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Folders deze week:
D’n Toel

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.

korting tot 40%

OPRUIMING  
dames, heren en kinderschoenen

zomer 2012

Nieuwstraat 24, 5691AC Son Tel.: 0499-471235
www.boudewijns-schoenen.nl

Nijnsel
30 juni en 1 juli Plattelandsfestival 

30 juni van 10.00 tot 22.00 uur 
1 juli van 10.00 tot 17.00 uur

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Huidige personeel mag blijven

Hart van Olland moet echt ‘Hart’ van Olland worden
Samen met wethouder Jeanne Hen-
driks hees Leo Overmars, directeur 
Wovesto, afgelopen woensdag een 
rood hart naar boven. Het bereiken 
van het hoogste punt van Hart van 
Olland was daarmee officieel een 
feit. Toen het hoogste punt een-
maal was bereikt, liet het publiek 
diverse bussen confetti knallen. Zo 
werd Hart van Olland letterlijk en 
figuurlijk hard knallend ingeluid.

Onder leiding van architecten-
bureau De Twee Snoeken, werd 
diezelfde avond door zo’n zestig 
dorpsgenoten in teamverband ge-
brainstormd over de diverse mo-
gelijkheden van de nieuwe mul-
tifunctionele accommodatie. De 
belangrijkste conclusie: Het nieu-
we ontmoetingscentrum moet een 
echt hart van Olland worden, van 
en voor iedereen. Het ‘Ollands ge-
zicht’ moet gewaarborgd blijven. 

» lees verder op pag. 2

Rabo Ronde van Rooi door centrum Sint-Oedenrode
Het centrum van Sint-Oedenrode 
vormt op zondag 1 juli het decor 
van de Rabo Ronde van Rooi. De af-
gelopen jaren bewees de Rabo Ron-
de van Rooi dat het evenement past 
in het centrum van Sint-Oedenrode. 
Ook komend weekend belooft het 
weer een mooie editie te worden.

De eerste wielrenners gaan van start 
om 11.45 uur. In totaal worden er 
drie wielerwedstrijden verreden en 
een defilé van oldtimer bromfietsen. 
De wielerwedstrijden worden geor-

ganiseerd door Supportersclub De 
Rooijsche Renners i.s.m. Wielerver-
eniging Schijndel. Om 11.45 uur star-
ten de amateurs voor hun wedstrijd 
over 60 kilometer. Hierna volgt om 
13.30 uur een wedstrijd voor trim-
mers uit Rooi en de regio. Aanmelden 
kan nog! Om 14.30 uur arriveren de 

Bromvliegers van hun jubileumtocht 
door de regio voor een defilé op het 
Rabo Ronde van Rooi parcours. Tot 
slot gaan om 15.30 uur de elite en 
beloften renners van start voor een 
wedstrijd over 80 km.

» lees verder op pag. 31
06 - 125 38 218 

 www.faqcomputers.nl

Goed 
en 

niet duur

FAQ Computers

- Jaarmarkt
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Engels cursus Welzijn Salus gaat privé verder

Door de nodige ombuigingen zijn 
de cursussen die Welzijn Salus 
eerder aanbood al geschrapt. Veel 
mensen grijpen daar op mis. Zo 
ook de groep mensen die al jaren 
een cursus Engels volgt. Dat leer-
programma wordt vanaf septem-
ber privé voortgezet. 

Diny Hamelink gaf vanaf 1995 de 
cursus Engels voor Welzijn Salus. 
Ze stond vooral bekend om het 

organiseren van leuke, interes-
sante en leerzame reizen naar het 
Verenigd Koninkrijk. Ongeveer 
eens in de twee jaar trok Diny er 
met haar cursisten op uit, vaak 
een bus vol. Door de jaren heen 
zijn er verschillende plekken in 
Engeland bezocht. De rondleidin-
gen werden meestal door eigen 
mensen verzorgd. Alleen bij spe-
ciale gelegenheden kwam er een 
gids aan te pas. Er werd veel in 

Engels gepraat en er werd inge-
gaan op de historie van het land 
of de regio waar ze op dat mo-
ment een bezoek aan brachten. 
Twee jaar geleden trok de hele 
groep nog naar Yorkshire. De 
laatste reis naar Noord-Wales, 
van enkele weken geleden, was 
georganiseerd door Ria Sanders. 
Diny heeft er wel bij geholpen. 
Dat kan ze toch nog niet laten. 
De cursisten bezochten er onder 

andere het dorp met de langste 
naam ter wereld. 

Sommige cursisten volgen de cur-
sus al 18 jaar. Er zit zelfs iemand 
bij in de leeftijd van tachtig. Vaak 
zijn mensen begonnen met de les-
sen om zo goed te kunnen com-
municeren met familieleden die 
bijvoorbeeld in Canada of Ame-
rika zijn gaan wonen. Ook al kun-
nen veel cursisten tegenwoordig 
de taal aardig spreken, ze blijven 
toch terugkomen naar de cursus. 
Dat doen ze vooral voor de gezel-
ligheid en het contact dat ze met 
elkaar hebben. 

Voor veel personen komt er nu een 
einde aan. Hoewel de cursus vanaf 
september privé verder zal gaan, 
gaat de prijs logischerwijs wat om-
hoog. Niet iedereen kan dat mak-
kelijk betalen. “Het is een gemis 
voor Rooi dat de cursus er straks 
niet meer op deze manier is”, al-
dus een teleurgestelde cursiste. 
“Plotseling kregen we te horen dat 
de cursus zou gaan stoppen. Het 
werd via een brief medegedeeld. 
We vinden het allemaal enorm 
jammer. Mariëndael is er toch niet 
voor niets zou je zeggen? Het is 
belangrijk dat er voor ouderen 
meer te doen is als alleen maar jeu 
des boules en fietsen, hoewel daar 
uiteraard niks mis mee is.” Wilt u 
zich aanmelden voor de privé cur-
sus Engels? 
Dat kan via chrisvoets@home.nl

De cursisten brachten een bezoek aan het dorp met de langste 
naam ter wereld. Probeer die naam maar eens uit te spreken!

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Laagdrempeligheid, betaalbaar-
heid en een optimale interactie 
tussen de gebruikers zijn hierbij 
belangrijke factoren. De interactie 
werd direct opgezocht en zo wer-
den de mogelijkheden actief opge-
zocht. Een belangrijke stap is reeds 
genomen. Het ‘Ollands gezicht’ 
wordt grotendeels gewaarborgd 
in het behoud van het huidige 
personeel. Ria van Rooij wordt de 
hoofdbeheerder en daarmee het 
eerste aanspreekpunt.  Tiny Tho-
massen gaat haar ondersteunen in 
de uitvoering en ook het overige 
personeel blijft werkzaam in de 
nieuwe accommodatie. Dat be-
richt werd duidelijk gewaardeerd 
en met luid applaus ontvangen. 

“Het was een positieve avond voor 
iedereen”, vertelt Rita Kanters die 
als ‘verbinder’ van het project fun-

geert:  “Ook de leerlingen van Ba-
sisschool St Petrus  kregen de af-
gelopen week op dezelfde wijze de 
kans om hun plannen naar voren 
te brengen. Alle ideeën, zolang ze 
realistisch zijn, zijn welkom.  Het is 
nu tijd om de plannen om te zetten 
in concrete opties en acties. Archi-
tectenbureau De Twee Snoeken 
gaat de ideeën bundelen. In de ko-
mende vakantieweken zal ik deze 
bekijken en over de verschillende 
werkgroepen verdelen. Zij kunnen 
de plannen vervolgens verder con-
cretiseren.”

Het is de wens om een slagvaardige 
nieuwe stichting ‘Hart van Olland’ 
op te richten die kan fungeren als 
intermedium tussen Wovesto, als 
eigenaar van het gebouw en het 
daadwerkelijke beheer. Ieder die 
zich hiertoe aangetrokken voelt, 

kan zich melden bij Rita Kanters. U 
kunt haar mailen op 
hartvanolland@wovesto.nl.

Vervolg voorpagina

Hart van Olland moet echt ‘Hart’ van Olland worden

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

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

www.huijbersuitvaart.nl
Wilma van Casteren Henk Huijbers

Lees DeMooiRooiKrant 

en laat je verrassen!
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Ondernemersvereniging BtB

Hoogtepunt van het jaar
“Dit is het culinaire, informatieve 
en muzikale hoogtepunt van het 
jaar”. Met die woorden verwel-
komde voorzitter Arent van Dijk 
de leden, aan het begin van de 
jaarvergadering van ondernemers-
vereniging BtB . Dit keer kwam de 
vereniging bijeen bij Cambiance 
de Kienehoef. 

Na een wat rommelig seizoen, met 
een aantal verschoven data en een 
afgelast congres, kan de vereniging 
terugzien op een actieve periode. 
Ook het volgend seizoen staat er 
weer van alles op de planning, te 
beginnen met het zomerseizoen 
op Campus Fioretti. “Een amusant, 
culinair en cultureel evenement”, 

aldus de voorzitter. Martijn van der 
Loo toonde de aanwezigen de op-
ties van het beheren van je eigen 
profiel op de website van de BtB. 
Een extra mogelijkheid om het on-
derlinge netwerken van de onder-
nemers te vereenvoudigen.

Naast het officiële gedeelte, was er 
uiteraard ook gelegenheid tot ont-
spanning. Om te beginnen bracht 
het Roois Kamerkoor een ode aan 
de BtB. Later die avond traden 
De Drie Vlaaien op en onder het 
genot van een overheerlijke bar-
becue, konden de ondernemers 
uitgebreid met elkaar van gedach-
ten wisselen. Om in de toekomst 
de druk van het werk te kunnen 

blijven behappen, is de vereniging 
op zoek naar extra ondersteuning 
voor het bestuur. Alle ideeën hier-
voor zijn welkom.

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

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

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Zee van paraplu’s overspoelt Rooise Jaarmarkt
Geen korte broeken, slippertjes, 
sandalen of zonnebrillen, maar 
winterjassen, laarzen, lange broe-
ken en paraplu’s, heel veel para-
plu’s. De anders zo zonnige en 
overbevolkte Rooise Jaarmarkt 
was deze editie mistroostig. Lege 
terrassen, wachtende kooplui en 
eenzame muzikanten. ’s Morgens 
heerste negativiteit, maar die stem-
ming sloeg om naarmate de dag 
vorderde en het uiteindelijk droog 
werd. Zo werd de sfeer bijna als 
van ouds. Gezellig en echt Roois.

De weersvoorspellingen in 
de week voorafgaand aan 
de Jaarmarkt beloofden 
niet veel goeds. Ie-
dereen duimde voor 
goed weer. Het zal 
toch niet gaan re-
genen? Nee, dat kan niet! 
Dat gebeurde dus wel. Rond 9.00 
uur vielen de eerste druppels en 
tot half drie bleef er water naar 
beneden komen. Soms zachtjes, 
maar ook vaak hard. Dat had zijn 
weerslag op de markt. De meeste 
kraampjes van de nieuwe kinder-
rommelmarkt aan de Borchgrave 
werden nooit gevuld. Evenals en-
kele kramen naast de route. Som-
mige kooplui zagen de bui blijk-
baar al aankomen en kozen eieren 
voor hun geld. 

Muziek
Dat gold ook voor enkele kapel-
len. De organisatie had veel werk 
gestoken in het rond krijgen van 
een muzikaal programma in het 
centrum. Bij de Kofferenbar, de 
Beurs, de Borchgrave, op het 
Kerkplein, op de Markt en voor ’t 
Pumpke wisselden bandjes en ka-
pellen elkaar af. Helaas kwamen 
enkele muziekgroepen niet opda-
gen, waardoor er gaten vielen in 
het schema. De bands die wel de 
moeite namen, straalden één en al 
positieve energie uit. Ze hadden er 
duidelijk zin in en dat hield de sfeer 
er in. Lichtpuntjes waren Ovation, 
een groot muziekgezelschap uit 
Berlicum waarvan de zangeressen 
op een gegeven moment in de 
regen stonden te zingen, Rockin’ 
Daddy, Load, General Electric en 
de Krikkelblaozers uit Mariaheide. 

Verenigingen en stichtingen
Wat opviel waren de vele stand-
plaatsen van verschillende vereni-
gingen en stichtingen. Basketbal-

vereniging Rooi stond sinds lange 
tijd weer aan de route. Op het 
pleintje voor de Primera, met de 
wind in het gezicht, probeerden 
ze voorbijgangers tot stoppen 
te manen om een balletje 
te gooien. Pas toen 
het droog werd, 
durfden be-
z o e k e r s 
h e t 

aan. 
O o k 
R h o -
de 10 had zich wat an-
ders voorgesteld van de Jaar-
markt. Ze hadden misschien 
gehoopt om hun gevraagde bij-
drage van 1000 euro voor nieu-
we kleedlokalen voor Rhode op 
één dag binnen te halen, maar 
dat feestje ging helaas niet door. 
Verder kregen Stichting Papgat, 
dat alvast aandacht vroeg, voor 
het komende 55-jarig bestaan, 
KVO Nijnsel, Popkoor Novelty, 
Kiwanis Rooi en nog een aantal 
anderen, best wat aandacht, maar 
eerlijk gezegd niet genoeg.

Volgend jaar beter
Ondernemend Rooi zal waar-
schijnlijk ook niet helemaal tevre-
den zijn geweest, maar zij hielden 
de moed er in. Zoals een echte 
ondernemer betaamd bleven de 
meeste staan waar ze stonden. De 
Plaatselijke Makelaar deelde naar 
hartenlust ballonnen uit, Brownies 
en Downies had juist zoveel moge-
lijk ballonnen in een auto gestopt, 
bij Van den Berk assurantiën was 
het meteen open dag en de prach-
tige kreeftenkar van Brasserie de 
Beleving was een eyecatcher en 
een ‘plakker’ voor iedere smul-
paap. De eetliefhebbers kwa-
men sowieso aan hun trek-
ken. Ook dit jaar waren de 
eetgelegenheden verspreid 
en heerlijk divers. Zoals 
heel de markt eigenlijk. 

Aan de organisatie lag het niet, 
wel aan heel veel liters water…
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1 of 2 stuks: 30% korting
3 of 4 stuks: 35% korting
5 of 6 stuks: 40% korting
EXTRA Korting:
v.a. 7 stuks

10% EXTRA kassakorting.
* m.u.v. basiscollectie

Zo Klein…voor hippe kids van 0-12 jaar! Nieuwstraat 26b, Best, 0499-872625 • www.zoklein.nl 
volg ons via Facebook: www.facebook.nl/ZoKlein

Een greep uit de merken: Schoenen: Clic, Hip, Shoesme, Unisa en Kipling • Kleding: Flo, Supertrash, Beebielove, Feetje, Bellerose, Mim-pi, Kiezeltje….en nog veel meer!

SALE op alle schoenen 
en kleding*! (combineren mag)!

Rabobank sponsort algemene ruimte 
Campus Fioretti Starterscollectief 
Het Starterscollectief Sint-Oedenrode 
opent op 29 juni officieel de deuren 
van de Campus Fioretti. Een inspire-
rende Campus waar startende onder-
nemers elkaar kunnen ontmoeten en 
in een startersvriendelijke omgeving 
hun eigen bedrijf kunnen opzetten. 
Omdat de Rabobank startende on-
dernemers graag optimaal stimuleert, 
heeft zij een financiële bijdrage gele-
verd aan de algemene ontmoetings-
ruimte van deze Campus.

Starten met een voorsprong
Dat gunt Rabobank Sint-Oeden-
rode Schijndel iedere startende on-
dernemer. Vandaar ook dat zij dit 
initiatief van het Starterscollectief 
een warm hart toedraagt. Het is 
als ondernemer belangrijk een net-
werk te hebben waar je niet alleen 
mensen kan ontmoeten, maar ook 
ervaringen kunt delen. Dit laatste 
geldt in het bijzonder voor starters. 
Die moeten snel aan de slag, zodat 
zij kunnen ondernemen met een 
vliegende start.
 
Campus Fioretti
Het Starterscollectief Sint-Oeden-
rode sluit hier naadloos bij aan. 
Zij faciliteren het starten van een 
eigen onderneming optimaal. 
Daarvoor beschikken zij sinds dit 
jaar onder meer over een Campus 
waar startende ondernemers zich 
kunnen vestigen. Inmiddels heb-
ben al 15 bedrijven intrek geno-

men in de Campus. 
De algemene werk- en ontmoetings-
ruimte op de begane grond, is een 
inspirerende plek waar ondernemers 
elkaar kunnen ontmoeten. Starters 
met hun dagelijkse werk, maar bij-
voorbeeld ook andere ondernemers 
die een bijeenkomst of overleg wil-
len plannen buiten de deur. Ra-
bobank Sint-Oedenrode Schijndel 
heeft de inrichting van deze ruimte 
mede mogelijk gemaakt. 

