daar krijg je een fiets van de club, 
omdat bijna niemand er eentje kan 
betalen. Dat klinkt leuk, maar ze 
kunnen wel je carrière maken of 

breken. De mountainbikers moe-
ten gehoorzamen, want anders 
worden ze buiten gezet en zijn 
ze hun fiets kwijt. Hun carrière is 

dan voorbij, want bij een andere 
vereniging zijn ze dan niet meer 
welkom.” Dat was dan ook één 
van de eerste dingen waar Harry 
tegenaan liep. De sporters gehoor-
zaamden vooral aan hun club en 
het was dus moeilijk om tot ze door 
te dringen. “Daarnaast zijn dienst-
plicht en geloof zeer bepalende 
factoren”, vervolgt Harry. “Binnen 
de Islam bestaat er zoiets als ‘de 
Grote Broer’. Dat is degene met de 
meeste ervaring in de groep. Bij mij 
in het team zat de Turks kampioen. 
Omdat hij de kampioen is, moet 
iedereen naar hem luisteren. Dat 
zit in die cultuur ingebakken. Ook 
Guus Hiddink liep daar tegenaan 
toen hij bondscoach van het Turks 

voetbalelftal was.” Langzaam 
maar zeker ontstond er een soort 
van tweestrijd. De jonge coureurs 
luisterden alleen naar Harry als de 
Grote Broer er niet bij was. Ze ge-
loofden in de plannen en ideeën 
van de Nederlander, want ze wis-
ten ook wel dat de Grote Broer 
internationaal gezien geen potten 
kon breken. En als ze zelf beter 
wilde worden, zouden ze de hulp 
van een buitenlander hard nodig 
hebben. Het beste voor de ploeg 
en voor het land is om de Grote 
Broer uit de ploeg te verwijde-
ren. Dat weet Harry ook, maar de 
vraag is of hij dat voor elkaar krijgt.

Hoewel Harry en zijn ploeg on-
langs de Olympische Spelen mis-
ten, werd hij toch benaderd om 
zijn contract te verlengen. Er is dus 
vertrouwen? “De bond wil in ieder 
geval vooruit”, glimt Harry. “Bin-
nenkort krijgen we in Alanya een 
mountainbikeparcours tot onze 
beschikking. Dat is een gewel-
dige sprong vooruit. Ik word als 
coach bij veel projecten betrok-
ken.  Ik bied de Turken graag een 
volgende stap. Ooit wil ik nog als 
coach actief zijn op de Olympische 

Spelen. Dat is het hoogst haalbare. 
Ik heb nu een leuke jonge groep 
waar nog veel rek in zit, dus wie 
weet. Ondanks enkele tegensla-
gen heb ik nooit langer dan dertig 
minuten gedacht dat ik hier niet 
moet zijn. Net voor ik naar Turkije 
ging, ben ik twee weken leraar ge-
weest in Iran. Op cultureel gebied 
heb ik het dus nog een stap erger 
meegemaakt.”

  

“ONDANKS ENKELE TEGENSLAGEN HEB iK 
NOOiT LANGER DAN DERTiG MiNUTEN 
GEDACHT DAT iK HiER NiET MOET ZiJN”
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bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 18/7:
1 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 
79,17 % 2 Dms. N.Lathouwers- 
B.v.d.Laar 57,64 % 3 Hrn. H.v.Erp- 
H.v.Genugten 54,86 % 4 Echtpr. v.Erp 
50,69 %.

Overige sporten

Suprise acts staan vast, de DJ’s 
zijn bezig met hun repertoire en 
de scheidsrechters lopen warm, 
want over een maand is het zover: 
de eerste editie van Beachhockey 
Rooi. 

Het evenement zal plaats vinden in 
het weekend van 18 en 19 augus-
tus op het evenemententerrein De 
Neul. Teams van heinde en ver heb-

ben al een plaatsje bemachtigd om 
hun kunsten te mogen vertonen.
Iedereen mag mee doen (vanaf 16 
jaar), hockeyer of niet-hockeyer. 
Een team bestaat uit minimaal 5 
spelers, dat kan aangevuld worden 
door wisselspelers. De wedstrijden 
vind plaats op het zand en voor 
het benodigde materiaal wordt 
gezorgd door de organisatie. Ieder 
team hoeft dus alleen het tenue 

zelf te regelen. 

