
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe
Jaargang 1 • Week 30 • 27 juli 2011

-De foto’s van... 3

- Britse Automobiel Dagen 7

- Schoolverlaters 9
 

- Transplant Games 17

  Voor Rooienaren, 
            Door Rooienaren 

Folder deze week:
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Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl
Weer goede sfeer tijdens 
rolstoeltweedaagse 

Rooise wandelaars als helden ontvangen door dorpsgenoten

De Rooise                Helden

Deze week géén gemeentenieuws

4daagse

Stichting Dichterbij ontvangt cheque t.w.v. €2500,-

Roois Tourspel succesvol gemoderniseerd

Lees verder op pag. 2           en foto’s pag. 8

Lees verder op pag. 17

Lees verder op pag. 2
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Plattelandswoning in Roois bestemmingsplan Buitengebied voorloper 
op landelijk beleid 

De afgelopen jaren hebben zich 
ingrijpende ontwikkelingen voor-
gedaan in de agrarische sector. 
Een gevolg daarvan is dat soms de 
(voormalige) agrarische bedrijfs-
woning niet meer bewoond wordt 
door degene die ter plaatse het be-
drijf uitoefent. Dat is in strijd met 
het bestemmingsplan en de ge-
meente moet daartegen optreden.
 
Dit speelt in Sint-Oedenrode, maar 
ook in vele andere gemeenten. 
Vanaf 2009 ligt er in Den Haag 
een initiatief wetsvoorstel voor een 
wettelijke regeling voor de plat-

telandswoning. Burgemeester en 
wethouders van Sint-Oedenrode 
hebben nu in het nieuwe bestem-
mingsplan buitengebied een re-
geling opgenomen die hier op 
vooruit loopt. In maart is in Rooi 
een bespreking over dit onder-
werp gevoerd met o.a. toenmalig 
gedeputeerde Ruud van Heugten 
en de directeur-generaal van het 
ministerie van Infrastructuur en 
Milieu, Chris Kuijpers. Nu lopen in 
Den Haag de voorbereidingen om 
de noodzakelijke wetswijzigingen 
door te voeren. De regeling in het 
bestemmingsplan Buitengebied 

van Sint-Oedenrode komt er op 
neer dat van het algemene verbod 
om een agrarische bedrijfswoning 
te gebruiken als burgerwoning, 
onder voorwaarden. 
De  belangrijkste voorwaarden zijn 
dat de woning niet mag liggen in het 
Landbouwontwikkelingsgebied Jek-
schotse Heide, er een goed woon- 
en leefklimaat moet zijn en dat er 
geen sprake mag zijn van grote 
milieuhygiënische belemmeringen. 
Daarnaast wordt in het bestem-
mingsplan voor een aantal bestaan-
de gevallen een persoonsgebonden 
overgangsrecht opgenomen.

Weer goede sfeer tijdens rolstoeltweedaagse (vervolg voorpagina)

Terwijl in Nijmegen de jaarlijkse 
wandelvierdaagse haar kookpunt 
bereikte vond in Rooi de jaarlijkse 
rolstoeltweedaagse plaats. Speciaal 
voor ouderen van Odendael wordt 
de tocht georganiseerd. Op don-
derdag en vrijdagavond werden de 
mensen vermaakt bij respectievelijk 

de jeu de boules banen van Cloeck 
& Moedigh en de kinderboerderij.

Stichting kinderboerderij Kiene-
hoeve zorgt er ieder jaar weer voor 
dat de deelnemers twee gezellige 
avonden tegemoet kunnen zien. Jan 
Swinkels is medeorganisator van de 

tweedaagse rolstoeltocht. “Vroeger 
organiseerden we altijd een kerst-
viering bij de boerderij, maar daar 
zijn we mee gestopt. In die tijd is het 
moeilijk om taxi’s aan te komen en 
het was vaak te koud. De mensen 
gaan dan niet graag naar buiten. 
Toen kwamen op het idee om tij-

dens de Vierdaagse van Nijmegen 
iets te doen. Sindsdien gaan we met 
de rolstoelers van Odendael op pad. 
Er wordt gewandeld en daaraan is 
een activiteit gekoppeld.”

Tijdens de eerste avond duwden 
de zangers van het Rooise smart-
lappenkoor Dommelklanken de 
25 deelnemers voort. Na een klein 
rondje door Rooi legden ze aan bij 
Cloeck & Moedigh. Daar gaven de 
zangers een fijn concert. Er werd 
mee bewogen, geneuried en enkele 
ouderen durfden mee te zingen. De 
sfeer zat er goed in. 

Een dag later namen 29 rolstoelers 
deel aan de activiteit bij de kinder-
boerderij. Vrijwilligers van de Kiene-
hoeve liepen de tocht mee en ook 
bij de boerderij ontfermden zij zich 
over de ouderen. Iedereen kreeg de 
kans om de boerderij van top tot 
teen te bekijken. Alles onder het ge-
not van een heerlijk drankje. Zowel 
de organisatie als de deelnemende 
rolstoelers kijken weer terug op een 
mooie tweedaagse.

Vervolg voorpagina

Rooise wandelaars als helden 
ontvangen door dorpsgenoten
Het begint inmiddels een prach-
tige traditie te worden tijdens de 
jaarlijkse Vierdaagse van Nijme-
gen. Een heel gezelschap uit Sint-
Oedenrode wacht in Malden hun 
wandelende dorpsgenoten op, om 
ze te verrassen met gladiolen. Net 
als vorig jaar reikte wethouder 
Van den Berk onder toeziend oog 
van wethouder Dekkers en enkele 
medewerkers van de gemeente de 
bloemen uit. De Ollandse dorps-
kapel zorgde ondertussen voor de 
nodige sfeer. Het Rooise ‘dorp’ 
wordt ieder jaar groter.

“Als je Malden binnenkomt staan 
we na de grote blauwe boog aan 
de rechterkant”, schreeuwde een 
Rooise toeschouwer in zijn tele-
foon. Naar schatting deden er af-
gelopen week tachtig tot honderd 
Rooise wandelaars mee aan de 
Vierdaagse. Een groot gedeelte 
van hen droeg het speciale don-
kergroene shirt met gemeentelogo 
dat ze van de gemeente hadden 
gekregen. Zo waren ze goed her-
kenbaar. De wandelaars wisten bij-
na allemaal waar ze als Rooienaar 
werden verwacht. En als ze het al 
niet wisten, zagen ze het wel. Er 
stond een hele cameraploeg van 
TV Meierij en een fotograaf van 

DeMooiRooiKrant klaar om ze 
vast te leggen. Ook wat vrienden 
en familieleden verzamelden zich 
bij het “dorp”. 
Dat leverde mooie taferelen op. 
Mensen vielen elkaar huilend en 
lachend in de armen. De deelne-
mers hadden woorden tekort om 
de ambiance te omschrijven, maar 
ze vertelden hele verhalen. De één 
had al weer plannen voor de vol-
gende Vierdaagse, terwijl een an-
der te kennen gaf er nooit meer 
aan mee te willen doen. Tussen de 
duizenden en duizenden mensen 
doemde af en toe een dorpsge-
noot op. Fris lopend of strompe-
lend, op naar de Via Gladiola. Het 
allerlaatste en allermooiste stuk 
van de route. 
De Ollandse Nelleke Toelen viel 
meteen op tussen de drommen 
wandelaars. Er werd dan ook spe-
cifiek naar haar uitgekeken. Wet-
houder van den Berk had voor 
haar een mooi geschenk klaar lig-
gen, ter gelegenheid van het feit 
dat de 87-jarige Nelleke de oudste 
vrouwelijke deelnemer was. Daar-
naast liep ze de tocht voor de 20e 
keer. Ze was vereerd maar, enigs-
zins beduusd door alle aandacht 
liep ze snel verder. Kijk voor de 
foto’s op www.mooirooi.nl. 

www.dapstoedenrode.nl

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

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

Wilgenstraat 28
5492 EM  Sint-Oedenrode

0413-470131

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Henriëtte van de Berk
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Cafe Oud Rooy, Markt 13
5492AA, Sint-Oedenrode
0413-473166, www.oudrooy.nl

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

 

“Altijd gez
ellig zeg

gen ze” 

Het team van Oud Rooij 
wenst iedereen 

een hele fijne vakantie

Stuur ons een leuk 
vakantiekaartje!!

De foto’s van…..Guus Boot
Op dit moment houdt de fotoclub Rooi een expositie bij Odendael. Zowel beneden bij de receptie, als boven 
op de galerij heeft iedere fotograaf twee meter gekregen om werken neer te hangen. Speciaal voor 
DeMooiRooiKrant geven ze uitleg. Achter iedere foto zit immers een gedachte of een verhaal. In de eerste 
editie, Guus Boot. Lid van het eerste uur.

Foto 1: de verlichte Erasmusbrug

“Deze foto heb ik genomen vanaf 
‘de Rotterdam’, een cruisehotel. 
Speciaal voor dat schip ging ik naar 
Rotterdam. Ik heb het vijftig jaar 
geleden voor het eerst te water 
zien gaan. Toen zag ik de verlichte 
brug en aangezien ik altijd mijn fo-
totoestel bij heb besloot ik er een 
foto van te maken. Het is niet de 
meest moeilijke foto, maar het be-
tekent wel veel voor me. Ik ben 
namelijk in Rotterdam geboren. De 
lichten in de foto vind ik heel mooi 
en natuurlijk de skyline. Dat is im-
mers de mooiste van Nederland!”

Foto 2: Gemeentewerkers in keet

“Dit vind ik persoonlijk de mooiste 
foto van de drie. Hij is genomen in 
de wijk Vogelenzang. Daar woon 
ik. Ik volgde een cursus bij Pie-
ter Brueghel en voor een project 
moesten we een fotoserie maken 
van iets bij je in de buurt. Ik koos 
de WSD. Twee maanden heb ik die 
mannen gevolgd. Op deze foto 
zitten ze in de keet terwijl het re-
gent. Mensen denken vaak dat ze 
altijd in de keet zitten, ze werken 
veel harder dan iedereen denkt. In 
totaal heb ik wel vijftig foto’s van 
ze gemaakt. Aan één van hen heb 
ik een fotoalbum geschonken.”
Guus geeft zijn foto’s nooit namen. 
Voor het gemak heeft de redactie 
het dit keer gedaan.

Foto 3: bos bloemen op fiets

“Een paar jaar vormde ik samen met iemand anders 
een fotoclub. Samen gingen we naar Antwerpen om 
foto’s te maken. Die stad leent zich er prachtig voor. 
We maakten foto’s van gebouwen, maar ook van ob-
jecten en mensen. Vooral in de Jodenbuurt hebben 
we mooie plaatjes geschoten. Daar lopen namelijk 
veel orthodoxe Joden rond die zich goed lenen voor 
een portret. Ze vonden het niet zo leuk dat we hen 
fotografeerden, dus zoomden we in van een afstand. 
Dat werkte goed! Toen ik deze bos bloemen zag wil-
de ik er graag een foto van maken. ‘Helaas’ kreeg ik 
achteraf pas het idee om de foto zo te bewerken. Nu 
spatten de kleuren er vanaf! Het is ook mooi dat er 
structuur in de bos bloemen zit, verschillende soorten 
met verschillende kleuren.”
De tentoonstelling van Fotoclub Rooi is nog te zien tot 
24 september.

Lopend bu�et en wok teppanyaki 
zaterdag en zondag

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

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

LEEGVERKOOP BADKLEDING 
Speedo, Tweka, Adidas en Hom:

 

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

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

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

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

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

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

voor een gratis MooiRooi trein

Woensdag 2 maart 2011
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
-Laan van Mariendael 8a
-Gezondheidscentrum Odendael
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Nieuws

Van Hoof zachtfruit en asperges

“Het contact met de mensen is het mooiste”
Twintig jaar geleden begon 
Annie van Hoof uit Olland met 
het verbouwen van asperges. 
Ze had daar 1 hectare grond 
voor vrijgemaakt. Inmiddels is 
het bedrijf, dat ze samen runt 
met haar zoon Maarten en haar 
man Martien, flink gegroeid. Ze 
verkopen niet alleen het witte 
goud, maar ook blauwe bessen, 
rode bessen en frambozen. Bij 
huize van Hoof is het de zoete 
inval. Het lijkt wel of iedereen 
er iets van wil proeven.