Feestelijke opening
Op 29 juni wordt de Campus of-
ficieel geopend. Met vereende 
krachten hebben de huidige ‘be-
woners’ (onder-
nemers) samen 
gewerkt aan het op-
knappen en inrich-
ten van kantoor en 
werkruimten. Tijd 
dus voor een fees-
telijke opening! Het 
programma start om 
14.30 uur en Euro-
parlementarier Toi-
ne Manders opent 
de Campus formeel 
om 15.00 uur. 
Interesse om de 
opening bij te wo-
nen? Meld u dan 
aan via 
h t t p : / / o p e n i n g .
campusfioretti.nl/
home/. 

Onzin kan wellicht het best beant-
woord worden met onzin of mis-
schien is het niet beantwoorden van 
onzin het meest zinvolle antwoord.

      
     Kees Hermis

B.V.T. Rooi in Beraad
Op dinsdagmorgen 3 juli beraden de fractie, steunfractie 
en de achterban van B.V.T Rooi zich. Dit naar aanleiding 
van de voorstellen gedaan door de Frisdenkers. Tevens 
komen de bezuinigingsvoorstellen aan de orde. De bijeen-
komst is om 10.00 uur in het gemeentehuis.

Ook uw mening kan van groot belang zijn. Bent U ge-
interesseerd? Neem even contact op met Frans van den 
Boomen  telf 472702 of fransvandenboomen@bvtrooi.nl.

Starter van de maand

Autobedrijf Paul van de Ven: USA Cars specialist

U bent hem vast wel eens te-
gen het lijf gelopen: Paul van de 
Ven is een bekend gezicht bin-
nen de Rooise garagewereld. Als 
jong manneke begon hij aan de 
pomp, Jarenlang werkte hij als 
bedrijfsleider en zo deed hij een 
schat aan ervaring op in de auto-
branche. Vorig jaar ging zijn lang 
gekoesterde wens in vervulling, 
toen hij de stap naar het eigen 
ondernemerschap maakte. “Als 
eigen baas kun je toch meer bete-
kenen”, vertelt Paul van de Ven: 
“Ik werk voor mijn klanten het 
hele traject van begin tot einde 
af.”  

De kracht van Autobedrijf Paul 
van de Ven zit hem niet alleen in 
het intensieve klantcontact. Paul 
kan zijn klanten ook echt meer 
bieden dan de meeste garage-
bedrijven. Voor verkoop, onder-
houd, reparatie en uiteraard de 
APK bent u bij Autobedrijf Paul 
van de Ven aan het juiste adres, 
maar Paul biedt meer. De auto-
dealer heeft een grote passie voor 
Amerika. Paul: “In Amerika lopen 
ze toch een stuk voor op de ont-
wikkelingen. Denk bijvoorbeeld 
aan de All-Seasons banden. Die  
zie je al jaren in de USA en nu pas 
komen ze ook hier. Ik heb goede 
contacten in Amerika. Mijn onder-

houdsspullen bestaan met name 
uit Amerikaanse kwaliteitsmerken. 
De meest gangbare spullen houd 
ik op voorraad, maar als ik iets 
moet bestellen dan is het er binnen 
een paar dagen.” Rond de jaren 
’90 werden Amerikaanse auto’s 
populairder. Momenteel blijken 
met name de oldtimers in trek. 
Paul van de Ven voert de merken 
Chevrolet, Dodge, Ford USA en 
Jeep. Voor alle USA en Europese 
auto’s is een uitleescomputer aan-
wezig. Enthousiast toont Paul zijn 
glanzende Chevrolet pick-up van 
’79. “Deze komt uit Californië. Ik 
heb er alleen een nieuw stuk bo-
demplaat in moeten lassen, verder 

heeft de wagen niks geleden.” 

Naast zijn passie voor Amerikaan-
se auto’s, kan Paul van de Ven zijn 
klanten nóg iets extra’s  bieden. 
Autobedrijf Paul van de Ven be-
schikt over de grootste brug die 
een garage hebben kan. Deze 
brug kan wel een gewicht aan 
tot 7000 kg. Daarmee biedt Paul 
de oplossing voor grote wagens. 
Paul: “Campers worden steeds 
zwaarder en soms blijken ze te 
breed voor de brug. Ik krijg  hier 
klanten die overal zijn geweest, 
maar nergens terecht kunnen. 
Simpelweg omdat ze de brug niet 
op komen. Bij mij rijden ze er met 
gemak op.” Campers, verlengde 
limousines, of flinke bedrijfsauto’s 
mét belading, kunnen bij Autobe-
drijf Paul van de Ven op de brug. 
Bij de reparatie of het onderhoud 
komen de Amerikaanse onderde-
len of onderhoudsmiddelen ook bij 
deze wagens goed van pas. Paul: 
“Ik had een keer een oudere cam-
per die olie lekte. Alles is te maken, 
maar soms zijn de reparatiekosten 
wel heel erg hoog. Door het pro-
beren van een olietoevoeging, was 
het probleem al verholpen.” 

Kleine en grote auto’s, van Ne-
derlandse, Amerikaanse of andere 
origine. Voor verkoop, onder-
houd, en allerhande aanverwante 
werkzaamheden kunt u bij Auto-
bedrijf Paul van de Ven terecht. 

Kijk voor meer informatie op 
www.autobedrijfpaulvandeven.nl, 
bel 0413- 420 311 of neem een 
kijkje in de werkplaats op 
Boskantseweg 74A.

Starter van de 
maand is een 
initiatief van:

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?
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Rooise fotograaf exposeert aan 
Belgische kust

Joop van Aert uit Sint-Oedenrode 
en Ed van den Bergen uit Hulst ex-
poseren hun foto’s van het leven 
aan de Belgische kust in Oostende 
in de Nieuwe Gaanderijen langs 
de boulevard. De openluchtex-
positie met 26 foto’s van 1,50 m 
x 1,00 m loopt van 30 juni tot en 
met 15 augustus 2012 en is gratis 
toegankelijk.

De in Rooi geboren en getogen 
Joop heeft de passie voor foto-
grafie van zijn vader meegekre-
gen. Toen Joop voor het eerst de 
camera van zijn vader in handen 
kreeg was hij meteen verkocht. 
Na veel vakantiewerk kocht hij zijn 
eerste eigen spiegelreflexcamera. 
In eerste instantie wilde Joop van 
fotografie zijn beroep maken. Uit-
eindelijk is hij psycholoog gewor-
den en heeft hij in de avonduren 
fotografieonderwijs gevolgd.

Via een fotoforum zijn Joop en Ed 
met elkaar in contact gekomen. Tij-
dens een dagje samen fotograferen 
in Antwerpen werd het idee gebo-

ren om het leven aan de Belgische 
kust in beeld te brengen. Al bij hun 
eerste bezoek in 2009 kwamen zij 
in de greep van al het moois dat 
de kust te bieden heeft. En nog 
steeds struinen ze vol verwonde-
ring de Belgische kust af, op zoek 
naar mooie momenten om op de 
gevoelige plaats vast te leggen. 
Joop en Ed laten met deze expo-
sitie op een unieke plek in Oos-
tende, met de zee in de rug, hun 
kijkers meegenieten van het leven 
langs de Belgische kust. De Belgi-
sche kust boeit hen door de mooie 
luchten, de zilte wind, de ruimte 
en het geruis van de zee. En bo-
venal door de mensen die zij zien 
genieten in dit prachtige decor, sa-
men wandelend, spelend, lachend, 
op skates of met een hondje. Met 
als resultaat de inmiddels duizen-
den foto’s over de unieke manier 
waarop het leven aan de Belgische 
kust gevierd wordt.

Voor verdere informatie en meer 
foto’s zie www.debelgischekust.com

Joop van Aert (r) exposeert 
in het Belgische Oostende

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

Rooise steak
Hamburger

Spare-ribs 
Rundersteak (naturel

of gemarineerd)

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood, uien-stokbrood
 en kruidenboter

huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€12,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl

Heijmans en Van de Ven nemen afscheid met 
Koninklijke onderscheiding

Maandagavond is de traditionele 
oefenavond van de Rooise brand-
weerpost. Deze week was het een 
speciale editie. De avond stond 
namelijk in het teken van het af-
scheid van Tonnie Heijmans en 
Harry van de Ven. Twee zeer er-
varen en gerespecteerde brand-
weerlieden. Burgemeester Maas 
kroonde ze tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.

Een terechte onderscheiding voor 
twee Rooienaren die zich al tiental-
len jaren inzetten voor de Rooise 
samenleving. Tonnie begon zijn 
carrière bij het korps in 1979. Hij 
volgde er diverse opleidingen en 
inmiddels was hij al meer dan der-
tig jaar Hoofd Brandwacht. Die titel 
had ook Harry. Hij kwam in 1986 
bij de brandweer. Onder andere 
van burgemeester Maas ontvingen 

de heren mooie woorden, waaruit 
bleek dat hun ervaring en kennis 
zeker gemist zal worden.

Tonnie en Harry werden niet alleen 
verrast door Maas. De Deurdou-
wers ‘overdonderde’ Harry. Ton-
nie kreeg een serenade van zijn 
bevriende ‘Klotblaozers.’ Zij gaven 
de avond extra cachet. Beide he-
ren richtten zich ook nog even tot 
de aanwezige collega’s, familie en 
vrienden. Harry: “Ik heb dit altijd 
met hart en plezier gedaan. Door 
een kleinigheidje moest ik helaas 
afstappen. Jammer, want ik had 
nog graag willen bewijzen dat je 
op je 55e nog makkelijk mee kan. 
Iedereen hartstikke bedankt voor 
alles.” Ook Tonnie bedankte ieder-
een. Hij stond even stil bij zijn be-
ginperiode, de jaren erna en drukte 
de brandweermannen nog belang-
rijke boodschap op het hart; ‘Helm 
op en handen uit de zakken!’ 
De oefening van afgelopen 
maandagavond bestond uit een 
duiktraining onder professionele 
leiding van The Dutch Dive Acade-
my. Tonnie en Harry namen allebei 
voor de laatste keer deel.

Brabantband treedt op in Kinderbos

De Brabantband zal maandagavond 2 juli bij goed weer een muzikale 
wandeling maken door de wijk Kinderbos en niet door de wijk Voge-
lenzang zoals in de vorige editie stond vermeld.  

Zomer 3 daagse beeldhouwen 
bij Miss Hyacinth

Atelier 500 en Miss Hyacinth organiseren een 
3-daagse beeldhouwworkshop in de prachtige natuur 

en pluktuin van miss Hyacinth in het buitengebied 
van Sint Oedenrode. 

Data: 9, 10, 11 augustus. Tijd: 10.00 - 16.00u. 
Kosten: 175,- p.p. incl begeleiding, gebruik gereedschap, 

polijstmiddelen, heerlijke lunch en koffie/thee/sapje 
(excl. steen). 

Voor meer info. info@atelier500.nl

GGD nog bezorgd over ongezond gedrag jongeren
De Brabantse Jeugdmonitor 2011 
toont aan dat het ongezonde ge-
drag van jongeren de afgelopen 
jaren niet verder is toegenomen. 
Op sommige gebieden is de leef-
stijl zelfs iets verbeterd. Toch le-
ven jongeren nog steeds te on-
gezond, met alle risico’s vandien. 
De uitkomsten van het onderzoek 
nemen de zorgen bij de GGD Hart 
voor Brabant dan ook niet weg. 
De GGD benadrukt dat er veel 
aandacht moet blijven voor het 
aanpakken van ongezond gedrag 
bij jongeren. 

Het onderzoek
In het najaar van 2011 hielden de 
drie GGD’en in Brabant een grote 
enquête onder jongeren in de leeftijd 
van 12 t/m 18 jaar. Het is de derde 
keer dat de GGD’en een dergelijk 
onderzoek uitvoerden (eerste keer 
in 2003). Ruim 70.000 jongeren, 
waarvan bijna 19.000 uit Hart voor 
Brabant, werden uitgenodigd om 
deel te nemen aan het onderzoek. 
Ongeveer de helft van deze jonge-
ren vulde de vragenlijst in. Het on-
derzoek behandelde onderwerpen 
als alcoholgebruik, roken, beweging 

en onveilig vrijen. 

Groot aantal binge-drinkers boven 
de 16 jaar 
In het werkgebied van de GGD Hart 
voor Brabant hebben alle gemeenten 
actief ingezet op alcoholpreventie. In 
de veiligheidsregio Brabant-Noord 
hebben 20 gemeenten samenge-
werkt in het regionaal alcoholproject 
“16min geen goed begin”. Het per-
centage alcohol drinkende jongeren 
in het hele werkgebied daalde in de 
leeftijd 12 t/m 15 jaar van 25% in 
2007 naar 17% in 2011. Ook het 
aantal ‘binge-drinkers’ nam af in 
deze leeftijdsgroep. Dit zijn jonge-
ren die wel eens 5 of meer glazen 
per gelegenheid drinken. Daarente-
gen blijft het alcoholgebruik onder 
de wat oudere jeugd onverminderd 
hoog. Van de 16 t/m 18 jarigen 
dronk maar liefst 62% in de afgelo-
pen 4 weken wel eens 5 of meer gla-
zen per gelegenheid. De bereidheid 
om minder te drinken is laag; slechts 
7% geeft aan minder te willen drin-
ken. Zorgwekkend is dat een kwart 
van de drinkende jongeren onder de 
16 zegt dat hun ouders het goed vin-
den dat zij drinken. Positief gegeven 
is wel dat jongeren op latere leeftijd 
hun eerste glas alcohol drinken.
» lees verder op www.mooirooi.nl
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Samenwerking hoog in het vaandel tijdens ‘Kom in ’t Groen’

Zondagmiddag vond de eerste 
editie van ‘Kom in ’t Groen’ plaats 
op het terrein van bomenkwekerij 
Van den Hurk. Ondanks het slech-
te weer waren er genoeg bezoe-
kers ter plaatse. Vier partijen, drie 
boomkwekerijen (van den Hurk, 
van den Berk en Ad Leenders) 
en een aanverwante logistieke 
dienstverlener, gaven een kijkje 
achter de schermen.

Die aanverwante logistieke dienst-
verlener is beter bekend als Cen-
tral Point Brabant. Rene Wigman 
legt uit dat zij op hetzelfde terrein 
van Van den Hurk zijn gevestigd. 
Een geheel nieuwe ontwikkeling, 
zij zorgen er namelijk voor dat 
het logistieke gedeelte zo efficiënt 
mogelijk wordt geregeld. In sa-
menwerking met 25 boomkweke-
rijen in Noord-Brabant en Noord-

Limburg, de transporteur en de 
kopers ontstaan er vollere karren 
en vollere vrachten. Een sterk punt 
is dat zij op de dag van bestelling 
kunnen leveren. De kwekerijen 
die aangesloten zijn, zijn op deze 
manier in staat om kleine, diverse 
bestellingen tegen lage tarieven te 
verkopen aan klanten.

Bij de kassen van Ad Leenders 
viel het bezoekersaantal wat te-
gen, vermoedelijk door het slechte 
weer. Ongeveer 250 bezoekers 
kwamen een kijkje nemen in zijn 
kassen. Opmerkelijk was, dat zij 
niet alleen planten te zien kregen. 
Er was ook beeldende- en schil-
derkunst aanwezig, van diverse 
kunstenaars in de omgeving. Dit 
werd door de bezoekers goed ont-
vangen, dus een initiatief dat zeker 
voor herhaling vatbaar is.

De stand van het Roois Land-
schap was aanwezig in de kas bij 
Van den Hurk. Zij zijn, als stichting, 
onder andere een gesprekspartner 
voor de gemeente. Daarbij zijn zij, 
sinds een half jaar, een samenwer-
kingsverband aan gegaan met de 
boomkwekerijen in Rooi. Wanneer 
de kwekerijen willen uitbreiden, 
probeert de stichting de belangen 
te behartigen van omwonenden 

voor het behoud van het land-
schap. Vandaag de dag zijn zij op 
zoek naar een aantal vrijwilligers, 
die het leuk vinden om hun han-
den uit de mouwen te steken. 

Denk daarbij aan het aanleggen  
van houtwallen en vlechtheggen. 
Voor hun contactadres (en meer 
informatie) kun je kijken op 
www.rooislandschap.nl.

Maak kennis met de 

maaltijdservice
van Lekker Thuis Blijven Wonen

Keuze uit meer dan 
40 heerlijke gerechten. 
Lekker en koelvers.