Dus heb jij en je vrienden, je col-
lega’s of studiegenoten zin in 
een sportief, maar vooral gezellig 
toernooi? Kijk dan eens op www.
beachhockeyrooi.nl  en schrijf je 
snel in via info@beachhockeyrooi.
nl! Je kunt ons ook volgen op Twit-
ter en Facebook, om op de hoogte 
te blijven van alle updates!

beachhockey Een nieuw sportevenement in 
Sint-Oedenrode: Beachhockey

wielersport Regen teistert Rooise renners

Woensdag 11 juli reed Johan de 
Beer in de Rips een volledig verre-
gende wedstrijd. Kletsnat en ver-
kleumd kwam hij toch nog als 10e 
over de streep. Een week later (18 
juli) werd de avondcriteriums van 
WVAN afgerond met de traditio-
nele wedstrijd in Milheeze.

Voor de start stond hij al met een 
lekke band en tijdens de eerste 

ronde reed hij de andere band lek. 
Na beide wielen gewisseld te heb-
ben, wist hij toch de koers te ver-
volgen. Het eindresultaat was een 
20e plaats, wat een 9e plaats in 
het eindklassement opleverde.

Dinsdag 10 juli reed Roy van 
Heeswijk naar een 33e plaats in 
de ronde van Bergeijk. Deze wed-
strijd telt mee voor het Kempen-

pers-klassement. Zondag 15 juli 
reden Frank en Erik Lathouwers 
in het Belgische Neerlinter. Tijdens 
een hevige regenbui verliet Frank 
de koers, maar Erik kon zich nog 
handhaven in het peloton. Hij ein-
digde op een 46e plaats. Sander 
Schuurmans reed ook in Belgie, in 
Nieuwerkerken. Hij reed hier naar 
een 28e plaats.

# BHRooi     www.beachhockeyrooi.nl

Rooi
 Beach  Hockey

 schrijf je snel in!

 er is nog maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar

 
 18 & 19 Augustus 2012

 Evenemententerrien De Neul 

 

 

 het ULTIEME strandfeest

 
 

 met diverse DJ's 

 

Kossen | Design
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E: info@kossendesign.nl  
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Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
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06-55874786
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De specialist in aanbouw en verbouw
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Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
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Wij zijn gesloten van 13 juli tot 6 augustus

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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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

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

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

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

Maaiers vakantieperiode Mooi Rooi.indd   1 6/18/2012   1:36:59 PM

Twee deelnemers winnen de eerste prijs

Roois Tourspel schenkt meer geld dan ooit aan 
goede doelen

Nog nooit schonk het Roois Tour-
spel zoveel geld aan goede doelen. 
Stichting Kinderboerderij Kienehoe-
ve en Stichting Rooi Hartsafe ont-
vingen afgelopen maandagavond 
bij café ‘t Pumpke ieder 1500 euro 
van de organisatie. Ze waren er heel 
erg blij mee en lieten direct weten 
wat de bestemming zal zijn van het 
geld. De avond kreeg nog een ver-
rassende wending. Behalve dat twee 
dames in de top vier eindigden, 
deelden twee heren de eerste prijs.

De presentator telde af van plek vijf-
tig naar één. Toen hij in de top tien 
was aanbeland, ontstond er discus-
sie in het publiek of de uitslag wel 
klopte. Sommigen dachten hoger te 
moeten staan, anderen weer lager. 
Na de onthulling van de winnaars, 
pakte Harold van Acht namens de 
organisatie de microfoon. “Het ziet 
er naar uit dat er iets mis is gegaan 
met de puntentelling. We gaan uit-
zoeken waar de fout zit en komen er 
zeker nog op terug. De top vier klopt 
in ieder geval, dat weten we zeker.” 
Bij het per se gaan van deze krant 
was nog niet precies duidelijk wat er 
aan de hand was.