Lang dacht Annie dat er geen op-
volger zou komen, maar ineens 
zag Maarten het licht. Hij wilde 
mee gaan doen in de zachtfruit-
handel. “Hij neemt nu dat gedeel-
te voor zijn rekening. De asperges 
is mijn afdeling”, lacht Annie. Tot 
ver in de regio zijn de bessen, de 
frambozen, maar vooral ook de as-
perges van Van Hoof bekend en in 
trek. Maar hoe verwerf je een der-

gelijke kwaliteit? Annie: “Het is een 
stuk gevoel wat je er in legt, maar 
ook de vraag hoe je er mee omgaat. 
Zo spoelen we de asperges na het 
steken meteen af met leidingwater. 
Daar komt bij dat ze op ideale grond 
staan. Klapgrond genaamd, grond 
met licht zand. Het ligt ook nog eens 
hoog. Dat is ideaal.”
Deze maanden zijn het drukst voor 
familie van Hoof. Vanaf eind maart 
begint het bal. Eerst steken de as-
perges de kop op, daarna volgen 
de rode en blauwe bessen en niet 
veel later de frambozen. Op dit 
moment wordt er volop geplukt. 
Annie legt uit. “Het meeste gaat 
naar de veiling in Breda. Van daar-
uit worden de bessen en frambo-
zen verspreid over heel Nederland 
en Europa. Maar we verkopen ook 
aan huis. Dat vind ik nog steeds 
het mooiste. Het contact met de 
mensen. Dat is altijd mijn drijfveer 
geweest.” Het winkeltje van Annie 
staat bol van de lekkere gezonde 

producten. Jam, honing en goedjes voor over het ijs. Ook staan er bakjes 
bessen en frambozen klaar om verkocht te worden. De volgende klant 
komt alweer het erf opgefietst. “Hallo!”, roept Annie en ze staat snel op 
om de dame te helpen. De klant gaat voor de krant.

Van Hoof zachtfruit en asperges, 
Roest 2a, 5491 XX, Olland (Sint-Oedenrode)
0413- 473608, www.vanhoofasperges.nl

Advertorial

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

“90 jaar vol leven”

Maria Smolders – van de Sande

*Best 22 juli 1921      Veghel 26 juli 2011

echtgenote van

Frans Smolders 

Zij was het kleurrijke middelpunt van ons grote gezin.
Wij herinneren haar om haar levenslust,

haar warme betrokkenheid en samenbindende kracht.
Een moeder en oma om nooit te vergeten!

Janny – Ton
Leo   - Hanny

Gid – Anja
Ineke – Toon

Maria – Hideo
Frans – Mary
Loes – Pierre
Rob – Saskia

Liesbeth – Huub
Yvonne – Erik

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Borchmolendijk 21a
5492 AJ Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 30 juli 2011 
om 11.00 uur in de Martinuskerk van de H. Odaparochie, 
Kerkplein te Sint-Oedenrode, 
waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden op het parochiekerkhof.

Moeder ligt thuis opgebaard, Borchmolendijk 21a, 
waar u afscheid van haar kunt nemen 
op donderdag van 14 - 17 uur en van 19 - 20 uur, 
en op vrijdagmiddag van 14 -17 uur.

Overlijdensberichten

Deze week 
pannetje mosselen 

voor €19,50

Tijdens de vakantie 
7 dagen per week geopend
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er staan bomen in het land die treuren
in de vlieten wordt het water kouder
het leven trekt zich op zijn wortels terug
mijn hart wordt milder
en het jaar steeds ouder.

    Kees Hermis

Nieuws

1

T

Michel

Hoera!
30 jaar &
nog steeds 
in balans.

van Uittert 25 jaar!
Gefeliciteerd!

 

 
 

 
Je Vriendengroep.      

Door 27!
 

 
 

 

Gefeliciteerd!      

Geboren 22 juli 

SAM

Zoon van 
Ruud en Anne de Wit

Andriessenplein 4, 
5491 LK, Sint-Oedenrode

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Wij zijn i.v.m. 
vakantie 
gesloten 

van Vrijdag 29 juli 
t/m 15 augustus

 
Wij wensen iedereen een 

fijne vakantie toe !!

Vrijdag koopavond tot 21.00 uur.

2500 m² showroom

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

www.grando-uden.nl

Volop 
gratis parkeren 
voor de deur.

(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!!!!

Twan & Aron
Succes met jullie nieuwe zaak. 

Heuvel 20 Sint-Oedenrode
Pap en Mam v.d. A.

Badmeester Henrie neemt afscheid

Op woensdag 13 juli waren maar 
liefst 45 deelnemers van het  
"Meer Bewegen voor Ouderen" 
aanwezig bij badmeester Henrie 
en zijn vrouw en dochters om af-
scheid te nemen. Ruim twee jaar 
heeft Henrie vanuit het Ouderen-
werk van Salus bewegingsoefe-
ningen op "laag" water gegeven 

in de Neul. In september komt hij 
niet meer terug omdat hij een an-
dere functie heeft gekregen bin-
nen het welzijnswerk in Laarbeek.

Het was een gezellige, drukke 
bijeenkomst met leuke spelletjes 
en prijzen en een bijeenkomst die 
vanwege het slechte weer "bin-

nen" moest plaatsvinden. Er wa-
ren veel bedankjes en een prachtig 
afscheidslied van Maria van Hoof.

Henrie wil iedereen bedanken voor 
de aanwezigheid, de vele bedank-
jes en cadeautjes maar vooral voor 
de prachtige twee jaar die hij in 
Sint-Oedenrode beleeft heeft.

Opgave familieberichten via 
redactie@demooirooikrant.nl 
of op ons kantoor: Heuvel 17 

tel. 0413-479322
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Al is de dame nog zo rèèk, in een ding is ze on de koei gelèèk.
(Al is de dame nog zo rijk, in één ding is ze aan de koe gelijk.)
De zwangerschapstijd is voor beide negen maanden. BRABANTSE SPREUKEN

 Geen Rooienaren op podium
bij Roois tourspel

Zo lijkt het
Roois tourspel toch

veel op de Ronde van Rooi

Door: Jeroen Kossen

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

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

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

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

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Marktplein

de merel
 

als een merel 
op de zomeravond 
zijn vreugde fluit 
doet hij dat 
zonder omwegen
. 
vraagt niet 
naar de liefde 
doet slechts 
wat anders 
wordt verzwegen 
.
hij zingt op 
zuivere toon ;
hoor mij toch 
.
ik heb voor u
uw morgen 
en avond 
uw gister 
en heden
.
bij elkaar 
in mijn lied 
geborgen

Staatsloterij

Puzzelen voor prijzen

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

Rois Woordebuukske
aachteran -         
allekirres -           
awd -       
bagge -                  
bats -                    
bekant -                
diksentijd -           
daowke -               
dèrem -                 
èèj -                       
erpel -                 
èremoei -              
flodderbonne -      
fesoenlijk -            
flööw -                  
gaaw -                   
gèèjt -                    
geminte -               

achteraan
elke keer

oud
biggen

soort schop
bijna

meestal
duwtje

darm
ei

aardappelen
armoede

tuinbonen
fatsoenlijk

flauw
gauw

geit
gemeente

Hoeveel jaar bestaat thuiszorg al?

Het antwoord is: 108 jaar. Tijdens 
de Jaarmarkt van eind juni schreef 
thuiszorg Pantein in een kraampje 
een prijsvraag uit met bovenstaan-
de vraag. Maar liefst 101 mensen 
leverden een oplossing in en na-
tuurlijk zaten er enkele winnaars bij. 

Vier mensen wisten de vraag goed 
te beantwoorden. Drie van hen 
kwamen uit Sint-Oedenrode en 
een uit Veghel. De mensen uit Rooi 
kregen het bericht dat ze afgelopen 
woensdag een prijs op konden ko-
men halen in het filiaal van Pantein 

aan de Neulstraat. Eén van de prijs-
winnaars was Amber, die samen met 
haar moeder Jessica aanwezig was. 
Zij werkt in de thuiszorg en wist 
daarom het antwoord. Demi Lou-
wers won ook, maar gaf toe dat het 
een gok was. Uit handen van een 
medewerkster van Pantein kregen 
ze respectievelijk een Wellnesspak-
ketje en een EHBO koffertje. Ook 
kregen ze allebei een grote bos bloe-
men. De derde prijswinnaar, Dhr van 
de Horst, kon door omstandigheden 
niet aanwezig zijn. Hij kreeg zijn prij-
zen netjes thuis bezorgd. De prijzen 
werden ter beschikking gesteld door 
de thuiszorg winkel van Pantein.

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104

Puzzelen voor 
Prijzen

De winnaar van de Sudoku is 
geworden: Dhr. van Zutphen. 
Hij heeft twee 1/5 staatsloten 

gewonnen. 
DeMooiRooiKrant feliciteert 
hem met de gewonnen prijs.
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korting

KPN

kpn.com/glasvezel | 0900-0747**

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

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

1�5.-

/mnd*
7.⁵⁰
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Klassieke Engelse auto’s zorgen voor Britse sferen in Sint-Oedenrode

Het aanzicht van het gemeente-
huis, oftewel kasteel Dommelro-
de, vanaf de Hertog Hendrikstraat 
heeft iets Engels. Zoals ook in En-
geland zie je vaak grote landhui-
zen of kastelen die van honderden 
meters afstand te zien zijn door-
dat er een brede oprijlaan voor-
ligt. Over een paar weken wordt 
dat Engelse plaatje compleet ge-
maakt. Op zondag 14 augustus 
vindt het bijzondere automobie-
levenement “Britse Automobiel 
Dagen Sint-Oedenrode“ plaats. 
De meest prachtige, oude Engelse 
wagens zullen dan het Burge-
meester Wernerplein opfleuren.

De Britse Automobiel Dagen zijn 
een initiatief van Peter van de 
Kerkhof. Het is een driejaarlijks 
evenement. Vanaf jeugdige leeftijd 
is hij gefascineerd door traditionele 
Engelse auto’s. “Ik ben van het jaar 

‘44”, begint Peter. “Bij mijn groot-
ouders in huis lagen na de tweede 
wereldoorlog Engelse militairen 
gestationeerd. Dat heeft invloed 
op me gehad, ooms en tantes 
spraken er vaak over. Zij onderhiel-
den na de oorlog contact door het 
schrijven van brieven over en weer 
en gingen zelfs naar Engeland om 
hen ook op te zoeken. Sindsdien 
heb ik een connectie met dat land. 
In 1977 kocht ik een oude Engelse 
auto. Dat was altijd al mijn droom 
geweest. Een Armstrong Siddeley. 
Een type auto waar ook de Her-
tog van York, later koning George 
de IV van het Verenigd Koninkrijk 
mee rond reed. Het merk bestaat 
al vanaf het jaar 1902. De auto 
van Peter is een echt museumstuk, 
maar naar eigen zeggen doet hij 
het nog goed op de weg. Tijdens 
de Britse Automobiel Dagen zal 
zijn automobiel er ook zijn en mo-

gelijk zelfs mee rijden in de ‘Fun 
Run’, een gezellige naam voor 
deze rally waar aangemelde wa-
genbezitters aan mee doen.

Peter werd in 1977 direct  lid van 
de ‘Engelse’  Armstrong Siddeley 
Owners Club. De automobielver-
eniging  waar nagenoeg alle eige-
naren van dit unieke merk van over 
de wereld lid van zijn. Regelmatig 
ging hij voor shows naar onze 
westerburen.  Zo is de Rooienaar 
vorig jaar naar Kenilworth Castle 
geweest, voor het vijftigjarig jubi-
leumfeest van de Armstrong Sid-
deley moederclub. Jaren geleden 
richtte Peter samen met een aantal 
hobbygenoten in Nederland een 
afdeling op.  Peter: “We hebben 
inmiddels zo’n dikke zestig leden 
in Nederland, maar ook in België 
en Luxemburg en zelfs daar bui-
ten.” Tijdens de automobielda-

gen mag iedereen komen met een 
klassieke Britse Merkauto. Naar 
verwachting komen er tussen de 
75 en 150. Er zijn veel uitnodigin-
gen gestuurd en de inschrijvingen 
komen nu binnen. Maar ook na 
mond-tot-mond reclame en goede 
p.r. schrijven mensen zich in.   