Meer informatie:

lekkerthuisblijvenwonen.nl is onderdeel van:

0900 - 1200 500
www.lekkerthuisblijvenwonen.nl
info@lekkerthuisblijvenwonen.nl

www.lekkerthuisblijvenwonen.nl

Lokaal tarief

Een fluweelzachte huid in 60 minuten
Dat kan, op uitnodiging van Syl's Studio 
heb ik een behandeling ondergaan. Een To-
tal body scrub met kiwi, suiker en olie. Wat 
onwennig, niet wetende wat me te wachten 
stond, had ik een afspraak bij Syl's studio. 
Sylvia stond me al op te wachten en door 
deze hartelijke begroeting was dat gevoel 
snel verdwenen. De behandeling was fan-
tastisch, ik werd van top tot teen gescrubt, 
heerlijk. Door de scrubbehandeling gaat de 
huid helemaal tintelen. Na de scrubbehan-
deling werd mijn huid ingesmeerd met een 
heerlijke bodylotion van Guinot. Zo zacht 
was mijn huid nog niet geweest. 

De behandeling is een weldaad voor de huid 
en deze blijft zo'n 6 weken zacht aanvoelen, 
in plaats van een bodylotion is het ook moge-
lijk om je in te laten smeren met een zelfbrui-
ner, zonder vlekken, zodat je met een gerust 
hart een leuk zomerjurkje aan kunt trekken. 
Deze behandeling is zeker aan te raden… 

Door: Angelique van Laarhoven. 

Voor meer info
Syl's studio, Lindendijk 44 
5491 GB Sint-Oedenrode 
06-20365429 www.syls-studio.nl

advertorial

Kioskconcert Philips Symfonisch 
Blaasorkest met Rooise inbreng

Het laatste concert voor de zomervakantie 
voor het Philips Symfonisch Blaasorkest met 
Rooienaren Ben van den Biggelaar uit Nijn-
sel en Toon Schellekens uit Olland. Op deze 
hopelijk mooie, zonnige  zondagmiddag, zal 
het orkest lekker in het gehoor liggende mu-
ziek ten gehore brengen. Natuurlijk zullen 
een paar mooie marsen niet ontbreken, maar 
een groot deel van het concert zal bestaan 
uit muziek van de spion met een “license to 
kill”. Het is dit jaar 50 jaar geleden dat het 
eerste boek van deze superspion uitkwam. 
Daarna kwamen de films, die een ongekend 
succes bleken. Elke Bond-film start met een 
speciaal gecomponeerd muziekstuk. Het Ja-
mes Bond-thema (dr. No) is een van de be-
kendste filmmuziekstukken. Zangeres Petrie 
Claassen zal laten horen hoe “Bond-girls” 
moeten klinken. Hoe het orkest deze muziek 
gaat spelen? “Shaken, not stirred!”.

Het mooie van dit concert is dat er plaats is 
om er eens goed voor te gaan zitten en de 
muziek tot je te laten komen, maar ook om 
lekker ontspannen te gaan zitten onder het 
genot van een drankje en eventueel hapje. 
De muziekkiosk ligt namelijk bij het Stadspa-
viljoen, waar een groot terras is aan de kant 
van de kiosk. Zondag 16.00 uur

Voor het concert van het PSB zal om 15:00 
uur Philips Brass van zich laten horen. Het 
Philips Symfonisch Blaasorkest hoort tot de 
top van de amateurorkesten in Nederland 
en onderscheidt zich daarin door zowel klas-
siek als licht repertoire te brengen op hoog 
niveau. Het orkest staat onder leiding van 
chef-dirigent Matty Cilissen, die deze mid-
dag de rol vertolkt van onze eigen Belgische 
Jacobus Bond. Entree gratis.

Voor foto´s van evenementen kijk op www.mooirooi.nl
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BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48 WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

ZO ZIT DAT DUS
BIJ WOONWINKEL 2,5 zits

VANAF € 1095,00

Vanaf  heden exclusief  bij

Woonwinkel Exclusief  Wonen.

Een eigentijdse en moderne

meubelcollectie van Nederlandse bodem.

Henk Geerts  gecertificeerd 
Ouderenadviseur

Henk Geerts, secretaris van KBO 
Sint-Oedenrode,  heeft de afge-
lopen tijd de cursus Ouderenad-
viseur gedaan die door KBO-Bra-
bant namens alle ouderenbonden 
wordt gehouden. Enkele weken 

terug ontving hij het certificaat.

Dit betekent dat de KBO-afdelin-
gen in Sint-Oedenrode naast  An-
nemarie Rovers, Piet Verrijt, Mike 
Heesakkers en Ger Brouwer een 
vijfde vrijwillige ouderenadviseur 
heeft in de persoon van Henk 
Geerts

De vrijwillige ouderenadviseurs 
zijn er niet alleen voor de KBO 
maar voor alle ouderen in onze ge-
meente voor alle vragen die oude-
ren hebben.
Wil men een ouderenadviseur in-
schakelen dan kan men bellen met 
Mieke Heesakkers, tel 478435, die 
dan een van de ouderenadviseurs 
inschakelt.

Zevensprong 2012 bijna van start! 

Dinsdag 3 juli start de 26e editie 
van de Zevensprong, de Rooise 
kindervakantieweek voor alle kin-
deren uit groep 3 en 4 van het 
basis- en speciaal onderwijs. De 
kerngroep is al sinds september 
vorig jaar druk met het organise-
ren van deze week. Vanaf dinsdag 
staan er ook ruim 60 vrijwilligers 
klaar om de kinderen iedere dag te 
begeleiden en een onvergetelijke 
week te bezorgen.

Programma
Dinsdagochtend gaat de Zeven-
sprong om 9.30 uur van start bij 
manege de Pijnhorst. Na een fees-
telijke opening met een heuse 

stripheldenparade starten de kin-
deren met een spel- en knutsel-
circuit. In de loop van de  middag 
gaan we genieten van een leuke 
voorstelling.

Woensdag is het tijd voor een 
Zeskamp waarbij een hindernis-
baan, obstakelbaan, survivalbaan 
en reuzenglijbaan natuurlijk niet 
ontbreken. Er staat ook een levend 
ganzenbord op het programma, 
geheel in het thema “striphelden 
gezocht”. Deze vindt plaats in en 
rondom park de Kienehoef
Donderdag vindt de traditionele 
busreis plaats. Waar we naar toe 
gaan blijft nog even geheim...  
Snel weten waar de bus de kinde-
ren naar toe heeft gebracht? Volg 
ons dan op Twitter.
Vrijdagochtend starten de kinde-
ren vanaf de Odaschool met een 
vossenjacht door het centrum, ’s 
middags is er een spannende bin-
go en na de prijsuitreiking vindt 
een grandioze afsluiting plaats. Ie-
dereen mag hierbij aanwezig zijn. 

U bent vanaf 15.45 uur van harte 
welkom op de speelplaats van de 
Odaschool.

Feestavond
Voor de kerngroep en de vrijwilli-
gers start de Zevensprong maan-
dag al. Na de voorbereidingen 
overdag vindt er ’s avonds een 
feest plaats in café Van Ouds. 
Deze avond wordt gesponsord 
door café Van Ouds, Cafertaria de 
Mert en Drankenhandel van Box-
meer. De avond is bedoeld om alle 
vrijwilligers bij voorbaat te bedan-
ken, maar ook de onderlinge ken-
nismaking staat tijdens deze avond 
centraal.
Gedurende de week is iedereen 
van harte welkom om een kijkje te 
komen nemen. Ook kunt u de Ze-
vensprong volgen via Twitter 
@zevensprongROOI of 
www.zeven-sprong.nl .

Let op: dit is de laatste week van 
de Albert Heijn goede doelen ac-
tie voor de Zevensprong!




Borchmolen overgedragen aan Oude Vrijheid

De maquette van de Borchmolen, gemaakt door dhr. A. Oerlemans, is afgelopen vrijdagmiddag overgedragen 
aan Heemkundige kring ‘de Oude Vrijheid’. Het schaalmodel is daardoor verhuisd van het Hof van Rode naar het 
Martinushuis, naar het infopunt erfgoed van de Heemkundige kring. Wethouder Jeanne Hendriks onthulde de 
maquette samen met dhr. Oerlemans. Uiteraard waren er ook afgevaardigden van ‘de Oude Vrijheid’ bij aanwezig.

Dhr. Oerlemans en wethouder Hendriks onthullen de maquette

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

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

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Voorzitter Zevensprong blij met gebaar

Ook deze week nog actie 
Albert Heijn voor Zevensprong
Albert Heijn Sint-Oedenrode had 
vorige week, maar ook nog deze 
week een superactie… Een ge-
deelte van de opbrengst van de 
verkoop van bepaalde huismerk-
producten komt ten goede aan de 
Zevensprong. Deze producten zijn 
te vinden in een duidelijk herken-
baar schap in de winkel. 

De Zevensprong is erg blij met het 
gebaar van Ger Koopman, de ei-
genaar van Albert Heijn Sint-Oe-
denrode. Voorzitter van de Zeven-
sprong, Martin van Hastenberg: 

“We kregen een mail met daarin 
het nieuws dat Albert Heijn het ei-
gen merk meer wil profileren. En 
ook dat ze een goed doel wilden 
ondersteunen. Het is natuurlijk ge-
weldig dat ze daarbij aan ons den-
ken. Het is prachtig dat een Rooise 
supermarkt iets wil doen voor de sa-
menleving. Als voorzitter vind ik dat 
heel bijzonder. Van het geld gaan 
we proberen een geluidsinstallatie 
aanschaffen, want de huidige heeft 
na veertig jaar zijn beste tijd gehad. 
Het werkt enorm stimulerend dat 
Albert Heijn ons ondersteunt.”

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Bierfeesten op Cambiance de Kienehoef
Cambiance de Kienehoef houdt 
komende zaterdag, 30 juni 2012, 
haar jaarlijkse bierfeesten i.s.m de 
Blaosplekkers. Deze activiteiten 
zullen plaats vinden het horeca-
centrum en rondom het zwembad.

Zaterdag 30 juni wordt op Cam-
biance de Kienehoef in samen-
werking met de Blaosplekkers uit 
Sint-Oedenrode de jaarlijkse Bier-
feesten gehouden. Tijdens deze 
avond worden er verschillende op-
treden verzorgd door o.a. de Boe-
melaars uit Zijtaart, Bloas en Boem 
Band uit Alem, Ok Moi uit Ven-
horst en dit jaar is er zelfs een band 
uit Belgie namelijk de Napolitaanse 
Hijskapel.  Een programmering die  
garant staat voor een mooi stuk 
spektakel. De avond begint om 
20.00 uur en de toegang is gratis. 
Een moment van lekker genieten 
en om de vakantie in te luiden. 
Cambiance de Kienehoef, 
Zwembadweg 37, 
5491 TE Sint-Oedenrode. 
www.kienehoef.nl 

Verkiezing ondernemer van het jaar 2012 Sint-Oedenrode 

Durft U de uitdaging aan?

Dat vraagt de organisatie van de 
verkiezing aan de ondernemers 
gevestigd in Rooi. De laatste 3 
weken heeft U kunnen lezen wat 
de vorige winnaars, Erik van Aar-
le, Arie van Liempd en Alexander 
Bekkers, opgestoken hebben van 
hun uitverkiezing en wat ze er 
mee gedaan hebben. Het blijkt dat 
ze meer op de voorgrond zijn gaan 
treden en de positief kritische ma-
nier waarop ze benaderd zijn op 

prijs hebben gesteld en daar hun 
voordeel mee gedaan hebben. Ui-
teraard hebben ze tijdens en na de 
verkiezingsstrijd veel publiciteit 
gekregen en daarmee hun naams-
bekendheid aanzienlijk vergroot.

De eerste aanmeldingen van kan-
didaten zijn nu binnen en ze zijn 
uitgenodigd om de organisatie 
van nadere informatie te voorzien, 
waarna ze door twee studenten en 
een lid van de organisatie bezocht 
worden. Hierbij wordt dieper inge-
gaan op hoe ze hun onderneming 
aansturen, welke elementen van 
hun onderneming onderscheidend 

zijn en waar nog verbetering plaats 
zou kunnen vinden. De omvang 
van de onderneming maakt niet 
uit en kandidaten kunnen zowel 
uit de groot- en detailhandel, in-
dustrie, dienstverlening en agrari-
sche sector komen. De enige voor-
waarde is dat de onderneming 
zelf in Sint-Oedenrode gevestigd 
is. Ook anderen, die denken dat 
een ondernemer aan de verkiezing 
mee zou moeten doen, kan die on-
dernemer aanmelden, graag zelfs. 

Het blijkt uit het verleden dat veel 
ondernemers net dat zetje in de 
rug nodig hebben.

Het aanmeldingsformulier en alle 
overige informatie, met de ervarin-
gen van de vorige winnaars, kunt 
U vinden op de website www.rovj-
lions.nl (rovj staat voor Rooise On-
dernemer van het Jaar)

Aarzel niet! De sluitingsdatum 
voor aanmelding is 16 juli a.s. 

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

Wij nodigen leden van de afdeling 

Particulieren van harte uit voor 

de afdelingsvergadering op maandag 

22 november 2010. U bent welkom 

vanaf 19.30 uur in de Beurs, Heuvel 44 

in Sint-Oedenrode. 

In het eerste deel van de vergadering

wordt een toelichting gegeven op de

jaarcijfers 2009 en de huidige bancaire

ontwikkelingen. Daarnaast blikt de

ledenraad terug en vooruit. 

Tevens staan we stil bij het vertrek van

Theo van Hoek, directeur Particulieren. 

Hij neemt per 1 januari 2011 afscheid van

onze bank.

Als afsluiting is misdaadverslaggever John

van den Heuvel onze gast. 

De volledige agenda en de notulen van

de vorige vergadering liggen voor leden

van de afdeling ter inzage op onze

kantoren in Schijndel en Sint-Oedenrode.  

We hopen u te mogen verwelkomen!

De afdelingscommissie & de directie

Hieronder vindt u de verkorte agenda:

- Opening 

- Notulen vorige vergadering 

- Toelichting op de jaarrekening 2009  

- Ontwikkelingen coöperatief bankbedrijf 

- Ledenraad aan het woord 

- Aandacht voor het vertrek van 

  Theo van Hoek, directeur Particulieren

- Mededelingen en rondvraag 

- Lezing John van den Heuvel

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Onze leden van de afdeling
Particulieren zijn van harte welkom.

Woont u buiten Sint-Oedenrode en wilt u toch 
DeMooiRooiKrant ontvangen? 

Dat kan!  
Neem nu een abonnement en mis niets in 2012!

DeMooiRooiKrant: voor Rooienaren, door Rooienaren.

Ik neem een abonnement op DeMooiRooiKrant: 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 

Handtekening: 

0   Ik machtig DeMooiRooiKrant om € 27,50 per kwartaal van  
     mijn bankrekening                                                  af te schrijven.

Stuur deze bon op naar: 
DeMooiRooiKrant 
Postbus 28 
5490 AA  Sint-Oedenrode
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www.dapstoedenrode.nl

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

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

Tussenstand Amigos Menswear/
MooiRooi.nl EK Poule
1. Rick v Roosmalen b  114
 Jorg vd Eertwegh 114

2.  Robert S  108

3.  Frank Schepens  106
 Dennis Lathouwers 106

4.  Bas Wagenaar  103
 Thijs Verhoeven  103

5.  Marleen Fokkema 101
 Jip vd Pol  101

6.  Hennie Bouwe  100

Kijk voor de complete stand op www.mooirooi.nl

Amigos Menswear/
MooiRooi.nl

EK-poule
2012

Schrijf voor 1 juli in en profiteer van korting 

Rooi Fietst: 
Fietsvierdaagse in Sint-Oedenrode 

Kom en maak de eerste editie mee 
van de Rooise Fietsvierdaagse. 
Proef de sfeer van het gastvrije 
Sint-Oedenrode en maak ken-
nis met de Brabantse gemoede-
lijkheid in de nabije omgeving. 
Laat je verrassen door de prach-
tige routes die zijn uitgezet. Maak 
kennis met de leuke en vaak idyl-
lisch liggende pauzeplaatsen. De 

voorinschrijving duurt nog t/m 1 
juli. Inschrijven kost dan 10 euro. 
Daarna kost inschrijven 12 euro.
Na Drenthe en Gelderland is 
Noord-Brabant voor de Neder-
landse recreatieve fietser de meest 
aantrekkelijke fietsprovincie.  Vier 
dagen lang ontdekt u wat het 
gebied in de driehoek tussen ‘s-
Hertogenbosch, Eindhoven en Til-
burg u kan bieden: bossen, zand-
verstuivingen, dijkjes, vennen, 
het Dommeldal, idyllisch gelegen 
boerderijen, schaapskuddes, oude 
gehuchten, aantrekkelijke dorpen 
met leuke terrasjes en winkeltjes 
en prachtige fietspaden. Afstan-
den: 30, 45 en 60 km. 
www.rooifietst.nl



Woensdag 27 juni 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 9
Bewoners Odendael op excursie naar de aspergevelden

Rondom het thema ‘het boerenle-
ven’ staan er de hele maand juni 
allerlei activiteiten op de kalender 
van Odendael. Zo gingen diverse 
bewoners de laatste weken naar 
de aspergevelden van Annie van 

Hoof. Afgelopen vrijdag was de 
beurt aan de afdeling Korenbloem 
en Passiebloem. Onder begelei-
ding van verpleegkundig perso-
neel en vrijwilligers ging de tocht 
te voet via de Ollandseweg en 

de Erica richting een veld aan de 
Vliegden. 