Rondemiss Marleen Bogers feliciteer-
de Ellen Vorstenbosch met de vierde 
plek, Toos Sijbers met de derde en 
Erick Klomp en Peter Bekkers met de 
eerste plaats. Peter kwam de prijs op-
halen voor zijn maat Aty van Hasten-
berg. Zowel Erick als Aty kreeg maar 
liefst 440 euro uitgereikt. De avond 
werd afgesloten met een loterij. Net 
als andere jaren stelden enorm veel 
sponsoren prijzen beschikbaar.

Tussen de prijsuitreiking en de lote-
rij in kregen de goede doelen hun 
cheques uitgereikt. Jan Swinkels be-
dankte iedereen namens Stichting 
Kinderboerderij Kienehoeve. “We 
gaan het geld gebruiken voor het 
ombouwen van de kleedruimte voor 
mensen met een verstandelijke be-
perking”, deelde hij mede. Piet van 
Rooij en Twan Lathouwers klommen 
samen op het podium om hun 1500 
euro in ontvangst te nemen. “De 
AED apparaten zijn van jullie, voor 
jullie”, riep Twan door de microfoon. 
“Dankzij jullie krijgen we nu dit be-
drag. Daar willen we iedereen harte-
lijk voor bedanken.” Stichting Rooi 
Hartsafe gaat het geld gebruiken 
voor onderhoud van de eigen AED 
apparaten die net gebruikt zijn. Ge-
middeld wordt in Rooi vijf keer per 
jaar een AED apparaat gebruikt. 

Dit jaar neemt de Kunststichting 
Sint-Oedenrode u als Rooienaar 
in een maandelijkse kunstcolumn 
mee op een tocht langs verschil-
lende beelden. Voor de één een 
introductie. Voor de ander meer 
verdieping. Wees welkom en ga 
met ons mee.

De (on)bekende weg

Een warme zomeravond wande-
ling door het huidige Rooi die 
zomaar een historische wande-
ling kan worden. Een wandeling 
waarbij je jezelf juist in het Rooise 
verleden waant. Jezelf bedenkend 
dat er 100 jaar geleden iemand 
anders op de plek stond waar jij 
nu staat. Of dat er op de plek van 
dat huis een paar 1000 jaar gele-
den ook al iemand woonde.

Het gaat hier niet om één enkel 
kunstwerk, maar om een hele 
reeks. Te vinden in het wegdek 
van de Paulus Gasthuisjes tot de 
Knoptoren. Medaillons die een 
gebeeldhouwd reliëf vormen te 
midden van het plaveisel. In elk 
van deze medaillons vertaalde 
kunstenaar Paul Haentjes belang-
rijke gebeurtenissen en karak-
teristieke punten uit het Rooise 

verleden in symbolen en tekens. 
Deze 16 medaillons staan echter 
niet op zichzelf, maar gaan een 
verbintenis aan met elkaar. Dwars 
door vele tijdlagen heen. Haentjes 
plaatste kettingsymbolen aan het 
begin en het eind. Koppelstukken 
in het midden. Markeerpunten 
van een onzichtbare lijn. Een rou-
te samenklinkend. Heden en ver 
verleden verbindend.

Ontwaar het wapen van Sint-
Oedenrode, 4 maal tegen elkaar 
gelegd. Ontdek een kerk op een 
kerk. Bestudeer een plattegrond 
van een woning uit de vroege ij-
zertijd. Pas op voor het oog; be-
keken en bekeken worden op de 
Markt. Stap denkbeeldig in de 
tram op de plek van de oude tram 
opstapplaats; verstap je niet op de 
wissel! Ervaar de beweging van de 
molen middels het waterrad. Vind 
het muuranker; het teken van de 
watermolen. Wees voorzichtig bij 
de kolk; het opvangbassin van wa-
ter voor de molen. Kijk door het 
raam van de vroegere synagoge. 
Ervaar de verschillende culturele 
betekenissen van het zonnewiel. 
Zie de klaver. Leg je hand op de 
deur- en raamverbindingen van de 
Knoptoren.