De ‘Fun Run’ van zo’n zestig kilo-
meter lang zal op zondag om 11.00 
uur beginnen. Vanaf 12.30 uur ko-
men de auto’s weer terug voor het 
gemeentehuis. Het publiek kan de 
hele dag de prachtige automobie-
len bewonderen. Een jury zal de 
wagens beoordelen en per catego-
rie worden er prijzen toebedeeld. 
De bekendmaking en uitreiking 
vindt vanaf 15.45 uur plaats. 

Behalve de Fun Run is er nog veel 
meer te doen. Er is een echte hoe-
denmaakster aanwezig. Ieder die 
zin heeft kan een partijtje schaak 
spelen op een groot schaakbord  

en er staan diverse stands met 
specifieke auto- gerelateerde za-
ken zoals onderdelen die vrijwel 
nergens te verkrijgen zijn. Ook 
worden er ‘workshops’ gehouden 
hoe je het best de auto kan on-
derhouden. De NAMAC komt met 
automobiel miniaturen en er zijn 
diverse clubstands. Tussen 12.30 
en 15.30 uur kunnen kinderen 
gratis geschminkt worden. Vanaf 
14.00 uur wordt de ‘High Tea’ 
geserveerd waarvoor vooraf inge-
schreven kan worden. Entertain-
ment genoeg met o.a. optredens 
van ‘Two of Us’, accordeonmuziek 
en  Showkorps Brabantband. “We 
stralen onze hobby uit en daar ge-
nieten we van, maar het mooiste 
is dat we ook de bezoekers laten 
genieten. Het wordt een heel spe-
ciaal evenement”, besluit Peter. 

De entree is gratis 
www.britseautomobieldagen.nl
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Nijmeegse    daagse

Christ Nillezen was als 
eerste Rooinaar binnen. Hij 
liep de dertig kilometer. Christ: 
“Het is de eerste keer voor mij. 
Het ging goed, want ik heb veel 
geoefend. Ik heb echt genoten. 
Wat een belevenis!”

Henk van de Moosdijk: “Wat is het weer 
fantastisch. Het feest is hier compleet met 
Olland en Rooi langs de weg. Leuk om zo 
ontvangen te worden. Het kan niet beter!”

Martien Baselmans ging di-
rect bij zijn ontvangst even 
zitten voor een welverdiend bakje 
koffie. “Sinds mijn pensioen 
wandel ik veel. Dit is echt een 
prachtig evenement. Het weer 
was ook perfect. Niet te heet en 
maar een klein beetje regen.”

Rick Gevers kwam met zijn va
der aangelopen. “Ik liep eigenlijk 
met mijn moeder de 30 km, maar 
die ligt een stukje achter. Papa 
loopt de vijftig en heeft even op 
mij gewacht”, aldus de jonge Rick.

Neeltje Vervoort liep samen met een aantal 
vriendinnen. Neeltje: “We waren allemaal heeeeel 
blij dat we het hadden gehaald. We zijn zingend de 
vierdaagse door gekomen, want dat was het beste 
medicijn voor alle pijn(tjes). Het was super gezel-
lig en een bijzondere ervaring om mee te maken.”

Jan van Esch werd opgewacht door zijn vrouw José. Hij had het niet mak-
kelijk. “Ik heb veel last gehad van mijn heup en mijn been. Nu gaat het ge-
lukkig wat beter, maar dat komt ook omdat Jan Kemps van FysioRooi me 
goed geholpen heeft.” Jan was erg blij om zijn vrouw en kleinkind te zien.

“Eens maar nooit meer”,klaagt 
Rob van den Tillaar. “De 
sfeer is echter wel geweldig, 
maar ik heb veel zware mo-
menten gehad. Door tijdgebrek 
heb ik niet veel kunnen trainen.”

Rinus Timmers beleefde een 
bijzondere vierdaagse. “Gis-
teren (donderdag) heb ik een 
blinde vrouw begeleid. Ze hield 
zich vast aan mijn rugzak. Ze 
genoot van het gejuich en de 
muziek.” Rinus volbracht de 
vierdaagse. Hij had dan ook 
veel getraind. Zelfs in de Alpen.

Dilia van den Berg liep samen 
met haar kleindochter Jenita 
Eijkemans. In vier dagen tijd 
liepen ze 120 km. Dilia: “Dit is al 
de vierde keer dat we samen lopen. 
We trainen ook samen. Het is al-
tijd heel erg gezellig.” Dilia haalde 
haar achttiende kruisje binnen.

Nelleke Toelen liep voor de 20e keer mee. Ze 
kwam veelvuldig in het nieuws als oudste vrou-
welijke deelneemster. Bij de Rooise enclave werd 
ze zeer hartelijk onthaald. Uit handen van wethou
der Van den Berk kreeg ze een mooi geschenk. Ze 
weet nog niet of ze volgend jaar weer mee doet.

Jan van Boerdonk liep samen 
met wat vrienden de 40 km. Zijn 
familie wachtte hem op. Jan: 
“Het is alle dagen goed gegaan. 
Wat was het gezellig! Dins-
dag vond ik de zwaarste dag, 
daarna ging het wel.” Blaren?? 
“Ik heb gelukkig maar één blaar 
gelopen, op mijn kleine teen.” 

Hans Hagen liep samen met zijn vrouw Rieky de 
40 km. Hans: “Ik hoef eigenlijk maar de dertig te 
lopen, maar omdat zij de veertig loopt, doe ik ge-
zellig mee. Ze is wel moeilijk bij te houden. Het is 
nooit leuk als je je vrouw weg ziet lopen, haha!

4



Woensdag 27 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9Nieuws

Groep 8 leerlingen vliegen uit!
De groep acht leerlingen van de verschillende basisscholen slaan na de 
vakantie hun vleugels uit. Maar wie zijn ze en waar gaan ze naar toe? 
De komende weken komen de groepen 8 aan bod in DeMooiRooiKrant.

Basisschool Eerschot

Sophie Bongers gaat naar de 
Internationale School en Bas van 
Langen naar het Zwijsen College.

Heb je zin in de brugklas?
S: “Ja, ik heb heel erg zin in de 
brugklas.” 
B: “Ja, ik heb er heel veel zin in 
omdat ik dan weer nieuwe vrien-
den zal ontmoeten.”

Vind je het spannend? 
S: “Ja, ik vind het heel erg span-
nend, want ik zie mijn klas pas als 

de school begint. Ik weet dus nu 
nog niet hoe mijn klas eruitziet.”
B: “Nee, ik vind het niet zo span-
nend omdat ik er zin in heb en dan 
komt alles van zelf.”

Waar zie je tegenop? 
S:“Ik ben bang dat ik niet veel 
vrienden krijg.”
B: “Ik zie op tegen het vele huis-
werk, maar als ik het goed bij hou 
dan valt het wel mee.”

Wat lijkt je het leukste aan je 

nieuwe school? 
S: “Dat ik allemaal mensen van an-
dere landen ontmoet.”
B: “De gymlessen, want daar zijn 
grote gymzalen en je gaat van alles 
doen met bepaalde sporten.”

Ga je de basisschool missen denk je? 
S: “Ja, ik denk het wel, want ik zit 
toch al 8 jaar op deze school.”   
B: “Nee, want ik heb er al 9 jaar 
op gezeten en dat is wel meer als 
genoeg.”

Basisschool Sint Petrus
Stijn en Cas

Heb je zin om naar de brugklas te 
gaan.?
S: “Ja, ik heb erg zin om naar de 
brugklas te gaan want dan is het 
de eerste keer dat ik niet in een 
combinatie klas zit en je mag je 
mobiel meenemen.”

Vind je het spannend?
C: “Ja, ik vind het erg spannend. 
Ik bedoel, het is een hele nieuwe 
school met hele nieuwe kinderen.”

Waar zie je tegen op?
S: “Ik zie op tegen het huiswerk.”

Wat lijkt je het leukste aan je 
nieuwe school?
C: “Het leukste aan de nieuwe 
school lijkt mij de cup-a-soup au-
tomaat.”

Ga je de basisschool missen denk je?
S: “Ja, ik denk wel dat ik de ba-
sisschool ga missen, want op de 
middelbare school moet je van die 
zware tassen dragen en dat hoef je 
niet op de basisschool.”

Kinderen uit groep 8 van Basis-
school Sint Petrus gaan naar:
Cas Giebels    
Elde College Sint Michielsgestel
Stijn van den Groenendaal  
Jacob Roelandslyceum Boxtel
Ingrid Meesters    
Jacob Roelandslyceum Boxtel

Mark van Oorschot   
Elde College Schijndel
Mike van Rooij    
Elde College Schijndel
Jurrit van Roosmalen   
Jacob Roelandslyceum Boxtel
Casper Vissers   
Jacob Roelandslyceum Boxtel

Schoolverlaters

Specialist in: 
     tuinmeubelen
          Tuindecoratie

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

Jane Addamstraat 3, 5491 DE, Sint-Oedenrode, Industrieterrein ‘de Kampen’, 

Spectaculaire 
zomerkortingen

I.v.m. vakantie geopend vrijdag en zaterdag 
van 11.00 tot 16.00 uur.

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

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

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

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

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

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

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

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

 Hertog Janplein 27

5469 BJ  Erp (Veghel)

Tel. 0413 21 28 30

GRATIS PARKEREN

 

www.vanzutpheninterieurs.nl

WILT U GOED SLAAPADVIES?

maak een afspraak!
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Historische beelden

   

Wie zijn deze personen die een rondedans maken en ter gelegenheid waarvan?
Misschien de terugkeer van een militair uit Indië? Waar is dit geweest en wanneer?
U kunt uw reactie sturen naar redactie@demooirooikrant.nl of henny@fotorooi.nl. 
U bent ook welkom op ons kantoor, Heuvel 17. De koffie staat klaar.

Oplossing week 29
Het is Jan Willem Sijbers alias Sjang Sijbers en het was in Oirschot in juli 
1953. De staffanfare gaf daar een demonstratie op een concours. Mijn 
overgrootvader Sjang was de paukenist van het korps, op de foto staat 
hij als ruiter en niet met zijn pauken. 

Stan Sijbers

Volgens mij is het mijn opa Sjang Sijbers en het was in Nijnsel in de jaren 
dertig. Mijn opa Sjang was commandant van de rijvereniging Sint Martinus 
uit Nijnsel.

Jan Sijbers, Yvonne Sijbers

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Cursussen/workshops

Gevonden

Elke vrijdag en zaterdag Claresse 
en Paling bij viskwekerij Foolen. 
Zijstraat Hoogstraat. 
Tel: 0413-477519

Sleutels aan een bruin hoesje. 
Gevonden bij kinderdagverblijf 
Dommeltoren. Op te halen bij 
DeMooiRooiKrant. 
Mevr. van de Akker

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

Gezocht

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

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

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

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

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

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

Gevonden/Verloren 
voorwerpen 

kunt u GRATIS aanmelden: 
redactie@demooirooikrant.nl

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl Wilt u 
weten waarom?