“Rond de feestdag van Sint Jan, 
24 juni, is het tijd om te stoppen 
met oogsten”, lichtte Martien van 

Hoof toe. “Dat is nodig om de 
plant de nodige rust te geven, en 
de gelegenheid om weer aan te 
groeien. Tegenwoordig zie je over-
al plastic over de planten heen. 
Het voordeel is, dat het heuvel-

tje waarin de asperge groeit, niet 
meer wegspoelt en als het topje 
van de asperge boven de heuvel 
uit komt, blijft het toch wit.” Me-
vrouw Timmermans vond het heel 
interessant. “Als bakker brachten 
wij vroeger altijd het brood bij de 
boeren”, vertelde ze: “Maar dan 
zie je natuurlijk niet alles. In de tuin 
van de pastorie naast ons, hadden 
ze altijd asperges, dus ik ben er 
wel mee opgegroeid. Asperges zijn 
heerlijk.” Helaas stond er een fris-
se wind. Dat maakte het voor een 
aantal senioren toch wat koud. 
Degene die interesse had, mocht 
zijn of haar geluk beproeven bij 
het steken van de asperges. Dat 
bleek nog niet mee te vallen. Eerst 
moest je de plant vinden en dan 
zat deze ook nog behoorlijk vast. 

Mevrouw Timmermans had geluk. 
Na de uitleg ging de tocht verder 
richting Camping de Cambiance. 
Daar kon het hele gezelschap ge-
nieten van een heerlijke lunch. Ui-
teraard stonden er ook asperges 
op het menu.

Asperges centraal tijdens derde TV-mis

Zondag 24 juni was er weer een 
TV-mis uit de Martinuskerk, om 
10.30 uur werd de mis recht-
streeks uitgezonden door KRO/ 
RKK op Nederland 2. Ditmaal was 
er een grote inbreng uit Nijnsel en 
stonden asperges centraal.

Voor de derde keer werd de eucha-
ristieviering uit Rooi rechtstreeks 
uitgezonden. Nu met medewerking 
van de Harmonie Nijnsel en uiter-
aard met de koren van onze Oda pa-
rochie. Deze mis was ook de dank-

viering voor de aspergeoogst. Leden 
van het Brabants Asperge Genoot-
schap luisterden deze viering op en 
offerden manden, gevuld met asper-
ges, op. Het thema van deze zondag 
was: “ Hoogfeest van Geboorte van 
de H. Johannes de Doper”. Johan-
nes de Doper was de wegbereider 
van Jesus en op deze zondag werd in 
het evangelie de doop van Johannes 
herdacht. De celebrant was pastoor 
Vincent Blom. De Nijnselse Harmo-
nie bracht mooie muziek ten gehore 
o.a.”Nimrod” uit de “ Enigma varia-

ties van de Britse componist Edward 
Elgar. ( 1857-1934). Ook de orgels 
werden weer prachtig bespeeld door 
Bert Augustus en Henk van Riel. Het 
was een goed verzorgde eucharistie-
viering die in het hele land te zien 
was. 

Een mooi visitekaartje van ons mooi 
katholiek Rooi en buiten was er ook 
nog de jaarmarkt en de regen en die 
viel gestadig naar beneden, een ze-
gen??

Voor het altaar van pastoor Blom zijn manden met 
asperges geplaatst door het Aspergegenootschap.

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

HorrenHorren
Kofferen 25
5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991
www.smitswoonboetiek.nl

Sluisplein 48  St.Oedenrode
30 Juni, 1 Juli 10.00 - 18.00 u

6 Juli 10.00 - 20.00u 7 Juli 10.00 - 18.00u

OPEN HUIS

Nu ook 
Koeveringse 
molen speltbier
In navolging van de Koeveringse 
molen oude jenever is er nu een 
heerlijk Koeveringse molen spel-
bier op de markt gebracht. Het bier 
wordt in de Schijndelse brouwerij 
Sint-Servattumus van lokaal ge-
teelde spelt gebrouwen. Het spelt-
bier is een bier van hoge gisting 
met hergisting op de fles en bevat 
5,6 % vol. alcohol. Het speltbier is 
een bier om eens rustig van te ge-
nieten en heeft bij kenners al goede 
recensies gekregen.
Het speltbier is verkrijgbaar bij 
Drankenhandel Fons van Boxmeer 
in Sint-Oedenrode maar ook te be-
stellen bij de Stichting Koeveringse 
molen, tel. 0499 – 474854 of 
e-mail: info@koeveringsemolen.nl.   
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De zomer is bij ons de tijd van de verjaardagen.  Alsof we elkaar er 
op hebben uitgezocht is 80% van mijn familie en vrienden jarig in de 
zomer.  Afgezien van een dreigend faillissement door alle cadeau’s  die 
zorgvuldig voor groot en klein moeten worden uitgezocht,  betekenen 
die verjaardagen meestal ook een kilo extra in oktober.  

Regelmatig probeer ik een stukje gebak af te slaan, maar na de vierde 
poging  van de gastvrouw (ah…. een klein stukje, anders kom ik er 
nooit vanaf), ga ik dan toch door mijn knieën. Om daarna ook nog 
beleefd te proeven van de zelfgemaakte hapjes en het glaasje wijn dat 
speciaal voor mij (en de rest van de30 gasten) is ingeslagen. Begrijp 
me niet verkeerd,  ik ben een lekkerbek en mag dan ook graag mee-
doen,  maar als er elke week meerdere feestjes op het programma 
staan wordt het zelfs voor mij te gek.  Wanneer het met een  ex-
tra rondje hardlopen ter compensatie niet meer goed te maken is,  
wordt het tijd voor drastische maatregelen!! Gewoon niet meer naar 
de feestjes gaan zou een optie kunnen zijn,  maar heeft zeker niet mijn 
voorkeur.  
Mijn tactiek is eigenlijk heel simpel,  ik maak afspraken met mezelf.  
Kei harde afspraken waar ik niet van afwijk,  ook niet als het zoveelste 
smoesje uit de kast wordt getrokken om de verjaardagstaart te slijten.  
Ik zwicht niet meer voor zelf in elkaar gedraaide hapjes en bakjes chips 
binnen handbereik.  Vooraf bepaal ik wat ik mag nemen aan lekkers,  
wordt het een borrel  en een hapje, of een stukje gebak en een handje 
chips ?  Door vooraf een deal met jezelf te sluiten voorkom je dat je in-
eens voor verassingen en verleidingen komt te staan, en toch zwicht.  
Toch een betere optie dan het schrappen van alle verjaardagen…….. 
en wel zo gezellig!

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

Lang zal ze leven….

Cursus ‘Omgaan met je puber’ in Mariëndael 
succesvol verlopen
De puberteit kan een roerige fase 
zijn in de ontwikkeling van kinderen 
naar volwassenheid. Veel ouders 
hebben behoefte aan informatie en 
advies als hun kind in de puberteit 
komt. Een groepsgericht aanbod 
voorziet in die behoefte. Enerzijds 
omdat ouders hun kennis en vaar-
digheden kunnen uitbreiden, maar 
ook omdat ze steun en herkenning 
vinden bij andere ouders. 

In mei bood het CJG geeft ant-
woord in de gemeente Sint-Oe-
denrode de cursus ‘Omgaan met 
je puber’ aan, uitgevoerd door de 
GGD Hart voor Brabant samen 
met Dommelregio. De cursus be-
stond uit 7 groepsbijeenkomsten 
van mei t/m juni. De reacties wa-

ren heel positief.

Reacties van een aantal deelne-
mers:
Begrijp nu mijn puber beter, om-
dat ik meer te weten ben gekomen 
over de puberteit. Alleen al de her-
kenbare verhalen van anderen zijn 
een steuntje in de rug! Heerlijk 
om op een luchtige manier erva-
ringen uit te wisselen en over de 
opvoeding te praten. Door het er 
met elkaar over te hebben, kom je 
soms tot bepaalde inzichten die je 
zelf waarschijnlijk niet bedacht zou 
hebben? Veel gehad aan de hand-
vatten die je krijgt en fijn om te 
horen dat je het zo slecht nog niet 
doet, met die puber in huis! 

Door andere aanpak zijn er minder 
ruzies en meningsverschillen. Rust 
en de tijd nemen, eerst tot 10 tel-
len is belangrijk voor een goed ge-
sprek.. Soms je ‘ tong afbijten’ en 
je goed bedoelde adviezen voor je 
houden.  De kunst is, om verant-
woordelijkheden die te overzien 
zijn, bij de puber te laten. Tips van 
andere ouders, brachten mij tot 
nieuwe inzichten. 

Het was een hele positieve cursus 
op een leuke en luchtige manier 
gegeven. Aanrader voor andere 
ouders.
Voor meer informatie over de cur-
sus ‘Omgaan met je puber’ verwij-
zen u naar 
www.cjggeeftantwoord.nl.

Opbrengst collecte epilepsie-   
bestrijding € 1626,54
De collecte van het Nationaal Epi-
lepsie Fonds - De Macht van het 
Kleine heeft in Sint Oedenrode  in 
totaal € 1626.54 opgebracht. Bos-
kant bracht € 237.52 op en Nijn-
sel  €150.54  De opbrengst van de 
collecte is bestemd voor weten-
schappelijk onderzoek, voorlich-
tingsactiviteiten, het organiseren 
van aangepaste vakanties voor 
mensen met epilepsie en indivi-
duele hulp.

Van 4 tot en met 9 juni gingen in 
heel Nederland ruim 30.000 vrij-
willigers op pad om huis aan huis 
te collecteren voor het Nationaal 
Epilepsie Fonds. Geld voor de epi-
lepsiebestrijding is hard nodig. 

Epilepsie is een tijdelijke functie-
stoornis in de hersenen die zich 
uit in aanvallen. Iedereen kan op 
elke leeftijd epilepsie krijgen en er 
kan niets worden gedaan om het 
te voorkomen. In Nederland leven 

120.000 mensen met epilepsie en 
30 procent van deze mensen blijft 
veel last houden van aanvallen. 
 
Hoe epilepsie ontstaat, is nog 
steeds niet bekend. Er is dus geld 
nodig voor onderzoek. Maar zeker 
ook voor voorlichting: veel mensen 
weten niets over de aandoening 
epilepsie. Naast het subsidiëren 
van onderzoek en het geven van 
voorlichting, organiseert het Na-
tionaal Epilepsie Fonds vakanties 
voor mensen met epilepsie. Voor 
veel kinderen en volwassenen is 
dit de enige mogelijkheid om met 
vakantie te gaan. Ook verleent het 
fonds individuele hulp aan mensen 
met epilepsie. 

Hebt u de collectant gemist? Maak 
dan een bijdrage over op giro 
222111 ten name van het Natio-
naal Epilepsie Fonds te Houten of 
sms EPILEPSIE naar 4333 (eenma-
lige gift van € 2).

Wovesto in top 10 beste woningcorporaties
Wovesto staat in de top 10 van de 
meest klantvriendelijke corpora-
ties van Nederland. Dit blijkt uit 
de KWH-Prestatie-Index, waarin 
de mening van 500.000 huur-
ders en belanghouders over 200 
wooncorporaties is meegenomen. 
Wovesto scoorde ruim een 8 en 
ligt daarmee boven het landelijke 
gemiddelde van 7,7. 

 Bij Wovesto staat de klant cen-
traal. Met een team van enthou-
siaste medewerkers zetten zij zich 
dagelijks in om huurders en relaties 
zo goed mogelijk van dienst te zijn.  

De stem van de huurder
Huurders zijn anno 2012 meer dan 
ooit gekluisterd aan hun woning. 
De markt stagneert, er komen nau-
welijks huurwoningen meer vrij. 
Huurders kunnen niet weg als ze 
ontevreden zijn over hun woning, 
hun buurt of de service van de cor-
poratie. Juist om die reden toetst 
KWH (Kwaliteitscentrum Woning-
corporaties Huursector) onder 
huurders wat zij hier van vinden. De 
uitkomsten worden weergegeven in 
een openbare landelijke ranking, de 
KWH-Prestatie-Index. Corporaties 
die voldoen aan een vooraf vast-
gesteld kwaliteitsniveau mogen het 

KWH-Huurlabel voeren. Dit consu-
mentenkeurmerk is uniek. Andere 
maatschappelijke sectoren, zoals de 
zorg en het onderwijs, beschikken 
nog niet over een landelijk keur-
merk waarin het oordeel van de 
consument tot uitdrukking komt.

Top 10
De gemiddelde score die KWH-
corporaties scoren op hun kwaliteit 
van dienstverlening is een 7,73. 
Het complete overzicht van alle 
corporaties in de KWH-Prestatie-
Index, is terug te vinden op 
www.kwh.nl.  

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode

Zorghotel Veghel

Stadhuisplein 3, 5461 KN  Veghel 
T 0413 313 000  www.zorghotelveghel.nl

Wilt u optimaal vakantie genieten? Bij Zorghotel Veghel wordt u verwelkomd in een hartverwarmende, 
sfeervolle ambiance en is zorg altijd binnen handbereik.

SPECIALE 
ZOMERAANBIEDING
Maak kennis met het vernieuwde
Zorghotel Veghel.

Overnachting 
met ontbijt:

€ 125,- voor 1 persoon 
€ 170,- voor 2 personen  

PROFITEER
NU!

Hoe zwaar is de reuze peperkoek van KVO Nijnsel? 
KVO Nijnsel was tijdens de Jaar-
markt aanwezig met een stand. 
Door verkoop van zelfgemaakte 
werkstukken en kaarten, geschon-
ken door eigen leden en ‘enve-
loppen trekken om de clubkas te 
spekken’ werd geld ingezameld. 
Tevens lag er een reuze peperkoek 
van ongeveer 60x90 cm, waarvan 
het gewicht geraden kon worden.

In totaal hadden 111 personen een 
gewicht opgeschreven. Na afloop 
werd de koek gewogen. Met het 
raden van het juiste gewicht van 
15.6 kg en loting tussen twee per-
sonen, was Bert Verhagen aan de 
Margrietstraat in Nijnsel de geluk-
kige.

Bert en Marian Verhagen namen 
na felicitatie een gedeelte van de  
koek in ontvangst uit handen van  
voorzitster Ria van den Boom.  
KVO Nijnsel dankt  Bakkerij Bek-
kers hartelijk voor sponsoring van 
deze reuze peperkoek.
 

Foto: Ilse van den Boom

Bert en Marian Verhagen, voorzitster Ria van den Boom (r) 
en bestuurslid Ine Verhagen (l)
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Nieuwstraat 4          5691 AC Son en Breugel          0499-460738
son@bergmansjeanshouse.nl          www.bergmansjeanshouse.nl

DIVERSE ARTIKELEN

25 – 50 % KORTING
-------------------------------------------------------------------

DIVERSE BROEKEN

€ 25,=
---------------------------------------------------------------

DIVERSE ARTIKELEN

€  5,=
Geldt niet voor broeken

OPRUIMING

KOFFERBAK  VERKOOP
Zaterdag  30 juni

D’n Toel, alweer 5 jaar succesvol gerund door Michael Toelen

Bij aankomst zit het terras gezellig 
vol met een gezelschap, dat lekker 
aan het genieten is van het (bijna 
zeldzame) zonnetje. Als de hou-
ten voordeur opengaat, wordt er 
vriendelijk ‘Goeiedag!’ geroepen 
door de huidige uitbater, Michael 
Toelen. Na een plekje aan de bar 
veroverd te hebben, begint 
Michael enthousiast te vertellen…

Door: Lieke van Casteren

“Voor het eerste lustrum hebben 
we een leuk programma opgezet 
met verschillende artiesten, zoals 
de band Tilt. Verder zijn er ook ac-
tiviteiten om het jubileum groots 
te vieren, zoals een solex race. Er 
wordt een grote tent aan het café 
gezet, zodat er plek genoeg is in 
het weekend van 6, 7 en 8 juli. Ie-
dereen is van harte welkom om er 
‘inne te komen vatte’!” 