Medaillons als schakelpunt. Ver-
bintenissen tussen toen en nu. 
Sinds 2000 liggen zij in het weg-
dek van Sint-Oedenrode en ge-
ven de lijn tussen Rode en Eer-
schot weer. En zo kan het zomaar 
gebeuren dat een doordeweekse 
wandeling een processie van te-
kens en symbolen wordt. Dat een 
veel betreden pad onbekend blijkt 
te zijn. Dat bepaalde punten een 
onverwachts mooie verdieping 
geven aan een bekende weg.

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

(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!!!!

V.l.n.r. Erick Klomp, Peter Bekkers, Toos Sijbers

V.l.n.r. Marleen Bogers, Piet van Rooij en Twan Lathouwers

De rondemiss ditmaal met Jan Swinkels
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september  
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage

23 juni - 31 augustus 
Expositie Stichting Dichterbij

  Mariendael 

1 - 29 juli 
Expositie Robert Pothecary

Galerie de Bunders

6 juli - 29 september  
Expositie Maaike Goudriaan
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

  28 juli 
Orgelconcert
Martinuskerk 

28 juli  
Italiaanse avond

  De Beurs 

29 juli 
La Vie, Le Vin et Les Canards

  Wijngaard 
Domaine Les Damianes

  1 augustus 
KBO zomer: 

hoe maak ik foto’s?
  Dommelpark 

3 - 5 augustus  
OLAT Kempische wandeldagen

  start in Geldrop 

4 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

5 augustus  
Zandhoefs oogstfeest 

  Zandhoef 

9 augustus  
Onderonsje: 

voorlichting ouder worden
  Damiaancentrum 

9 augustus  
KBO zomer: 

workshop Ikebana
  Odendael 

10 augustus  
De enige echte

 FEEST DJ RUUD
  Café Oud Nijnsel 

11 augustus  
30 EURO LIVE

  Café Oud Nijnsel 

11 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

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

12 augustus  
Levend tafelvoetbal incl. DJ

  Café Oud Nijnsel 

12 augustus  
Zomer knutselen

  Kinderboerderij Kienehoeve 

14 augustus  
KBO film: Pinokkio

  Odendael 

16 augustus  
KBO zomer: 

brunch 
Kasteelpark

 
18 - 19 augustus  

Beachhockey Rooi
  de Neul 

18 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

19 augustus  
Zesde Elvis dag
  café Van Ouds

 19 augustus  
Kofferbakverkoop

  Dorpsherberg 

20 augustus  
Suikerfeest

 

 25 augustus  
Rooise kermis op de Markt

 en het Kerkplein 
  Sint-Oedenrode 

25 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

25 - 29 augustus 
Kermis

 Sint-Oedenrode 
 

  26 - 28 augustus 
Hillstreet Classic

De Beurs 

 6 mei - 30 september 2012
Iedere zondag: Open zondag

 
 2 september  

EJOS jaarlijkse wandeltocht
  Nijnsel

 2 september  
Insectenexcursie 

  Moerkuilen 

2 september  
Vlooienmarkt 

cv ‘t Skrothupke
  Parkeerterrein Kofferen 

5 september 
Avondfietstocht 

  KVO Nijnsel 

7 september 
KBO Zomer: 

bezoek boerenbedrijf
  Mariendael 

8 - 9 september  
Weekend van het Varken  

  Houtsestraat en Airborneweg

8 september 
Reünie 50-jarigen
  De Vriendschap

 11 september
KBO film: A bridge to far

  Odendael 

16 september  
MooiRooi / Fokpaardendag
  Centrum Sint-Oedenrode 

16 september  
Broodbakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

18 september  
Prinsjesdag

 
 20 september  

Onderonsje: Herfststuk maken
  Damiaancentrum 

22 september  
Goederen- en dienstenveiling 

Harmonie Nijnsel
  De Beckart 

26 september  
Sportieve avond 

  KVO Nijnsel 

29 september  
Live: Cold Cases
  café Van Ouds 

29 september - 2 oktober  
Kermis Olland

  Dorpsplein Olland 

 

DeMooiRooiKrant:
Altijd en overal 

in de lucht!

www.demooirooikrant.nl
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