 Bekijk mijn filmpje op
www.thuiszorgpantein.nl

0900-8803

Voelt beter

Mevrouw van Breugel:

 “Ik kies voor 
huishoudelijke 

hulp van 
Pantein”

Computer en telecom winkel met regionale aantrekkingskracht

Bij Digitotaal staat de klant letterlijk en figuurlijk centraal

Aanstaande maandag opent de 
gloednieuwe computer en te-
lecom winkel Digitotaal voor 
het eerst haar deuren. De ge-
hele dag is het feest op Heuvel 
20, middenin het centrum van 
Sint-Oedenrode. Van 09.00 tot 
18.00 uur is iedereen van harte 
welkom om een kijkje te komen 
nemen. Vanaf het begin loopt 
er een speciale actie. De eerste 
vijftig klanten die een computer 
of laptop kopen, krijgen een HP 
fotoprinter t.w.v. 59 euro.
Aaron van Weert en Twan van 
den Akker zijn de trotse eigena-
ren. Zij zullen iedereen met open 
armen ontvangen in hun nieuwe 
zaak. Volgens de heren is de 
winkel een uniek concept. Digi-

totaal verkoopt straks alles op het 
gebied van computers en telecom. 
Telefoonaccessoires, smartpho-
nes, tablets, netbooks, ipads, soft-
ware, harde schijven, mediaspelers, 
laptops en accessoires, monitoren, 
computers, kabels, printers, usb-
sticks enz. Daarnaast bieden ze 
een zeer ruim assortiment inktcar-
tridges voor een eerlijke prijs.
Middenin de winkel zijn zitjes ge-
maakt waar de klant onder het 
genot van een kopje koffie van 
advies wordt voorzien. Twan: “Bij 
ons staat de klant letterlijk en fi-
guurlijk centraal. We nemen de 
tijd voor ze en geven advies op 
maat. Bij ons betaalt niemand 
voor iets wat ze niet nodig heb-
ben. Alles wordt afgestemd aan 

de juiste behoeftes.” Behalve 
verkoop heeft de winkel ook een 
servicepunt. Aaron: “Mensen 
kunnen hier hun kapotte compu-
ter of telefoon brengen. Vandaag 
gebracht is morgen klaar. Natuur-
lijk zijn klanten ook welkom als ze 
vragen hebben. Dat kan over van 
alles en nog wat zijn.” Twan vult 
aan. “Mensen kunnen bij ons ook 
een onderhoudscontract afsluiten. 
Zelfs voor computers die niet bij 
ons gekocht zijn. Wanneer hij stuk 
is en buiten de garantietermijn 
valt nemen we de garantie over. 
We bieden dan een nieuwe gelijk-
waardige computer aan.” 
Digitotaal biedt ook abonnementen 
voor telefonie, tv en internet. Dat 
maakt het plaatje helemaal com-

pleet. Door het unieke concept en brede assortiment heeft Digitotaal een 
regionale aantrekkingskracht. Daar mag Sint-Oedenrode trots op zijn. 

Digitotaal, Heuvel 20, 5492 AD, Sint-Oedenrode, 
www.digitotaal.com, 0413-473567

Advertorial

MooiRooitje plaatsen?
redactie@demooirooikrant.nl
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De Vriendschap zorgt voor leven in de brouwerij

Sinds ‘de Vriendschap’ in Boskant 
haar deuren opende is er steeds 
meer leven in de brouwerij ge-
komen. Zowat iedere week zijn 
één of meerdere zalen verhuurd. 
De inwoners van Boskant weten 
hun eigen friettent weer te vin-
den en er wordt volop gedanst. 
In zalencentrum ‘de Vriendschap’ 
herbergt zich namelijk ook een 
dansschool. Eigenaren Dennis 
van Rensch en Paul de Corte heb-
ben een duidelijk doel voor ogen. 
Vanaf het moment dat ze binnen 
kwamen zagen ze mogelijkheden.

Toen beiden elkaar ontmoet-
ten kwamen ze er vrij snel achter 
dat ze een gemeenschappelijke 
droom hadden; een eigen zaak. 
Vijf maanden lang waren ze be-
zig met de voorbereidingen. Pas 
twaalf uur voor dat ze de sleutel 
kregen, zetten ze een krabbel. 
“Vanaf toen ging het als een rol-
lercoaster”, blikt Dennis terug op 
de laatste weken.  “Zo hadden we 

de tweede dag al een koffietafel 
voor tweehonderd personen. Er 
was niet eens genoeg servies, dus 
moesten we wat regelen. Het ging 
gelukkig allemaal goed.” 
Een paar weken werd er flink  ver-
bouwd. Het voormalige Riethof 
werd voorzien van nieuwe meu-
bels en een likje verf. Het was vol-
gens de heren een broodnodige 
opknapbeurt. ‘de Vriendschap’ 
heeft weer smoel en nodigt uit 
om aan te leggen of te feesten. 
Bijna drie weken geleden werd ‘de 
Vriendschap’ officieel geopend. 
De belangstelling was enorm. Het 
hing er met de benen buiten. Paul 
en Dennis kregen overweldigende 
reacties, in de weken er voor ook 
al. Paul: “Het mooiste compliment 
voor mij komt van een Boskants 
stel, dat op het punt staat om te 
gaan trouwen. Ze hadden elders 
al een zaal gehuurd met alles erop 
en eraan, maar toen ze dit zagen 
hebben ze daar geannuleerd.” “Ik 
geniet weer meer van de hele klei-

ne dingen”, vult Dennis aan. “Als 
mensen op het terras bijvoorbeeld 
zeggen ‘Hier krijg je tenminste een 
goede bak koffie’.
De Vriendschap ligt op een ideaal 
punt. Paul: “Er stoppen ontzettend 
veel fietsers en wandelaars. Er lopen 
hier enkele routes langs. De combi-
natie van alles is sowieso goed. Men-
sen kunnen hier op het terras zitten, 
maar er is ook een mogelijkheid tot 
het huren van een zaal. Sinds kort is 
ook de kleine zaal klaar voor verhuur. 
Daar wordt al gretig gebruik van ge-
maakt.” De grote zaal wordt vanaf 
midden september weer optimaal 
gebruik voor het dansseizoen. Den-
nis: “Het dansen legt straks mede de 
basis van deze zaak. Je kunt bij ons 
les krijgen in heel veel vormen van 
stijldansen, Zumba, Streetdance en 
kidsdance. Dat laatste is speciaal voor 
3 t/m 12 jarigen. We hebben al veel 
aanvragen binnen. Vijf dagen per 
week wordt hier straks gedanst en 
iedere zaterdag is het een vrije dans-
avond.” Op 11 september is het een 
soort open dag in dansschool Cul-
tura. Dan mag iedereen alle soorten 
dansen uit komen proberen. Paul: 
“Daarnaast vinden ook veel vereni-
gingen bij ons onderdak. Er wordt 
straks gebiljart en gedart en buurt-
verenigingen en de KBO houden hier 
activiteiten of vergaderingen. Op 
deze manier hebben we zeven dagen 
per week de zalen vol en is er dus ie-
dere dag wel iets te beleven.”
De Vriendschap is duidelijk een ver-
rijking voor het kerkdorp. Dat was 
al vrij snel zichtbaar. Paul en Dennis 
zagen meteen toekomst in de zaak 
en de bezoekers staan in de rij om 
hun dromen waar te maken. 

- WARME EN KOUDE BUFFETTEN

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

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

B&D Sfeerbeheer
voor al uw beveiligingswerkzaamheden

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

Uw paard, onze zorg!

Paardenprakkjk
    Sweenslag

06 23 55 96 67

www.paardenpraktijksweenslag.nl

Sweenslag 20 
5469 KA Erp



Woensdag 27 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe12 Meadow Pop



Woensdag 27 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 13Nieuws

De Politiek Dichterbij…
De redactie van onze krant is 
steeds weer bezig om het plaatse-
lijke en regionale nieuws op een 
open, uitnodigende en vriende-
lijke wijze onder de aandacht te 
brengen van haar lezers. Ook de 
plaatselijke politiek mag hierbij 
zeker niet ontbreken. Ons is opge-
vallen dat de Rooise burger wei-
nig dan wel niets van het Rooise 
raads- of commissielid weet. 

DeMooiRooiKrant gaat in deze ru-
briek de persoon achter het raads- 
en commissielid het woord geven. 
Wij willen dit vorm geven door een 
maandelijks terugkomende rubriek 
“De politiek dichterbij”. Ieder in-
terview wordt afgenomen bij het, 
voor hem of haar, mooiste plekje 
in Sint-Oedenrode. Wij streven 
er naar om op deze locatie een 
open en aangenaam interview af 
te nemen. Een interview waarbij 
enkel op de persoon zal worden 
ingezoomd en niet op de politieke 
standpunten van hem of haar dan 
wel van de door hem of haar ver-
tegenwoordigde politieke partij. 

Deze keer in Politiek Dichterbij: 
Jos Wijn (DGS)
Favoriete plek: Ouderlijk huis aan 
de Nijnselseweg

Waarom is dit je favoriete plek?
“Dit is mijn ouderlijk huis. Hier lig-
gen mijn roots. Ik ben hier in 1940 
geboren in een prachtige omge-
ving. Nu is er veel verkeer, maar 
destijds was het veel rustiger. Er 
stonden hier verder bijna geen hui-
zen. Het klooster, de Dommel en 
de Diependaal lagen op een steen-
worp afstand. Er gebeurde bij ons 
voor de deur van alles. Boeren uit 
Son en Rooi kwamen hier voorbij. 
We mochten met hen mee op de 
bok of op de platte kar. Laatst heb 
ik hier nog binnen mogen kijken. 
Veel is nog in de oude staat.”

Wat was vroeger je gezinssituatie 
en tegenwoordig?
“We waren met twee jongens 
en twee meisjes thuis. Op mijn 
19e ging ik uit huis. Vijf jaar later 
trouwde ik met Leny van Rooij. 
We zijn nog steeds getrouwd en 
hebben drie zonen. Geert, Jeroen 
en Alexander. Zij wonen in Druten, 
Den Bosch en Eindhoven. We heb-
ben één kleinzoon.”

Wat maakt Rooi voor jou zo mooi?
“Het is een gemoedelijk dorp, 
waarin veel gebeurd. Er zijn zoveel 
evenementen en activiteiten! Er 
zijn enorm veel verschillende ver-
enigingen waarin iedereen zijn ei 
kwijt kan. Dat maakt Rooi heel erg 
bijzonder. De culturele waarde is 
hier heel hoog.”

Is Rooi door de jaren heen veel 
veranderd? 
“Ja natuurlijk. Ik vind eigenlijk dat 
er teveel mooie dingen verloren zijn 
gegaan. Zoals het huis van mevrouw 
Laak op de Markt. Daar staat nu de 
Albert Heijn. Of het St. Oda gesticht 
waar Odendael voor in de plaats is 
gekomen. Het is jammer, maar het 
zijn  begrijpelijke beslissingen ge-
weest. We mogen ook trots zijn op 
wat er  voor in de plaats is gekomen. 
Veel omliggende gemeenten zullen 
jaloers zijn op een zorginstelling als 
Odendael. Ik heb jarenlang in de 
raad van toezicht van de Wovesto 
gezeten. Ik ben blij dat ik mijn steen-
tje bij heb kunnen dragen in Rooi.”

Hoe lang zit je al in de politiek?
“Ik zit al sinds eind jaren zeventig 
in de politiek. Vanaf het begin heb 
ik bij de DGS gezeten en daar blijf 
ik bij. Ondanks het feit dat andere 
partijen door de jaren heen naar 
mijn gunsten hebben gevraagd. Ik 

ben de politiek ingerold, omdat ik 
steeds meer interesse kreeg voor 
het bestuur van de gemeente. 
Daarom heb ik me beschikbaar ge-
steld. Ik zit alles bij elkaar zo’n elf 
jaar in de raad. De laatste keer ben 
ik er in gekomen omdat onze frac-
tievoorzitter destijds opstapte en 
een ander verhuisde. Ik houd me 
vooral bezig met het sociaal-maat-
schappelijke en welzijns aspect.”

Wat was je eigenlijke beroep, 
want je bent gepensioneerd toch?
“Dat klopt. Ik ben al een aantal ja-
ren geleden gestopt met werken. 
Vroeger was ik gereedschapsma-
ker. Dat beroep ben ik altijd trouw 
gebleven. Ik ben begonnen bij Jan-
sen de Wit. Daarna ben ik bij DAF 
gaan werken. Behalve de laatste 
zeven jaar. Toen had ik een baan in 
Kruisstraat, Rosmalen.”

Wat zijn je hobby’s?
“Ik heb heel veel muziek gemaakt. 
Eerst bij de Kajotters drumband, wat 
later de Brabantband werd en nog la-
ter bij het Seniorenorkest. Ik ben daar 
nog steeds lid van, hoewel ik niet meer 
mee doe. Wat ik al jaren veel doe, is 
fietsen. Met als hoogtepunt de fiets-
reizen naar Santiago en Berlijn. Aan de 
fietsreis naar Berlijn zat een goed doel 
verbonden. We fietsten 11000 euro 
bij elkaar voor Ecuador.”

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Autoparkeerplaatsen 
te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode 
aan de Borchgrave. 

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

Hertog Hendrikstraat 1b

Voor bloemen en planten, 

voor binnen en buiten

kunt u bij ons terecht

    

Haal de  zon  in huis!