Michael werkt zes dagen in de 

week, van ’s ochtends tot ’s 
avonds. Dit doet hij al vijf jaar lang 
in samenwerking met zijn ouders. 
Zijn moeder, Tonny, werkt iedere 
maandag. Michael is haar hier erg 
dankbaar voor, omdat hij op deze 
manier van een vrije dag kan ge-
nieten. 

Als Michael terugkijkt op de af-
gelopen vijf jaar, is hij tevreden. 
Alle clubs, zoals de biljart- en dart 
vereniging zijn gebleven. Er staat 

een jong dart team een pijltje te 
gooien, over hen vertelt hij dat zij 
iedere donderdagavond competi-
tie spelen. Ook spelen zij een zo-
mercompetitie, die iedere vrijdag-
avond plaats vindt.
Daarnaast is de kermis uitgegroeid 
tot een mooi evenement. Ieder 
jaar, rond het einde van septem-
ber, komen er tussen de 350 en 
400 bezoekers genieten van een 
‘pilske’ in Olland. Michael is trots 
op het feit dat de kermis niet al-
leen in hun eigen dorp als gezellig 
wordt beschouwd, maar ook zeker 
in de omgeving. Mensen uit onder 
andere Rooi, Liempde en Boxtel 
weten café D’n Toel te vinden.

Verder is het terras enorm uitge-
breid. Er is een mooi lounge ge-
deelte op aangebracht en alles is 
perfect onderhouden. Daarnaast 
staat D’n Toel op verschillende 
fiets- en wandelroutes vermeld. 
De laatste verandering die binnen 
het café is aangebracht heeft een 
naam. Namelijk Baco, een leuke 
pup van 8 weken die af en toe bui-
ten rondloopt en voor een huiselijk 
sfeertje zorgt.

Natuurlijk zijn er ook een aantal 
dingen veranderd in de afgelopen 
vijf jaar. Zo mag er in de kroeg nog 
steeds gerookt worden. Waarom? 
Michael heeft verder geen per-
soneel in dienst (VOF) en de op-
pervlakte van de kroeg is kleiner 
dan 70 vierkante meter. Daarnaast 
heeft Michael veel klachten om-
trent het geluid gehad, gelukkig is 
dat allemaal achter de rug en op-
gelost. 

De Ollander wil voorlopig niets an-
ders (erbij) beginnen. Hij heeft nu 
een zekerheid, in een eigen pand. 
Wel zou hij graag in de toekomst 
meer 25-plussers trekken, met 

name in het weekend. Als voor-
beeld geeft hij de Mallorca bar in 
Den Dungen, daar is het al sinds 
jaar en dag gezellig op zondag. 
Waarom pakken mensen nu wel 
de taxi daarheen, maar niet naar 
Olland? Dat is iets waar Michael 
hard aan werkt, om nieuwe be-
zoekers te laten ontdekken dat D’n 
Toel een gezellig, oud bruin café is.

Van Acht krijgt 
Beter Leven 
kenmerk 
2 sterren
Pluimveebedrijf Van Acht uit 
Sint-Oedenrode, gelegen aan 
de Sonse Heidesteeg, heeft het 
Beter Leven kenmerk 2 sterren 
verkregen.

Het Beter Leven kenmerk stimu-
leert veehouders om dieren een 
beter leven te geven. Hoe meer 
verbeteringen ze aanbrengen 
voor het welzijn van de dieren, 
hoe meer sterren hun product 
krijgt. Een duurzame en haalbare 
oplossing voor veehouder, su-
permarkt en consument. Bij het 
kenmerk met twee ingekleurde 
sterren is het welzijn hoger dan 
bij producten met het kenmerk 
met één ster, maar het is nog niet 
gelijk aan biologische producten. 
In ieder geval moet er een vrije 
uitloop in de buitenlucht aanwe-
zig zijn. Er zijn nog meer criteria. 
Zo moeten kippen o.a. dagelijks 
strobalen krijgen ter verrijking 
van hun leefomstandigheden en 
krijgen ze langer de tijd om te 
groeien.
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hij hî ‘n zoer vurkomme 
Hij is steurs, niet makkelijk in de omgang
Bron: Brabantse Spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 La  France

ik zoek naar God
en mijn broer toont 
vele  wegen die 
leiden naar de top
ontkom ook niet
aan de dalen;
vele kerken  en zerken
komen aan bod

op het vinden 
van de schepper
rust  helaas geen zegen
is wellicht gevlucht 
voor neergestreken senioren,
overal hoor ik mijn moedertaal;
op markten en  in ieder
uitgestorven gehucht

maar dan ontdek ik
tussen  het  eeuwig groen
een schuur die  lokt
en  herken  in  toenemende mate
het menselijk  verval;
de boktor toont  dat levensecht
waarom Hij de Republiek
definitief heeft  verlaten;

we zijn  te gulzig
aan ``du pain, du vin
et du ego`` gehecht

maar nu ik er dan toch ben
grijpt de rechtgeaarde Hollander
wel de aangeboden kansen
om eens middeleeuws te schransen

Groeten uit  Zuid–Frankrijk!

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Bernie de Brouwer

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Mariëlle Rooyakkers

Paulinastraat 2
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Ronde van Rooi
woordzoekerRonde van Rooi Woordzoeker
S N E D J I R D L E V O R Y G N 
V E P A R C O U R S N E M M E R 
O W H L T P A D E G E Z D N I E 
T R S I O O R N A V E D N O R E 
N E R R U E L L I A R E D K T T 
G G E C R R G L A I R T R A T O 
M N O M D X S L D L S R P E A U 
O A K L E M E T E O Z P O O J R 
J V R E F I M I U I E S G A Y E 
W Y E H R U W K X U D E P H X T 
T R L S A R L E I W R E T H C A 
U R E T N T X A H A X L R X T P 
O E I E C E F T I J D R I T N P 
E G W I E L E R S H I R T N S E 
R W C F P E D A L E N U C T T H 
A R T E T G O O L O R P M F D P 

Zoek de volgende woorden:
joopzoetemelk, tourdefrance, rondevanrooi, fietshelm, derailleur, remmen, 
stuurlint, achterwiel, pedalen, trial, veldrijden, wielrennen, gerryvangerwen, 

wielershirt, touretappe, wielerkoers, proloog, etappe, parcours, tijdrit, 
ploegleider, geletrui, eindzege, 

Marktplein

Bezorger van de 
Maand: Merel 
van der Heijden

De 15-jarige Merel van der Heijden 
is verkozen tot Bezorgster van de 
Maand. Merel is een trouwe en zeer 
bekwame bezorgster. Ze brengt 
DeMooiRooiKrant al vanaf het be-
gin rond en doet dat zo goed dat 
er vrijwel geen klachten zijn over 
haar. Van de redactie kreeg ze een 
waardebon van Rooi2000. Nu kan 
ze leuke dingen kopen in het dorp. 

Vakantiefoto’s in DeMooiRooiKrant
Wie wil zijn of haar grappigste/span-
nendste/kleurrijkste/sportiefste/
meest ontroerende vakantiefoto delen 
met onze lezers? Mail uw vakantiefo-
to naar redactie@demooirooikrant.nl.

In de categorie “spannend” poseert 
onze redacteur Jan Egmond met een 
Congeraal, gevangen door zijn broer 
Joep in de Atlantische Oceaan van-
uit Cobh, Ierland. “Joep kreeg Nessie 
aan de haak, met vereende krachten 
hebben we hem samen aan boord ge-
kregen.  Om hem op de kampioens-
foto te krijgen moest hij er aan gelo-
ven, want zo’n monster gedraagt zich 
als een krokodil: happen en draaien 
maar. Nessie was net zo groot als 
Joep zelf. Zelf heb ik nog twee klei-
nere Congers gevangen – ruim een 
meter dan nog altijd - maar die lieten 
we meteen weer zwemmen.”

Riky Foolen wint Twitterquiz van 
DeMooiRooiKrant

Riky Foolen heeft de allereerste 
editie gewonnen van de Twit-
terquiz van DeMooiRooiKrant. 
Daarmee sleepte ze 99 euro in de 
wacht. 

Vorige week maandag verscheen 
de laatste van de zes vragen op 
Twitter. Iedere maandag stelde 
DMRK een vraag via het social 
media netwerk. Degene die de 
meeste vragen goed had maakte 
kans op een maand gratis bellen. 
Enkele fanatieke twitteraars deden 
aan de quiz mee en beantwoord-
den trouw de vragen, die vooral 
gericht waren op Sint-Oedenrode. 
Uiteindelijk kwam @R_Foolen als 
winnares uit de bus. Riky, die met 
twitter is begonnen om met haar 
zoon in Utrecht te communiceren, 
was zeer blij verrast. 
Volg DeMooiRooiKrant en Mooi-
Rooi.nl op twitter: @demooirooi-
krant en @mooirooi. Na de va-
kantie is het tijd voor deel 2 van 
DMRK twitterquiz.

 1 Juli, oldtimerrit “Rondje Rooi” en
Wielerronde “Ronde van Rooi”

Eeehm heren,
volgens mij halen 

jullie de 2 evenementen
door elkaar...

Door: Jeroen Kossen
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Corrie van Esch: 50 jaar toveren met een naaimachine
Corrie van Esch. Wie kent haar 
niet? Al jaren zet ze zich in voor 
de Rooise gemeenschap op aller-
lei gebieden, maar vooral staat ze 
bekend als naaister. Ze is een na-
tuurtalent. Dit jaar draagt ze maar 
liefst vijftig jaar haar kennis over 
op anderen. Vele dames volgden 
haar lessen. Ze werden er wijzer 
van, maar genoten vooral van de 
gezelligheid. Corrie hoeft niet zo 
nodig op de voorgrond te staan, 
maar deze zeldzame en speciale 
gelegenheid vraagt er om.

Corrie is op 6 juni 1962 geslaagd 
voor coupeuse lerares. Ze volgde 
de opleiding op de Modevakschool 
in Haarlem, samen met Tonnie 
Prinssen - van den Berg. Tot op 
heden zijn ze nog steeds vriendin-
nen. Direct vanaf het begin gaven 
ze samen les bij Tonnie thuis, tot 
eind 1963. Daarna gaf Corrie een 
tijdje les in de Hongerstraat. Daar 
trouwde ze met haar Jan. Samen 
verhuisden ze eind 1965 naar de 
Hoefstraat. De bovenverdieping 
werd haar domein. Ze gaf les op de 
grote slaapkamer. Toen dat te klein 
werd, werden de lessen voortgezet 
in de verbouwde garage. 

Tonnie Prinssen – van den Berg
“Samen met Corrie heb ik op de 
Modevakschool gezeten in Haar-
lem en jaren gaven we samen les. 
We zijn altijd dikke vriendinnen 
gebleven. Corrie staat altijd voor 
iedereen klaar, ze zegt geen nee 
en is erg meelevend. Corrie is ge-
woon een ‘goei ding’.”

In 1984 lieten Corrie en Jan de 
Hoefstraat achter zich. Ze gingen 
wonen aan de Veghelseweg. Ook 
daar had de naailerares een com-
plete garage tot haar beschikking. 
In verband met de komst van de 
bekende A50 vertrokken Cor-
rie en Jan daarna naar de Voge-

lenzang. Daar wonen ze nu nog 
steeds en Corrie geeft er tot op 
de dag van vandaag hobbyma-
tig naailes. Voor het gezin, dat 
bestaat uit man Jan en kinderen 
Marco en Jolanda, heeft ze altijd 
veel kleding gemaakt. Later ook 
voor haar schoondochter Jose en 
de vijf kleinkinderen Robin, Ilse, 
Jarno, Kim en Youri. Tevens kon-
den familie en vrienden altijd aan-
kloppen voor het kleine naai- en 
herstelwerk.

Nelly Leermakers
Een dame die al heel lang les krijgt 
van Corrie is Nelly Leermakers. 
Ook zij wilde graag wat zeggen 
over haar leermeester. Nelly: “Cor-
rie is onovertroffen op het gebied 
van naaien. ‘Corrie kan toveren’ 

zeggen we wel eens ooit. Als iets 
dreigt te mislukken weet ze altijd 
raad. Ik volg al 22 jaar les bij Corrie. 
Het is vooral erg leuk en gezellig. 
Er worden iedere keer nieuwtjes 
uitgewisseld. Ik kan wel zeggen 
dat Corrie door de jaren heen een 
echte vriendin is geworden.”

Supernaaister Corrie maakte niet 
alleen kleren voor haar gezin. Ook 
zet ze zich al jaren in voor de vol-
gende verenigingen:
- Buurtvereniging ‘de Sluitappel’: 
Voor hen maakte ze Zwarte Pie-
tenpakken en een Paashaaspak. 
Die verhuurd ze nu ook in naam 
van ‘de Sluitappel’.
- Carnavalsvereniging ‘de Plek-
kers’: Corrie en Jan zitten al jaren 
bij ‘de Plekkers’. Corrie maakt al 

vanaf 1965 kielen voor de club. 
Dat doet ze samen met enkele 
andere dames. De laatste keer dat 
ze voor iedereen een nieuwe kiel 
maakten was in 2006, ter ere van 
het 44-jarig bestaan. 35 Dagen 
werkten ze aan de klus.
- Roois theater: Ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van ’t 
Roois theater bracht de groep ‘de 
Klokkenluider van de Notre Dame’ 
ten tonele. Bij Corrie thuis werd de 
kleding gemaakt, gepast, gemeten 
en opgehangen. Samen met twee 
andere vrouwen is Corrie er een 
half jaar lang mee bezig geweest.

Behalve fervent en fanatiek naai-
ster is Corrie eveneens een echte 
vrijwillger. Al jaren maakt de Rooi-
se zich nuttig op allerlei gebieden.

- Corrie is bloemschikster voor 
kerk De Goede Herder en voor 
de Odaparochie. Namens de pa-
rochie bezoekt ze ook al enkele 
jaren nieuwe inwoners van Sint-
Oedenrode. 
- Voor mensen die lid zijn van ‘de 
Zonnebloem’ en niet bij een spe-
ciale mis aanwezig kunnen zijn 
maakt Corrie bloemstukjes. Dat 
gaat om ongeveer 15 personen. 
Daarnaast is Corrie namens ‘de 
Zonnebloem’ contactpersoon voor 
vijf mensen. Ze bezoekt hen regel-
matig en neemt ze ooit mee voor 
een ritje in de auto. Naar een mis 
of voor een avondje uit. 
- Het Rode Kruis is ook al blij met 
Corrie. Voor hen maakt ze naai-
werk en werkt ze kleedjes af die 
andere mensen in Odendael brei-
en, borduren en haken.

Enkele befaamde gezegdes en 
kenmerken van Corrie:
- Daar heb ik geen zin in bestaat 
bij Corrie niet.
- Dat kan ik niet bestaat ook niet. 
Altijd proberen, dan weet je het 
pas.
- Daar heb ik geen tijd voor! ‘Dan 
maak je maar tijd’, zegt Corrie 
dan.
- Een uitspraak van Corrie: “Wat 
ik genaaid heb in mijn leven, past 
niet in mijn huis!”

Leny van Acht
“Toen ik kleinkinderen kreeg, be-
gon ik met naailes bij Corrie in de 
Hoefstraat. We waren met zijn 
allen een mooi stel. Altijd buur-
ten over van alles en nog wat en 
zo nu en dan gebak. Corrie kan 
fantastisch naaien. Ze kan van 
de kleinste stukjes nog iets goeds 
maken, daar  is ze mee geboren. 
Als wij zaten te tobben, loste zij 
het op. Het lesgeven deed ze heel 
goed. Corrie stond nooit boven de 
groep. Ze hoorde er echt bij.”

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!

 

BIJ ANNIE 
VAN HOOF

OLLAND
 openingstijden: 

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

zondag van 12.00 uur t/m 16.00 uur

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

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

Jams en sapjes 
van eigen vruchten. 
Volop verkrijgbaar!

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

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

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

Over ExpresZo: veel meer dan een lunchroom

Rooiseweg 3 | 5691 PA | Son en Breugel | 0499 477616
www.lunchroomexpreszo.nl | info@lunchroomexpreszo.nl

ExpresZo kan in veel arrangementen met u meedenken en 
die vervolgens in overleg met u uitvoeren.:

- Fietsroute
- Wandelroute
- High Tea
- Barbecue
- Kinderfeestje
- Partijen (jubileum enz.)