Ko�eren 3A
5492 BL  S int- Oedenrode

Tel.   0413-477829
w w w.unique -k apsalon.nl

Joico 
Shampoo & Conditioner

500 ML nu voor de prijs van 300 ML

Genieten van 
heerlijk zomerfruit 

 
van  Blauwebes, 

Framboos , en rodebes
 

open werkdagen 
van  12.00 tot 18.00 uur 

op zaterdag 
vanaf 9.00 uur 

Roest 2a, Olland 
Sint-Oedenrode

www.vanhoofzachtfruit.nl
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MET VOLLE MOND....
Jane (2)

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Langzaam aan bekoelde de rela-
tie tussen Jane en mijn ouders, die 
gek werden van haar nukken en 
grillen, onder andere het eeuwige 
te laat, of geheel niet, komen op-
dagen. En zo raakten wij haar ’n 
beetje uit het oog tot ze plots ver-
scheen op mijn vaders begrafenis. 
Daar paaide ze mij om met haar 
deel te nemen in het jachtveld, dat 
ze al die tijd als eerbetoon aan wijlen haar man had aangehouden. Ik 
ging op haar voorstel in en werd zodoende deelgenoot van heel haar 
reilen en zeilen. Haar hoofdwoning was een groot herenhuis, tussen 
vele andere, aan de rand van het park. 
Toen ik haar voor ’t eerst zou bezoeken noemde ze haar huisnummer 
en voegde er aan toe: “Het is het meest shabby huis in de straat”. En 
inderdaad, ik moest even slikken toen ik er vóór stond: een monu-
mentaal pand van wel vijf verdiepingen, maar in hoge mate verwaar-
loosd en volstrekt detonerend bij de allure van de huizen er omheen. 
Ook binnen kon ik mijn ogen niet geloven. Het meest kostbare antiek 
stond verscholen achter stapels administratie, dozen wijn en andere 
wanordelijkheden, de chaos compleet. Temidden van die bende ston-
den twee voorname fauteuils en een tafel, alwaar onze gesprekken 
plaatsvonden, altijd in de kou. Ze vertelde me over haar plannen en 
over haar financiële misère – ze had een kapitaal schilderij van Breitner 
in onderpand gegeven aan de bank, waardoor ze voorlopig van het 
gezeur af was. En, “by the way”, of ik haar wilde assisteren bij een 
grootse verkoop van ’n partij grand-cru wijnen. Daartoe moest ik, sa-
men met een vriend, met haar naar het douanedepot, omdat daar de 
voorraad van haar man’s wijnhandel stond en die wegens geldgebrek 
nog niet was ingeklaard. 
Dat alles vond plaats in een oude loods aan de haven en wij moesten 
met een grote krakende lift naar boven. Wat ik daar aantrof is nauwe-
lijks te beschrijven. Honderden, misschien wel duizend, dozen stonden 
op die zolderverdieping opgestapeld in dezelfde wanorde als bij haar 
thuis. Een groot aantal ramen was kapot, het dak lekte op sommige 
plekken en er was niets van verwarming of andersoortige klimaatbe-
heersing, zodat vorst en extreme hitte vrij spel hadden op deze voor-
raad kostelijke wijnen. Want dat waren ‘t, de grootste onder de crand 
cru’s, van Lafite Rothschild tot Clos de Vougeot. Zij zat op een stoel 
en dicteerde met hoge stem welke dozen wij met een steekwagen 
in de lift moesten zetten. En zo waren we de hele dag bezig om een 
grote partij van de loods naar haar huis te verplaatsen. De verkoop 
werd uiteindelijk een flop, mede omdat een groot aantal proefflessen 
duidelijk “over the hill” was en dus geen gulden meer waard. Wat een 
drama….. (wordt vervolgd)

Dessert d’Odile (van Lonneke uit Bordeaux) (6 pers.)
Jane was dol op zoet. Onderstaand recept wordt op verzoek van een 
locale mannenkookclub geplaatst, dus ik heb ’t zelf nog niet gemaakt, 
maar ’t lijkt me een vruchtenvariatie op Tiramisu. Als vruchten koos 
ik frambozen.

12 koekjes van zandtaartdeeg
18 eetlepels frambozensaus plus ’n doosje frambozen
3 eieren, 250 gr mascarpone
2 eetlepels kwark, 100 gr suiker, muntblaadjes

Verkruimel de koekjes op de bodem van 6 desertglaasjes (verrines) en 
verdeel 12 eetlepels frambozensap erover. Scheid de dooiers en meng 
door de kwark met 50 gr suiker. Klop de eiwitten met de rest van de 
suiker tot pieken. Roer de kwark door de mascarpone en spatel het 
eiwit eronder.
Vul hiermee de glaasjes en garneer met nog wat sap, de frambozen en 
een blaadje munt. Laat in de koelkast ca. 2 uur opstijven. 
(Tip: let op met opa en oma vanwege die rauwe eidooiers!)

“Lus ik nie”! Welke ouder her-
kent het niet. Een peuter met 
een zuur gezichtje, de spaghetti 
in de gordijnen en die eeuwige 
strijd aan tafel. Een bekend fe-
nomeen voor de meeste ouders. 
Frustrerend is het, want je kind 
moet toch eten? Al doe je nog zo 
je best, prakken, pureren of een 
lepel appelmoes door de prut, 
soms lijkt niets te helpen.

Door: Kim Rijkers

De reden waarom een kind wei-
gert zijn mond open te doen voor 
een treintje met spinazie is vaak 
niet helemaal duidelijk. Een grote 
boosdoener is smaak. Maar in 
eerste instantie zal een kind de 
garagedeur op slot houden om-
dat de kleur, geur of structuur 
hem tegenstaat. Dat verklaard 
ook meteen de reden waarom hij 
dol is op tomatenketchup, maar 
geen verse tomaat door zijn keel 
krijgt zonder braakneigingen te 

krijgen.
Wat smaak betreft kun je ze “le-
ren lusten”. Pas nadat je onge-
veer 10 keer een bepaalde smaak 
hebt geproefd, ga je pas iets lus-
ten. Een kwestie van vaak hetzelf-
de aanbieden dus. Maar probeer 
het eens op een andere manier. 
Groente kun je bijvoorbeeld ook 
prima roerbakken, verwerken in 
ovenschotels of pureren tot saus. 
We eten steeds meer verschil-
lende gerechten in plaats van 
het oude vertrouwde aardappels, 
groente en vlees. Niks mis mee, 
maar het betekent wel dat de ge-
middelde peuter, tegenwoordig 
elke dag iets anders op zijn bord 
heeft liggen. Op deze manier is 
alles telkens vreemd, terwijl een 
kind veel waarde hecht aan het 
bekende. 
Waar wij vroeger moesten blij-
ven zitten boven een bord koude 
spruiten, dat hoe dan ook leeg 
moest, hebben we wel geleerd dat 
ook die methode niet de meest 

effect ieve 
manier is 
om je ei-
g e n w i j z e 
koter aan 
het eten te 
krijgen. In 
plaats van 
hem on-
der dwang 
en in de houdgreep het aantal 
spruitjes te laten eten dat hij oud 
is, kun je beter proberen om er 
één of twee naar binnen te krij-
gen. Zo gaat het niet tegen heug 
en meug, maar leert je kind wel 
de smaak van spruitjes kennen.  
Wanneer je iedere avond het idee 
hebt dat de derde wereld oorlog 
is uitgebroken, probeer je kind 
dan eens geen tussendoortje te 
geven in de middag. Misschien 
heeft hij gewoon geen honger. 
En mocht dit alles niet lukken…..
dan is er altijd nog het ouwe ver-
trouwde vliegtuigje….afleiding 
doet wonderen!!

Lus ik nie!!!

  
   Uw rechterhand voor 
             de geschreven tekst

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

Sint-Oedenrode

Zomerconcert op het Smitsorgel Sint-Oedenrode

In de reeks van zomerconcerten 
is er op zaterdagmiddag 30 juli 
aanstaande een orgelconcert in 
de H. Martinuskerk (Centrum) in 
Sint-Oedenrode, georganiseerd 
door de Stichting Smitsorgel. Het 
monumentale orgel (1839) wordt 
deze zaterdag  bespeeld door Jaap 
Vogel, geboren in 1986 in Hendrik 
Ido Ambacht.

Jaap Vogel kreeg op 9 jarige leef-

tijd zijn eerste orgellessen. Vooraf-
gaand speelde hij vanaf zijn vierde 
harmonium. Vanaf 2010 heeft hij 
gestudeerd aan het Fontys Con-
servatorium in Tilburg. Hij volgde 
diverse cursussen en masterclasses 
over onderwerpen zoals kerkmu-
ziek, interpretatie en improvisatie.
Na organist te zijn geweest in 
Hendrik Ido Ambacht is hij op dit 
moment organist in Alblasserdam 
(Grote Kerk) Brielle ( Sint-Catherij-

nekerk) en Ouddorp (Dorpskerk).

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

't is weer mooi in Rooi
Vrijdagavond 29 juli is er een muzikaal optreden door het Tsjechisch Mannenkoor onder leiding van 
M v/d Berk in het centrum van Sint-Oedenrode aanvang 18.30 uur tot 21.00 uur. Dit alles bij goed weer. 

Info: J.Klomp 472241 of J.Wijn 06-44527575.

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

Kwaliteitszonwering op maat 
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Camping-Tour Rooi

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

Camping De Kienehoef: gezelligheid

Eigenlijk mag je dat niet zeggen. 
Het is niet camping, maar Cam-
biance de Kienehoef. Om maar 
te benadrukken dat het hier om 
de enige echte sterrencamping in 
Rooi gaat.
Het MooiRooiteam laat het eerste 
blok rechts liggen. Maar twee cara-
vans, puh. Het tweede blok lonkt al 
door de bomen heen. Bijna vol. Dat 
zal wel een reden hebben. Midden 
in het gangpad staat een groepje 
dat ons nieuwsgierig opneemt. 

“Marius van Rosmalen. Zeg maar 
Mais, dat doen ze allemaal.”

Waar woont u?
“In Schijndel.” 

Met permissie: wat zoekt u dan 
hier? Heeft u geen tuin?
Van Rosmalen grinnikt. “Wij komen 
hier al zeven jaar, de hele club  komt 
hier ieder jaar.” Hij wijst de cara-
vans een voor een aan. “Die komen 
uit Eindhoven, die uit Tilburg, Den 
Bosch, Oss, Mierlo, Kerkrade. Er zit-
ten boeren bij, directeuren …” 

Maar waarom kwam u hier de eer-
ste keer?
“We hadden iets in Breskens ge-
boekt maar mijn dochter kreeg de 
ziekte van Lyme. We zochten daar-
om iets dicht bij huis en De Kiene-
hoef had net een aanbieding.”

Dus u komt hier voor de gezellig-
heid van jullie clubje?

“Niet alleen. Dit is een fijne cam-
ping en het is toch anders dan 
thuis. En wat wij nodig hebben is 
hier gewoon.”
Zijn vrouw José Verkuijlen vult 
aan. “Ook de plas die ze voor de 
camping hebben uitgegraven is 
fijn, al is het water nog te koud 
voor mij. Dat trekt ook veel opa’s 
en oma’s met kleinkinderen. Het is 
een familiecamping, maar de op-
geschoten jeugd gaat liever Rooi 
in. In de bungalows zitten ook wat 
Polen, die gedragen zich niet an-
ders dan de meeste Nederlanders. 
Veel gescheiden mensen? Niks van 
gemerkt. De Scheiwei? Nooit van 
gehoord. Misschien omdat hier 
niet meer permanent mag worden 
gewoond?”

Komen jullie volgend jaar terug?
“Eigenlijk gaan we hier niets eens 
weg, van begin april tot eind septem-
ber staat de caravan hier en we zijn er 
bijna elk weekend,” besluit Mais.

CAMPING
TOUR

ROOI

Chinatown in Odendael

Chinatown? Nee,  Odendael. 
Maar de verwarring is begrijpe-
lijk. Maar liefst 60 jongeren van 
het studentenorkest uit Nanjing 
haalden de gemiddelde leeftijd 
daar omlaag tot een middelbaar 
niveau. Dat laatste kan niet ge-
zegd worden van wat ze ten ge-
hore brachten, bleek even later.

In een dubbeldekker van Dortmans 
kwamen ze aanrijden en veroverden 
de grote zaal. Allemaal in gala. Na 
de opening van het optreden door 
cultuurwethouder Jeanne Hendriks 
en voorzitter van het seniorenorkest 
Dommelvolk Cees van Rossum. De 

zaal was helemaal vol gestroomd en 
genoot zichtbaar. Behalve Chinese 
muziek werden er ook bekende mu-
ziekstukken gespeeld zoals “Magic 
of Ballet”, muziek van David Shaf-
fer,  van Zheng Lu en arrangemen-
ten van Chen Qian. 

De studenten, leerling aan de Fo-
reign Lanquage School in Nanjing,  
maken een Europese concerttour 
onder leiding van Zhang Ke XI. De 
organisatie daarvan is in handen 
van David Shen uit Eindhoven, met 
medewerking van Jos Wijn en Jan 
Klomp voor het Rooise gedeelte. 
Nadat het Chinees orkest onder veel 

applaus de zaal verlaten had, op 
weg naar  Brussel en Parijs, speelden 
het Seniorenorkest Dommelvolk 
verder, onder leiding van P. Willems 
met herkenbare muziek zoals enkele 
polka’s en een saxofoonsolo.

Na de pauze was er de Chinese dans-
groep Li Lee , die 2 mooie traditionele 
dansen uitvoerden. Het programma 
werd afgesloten door het Smartlap-
penkoor Dommelklanken, met vele 
meezingnummers. Kortom, het was 
een mooie internationale muzikale 
avond, mede dankzij de inzet Jos 
Wijn. Alle aanwezigen waren het er 
mee eens: voor herhaling vatbaar.

1991  20 JAAR  2011

sanitair & tegels

alle sanitair 
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Digitotaal
Heuvel 20 

5492AD St-Oedenrode

0413-473567
info@digitotaal.com
www.digitotaal.com

€ 395,-

Vanaf 1 augustus geopend!

Acer Travelmate 

- Intel 2Ghz
- 3Gb werkgeheugen
- 320Gb hardeschijf
- Windows 7

Acer Aspire X1900 
incl 22” monitor

- Intel 3.2Ghz
- 4Gb werkgeheugen
- 1000Gb hardeschijf
- Windows 7

€ 499,-

* Aanbiedingen geldig tot 14 augustus

OPENINGS      AANBIEDING

OPENINGS      AANBIEDING

Openingstijden:

Ma: 09:00 tot 18:00
Di: 09:00 tot 18:00
Wo: 09:00 tot 18:00
Do:  09:00 tot 18:00
Vr: 09:00 tot 21:00
Za:Za: 09:00 tot 17:00
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Evert Vugs over zijn ervaringen bij de Transplant Games

“We waren lotgenoten en dat schiep een band”

Een dikke maand 
geleden haalde 
Evert Vugs een 
gouden medail-
le op de World 
Transplant Games 
in Göteborg, 
Olympische Spe-
len voor mensen 
die een transplan-
tatie hebben on-

dergaan. Het was voor hem een 
indrukwekkende en zware week, 
zowel fysiek als emotioneel. Hij 
leverde een topprestatie door de 
tennis heren dubbel 50+ te win-
nen, maar dat was volgens de 

Rooienaar niet het belangrijkste. 
Het meest koestert hij het contact 
wat hij had met zijn lotgenoten. 

Ruim 2000 sporters uit 54 ver-
schillende landen verschenen aan 
de start in tien aparte onderde-
len. Alleen mensen die een hart-, 
nier-, long-, lever- of beenmerg-
transplantatie hadden ondergaan 
mochten meedoen. Stuk voor stuk 
atleten die het niet makkelijk heb-
ben gehad. Het merendeel heeft 
nog steeds gezondheidsproblemen 
en ook de toekomst is voor velen 
niet rooskleurig. Toch proberen ze 
er allemaal het beste van te ma-

ken. Zo ook Evert, hij onderging in 
2008 een niertransplantatie.
Voor de openingsceremonie speel-
de het Nederlands volleybalteam 
haar wedstrijden. “Dat was echt 
een spektakel”, glundert Evert. 
“De parade van de opening was 
begonnen, maar wij ‘moesten’ in 
de sporthal blijven om het team 
aan te moedigen. We zaten in 
het Oranje tussen de rest van het 
publiek en werden helemaal gek. 
Ze wonnen de finale, het was 
echt fantastisch.” Nog net op tijd 
stroomde de Nederlandse equipe 
de sporthal binnen om zich voor 
te stellen aan de toeschouwers. 

Evert: “Het was een ontzettend 
grote hal. Hoeveel mensen er pre-
cies zaten weet ik niet, maar toen 
we applaus kregen, gingen mijn 
haren recht overeind staan. Dat 
was heel bijzonder.”
Behalve trainen waren de sporters 
ook nog ‘verplicht’ om bij andere 
Nederlandse deelnemers te gaan 
kijken. Het overvolle programma 
maakte de week zwaar. “Het was 
niet bepaald een vakantie”, al-
dus Evert. Hij haalde er veel vol-
doening uit om anderen aan het 
werk te zien. “Ik ben o.a. naar het 
zwemmen en wielrennen gaan kij-
ken. Ik heb prachtige dingen zien, 
maar ook heel dramatische. Zo 
verloor een jongen zijn bril tijdens 
het zwemmen, waardoor hij de 
wedstrijd alsnog verloor. Hij barste 
in snikken uit. Ook kreeg een wiel-
renner 1,5 km voor de finish een 
lekke band. Voor hem was het af-
gelopen. Dat waren twee pijnlijke 
momenten. De tranen schoten in 
mijn ogen, omdat ik weet wat ze 
er allemaal voor hebben gedaan 
om daar te komen.”
Iedere dag aten de sporters ge-
zamenlijk in een grote hal. Evert 
praatte er met mensen van ver-
schillende nationaliteiten. Vooral 
het Australische kamp zocht hij re-
gelmatig op, omdat zijn zoon daar 

woont. Daar werd over gepraat, 
maar ook over het leven voor en 
na een transplantatie.“Begrijp me 
niet verkeerd”, zegt Evert. “Ik 
praat met iedereen graag, maar 
daar voelde ik me zo op mijn ge-
mak. Iedereen wist van elkaar wat 
er werd bedoeld. We waren dan 
ook allemaal lotgenoten en dat 
schiep een band.” 
Tijdens de slotceremonie werd dat 
nog eens extra benadrukt. De at-
leten stelden zich op de sintelbaan 
naast elkaar op. Ze grepen elkaars 
hand en renden met zijn allen te-
gelijk, al joelend en schreeuwend, 
naar het middelpunt van het ter-
rein. “Dat noemden ze ‘the Circle 
of Life’. Een geweldige ervaring. 
Er kwam bij veel mensen ontzet-
tend veel emotie los. Er stonden 
deelnemers te dansen, te huilen, te 
lachen en te zingen. Iedereen was 
met zijn gedachten bij een dierbaar 
persoon die ze verloren hadden.”
Over twee jaar vinden de volgende 
Transplant Games plaats, in Zuid-
Afrika. Het streven van Evert is 
om daar bij te zijn, maar zijn eigen 
gezondheid en die van zijn vrouw 
beletten hem om ver vooruit te 
kijken. “In principe wil ik er heen, 
maar ik kan eigenlijk maar een half 
jaar vooruit plannen.”

CATERING ?
WWW.PANENCOOK.NL

Stichting Dichterbij ontvangt cheque t.w.v. €2500,- (vervolg voorpagina)

Roois Tourspel succesvol gemoderniseerd

De organisatie van het Roois Tour-
spel kreeg gisterenavond vanuit 
verschillende hoeken niets dan lof 
over zich heen. Deelnemers waren 
lyrisch over de totaal vernieuwde 
website die hen drie weken van 
dienst was. Daarmee is het doel, 
om het Roois Tourspel moderner 
te maken, geslaagd. Toch zijn er 
nu al weer ideeën om de site vol-
gend jaar verder te optimaliseren. 
Gisterenavond vond bij Café ’t 
Pumpke de traditionele loterij en 
prijsuitreiking plaats.

Website
Rooienaren Tijs van den Heuvel en 
Paul Merks zijn professionele web-
designers. Zij maakten de site tot 
een succes. Tijs: “Het is mooi om te 
constateren dat er meer dan 135000 
pagina’s zijn bekeken. En dat in drie 
weken tijd! We gaan nu kijken wat 
we allemaal nog beter kunnen ma-
ken.” Harold van Acht van de orga-
nisatie was apetrots. “De deelne-
mers waren vooral blij dat de uitslag 
direct na de rit online stond. Je ziet 
dan ook iedere dag een piek tussen 

17.00 en 18.00 uur. Ook op Twit-
ter was het Roois Tourspel populair. 
Er kwamen via dat nieuwe medium 
veel reacties binnen.” 

Prijsuitreiking
Jammer genoeg was van de top 
drie alleen de nummer drie aanwe-
zig. De winnaar werd uiteindelijk 
Rubin van Dijk uit Heeswijk-Din-
ther. Zijn vriendin kwam de prijs 
ophalen. John van der Rijt nam 
voor zijn Helmondse collega Erik 
van Boxtel de prijs in ontvangst. 
Ton Schouten uit Schijndel won 
net als de nummers één, twee en 
vier een bedrag van €454,- Hoe-
wel de uitslag nog geheim was, 
wist hij al dat hij derde was gewor-
den. Schouten: “Ik heb thuis zitten 
rekenen en kwam op een derde 
plek uit. Daar ben ik natuurlijk erg 

blij mee. Het is een mooi geldbe-
drag.” Helaas voor het Rooise pu-
bliek stonden er geen Rooienaren 
als winnaar op het podium. John 
Hagelaars uit Olland eindigde als 
hoogste op de ranglijst. 

Stichting Dichterbij
Pal na de prijsuitreiking kreeg 
Stichting Dichterbij uit handen 
van Paul Passier van de organisa-
tie een cheque overhandigd. Ieder 
jaar schenkt het Roois Tourspel een 
bedrag aan een goed doel. Vorig 
jaar ontving Stichting Zonnebloem 
een gift van €2000,-. Aangezien 
het deelnemersaantal dit jaar was 
gestegen kreeg Stichting Dichterbij 
meer. De Stichting, die zorg biedt 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking, werd verrast met maar 
liefst €2250,-. Elske van Boxtel en 

Sandra Kusters klommen op het 
podium om de cheque in ontvangst 
te nemen. “Namens alle cliënten 
wil ik jullie allemaal hartelijk be-
danken”, wendde Elske zich tot 
het publiek. Beide dames wisten al 
precies waar ze het geld aan gaan 
besteden. Sandra: “Ik werk op de 
afdeling Palatijn op Odendael. 
Daar verlenen we intensieve zorg 
aan mensen die extra ziek zijn. We 
willen daar graag een gedenkboom 
neerzetten om overleden mensen 
te kunnen gedenken.” Haar colle-
ga Elske werkt op de locatie Meer-
schot. Ook daar kunnen ze het geld 
goed gebruiken. “Behalve spelma-
teriaal voor mensen met een lager 
niveau willen we met het geld ook 
de Mimakkus clowns inschakelen. 
Zij zorgen voor vermaak voor de-
menterende mensen.”  

Evert Vugs (links)
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Darttoernooi voor kinderen bij 
Van Ouds

Café Van Ouds is bezig met het 
organiseren van een speciaal dart-
toernooi voor kinderen. Dat doen 
zij in samenwerking met verschil-
lende sponsoren en vrijwilligers. 
Het toernooi vindt plaats op 4 sep-
tember van 14.00 uur tot 19.00 
uur. Het leuke is dat iedere deel-
nemer altijd prijs heeft! Ben je jon-

ger dan zestien jaar en wil je graag 
mee doen? Geef je dan op bij 
Café Van Ouds of mail naar 
mark@bullshooter.nl. 

Ook aan de allerkleinsten wordt 
gedacht.