- Ontbijtvergadering
- Vergadering
- Solextocht
- Workshop 
- Reünie
- Koffietafel

Lunchroom

In onze sfeervolle lunchroom bie-
den wij u de mogelijkheden voor 
een sportieve borrel, een veras-
sende lunch, high tea, of ijs cou-
pe op ons gezellige terras.  Ook 
hebben we op de 1e verdieping 
onze grote zaal met uitzicht over 
de groene omgeving. Deze zaal 
is zeer geschikt voor workshops, 
cursussen of vergaderingen.

Wij verzorgen ook feesten, partijen, 
buffetten, high tea, diners en grote 
evenementen. Daarnaast organise-
ren we fietstochten, kinderfeesten 
en speurtochten. Vanaf tien uur 

‘s morgens tot zes uur ‘s avonds is 
onze keuken geopend. Op aanvraag 
kan ook in de avond-uren gedineerd 
worden. Wij streven ernaar om zo-
veel mogelijk met seizoensproduc-
ten te werken uit onze omgeving.
We hebben een zeer gemêleerd 
publiek waarbij je kunt denken 
aan sportverenigingen tot aan 
zakenlieden. Het is een ontmoe-
tingsplek voor jong en oud op 
sportief en Bourgondisch gebied. 
Wij hopen u graag eens bij Ex-
presZo te mogen verwelkomen. 
ExpresZo. Rooijseweg 3a, net bui-
ten de kom, van Son en Breugel. 

www.lunchroomexpreszo.nl

advertorial

Kossen | Design

T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Te koop/Te huur

De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Te koop: kolfapparaat zo goed als 
nieuw!
Merk Medela, type Pump in Style 
Advanced in rugzak
Prijs: eur 150,-
Tel. 0413-471659 of 06-20092430
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur
Woonhuis in het centrum
tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te Huur
Appartement in het centrum
tel. 0413-473290
--------------------------------------

Aangeboden

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

Oppas? 
Ervaren oppas is binnenkort be-
schikbaar voor een nieuw gezin. Ik 
kom bij u thuis, zodat de kinderen 
in hun eigen vertrouwde omge-
ving kunnen blijven. 
Annie Thijssen – Dortmans. 
0621915882. 
anniedortmans@hotmail.com
--------------------------------------

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

Gezocht

Gezocht: Tuinman
0413-472002
--------------------------------------
Gezocht: 2 vaste middagen op-
vang aan huis voor onze 2 jongens 
(7-9 jaar). Ook huishoudelijke ta-
ken. Bel: 06-41773328.
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Dieren

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020
--------------------------------------
Is ROUNDUP gif voor onkruid, 
mens, dier en milieu?
Zoek eens op Google en zie
www.vtm-mileu.nl.
N.A. Denker
--------------------------------------

Wie herkent deze meisjes? We zijn erg benieuwd!

Stuur uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel 0413-479322 
of loop eens binnen in ons kantoor. Heuvel 17 
Sint-Oedenrode. De koffie staat klaar.

Oplossing week 25:
Rechts aan de tafel zit mijn vader Stephanus 
(Stif) van de Wiel. De middelste man is denk 
ik Piet van de Kamp.
Bernadette van de Wiel

Historische beelden

Rondje Rooi
Voor Rondje Rooi aan de zomer-
vakantie begint is er vanaf don-
derdag 28 juni nog een gevarieer-
de aflevering met: 

Wijk Eerschot doet mee aan Natio-
nale Straatspeeldag, Paardenshow 
tijdens Arabian Horse Weekend, 
Brandweer herdenkt overleden 
collega’s, Rolstoelwandeltocht 
vanuit Odendael, Basisschool Eer-
schot bestaat 60 jaar, Dansgroep 
Sunrise “goes Broadway”, Bisdom 
besluit tot sluiting kerkgebouwen, 
Corrie van Esch 50 jaar naaicursus-
sen én vrijwilligerswerk, Vooraan-
kondiging Fietsvierdaagse, Heem-
kundige kring onthult plaquette 
Borchmolendijk, Met vakantie ?!
Uitzendtijden Rondje Rooi dage-
lijks om: 0:00 – 03:00 – 06:00 – 
09:00 – 12:00 – 15:00 – 18:00 en 
21:00 uur.

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

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

22
06

4

Uw plannen
    mogelijk maken

Eric van Bree

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

Europaweg 160a
5707 CL Helmond
Tel. 0492 505300
Fax 0492 554330
info@nieuwenhof-hulsen.nl

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Kermis Schijndel barst los
Binnenkort is het Schijndel ker-
mis. Op zaterdag 07 juli zal de 
geoliede muzikale machine Major 
League het muzikale kermispro-
gramma van 2012 openen. De 
muziekarena gaat open om 20.00 
uur. Entree 5 euro. Op zondag-
avond 08 juli komt Nederlands 
meest besproken zanger Gerard 
Joling Kermis Schijndel met een 
bezoek vereren.   Op de vroege 
zondagavond van 08 juli treedt 
zanger Chris van Grinsven op. De 
muziekarena gaat open om 17.00 
uur. Entree 12,50 euro.

Maandagavond 09 juli is het de 
beurt aan de Memphis Maniacs 
om het Schijndelse kermispubliek 

voor zich te winnen. Muzieka-
rena open om 20.00 uur. Entree 
7,50 euro. Op dinsdagavond 10 
juli  treden de ”skon manne” van 
de W.C. Experience op. Alweer 23 
jaar timmeren zij aan de weg, als 
een van de bekendste dialectbands 
van Nederland. Muziekarena open 
om 20.00 uur. Entree 7,50 euro. 
De laatste kermisdag 11 juli wordt 
Schijndel Kermis 2012 weer  af-
gesloten met de Flugel-Party. 
Muziekarena open om 20.00 uur. 
Entree 5,00 euro. Het grote over-
dekte terras bij de kermis is dage-
lijks geopend vanaf 15.00 uur. In 
de muziekarena is de minimum 
leeftijdsgrens 16 jaar!

advertorial

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Voor al uw bouwwerkzaamheden

Dreesstraat 21  5491 CH  Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476829

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Zij regelen de uitvaart zoals u het wilt

Wilma van Casteren gaat samenwerken met 
Huijbers uitvaart

Uitvaarten in deze tijd zijn van 
een andere vorm en invulling dan 
jaren geleden. Dit wordt duide-
lijk aangegeven door de mensen 
zelf in de wensen en ideeën hier-
voor. De kerkelijke uitvaart maakt 
steeds meer plaats voor een eigen 
manier van afscheid nemen op 
een locatie die daarbij past. Huij-
bers Uitvaart in Sint-Oedenrode 
gaat mee in deze belevingen van 
alle mensen die op een eigen ma-
nier een uitvaart willen regelen. 
De Rooise Wilma van Casteren 
is voortaan de contactpersoon in 
Sint-Oedenrode.

Directe zorg al voor een overlijden
Wilma werkt al dertig jaar in de 
gezondheidszorg. Sinds 1995 
werkt ze als pastoraal medewerk-
ster bij de zusters Franciscanessen 
in Oirschot. Ze werkte een hele 

tijd in het ziekenhuis van Veghel 
en ook heeft ze ervaring in de ge-
handicaptenzorg. “Onlangs heb 
ik een opleiding afgerond in ster-
vensbegeleiding. Door mijn werk 
ondersteun ik al jaren mensen die 
in de laatste fase van hun leven 
zijn beland en uiteindelijk komen 
te overlijden. Het is mooi als je die 
begeleiding kunt afronden met het 
regelen van de door hen gewenste 
uitvaart en – samen met de nabe-
staanden – tijdens de afscheids-
dienst ook kunt voorgaan. Dit 
biedt niet alleen rust, duidelijkheid 
en vertrouwen, maar sluit ook nog 
eens goed op elkaar aan.” 

Voorgaan in de viering
Wilma  en daarmee Huijbers Uit-
vaart onderscheiden zich omdat 
zij de directe zorg na overlijden 

bieden, de gehele uitvaart met de 
familie regelen en ook voorgaan 
als spreker en ritueel begeleider 
in de viering. Helder en duidelijk 
u informeren en ondersteunen in 
de mogelijkheden en wensen voor 
uw persoonlijke uitvaart. Van een 
huiselijke opbaring tot en met de 
begrafenis of crematie. Ongeacht 
waar en hoe u verzekerd bent of 
zelfs wanneer u geheel niet ver-
zekerd bent. De viering is gericht 
op het leven van de overledene en 
wordt vormgegeven in nauwe sa-
menwerking met de naaste fami-
lie en met gebruik van symbolen, 
kenmerkend voor de overledene.
Het overlijden van de dierbare 
persoon zorgt voor een emotio-
nele tijd, waarin ook veel zaken 
geregeld dienen te worden. Zo-
wel Henk Huijbers als Wilma be-
geleiden u vanaf het begin tot in 
de moeilijke tijd die volgt na het 
afscheid. Met een goed gevoel te-
rugzien op een uitvaart is belang-
rijk voor de nabestaanden in hun 
rouwproces. Het is geen definitief 
einde, maar het begin van herin-
neringen.

Vooraf bespreken
Als u uw eigen uitvaart van tevo-
ren wilt bespreken, kunt u gebruik 
maken van een geheel vrijblijvend 
advies. Henk of Wilma komt bij u 
thuis met een uitvaartwijzer. U ge-
bruikt deze om al uw persoonlijke 
wensen en ideeën vast te leggen 
voor later. Dan wordt het de uit-
vaart die bij u past, bij de manier 
van uw leven. Dit geeft rust voor 
u en duidelijkheid voor de nabe-
staanden.  Voor meer informatie: 
www.huijbersuitvaart.nl  

advertorial

Wat zullen die vaders toch weer moeten drinken de komende tijd. 
Duizenden vaders hebben namelijk voor Vaderdag een bierpakket ge-
kregen. Nu zit daar altijd wel een biertje tussen wat pa niet kent en 
vervolgens zetten ze dat maar een tijdje aan de kant. Tijdens het oprui-
men van de garage duikt het biertje weer op, ‘he wat jammer, nou het 
is over de datum. Die drink ik niet meer op, misschien word ik er wel 
ziek van!’ Hup dopje eraf en wegspoelen maar....... Zo nu eerst een.......

Uit persoonlijk onderzoek is gebleken dat bieren waarvan de tht datum is 
verstreken vaak dus in het putje belanden. Is dit nodig? NEE! Tenminste 
Houdbaar Tot is een zeer ruim begrip, het wil niet meer zeggen dan dat 
de fabrikant tot die datum garant staat voor de bekende smaak die het 
product heeft. Het product is na deze datum nog gewoon goed en bij spe-
ciaalbieren is het zo dat deze zelfs nog verder ontwikkelen, waardoor de 
smaak nog beter wordt. Vroeger stond er zelfs geen tht datum op het bier, 
maar omdat we in een weggooimaatschappij zijn beland, maken fabrikan-
ten gretig gebruik van de korte tht, zodat na het verstrijken van de datum 
het product wordt weggegooid en er weer nieuwe producten gekocht kun-
nen worden. 
We kunnen de tht datum wel een beetje vergelijken met het Nederlands 
elftal, op zondag 15 juni was de tht datum van onze nationale trots verstre-
ken. Op dit moment zijn er volgens mij veel mensen die de jongens door 
het putje willen spoelen. Ik zeg: niet doen! Veel van deze jongens kunnen 
de komende jaren nog ontwikkelen om zo in 2014 wereldkampioen te wor-
den. Deze toppers kun je dus vergelijken met de speciaalbieren waarvan nu 
de tht verstrijkt maar in 2014 geweldig op dronk zijn. Gaandeweg krijgen 
we natuurlijk wel wat jongens die niet meer mee kunnen met de top en 
niet meer worden opgeroepen door B(i)ertje. Deze groep jongens kunnen 
we dan vergelijken met de alcoholvrije bieren en de pilseners die na de tht 
datum nog een half jaar tot een jaar mee kunnen. Verandert het dan in 
vergif? NEE! Het kan uit gaan vlokken en veranderen van smaak maar je 
kunt er niet ziek van worden en het zal nooit of te nimmer vergif worden.
Om maar weer in voetbaltermen te spreken, ze gaan van de eredivi-
sie naar de eerste divisie. In België gaan ze veel beter om met de tht 
datum op het flesje. Deze is vaak een aantal jaren na het bottelen en 
in sommige gevallen tientallen jaren daarna. Op de Boon oude geuze 
staat bijvoorbeeld een tht datum van juni 2030! Wat mij betreft mag 
de tht datum bij bier weer verdwijnen of in andere termen gecom-
municeerd worden. Het aangeven van een botteldatum ipv een tht 
datum lijkt me al een goede optie.
Wat in mijn ogen wel vergif is, zijn de energy drinks waar de veel te 
jonge jeugd mee door de straten trekt. Barstensvol met suikers, cafe-
ine en andere rotzooi die een negatief effect hebben op de gezond-
heid van de jeugd. Het hoeft van mij niet direct uit de schappen maar 
een 18+ regeling zou hier minstens op zijn plaats zijn.
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since 2012 Biercolumn
Column door:
Adriaen Brouwer

Tenminste Houdbaar Tot?

Rots en water training afgesloten met bootcamp

Afgelopen vrijdag hebben vijftien 
kinderen de Rots en Watertrai-
ning succesvol afgesloten met 
een stoere bootcamp. Touwklim-
men, een auto voortduwen, auto-
banden rollen, touwtrekken, niets 
was de kinderen teveel. Samen 
klaarden ze de klus.

De bootcamp werd aangeboden 
door Health City in samenwerking 
met Ingeborg Minderhoud van 
praktijk Emergo die de Rots en Wa-
tertraining heeft verzorgd. Rots en 
Water leert kinderen hun gedrags-
repertoire uit te breiden. Kinderen 
leren te vertrouwen op hun emotie, 
op hun intuïtie, op hun lichaam en 
op hun kwaliteiten. Ook leren ze 
te kiezen vanuit hun eigen kracht. 
Kinderen gaan daardoor nadenken 
over contact met anderen, het ef-
fect van hun eigen gedrag, het ef-

fect van lichaamstaal en leren zo 
dat ze anders kunnen reageren.
Ingeborg Minderhoud  kijkt  trots 
terug op de trainingen van afgelo-
pen jaar. Ouders, leerkrachten, de 
omgeving, maar vooral de kinderen 
zelf merken dat ze sterker in hun 
schoenen staan.  In september start 

er weer een training voor kinderen 
en in januari 2013 start er een trai-
ning voor kinderen met autisme. 

Aanmelden en meer info: 
www.rouwbegeleiding.com / 
06-11236472.

Op de foto staan: Sam, Jens, Kiki, Lois, Valery, Nina, Tygo, Marit, Iris, Guusje, 
Sam, Luc Max, Sanne en Daniek. Ook Ingeborg en een medewerker van 
Health City staan er bij. Niet aanwezig: Anouk, Liselotte en Jip.  

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Personeel

Huidige 
consumptiebonnen 
zijn nog geldig tot 

29 juli 2012
Kerkstraat 18 

5492 AH St. Oedenrode
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GEMEENTENIEUWS

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 19 tot en met 25 juni 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van Grace Robinson Evenementen voor het organiseren van de open dagen van Albert Heijn op 25 en 26 augustus 
2012 op het terrein Rijtvenweg 5 te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan De Dorpsherberg voor het organiseren van een feest ter ere van het 15 jarig bestaan van 7 tot en met 9 september 
2012 op het Dorpsplein te Olland.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen bezwaar
 - Aan SLS Classic voor het organiseren van de Historic&Classic Tour SLS op 2 september 2012 in de gemeente Sint-
Oedenrode.

Verkeersmaatregel
- In verband met het wijkfeest De Armenhoef zal op 30 juni 2012 tussen 14.00 uur en 01.00 uur de Hildewarelaan en 
Laan ten Bogaerde ter hoogte van de Graaf Arnulfstraat afgesloten zijn voor het verkeer.
- In verband met de Rabo Ronde van Rooi zullen op 1 juli 2012 de volgende wegen tussen 07.00 uur en 18.00 uur af-
gesloten zijn voor het verkeer:
Markt, Heuvel, Hertog Hendrikstraat, Corridor (tussen Lindendijk en Hertog Hendrikstraat), Borchmolendijk. Het Kof-
feren, Corridor, Eerschotsestraat, Lindendijk en de Philipusstraat zullen deels afgesloten zijn. Op het Marktplein geldt een 
parkeerverbod vanaf 30 juni vanaf 18.00 uur tot en met zondag 1 juli 2012, 18.00 uur.
- In verband met activiteiten rondom de finale van het EK 2012 zullen de rijbanen van de Markt ter hoogte van de Neuls-
traat en de Stompersstraat te Sint-Oedenrode op 1 juli 2012 tussen 17.00 en 24.00 uur afgesloten zijn voor het verkeer. 
Tevens geldt een parkeerverbod op het rechtergedeelte van het Marktplein te Sint-Oedenrode op 1 juli 2012 van 13.00 
uur tot 24.00 uur
- In verband met diverse activiteiten van de Zevensprong zal op woensdag 4 juli tussen 19.00 uur tot en met donderdag 
5 juli 2012 19.00 uur een parkeerverbod gelden op het parkeerterrein van sportpark de Neul. 