Argo
Afgelopen weekend hebben Anne, 
Bas en Fleur Gibbels deelgenomen 
aan twee Open Water Wedstrij-
den: Op zaterdag aan de Lange Af-
standszwemwedstrijd “Oude Veer” 
in Jachthaven Oude Veer te Anna 
Paulowna. Daarbij hebben zij de vol-
gende resultaten behaald: Anne: 12e 
op de 1500m vrije slag in 23.43.00 
(Clubrecord); Bas: 16e op de 1500m 
vrije slag in 27.46.63 (Clubrecord); 
Fleur: 5e op de 500m vrije slag in 
10.18.57. En op zondag aan de 12e 
Open Water Wedstrijd Geestme-
rambacht in Recreatiegebied Geest-

merambacht te Alkmaar. Daarbij 
hebben zij de volgende resultaten 
behaald: Anne: 5e op de 1000m 
vrije slag in 15.48.44; Bas: 8e op de 
1000m vrije slag in 18.30.79; Fleur: 
7e op de 500m vrije slag in 12.04.63;

Promotie onderwatersport tijdens 
Waterdag 2011
Duik- en Snorkelteam The Dutch 
Dive Academy (DDA) en duikver-
eniging Aqua Libre laten u tijdens 
de Rooise Waterdag op 11 sep-
tember zien en ervaren hoe leuk 
en inspirerend de onderwater-
sport kan zijn.

Op de markt geeft DDA uitleg 
over snorkelen en duiken en kun-
nen kinderen plaatsnemen in de 
duikboot van Kapitein Kosto om 
samen met hem een avontuurlijke 
duiktocht te maken.
Aqua Libre geeft een duikdemon-
stratie in de Dommel en in het na-
bijgelegen ontmoetingscentrum 
Dommelzicht laten zij u kennis-
maken met diverse aquaria die het 
onderwaterleven nabootsen.

Proefduik in zwembad de Neul
Tijdens de Waterdag heeft u de 
mogelijkheid om een introductie-
duik in het zwembad te maken. 
Onder professionele begeleiding 
van bovengenoemde Rooise clubs 
ervaart u hoe het is om onderwa-
ter te ademen en te bewegen. U 
kunt kiezen uit twee verschillende 
introducties:
1. Een uitgebreide introductie van 
ca. 1,5 uur bestaande uit een the-
orieles, gevolgd door een ca. 1 
uur durende zwembadduik waarin 
alle basisbeginselen van de duik-
sport aan bod komen (vanaf 8 jaar 
en incl. ontvangst Padi Discover 
Scubadiver-brevet). Voor deze uit-
gebreide introductie vragen wij u 
zich vooraf aan te melden bij DDA, 
mail hiervoor naar 

info@dutchdiveacademy.com.

2. Een korte introductie met uitleg 
aan de waterkant door DDA en 
Aqua Libre. Hiervoor hoeft u zich 
niet aan te melden, maar kunt u 
zich tussen ondergenoemde tij-
den in zwemkleding melden aan 
de  badrand van het zwembad. De 
duur van deze korte introductie is 
afhankelijk van het aantal geïnte-
resseerden op deze dag.

De introducties vinden plaats tus-
sen 13.00 en 17.00 uur in zwem-
bad De Neul. Als u kiest voor een 
uitgebreide introductie (keuze 1), 
dan ontvangt u na aanmelding per 
mail meer informatie over het tijd-
stip van de theorieles en de intro-
ductie.

Vrijwaring
Welke keuze uit bovenstaande 
twee opties u ook maakt, op de 
dag zelf wordt u gevraagd om een 
vrijwarings- en gezondheidsfor-
mulier in te vullen (voor kinderen 
onder 18 dienen ouders/voogden 
te tekenen). Altijd al eens willen 
duiken? Kom dan op zondag 11 
september naar de markt, Dom-
melzicht en Zwembad de Neul. 
Maak kennis met de onderwa-
tersport (ook foldermateriaal vol-
doende aanwezig) en ervaar hoe 
leuk de onderwatersport is en wat 
de onderwaterwereld u kan bie-
den. Meer informatie? 
www.dutchdiveacademy.com, 
www.aqualibre.nl

Weersomstandigheden drukt stempel Jumping Zeeland
Onze ponyspringruiters zijn afge-
lopen weekend te gast geweest in 
Zeeland. Tijdens deze driedaagse 
wedstrijd werd er fel gestreden om 
de prachtige prijzen die er altijd te 
winnen zijn. Helaas werd, door de 
slechte weersomstandigheden, de 
finaledag op zondag afgelast.

Op vrijdag wist Nina van Encke-
vort in de klasse CB beslag te leg-
gen op de 2e plaats met Mr.Ewald. 
Ashley Peters startte op zaterdag 
in de klasse CB progressief met 
De Vriesjes Jordi. Deze combina-
tie was goed voor een 4e plaats. 
Volgend weekend vanaf vrijdag 29 
juli drie dagen dressuur- en spring-

sport tijdens de Nijnselse Ruiterda-
gen. U bent van harte welkom op 
de terreinen aan de Sonseweg. 
Kijk op www.denijnselseruiters.nl 
voor meer informatie.

Ashley Peters met de Vriesjes Jordi

VV Nijnsel start met voorbereiding
Maandag 1 augustus om 19.30 
uur start A-selectie van VV Nijn-
sel met de voorbereiding op het 
nieuwe voetbalseizoen 2011-
2012. De eerste trainingen zullen 
plaatsvinden op de velden van  
“D’n Bult “ aan de Boskantse-
weg. In het komende seizoen is 
Nijnsel ingedeeld in de 4e klasse 
H.  Het komende seizoen staat de 
onvervalste derby tegen Boskant 
weer op het programma. Ook an-
dere bekende tegenstanders zoals 
DVG, Mariahout en Eli zullen het 
komend seizoen tegenstanders zijn 
van Nijnsel. Ook moet men enkele 
malen de reis naar Oss maken. 

De complete indeling van de 4e 
klasse H is als volgt: Avesteyn 1  
Cito 1 , EVVC 1, FC Schadewijk 
1,  DVG 1, ASV'33,  NLC'03 1, 
Boskant 1, Vorstenbossche Boys 1 
,Mariahout 1 en ELI 1. In de voor-
bereiding vindt ook de eerste ron-
de plaats van de bekercompetitie. 
Nijnsel is ingedeeld in een poule 
met WEC, PVV en Irene. Op zater-

dag 20 augustus speelt Nijnsel de 
eerste poulewedstrijd thuis tegen 
WEC. Deze wedstrijd op sportpark 
D’n Eimert begint om 18.00 uur. 

Nijnsel 2 is voor de beker inge-
deeld in een poule met WEC 2, 
Avant’31 3 en Mariahout 2. Op 
zondag 21 augustus start Nijnsel 2 
met een thuiswedstrijd tegen WEC 2 
om 11.00 uur.

De overige lagere elftallen begin-
nen met de voorbereiding op het 
nieuwe seizoen met de eerste 
training op donderdag 18 augus-
tus om 19.00 uur. Op zondag 21 
augustus beginnen ook de beker-
wedstrijden voor de overige lagere 
elftallen. De aanvangstijden van 
deze wedstrijden zijn op dit mo-
ment nog niet bekend.

Op diezelfde zondag 21 augustus 
starten ook de damesteams met de 
bekerwedstrijden. Het voorlopig 
oefen- en bekerprogramma:

Zaterdag 13 augustus 
Nooit Gedacht 1  – Nijnsel 1 17.00 
u (vr)
Zondag 14 augustus
Nooit Gedacht 2  – Nijnsel 2 12.00 
u (vr)

Zaterdag 20 augustus
Nijnsel 1 – WEC 1 18.00 u (beker)

Zondag 21 augustus (beker; aan-
vangstijd 11.00 uur onder voorbe-
houd)
Nijnsel 2 - WEC 2 , Nijnsel 3- Hees-
wijk 3, Erp 6- Nijnsel 4 , Schijndel/
VITAM 10 - Nijnsel 5, 
Nijnsel DA1 - Ollandia DA1,  Mier-
lo Hout DA2 - Nijnsel DA2

Gezien het programma zullen er 
nog aanvangtijden moeten wijzi-
gen . Ook in de voorbereiding is 
het mogelijk dat er nog wijzigingen 
in het programma kunnen plaats-
vinden. Voor de laatste informatie 
kunt u natuurlijk altijd de website 
www.vvnijnsel.nl raadplegen.

Record Rooise Kermis Driebandentoernooi

Hoewel het vakantie is, vestigt 
het achtste Rooise Kermis Drie-
bandentoernooi met 120 deelne-
mers een nieuw record. Voor een 
deel heeft dat te maken met het 
gegeven dat de nieuwe biljartlo-
catie bij veel deelnemers bekend 
is, voor een ander deel met de rui-
me publiciteit (met onder andere 
raamaffiches in 80 biljartlocaties).

Op maandag 8 augustus starten 
ze met drie poules van vijf spe-
lers. Er wordt alle dagen gespeeld, 
behalve woensdag en zondag. 
De wedstrijden beginnen door de 
week om 18.45 uur, op zaterdag 
om 10.45 uur. Er zijn acht eerste 
rondes van maandag 8 t/m don-
derdag 18 augustus.

20 procent van de spelers komt uit 
Sint-Oedenrode, een grote meer-
derheid komt uit 33 omliggende 
gemeenten in Brabant en vier in 
Gelderland. Het niveau is aanzien-
lijk hoger dan voorgaande jaren: 
vier spelers hebben een moyenne 
boven 1,000 en twaalf spelers bo-
ven 0,800. Er zijn veel kanshebbers 
omdat iedereen een partijlengte 
heeft op basis van zijn moyenne. 
Daardoor is het Kermis Drieban-
dentoernooi een gezellig toernooi 
waar ook mindere biljarters het 
opnemen tegen ervaren spelers 
en dan ook nog niet eens kans-
loos zijn. Rooise spelers zoals Joop 
van Hastenberg, Pieter Hulsen en 
Edwin van den Boom moeten het 
opnemen tegen bekende spelers 

uit de regio zoals Toine Henskens 
uit Einhoven, Rob Verbruggen uit 
Eerde, Marcel Verberkel uit Den 
Dungen, Jos van Osch uit Rosma-
len, Gerard Dappers uit Winsum en 
Nico van den Heuvel uit Milheze.

Maar toch zijn er in het verleden 
al enkele winnaars geweest met 
een lager moyenne zoals Dick van 
Wely uit Druten, Jac Jansen uit 
Oss, Hans van Eijk uit Deurne en 
Rien Smulders uit Liempde. Uiter-
aard wacht het talrijke publiek nog 
steeds op een Rooise winnaar.
Van de 120 spelers gaan er 60 door 
naar de tweede ronde (van vrijdag 
19 t/m dinsdag 23 augustus). Dan 
gaan er weer 30 spelers naar de 
derde ronde (op donderdag 25 en 
vrijdag 26 augustus). Ten slotte 
blijven dan 15 spelers over, zodat 
op zaterdag (aanvang 10.45 uur) 
de finaleronde wordt gespeeld 
met 15 biljarters in 3 poules van 5 
spelers. De drie poulelwinnaars en 
de beste tweede geplaatste spe-
ler spelen de halve finale. Daarna 
volgt de strijd om de derde en vier-
de plaats en we eindigen met de 
finale, het hoogtepunt.

Prijzengeld: nr.1: € 500 euro; nr.2: 
€ 300,-; nr.3: € 200,-; nr.4: € 100,-
; nr.5 en 6: € 50,-; hoogste serie 
en kortste partij: € 50,-; dagelijkse 
pechprijs: 1 fles wijn van goede 
kwaliteit.  

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.pixelbox 
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Ereleden van De Nijnselse Ruiters en Ponyruiters

Zoals iedere vereniging hebben De 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters 
ook een paar ereleden in het le-
denbestand. Dit zijn mensen die in 
het verleden -en nu nog- veel voor 
de club betekenen. Onze ereleden 
zijn Grard Aarts, Harrie Dekkers 
en Gerard van Gastel. Ik heb deze 
mensen een paar vragen gesteld 
om meer te weten te komen over 
hun beweegredenen om voor de 
paardensport in het algemeen en 
de Nijnselse Ruiters en Ponyruiters 
(DNR&P) specifiek te kiezen.