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 28 juni
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur 

Zaterdag 30 juni
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
tussen 09.00 en 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Sint Antonius van Padua; kraakperswagen op de par-
keerplaats tegenover de basisschool aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 
12.00 uur;

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

Huisvuil tijdens de vakantie
Zet uw huisvuil om 07.30 uur aan de straat.
In een vakantieperiode worden er minder containers en kunststofverpakkings-
afval aangeboden. Uw huisvuilinzamelaar is dan ook eerder bij u in de straat.

Gemeentenieuws

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

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct ge-
raakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit niet. 
Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaardbare situatie 
ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een voorlopige voorziening 
moet worden getroffen. In dat geval kunt u de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch 
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht 
verschuldigd. 

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

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

Verwijderen aanhanger

Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat in de Jonker de Jegerstraat 
aan de zijde van de Heistraat een 
enkel-assige aanhangwagen zonder 
kenteken, meer dan 3 achtereenvol-
gende dagen geparkeerd staat.

In het artikel 5.1.5. lid 1 van de Alge-
mene Plaatselijke Verordening 2011 
staat vermeld:
Het is verboden een woonwagen, 
kampeerwagen, camper, caravan, ma-
gazijnwagen, aanhangwagen, keet-
wagen of ander dergelijk voertuig dat 
voor de recreatie dan wel anderszins 
uitsluitend of mede voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebezigd:

a. langer dan op drie achtereenvolgen-
de dagen te plaatsen of te hebben op 
een door het college aangegeven weg 
waar dit naar zijn oordeel buitenspo-
rig is met het oog op de verdeling van 
beschikbare parkeerruimte of schade-
lijk is voor het uiterlijk aanzien van de 
gemeente;
b. –

Handhaving
Vanwege de belangen voor de om-
geving is besloten om handhavend 
op te treden tegen de voornoemde 
aanhangwagen in de Jonker de Jeger-
straat. Wij maken op grond van artikel 
125 Gemeentewet en artikel 5:21 van 
de Algemene Wet bestuursrecht ge-
bruik van onze bevoegdheid om een 
last onder bestuursdwang op te leg-
gen. De aanhangwagen staat gestald 
in strijd met artikel 5.1.5. lid 1 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
2011 van de gemeente Sint-Oeden-
rode. 

Om de eigenaar van de aanhangwa-
gen op te sporen, heeft er buurton-

derzoek plaatsgevonden. Hiermee 
hebben wij de eigenaar niet kunnen 
traceren. Aangezien de eigenaar van 
de aanhangwagen niet bekend is, 
maken wij door middel van deze pu-
blicatie ons voornemen bekend om 
met toepassing van een last onder 
bestuursdwang de aanhangwagen te 
verwijderen. Indien de aanhangwa-
gen niet vóór 4 juli 2012 is verwijderd, 
dan zullen wij hiertoe overgaan. De 
aanhangwagen zal dan worden afge-
voerd en voor een periode van 2 tot 
13 weken worden opgeslagen. De ter-
mijn is afhankelijk van de waarde van 
de aanhangwagen. Tegen betaling 
van de bestuursdwangkosten (ver-
wijdering en opslag) kan de eigenaar 
de aanhangwagen eventueel weer 
ophalen. Hiervoor dient de eigenaar 
zich te melden op het gemeentehuis 
bij het taakveld Handhaving. Wanneer 
de eigenaar zijn aanhangwagen niet 
ophaalt zullen wij tot verkoop danwel 
vernietiging overgaan. 

Openbare raadsvergadering 5 juli 2012
De gemeenteraad van Sint-Oedenro-
de vergadert op donderdag 5 juli a.s. 
De vergadering begint om 19.00 uur. 
Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:
-vaststelling kaderbrief 2013
-herijking Rooi(s)e Draad

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de 
vergadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail:
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij 

behorende stukken liggen voor ieder-
een ter inzage in het publieksplein van 
het gemeentehuis op werkdagen van 
09.00 - 12.30 uur. De stukken zijn ook 
in te zien via www.sint-oedenrode.nl

Declaratiefonds   
De gemeente Sint-Oedenrode vindt 
het belangrijk dat inwoners met een 
minimuminkomen deel moeten kun-
nen nemen aan sociaal/culturele, 
educatieve of recreatieve activiteiten. 
Daarom is er het Declaratiefonds.

Met een simpel aanvraagformulier 
kan een vergoeding worden gevraagd 
voor: 
- abonnementen en (seizoen-)kaartjes 
voor: zwembaden, schouwburg, bio-
scoop, bibliotheek en musea;
- contributies voor sport-, zang-, ou-
deren- en buurtverenigingen, jeugd- 
en jongerenwerk, politieke partijen  
  en vakbonden, hobbyclub en kosten 
sportattributen in combinatie met lid-
maatschap sportclub;
- cursusgelden voor her-, om- en bij-
scholing, volwasseneneducatie, kunst-

zinnige vorming, club- en 
  buurthuisactiviteiten, emancipatieac-
tiviteiten en ouderbijdragen; 
- éénmalige activiteiten voor school-
reisjes, kampen, werkweken en excur-
sies.
De maximale vergoeding in 2012 be-
draagt € 194,- per in aanmerking ko-
mend gezinslid.
Personen die een uitkering van de ge-
meente ontvangen of al eerder een 
aanvraag hebben ingediend bij de ge-
meente kunnen volstaan met het inle-
veren van de originele nota’s (voorzien 
van naam en adres).
Om voor een vergoeding in aanmer-
king te kunnen komen mag uw netto 
inkomen (exclusief vakantiegeld)  niet 
hoger zijn dan:
Als u jonger dan 65 jaar bent:
Alleenstaand € 977,-   per maand

Alleenstaande ouder  € 1.257,-   
per maand
Gehuwd/samenwonend € 1.397,-   
per maand

Als u 65 jaar of ouder bent:
Alleenstaand € 1.073,-   per maand  
Alleenstaande ouder € 1.350,-   
per maand 
Gehuwd/samenwonend € 1.476,-   
per maand

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan 
€  5.685,- als u alleenstaande bent of 
€  11.370,- als u gehuwd of samenwo-
nend of een alleenstaande ouder bent.
Hebt u nog vragen neem dan even 
contact op met de balie Werk, Inko-
men en Zorg. Deze is op werkdagen 
bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur.

Vergadering Monu-
mentencommissie
Op dinsdag 3 juli 2012 vindt er een 
openbare vergadering van de Monu-
mentencommissie plaats in het ge-
meentehuis van Sint-Oedenrode. De 
vergadering begint om 19.30 uur.
De agenda kunt u vinden op de web-
site www.sint-oedenrode.nl onder Ac-
tueel bij het onderdeel Vergaderingen.
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Vergunningen 
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden  Omschrijving
Wielewaal 1 5492 PB  19-06-2012  Plaatsen dakkapel 
Kasteellaan 6 5492 BR  19-06-2012  Plaatsen 2 gevelpanelen
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Liempdseweg 30 5492 SM  Verlenging tijdelijke bewoning en gebruik puinpad
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 28 juni 2012 
ter inzage.  

Ontwerpbesluit bouwvergunning met ontheffing
Adres  Postcode  Omschrijving
 Rijtvenweg 5 5491 PJ  Veranderen van kantine met wasgelegenheden en slaapruimte t.b.v. 
    tijdelijke huisvesting van seizoensarbeiders
Rijtvenweg 5 5491 PJ  Plaatsen woonunits ten behoeve van tijdelijke huisvesting seizoensarbeiders
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 28 juni 2012 
ter inzage.                                                                             

Meldingen
Gevonden voorwerpen
- Foto toestel Sony cybershot in blauw 
hoesje

Verloren voorwerpen
- Zwarte Nokia E5 met druktoetsen in 
zwart hoesje
- Donkerbruin heren portemonnee 
met pasjes en rijbewijs
- Groen kinderhorloge met vliegtuig 
afbeeldingen merk Esprit

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Gemeentenieuws

Botsing op Rooise Heideweg

Omstreeks 13.00 uur heeft er 
een ongeluk plaatsgevonden op 

Rooise Heideweg.

Op een kruising raakten twee au-
to's elkaar waardoor er minimaal 
eentje van de weg raakte. Een 
van de auto's raakte in het wei-
land tot stilstand. Door de bot-
sing heeft een van de bezoekers 
een hersenschudding opgelopen. 
De brandweer kwam er aan te 
pas om het wegdek schoon te 
spuiten.

Ernstig en licht gewonde op 
Schootsedijk na botsing

Op de Schootsedijk in Sint-
Oedenrode heeft kort voor het 
middaguur een ernstig ongeluk 
plaatsgevonden. 

Een bromfiets met daarop twee 
personen kwam in botsing met 
een auto. De bestuurder van de 
brommer is zwaar gewond met 
o.a. een hoofdwond naar een zie-
kenhuis in Tilburg gebracht. De 
andere persoon is licht gewond 
geraakt. De traumahelikopter 
werd opgeroepen om assistentie 
te verlenen. Hoe het ongeval kon 
gebeuren is nog niet bekend. De 
brandweer kwam ter plaatse om 
het wegdek te reinigen.

Mededelingen
Wijziging openingstijden gemeentehuis publieksplein 
in de maand juli. In de vakantiemaand juli vervalt de 
openstelling op maandagavond (16.00 – 20.00 uur) op 
de volgende data: 9 juli tot en met 30 juli. Op deze data 
is het gemeentehuis wel op maandagochtend geopend.

Openingstijden Politiepost Sint-Oedenrode
In de gemeentegids van Sint-Oedenrode staan de ver-
keerde openingstijden. De politiepost Borchmolendijk 17 
te Sint-Oedenrode is geopend op maandag en donderdag 
van 12.30 uur tot 17.30 uur.

Herijking visie Rooi(s)e Draad
De toekomst van de gemeente? Ook 
úw toekomst!
Het is belangrijk om als gemeente 
een duidelijke visie te hebben: het is 
bij wijze van spreken een voorstelling 
van de toekomst van onze gemeente. 
Een visie geeft een kort en helder ant-
woord op de vraag: hoe zien wij de ge-
meente Sint-Oedenrode in de wereld 

van morgen?

Waar kan ik alle informatie vinden?
Alle informatie over dit onderwerp 
vindt u op onze website www.sint-
oedenrode.nl. Neem een kijkje onder 
informatie - projecten – herijking visie 
rooise draad.

Mocht u nog willen reageren?
Dat kan nog steeds! Reacties zijn wel-
kom tot 3 juli!
Stuur een e-mail naar herijkingvisie@
sint-oedenrode.nl. Maar u kunt ook 
via twitter reageren: gebruik daarvoor 
#rooisedraad. De andere opmerkingen 
kunt u via #rooisedraad lezen!

Afbouw Den Ekker en Langesteeg oost 
(zuidelijk gedeelte)

Ontwerpbestemmingsplan “Vakantiepark 
Boschvoort te Sint-Oedenrode” ter inzage
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken ter 
voldoening aan het bepaalde in arti-
kel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan “Vakantiepark Boschvoort 
te Sint-Oedenrode”, NL.IMRO.0846.
BP2012BUI01KOEVE5-ow01 met bij-
behorende stukken vanaf vrijdag 29 
juni 2012 gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage liggen. 

Het ontwerpbestemmingsplan is op-
gesteld ten behoeve van de realisering 
van een vakantiepark als uitbreiding 
van de bestaande recreatiebestem-
ming aan de Koeveringsedijk 5 in Sint-
Oedenrode. 
Het ontwerp-bestemmingsplan “Va-
kantiepark Boschvoort te Sint-Oeden-
rode” maakt de uitbreiding mogelijk 
met 11 dubbele vakantiebungalows, 
en 4 enkele vakantiebungalows, een 
grasveld voor 17 toeristische stand-
plaatsen voor tenten, campers of ca-
ravans, een parkeerterrein voor het 
parkeren van 49 auto’s, facilitaire ge-
bouwen, zoals entree, receptie, cam-
pingwinkel, kantine en kinderboerderij 

met een totale oppervlakte van onge-
veer 500 m². Tussen de facilitaire ge-
bouwen en het veld voor tenten, cam-
pers en caravans een recreatieve zone 
voor een speelveld, een zwembad en 
een kinderboerderij en een schuur met 
een oppervlakte van 150 m² voor de 
opslag van materialen en machines 
voor onderhoud. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan met bij-
behorende stukken liggen vanaf vrij-
dag 29 juni 2012 tot en met donder-
dag 9 augustus 2012 op werkdagen 
tussen 09.00 en 12.30 uur ter inzage 
bij het publieksplein van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode. 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
ook raadplegen op de gemeente-
lijke website via de rechtstreekse link: 
www.sint-oedenrode.nl. Tevens is het 
ontwerpbestemmingsplan raadpleeg-
baar op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Tijdens de periode van terinzageleg-

ging is het voor iedereen mogelijk om 
schriftelijk een zienswijze in te dienen 
ten aanzien van het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad van 
Sint-Oedenrode, Postbus 44, 5490 
AA  Sint-Oedenrode. Tevens is het 
mogelijk om na het maken van een 
afspraak een mondelinge zienswijze in 
te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch 
contact opnemen met het team Ruim-
telijke Ordening, telefoonnummer: 
0413-481911. 

Aanvulling zienswijze onder voor-
waarde mogelijk na terinzagelegging 
(2 weken)
In verband met de vakantieperiode 
wordt de mogelijkheid geboden om 
binnen 2 weken na afloop van de te-
rinzagetermijn de ingediende ziens-
wijze nader aan te vullen. Belangrijke 
voorwaarden hierbij zijn:
- de zienswijze in verband met het ont-
werpbestemmingsplan is tijdig (binnen 
de termijn van terinzagelegging) aan-
geboden bij de gemeenteraad;
- in de zienswijze zijn al de hoofdpun-
ten van uw standpunt opgenomen.

In vervolg op de inloopavonden van 
de afbouw van Den Ekker en de Lan-
gesteeg oost (zuidelijk gedeelte) zijn 
definitieve plannen opgesteld.
Deze plannen liggen vanaf maandag 

25 juni 2012 tot vrijdag 20 juli 2012 
ter inzage in het gemeentehuis. 
Belanghebbenden kunnen in deze pe-
riode hun op- en aanmerkingen op het 
plan kenbaar maken.

Tegemoetkoming schoolkosten
Ouders met schoolgaande kinde-
ren op het basisonderwijs en/of het 
voortgezet onderwijs moeten vaak 
aanzienlijke kosten maken. 

Boeken en andere leermiddelen maar 
ook de aanschaf van een schooltas, 
fiets, verplichte gymkleding, deelname 
aan een schoolreisje en of een werk-
week zijn zo maar een paar voorbeel-
den. Deze kosten kunnen niet altijd 
volledig via de tegemoetkoming stu-
diekosten van het Rijk worden bekos-
tigd of uit het eigen inkomen.
Daarom kent de gemeente Sint-Oe-
denrode de regeling die ouders met 
een minimuminkomen een vergoeding 
toekent voor deze schoolkosten.
De vergoeding aan ouders met school-
gaande kinderen op het basisonderwijs 
bedraagt € 61,- voor het schooljaar 
2012/2013 en voor schoolgaande kin-
deren (tot 18 jaar) op het voortgezet 
onderwijs € 164,-.
De aanvraag voor het schooljaar 
2012/2013 kan worden ingediend 
vanaf 1 augustus 2012. 
De vergoeding kan alleen worden ver-
strekt op basis van een aanvraagformulier.

Ouders die ook voor het schooljaar 
2011/2012 een vergoeding hebben 
ontvangen krijgen in de maand juli 
automatisch een aanvraagformulier 
thuisgezonden. 

Een bewijs van inschrijving van uw 
kind op school is noodzakelijk.
Het inkomen mag netto per maand 
(exclusief vakantiegeld) niet meer be-
dragen dan de voor betrokkene gel-
dende bijstandsnorm:
€ 1.269,- voor gehuwden en 
€ 1.142,- voor alleenstaande ouders.
Is uw inkomen per maand hoger dan 
heeft u geen recht op een vergoeding, 
ook niet wanneer uw vermogen meer 
is dan € 11.370,-. 