Wat heeft jullie bij DNR&P 
gebracht?
Grard: “Ik ben vroeger bij St. Mar-
tinus (de voorloper van DNR, op-
geheven in 1962) geweest en toen 
ze in 1976 een rijvereniging wilden 
oprichten kwamen ze mij vragen 
als secretaris en penningmeester. 
Ik reed zelf niet meer actief, maar 
ben wel tot 1991 commandant (te 
paard) geweest. Mijn  kinderen 
werden in ’76, ’77 en ’78 lid. In het 
bestuur ben ik tot 1993 secretaris 
geweest.”
Harrie: “Toen ik stopte met voet-
bal, wilde ik een andere sport be-
oefenen die ik tot op hogere leef-
tijd kon uitoefenen. DNR waren 
in oprichting dus het leek me wel 
wat. Het idee tot op hogere leef-
tijd is uitgekomen; toen mijn paard 
Urben en ik samen 75 jaar waren 
in 1998 werden we Brabants kam-
pioen in de klasse L springen! Ik 
ben eind jaren ’80 een aantal jaren 
voorzitter geweest en heel vaak 

concoursvoorzitter.”
Gerard: “Ik heb vroeger recreatief 
gereden; er was geen rijvereniging, 
en toen onze kinderen in 1988 en 
opvolgende jaren gingen rijden 
bij de ponyclub ben ik actief be-
stuurslid geworden. In het pony- 
en paardenbestuur heb veel func-
ties uitgeoefend en ik heb 20 jaar 
in het kringbestuur van de KNHS 
gezeten. Ook een aantal jaar in het 
regiobestuur van Brabant. (waar-
voor hij de zilveren speld van de 
KNHS heeft gekregen)”

Wat vinden jullie het mooiste aan 
de club, of de paardensport?
Grard: “Ik vind de verbondenheid 
met de club, dus de oefenavon-
den, maar ook gezamenlijk op 
concours, het achttal vroeger en 
gezellig nabuurten in de tent het 
allermooist!”
Harrie: “Het organiseren van een 
evenement en dan andere men-
sen zien genieten van de sport en 
het evenement is het mooist! Ook 
in mijn herinnering zijn natuurlijk 
Brabants kampioen worden en 
clubkampioen!”
Gerard: “Iets organiseren, met 
name grote wedstrijden. Het kost 
veel tijd, maar is zo mooi als het 
goed loopt!”

  
Hoe zien jullie de toekomst van 
DNR&P en jullie rol daarin?
Grard: “Voorlopig is er zeker toe-
komst met veel actieve en fana-
tieke leden! Nijnsel is nog steeds 

actief met wedstrijden rijden en 
organiseren, oefenen en natuurlijk 
uitstapjes! Zelf doe ik nog wat ik 
kan (Grard en zijn vrouw Francien 
bezorgen alle post in Sint Oeden-
rode en omstreken, op de fiets!) 
en kom nog regelmatig kijken op 
wedstrijden en oefenavonden.”

Harrie: “De club heeft een behoor-
lijk bestaansrecht, er is een goeie 
jonge lichting echte liefhebbers die 
goed kunnen rijden en organise-
ren! Er is regelmatig wat te doen 
en dat is belangrijk! Zelf kom ik 
graag genieten van een concours! 
Wat ik opvallend vind aan de drie 
ereleden is dat ze alle drie een 
vrouw hebben die van oorsprong 
niet de meeste affiniteit had met 
de paardensport, maar wel altijd 
klaarstaan en komen helpen en zo 
ons de mogelijkheid geven ons op-
timaal in te zetten!”
Gerard: “Zolang Nijnsel de jonge 
actieve leden blijft hebben die de 
club nu heeft komt het helemaal 
goed! Ik hoop zelf nog heel wat 
jaren actief te zijn voor de club!”

De club bedankt hierbij de erele-
den voor al hun inzet in het ver-
leden en hopelijk nog vele jaren 
in de toekomst! En we hopen hun 
drieën, en vele andere mensen te 
verwelkomen op ons concours a.s. 
vrijdag, zaterdag en zondag! 

Eveline van de Ven, 
de Nijnselse Ruiters en Ponyruiters

Harrie Dekkers

Grard Aarts

Gerard van Gastel

BS Nijnsel / TVE Sport verliest weer in de verlenging

Afgelopen weekend speelde BS 
Nijnsel / TVE Sport de laatste 
competitiewedstrijd tegen Inter-
change Rotterdam. Interchange 
trok in de verlenging de overwin-
ning naar zich toe.

BS Nijnsel / TVE Sport kwam met 
3-1 voor door doelpunten van 2x 
Paul van der Rijt en 1x Bart Sie-
bers. Een minuut voor het einde 
keek BS Nijnsel / TVE Sport zelfs 
tegen een 4-3 achterstand aan, 

maar wist Paul van der Rijt de 
stand weer gelijk te trekken. He-
laas kon BS Nijnsel / TVE Sport dit 
niet doortrekken in de verlenging 
en kreeg Interchange de 2 punten. 
Hierdoor eindigen de Nijnselse 
strandvoetballers op een teleur-
stellende 10e plek. 3 Wedstrijden 
voor het einde had BS Nijnsel / 
TVE Sport zelfs nog een reële kans 
voor plaatsing op de play-offs voor 
het landskampioenschap. 

BS Nijnsel / TVE Sport wist 4 wed-
strijden te winnen in de reguliere 
speeltijd, 3 wedstrijden werden 
verloren in dezelfde reguliere speel-
tijd, 2 keer werd er verloren na ver-
lenging en 2x werd er verloren na 
strafschoppen. Een ploeg die buiten 
de reguliere speeltijd wint krijgt 2 
punten i.p.v. 3 punten.

Helaas kon BS Nijnsel / TVE Sport 
dit geen enkele keer naar zich toe 
trekken waardoor ze op een wat 
geflatteerde 10e plek staan. BS 
Nijnsel / TVE Sport liet het vooral 
vorige week liggen in de wedstrij-
den tegen Beachsoccer Rotterdam 
en GGN Moves. Hoogtepunt dit 

jaar is de finaleplek in het beker-
toernooi en de thuiswedstrijd te-
gen Hoorn. We hebben enkele 
spelers gevraagd een korte terug-
blik te geven op afgelopen seizoen.

De 17-jarige debutant 
Rob Witlox uit Nijnsel:
“Ik heb dit jaar voor het eerst mee 
gedaan met het beachsoccerteam 
en het was leuk om mee te mogen 
doen. Het is wel erg wennen in het 
zand en ik merk zelf ook dat ik nog 
veel te kort kom bij de mannen die 
het al meerdere jaren doen.  Het 
is jammer dat we de laatste wed-
strijden te veel verloren hebben 
waardoor we de playoffs niet heb-
ben gehaald, maar verder hebben 
we volgens mij wel een best goed 
seizoen gehad.”

FC Eindhoven speler 
Ruud van der Rijt uit Nijnsel:
“Ik denk dat we ons als BS Nijn-
sel/ TVE sport goed op de kaart 
gezet hebben, mede door een uit-
stekende start werden we gezien 
als een echte kanshebber op de 
play-offs en dat terwijl we andere 
jaren toch vooral tegen degradatie 

streden. Helaas hebben we het net 
niet gered, maar we weten nu dat 
we er steeds dichterbij komen en 
ik denk dat ons doel voor volgend 
jaar moet zijn: het bereiken van de 
play- offs! Het hoogtepunt van dit 
beachsoccerseizoen vind ik onze 
eerste thuiswedstrijd tijdens het 
beachsoccertoernooi in Rooi.”

De 17-jarige debutantkeeper 
Joris van Gerwen uit de Mortel:
Ik vond het een geweldige erva-
ring om dit seizoen te mogen deel-
nemen aan het Beachsoccer team 
Nijnsel/TVE sport. Het begon met 
veel overwinningen, maar uitein-
delijk zijn we niet verder gekomen 
dan de 10de plaats!  Mijn debuut 
was schitterend, lekker in het o-zo 
mooie Rooi! Ik was vrij relaxt, tot-
dat ik in Rooi aankwam. Ik zag het 
publiek en de locatie en het was zo 
mooi en professioneel. Ik werd er 
behoorlijk nerveus van! Toch won-
nen we die wedstrijd met 6-4 en 
ondanks de vier tegendoelpunten, 
stond ik toch nog beter dan ver-
wacht te keepen. Ik ben blij dat ik 
heb mogen deelnemen aan Beach-
soccerteam Nijnsel/TVE sport!

WWW.PANENCOOK.NL
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Ondernemers opgelet !

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

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

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

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

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

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

Evenementen

30 juli
Buitenpodium

“Belle en het Beest” 
familievoorstelling 

uitgevoerd door toneelvereniging 
Mariahout

Aanvang 15.00 uur
entree € 5,50

 incl. pauzedrankje
Reserveren 0413-474031

Zomervakantie
16 juli t/m 14 augustus gesloten 

(muv 30 juli)
Al onze medewerkers wensen u een 

prettige vakantie!

Tot 31 dec
Iedere zondag

Tentoonstelling
Klooster tot Kliniek
Damiaancentrum

3 juli - 24 september 
Expositie FotoclubRooi 

  Zorgcentrum Odendael

28 juli 
Feestavond met Surprise Act 

Café t’ Pumpke 

29 juli 
Warming up night

Café t’ Pumpke

30 juli 
SlamFM Live on stage

Café t’ Pumpke

28 juli 
Hollandse avond
Café t’ Pumpke

 
29 juli

Tsjechisch koor
Centrum Sint-Oedenrode

30 juli 
2e keer Meadowpop
  Feesttent  Sonseweg

 
30 juli

Vrije dansavond 
danscentrum Cultura

 De Vriendschap
 

 6 augustus 
Dansen in Odendael

  Odendael

 6 augustus
Vrije dansavond 

danscentrum Cultura
De Vriendschap 

 
7 augustus

Oogstfeest Zandhoef
Strobolse Heidesteeg 10

Nijnsel

 8 - 27 augustus  
Rooise driebanden Kermistoernooi    

 Wapen van Eerschot  

13 augustus
Vrije dansavond 

danscentrum Cultura
De Vriendschap

 
 14 augustus 

Britse Automobiel Dagen 
  Burgemeester Wernerplein  

  14 augustus  
 Elvis Presley day

 in Sint-Oedenrode
 Café van Ouds

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

16 augustus 
Filmclub - Oorlogswinter

  Odendael 

21 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsplein Olland

 21 augustus 
Pannenkoeken bakken! 

  Kinderboerderij Kienehoeve

21 augustus
Levend tafelvoetbal

Café Oud Nijnsel 

 27 - 31 augustus 
Rooi Kermis  

Centrum Sint-Oedenrode 

 27 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 augustus
Koningsschieten
Sint Jorisgilde

Gildeterrein
Sint-Oedenrode

29 augustus 
22e editie 

Ollandse biljartkampioenschappen 
 Olland

 3 september  
Dansen in Odendael

  Odendael 

3 september 
Overvliegdag Scouting

Dommel, dichtbij de Klomp

3 september
Schuim Party

The Joy (Beckart Nijnsel)

4 september
Wandelsportvereniging EJOS 

jaarlijkse wandeltocht
  Startbureau Nijnsel  

4 september 
Tennisevenement bij tennisvereniging 

Boskant 
Sportpark “De Scheken” 

 4 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
 Parkeerterrein Kofferen

4 september 
Live muziek: band

Oud Rooij

4 september
Kinderdarts soft tip toernooi

Café Van Ouds

9/10 september
Corona weekend
Café Oud Rooij

10 september
Weekend van het Varken

Houtsestraat 17

10 september
Abraham en Sarahdag

Centrum Sint-Oedenrode

  11 september
2e Rooise Waterdag

 Centrum Sint-Oedenrode 

17 september
Michiel Enders en DJ

Café Oud Rooij

18 september 
Mooi-Rooi & Fokpaardendag 

  Manege De Pijnhorst én centrum 
Sint-Oedenrode 

18 september 
T.W.C. Dommeldal 

mountainbiketoertocht
 de Vresselse Hut  

18 September 
Broodbakken 

  Kinderboerderij Kienehoeve 

20 september 
Filmclub

Once upon a time in the west
  Odendael 

20 september 
Startersbijeenkomst

Locatie: n.n.b.

21 september
Roois biergilde
Café Van Ouds

1 oktober
Rooise Golfkampioenschappen

golfclub de Schoot

1 oktober 
Dansen in Odendael

  Odendael   

1 oktober
Muziek: Peter Hellings/Calimero

  Café Oud Rooij 

4 oktober 
Dierendag

  Kinderboerderij Kienehoeve 

16 oktober 
Het mid-winter soft tip toernooi

  Café Van Ouds 

18 oktober 
Filmclub - Music of the heart

Odendael 

19 oktober
Roois Biergilde
Café Van Ouds 

DeMooiRooiKrant wenst iedereen een 
geweldige vakantie toe!!