Een eenvoudig aanvraagformulier is 
beschikbaar bij de balie op het Pu-
blieksplein van het gemeentehuis. Het 
formulier kan ook op verzoek worden 
toegezonden.
Hebt u nog vragen dan neem dan 
even contact op met de balie Werk, In-
komen en Zorg. Deze is op werkdagen 
bereikbaar tussen 09.00 en 12.30 uur.

www.samentegeninbrekers.nl

Inbreker…

Voorkom vakanti estress... 
beveilig uw huis tegen inbrekers!

van uw geld op vakanti e?

Natuurlijk let de politi e op vreemde 
en verdachte situati es in uw wijk. Daar 
kunnen wij úw ogen en oren goed bij 
gebruiken. Ziet u iets wat niet in de 
haak is... of lijkt? Meld dit direct bij 
de politi e.

Melding doen van inbraak of verdachte 
situati e? Bel 112 bij heterdaad en 
0900-8844 achteraf. 
Let in de vakanti eperiode 
ook extra op het huis 
van uw buren!

Verloren en Gevonden Voorwerpen

Feestelijke bijeenkomst
Op dinsdag 3 juli aanstaande, om 14:00 uur is er een 
feestelijke bijeenkomst gepland in het gemeentehuis 
van Sint-Oedenrode. Het College van Burgemeester en 
Wethouders ontvangt dan alle echtparen die in Sint-
Oedenrode wonen en 60 jaar of langer getrouwd zijn. 
Ook de echtparen die dit jubileum dit jaar nog gaan 
vieren worden hiervoor uitgenodigd.
Een overzicht van het aantal huwelijksjubilea in 2012:
- 10x 60 jaar   - 5x 61 jaar   - 2x62 jaar
- 3x 63 jaar - 3x 64 jaar  - 3x 65 jaar
- 1x 67 jaar - 1x 70 jaar
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Jan Voets

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

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

Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

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

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

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

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

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

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

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

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

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

Van Dijk automobielen b.v. 

Type: Audi TT 1.8 T
 Roadster

Bouwjaar: 2002
Km. stand: 61.614
Auto verkeerd in nieuw 
staat!

                                                   Verkoopprijs: € 12.950,-

Zojuist binnen!
MINI Cooper Pepper 
White 
Km. standL 59.800 
Bouwjaar: 2009 

                                                                    Prijs: €14.750,-

Type: Kia Sorento 2.5 
Crdi 4WD EX

Km. stand: 47.000 km 
 
Bouwjaar: 2006
 
Brandstof: Diesel

Prijs € 17.750

apk 
accu’s
airco service
banden
onderhoudsbeurten

uitlaten
remmen
carwash
motorbrandstoffen
 

Type: Suzuki Wagon R 
1.3 5DR GLX AUT4

Km. stand: 38.589 km

Bouwjaar: 2005  

Prijs:  € 7.500

Ook het adres voor 
verkoop, 

inkoop en 
onderhoud van campers. 

Ruime keus!

www.rooyseautobedrijven.nl

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

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

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

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

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

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

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

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Type: Audi A6 
2.4 Avant 
Automaat Tiptronic
Bouwjaar:2005
Km.stand:131.222 km

Prijs:€ 20.000   

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

Seat Ibiza 1.2 club airco
Bouwjaar: 2010
Km stand: 10.835
Brandstof: Benzine

Prijs: € 10.950

Nissan Note 1.4
First Note
December 2006
86.000 km

Voor € 7.950,-

Nu tot 1 juli 2012. 
Voor de snelle beslisser!

Actieprijs 
vanaf €11.995,-

Vanaf 1 juli €13.495,-



Woensdag 27 juni 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 19
Vaktechniek en beleving onderscheiden 
Hoepelman Kappers

advertorial

De deur staat altijd open bij Hoe-
pelman Kappers. Het liefst let-
terlijk en figuurlijk. Daar streeft 
eigenaar Patrick Janssen naar. 
Hoepelman Kappers bestaat uit 
vijftien kapperszaken in de regio. 
Patrick springt de laatste maan-
den bij in de vestiging in Sint-Oe-
denrode. Samen met kapsters Sa-
bien en Rosanne maakt hij het de 
klanten naar hun zin. “De mensen 
kunnen zich overal laten knippen. 
Daarom moeten we ons onder-
scheiden”, aldus Patrick. 

Hoepelman Kappers zit alweer vier 
jaar in Sint-Oedenrode. De laatste 
maanden gaat het crescendo met 
de zaak. Dat is sinds Patrick met 
regelmaat zijn gezicht laat zien. 
“Het is niet dat ik zo geweldig ben, 
maar ik denk dat veel klanten het 
prettig vinden als ze door een man 
worden geknipt. We zijn de enige 
kapperszaak in Rooi met een man 
in het team. Bij bijna ieder filiaal 
van Hoepelman werkt een man. 
Dat is onderscheidend”, glimlacht 
de knippende eigenaar.  Kappers 
en kapsters worden binnen twee 

jaar door Hoepelman zelf klaarge-
stoomd voor het vak. Tijdens de 
opleiding krijgen ze fundamentele 
basisprincipes mee als gastvrijheid 
en servicegerichtheid. Ieder filiaal 
werkt volgens hetzelfde principe 
en dat werpt haar vruchten af. 

Dat de kappersketen niet stil zit 
blijkt uit het volgende. Sinds kort 
kunt u online uw afspraak inplan-
nen. Patrick: “We hebben een sys-
teem opgezet waarbij u online uw 
gegevens kunt bekijken/wijzigen 
en zelfs afspraken kunt maken. 
Om gebruik te kunnen maken van 
deze dienst dient u echter wel uw 
e-mailadres bij ons bekend te ma-
ken. Dit kunt u simpel doen door 
ons een mail te sturen op sintoe-
denrode@hoepelmankappers.nl 
met daarin uw klantpasnummer 
en het filiaal dat u doorgaans be-
zoekt. U krijgt dan vanzelf bericht 
als de dienst beschikbaar is. Vanuit 
thuis kunt u kijken of uw favoriete 
kapper of kapster tijd heeft op een 
voor u geschikt moment.”

Kent u dat gevoel dat u graag uw 

haar zou willen kleuren bij een 
kapper, maar eigenlijk bang bent 
voor wat u moet betalen? Met de 
kleurpakketten van Hoepelman 
Kappers is dat van de baan. U kunt 
zelf aan de hand van de lengte van 
uw haar vooraf bekijken welke 
prijs u betaalt voor het kleuren 
van uw haar. Dit geldt alleen voor 
een volledige verandering van de 
kleuring. Wanneer u een volledige 
nieuwe kleur wilt met high- of 
lowlights zijn er kleurpakketten 
van toepassing. Kijk maar eens op 
www.hoepelmankappers.nl. In-
dien u gebruik maakt van een 
kleurpakket ontvangt u altijd 15% 
korting op een kleurverzorgend 
product. 

Openingstijden: 
Maandag – Gesloten 
Dinsdag tot en met donderdag - 
09:00 – 17:00 uur. 
Vrijdag - 09:00 – 19:00 uur. 
Zaterdag - 09:00 – 16:00 uur. 
Borchgrave 11, 
5492 AT Sint Oedenrode. 
Tel: 0413-478991  

De deur staat altijd open bij Rosanna (l), 
Patrick en Sabien van Hoepelman Kappers

Zomerconcerten Smitsorgel 
Sint-Oedenrode
In de reeks van zomerconcerten op 
de zaterdagen (in juli en augustus) 
vindt zaterdagmiddag 30 juni a.s. 
het eerste orgelconcert plaats. Het 
monumentale Smitsorgel (1839) 
wordt op deze middag bespeeld 
door Axel Wenstedt. Verder wordt 
aan dit concert medewerking ver-
leend door Jo Hennen, sopraan- 
alt- en tenorsaxofonist en dichter 
Julius Dreyfsandt zu Schlamm.

Axel Wenstedt, bekend in Sint-
Oedenrode als (voormalig) huis-
arts, speelt ruim 30 jaar orgel en 
klavecimbel. Hij speelde bij diverse 
regionale koren en orkesten als 
continuospeler. Ook voor de ko-
mende tijd geeft hij diverse uitvoe-
ringen, in uiteenlopende plaatsen 
van Brugge tot Deventer. Axel 
Wenstedt is bovendien een en-
thousiast en gewaardeerd lid van 
de muziekcommissie van dit Smits-
orgel.

Jo Hennen studeerde aan het 
conservatorium in Maastricht, 
saxofoon, piano en schoolmuziek 
met bijvakken lichte muziek. Hij 
speelt cello en saxofoon in o.a. het 
Symfonie Orkest Eindhoven. Hij 
is thans werkzaam als saxofoon-
docent en ensembleleider bij het 
Meierijs Instituut voor Kunstedu-
catie (MIK)

Julius Dreyfsandt zu Schlamm, ook 
geen onbekende in Sint-Oeden-
rode, laat zich in zijn poëzie vaak 

inspireren door muziek. Voor dit 
programma zijn de bijpassende 
gedichten van hem uitgezocht of 
gemaakt. Hij raakte al zeer vroeg 
geïnteresseerd in filosofie, psycho-
logie en religie en kwam als maat-
schappelijk werker in aanraking 
met vele facetten van het bestaan. 
Ontmoetingen met mensen en de 
eigen levenservaringen dwongen 
hem antwoorden te zoeken op de 
vragen die uit het menselijk be-
staan kunnen voortvloeien. Pas op 
latere leeftijd heeft hij deze erva-
ringen en vragen verwoord in zijn 
gedichten. Zijn liefde voor de Duit-
se taal was aanleiding voor hem 
om een aantal van zijn gedichten 
te vertalen in het Duits.

De muziek bij dit zeer gevarieer-
de programma is van Unico Wil-
helm van Wassenaer, GP Cima, 
C.Ph.E.Bach, J.S.Bach, J.Cage, Ryo 
Noda, J.J.Froberger, J.Ph.Rameau.

Het concert vindt plaats in de H. 
Martinuskerk aan het Kerkplein 
in Sint-Oedenrode en begint om 
15.30 uur. Het is gratis toeganke-
lijk. Na afloop (± 16.30 uur) is het 
mogelijk, om ter ondersteuning in 
de kosten van het orgel, een gift te 
doen in een mandje bij de uitgang 
van de kerk.

Uitgebreidere informatie over de 
muziek tijdens dit concert vindt u 
op de website: www.sintmartinus-
parochie/smitsorgel/concerten.

3 gangen keuze menu voor € 37.50 
(kijk op www.ladolcevita-son.nl en reserveer)

Mei en Juni op, dinsdag woensdag en 
donderdag 3 gangen keuzen menu voor 

€ 32.50 

La Dolce Vita | Kanaalstraat 1a - 5691 NA Son | 0499 474 087
Maandag Gesloten | www.ladolcevita-son.nl

La Dolce Vita
De betere Italiaan! 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Twee ondernemers maken tafel voor Starterscollectief

Daar staat hij dan, in de nieuwe 
ontvangstruimte van Campus 
Fioretti. De thuisbasis van het 
Starterscollectief. Een prachtige 
grote tafel, ontworpen door Ralph 
Janssen van By Ralph en meubel-

maker Cees van Heist. Zonder er 
ook maar iets voor te rekenen, 
vervaardigden zij samen het meu-
belstuk.

Ralph Janssen is van huis uit archi-

tect. Dat hij veel meer kan, blijkt 
wel uit de uiteindelijke totstandko-
ming van de tafel. Onlangs startte 
het bestuurslid van het Rooise 
Starterscollectief By Ralph. Een 
bedrijf dat zich bezig houdt met 
het ontwerp van meubelen. De 
opdracht voor het tekenen van de 
tafel legde hij zichzelf op. Het Star-
terscollectief zocht nog een grote 
tafel voor de ontvangstruimte en 
die kon Ralph wel verzorgen.
Niet alleen natuurlijk, want hij 
maakt ze immers niet. Daarom 
belde hij met Cees van Heist. Sinds 
september is hij eigenaar van het 
gelijknamige bedrijf dat meubels 
maakt. Zijn stijl is nu al uniek en 
uiterst stijlvol te noemen. Cees wil-
de graag meewerken, ze kropen 
bij elkaar en het resultaat mag er 
wezen. Voor de toekomst hebben 
Cees en Ralph het idee om nog 
meer projecten samen aan te pak-
ken. 

Aankomende vrijdag is de officiële 
opening van Campus Fioretti. Dat 
is direct een uitgelezen mogelijk-
heid om het meubelstuk te bekij-
ken. 

Ralph Janssen (r) en Cees van Heist (l) op de 
tafel die ze geheel kosteloos hebben gemaakt.
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Sint Oedenrode open:
Dinsdag & vrijdag van 12.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 09.00 - 17.00 uur

In Eindhoven ook iedere

zondag open!

Tuinmeubels + binnenmeubels uit eigen import. NERGENS GOEDKOPER!

OOK MAATWERK ZONDER 
MEERPRIJS !!!  

Wij maken ieder meubel op maat zonder 
dat u hier extra voor betaald

tuinmeubels en binnen 
meubels uit eigen import, 

nergens goedkoper!!! 
WEKELIJKS SPECTACULAIRE 

AANBIEDINGEN !!!

SANUR TVKAST
140x40x52cm  €449,-160x40x52cm  €499,-180x40x52cm  €569,-

TUINBANK + BLOKSTOEL  €79,-

180x90cm  €459,-
200x100cm  €489,-
240x100cm  €629,-
260x100cm  €699,- etc.

CUENOS WICKER ARMCHAIR  €129,-
INCL. KUSSEN

WICKER STAPELSTOEL  €89,-
INCL. KUSSEN 

GRUTTERSKAST 
220x55/35x220cm  €1399,-

TEAKHOUTEN

SCHOMMELBANK  €649,-

Meubelstunter Sint-Oedenrode: Eerschotsestraat 72e tel: 06-50936121
Dinsdag en Vrijdag van 12-17 uur en Zaterdag van 9-17 uur

Meubelstunter Eindhoven: Leenderweg 277e tel: 040 202 72 48 www.meubel-stunter.nl 
Openingstijden: 6 dagen per week open. OOK ELKE ZONDAG OPEN VAN 12-17 UUR!!!

TEAKHOUTEN EETKAMERTAFELS IN NIEUW EN GEBRUIKT HOUT:Enkele prijsvoorbeelden:180x90cm  €459,-200x100cm  €489,-240x100cm  €629,-
260x100cm  €699,-
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KBO: Dagtocht naar Elburg, 
woensdag 25 juli
Met deze mooie tocht gaan we 
de gezondheidstoer op. We rijden 
eerst over de mooie Veluwe. Daar-
na krijgen we een rondleiding in 
de tuinen van A. Vogel door hun 
eigen gidsen.Vervolgens gaan we 
varen op het Veluwemeer onder 
het genot van een lekkere koffieta-
fel. Eten en genieten! Als dat niet 
gezond is? Tot slot hebben we nog 
vrije tijd om het stadje Elburg op 
onze eigen manier te bezichtigen.

De tuinen van Dr. Vogel.  
Begin jaren vijftig van de twintigste 
eeuw verbleef Alfred Vogel (1902-
1996) enige tijd bij de Sioux-india-
nen in Noord-Amerika. Hij leerde 
hoe deze oorspronkelijke inwoners 
van Amerika de krachten van de 
natuur aanwenden voor hun ge-
zondheid. Zo leert hij de kennis 
over de geneeskrachtige plant die 
zo belangrijk zou worden: de rode 
zonnehoed (lat.: Echinacea purpu-

rea). Vogel neemt het waardevolle 
geschenk mee terug naar Zwit-
serland, kweekt de zaden op en 
oogst de Echinaforce eruit. Het is 
een homeopathisch geneesmiddel 
dat helpt bij onvoldoende weer-
stand tegen, griep en verkoudheid.  
Deze dagtocht kost € 60.00 p.p. 
Ook niet leden kunnen inschrij-
ven* Voor 4 juli a.s. € 60.00 over-
maken t.n.v. penningmeester KBO 
Rooi, Rek.nr. 1382. 18.145.

Wat krijgt u hiervoor? 
08.30 u. vertrek v.a. de Markt,  Sint-
Oedenrode, Koffie met gebak op 
de Veluwe, Bezoek aan de tuinen 
van Dr. A. Vogel (met gids), Boot-
tocht Veluwemeer 1.45 uur (incl. 
Koffietafel met kroket), Bezoek en 
vrije tijd in historische stad Elburg, 3 
gangen diner in Hoenderloo, Rond 
21.00 uur weer terug op de markt 
in Rooi. Niet leden kunnen mee als 
er ruimte over in de bus.                                                                 

Cloud Event van Drie-O Automatisering B.V. 
succesvol verlopen

Een toepasselijke locatie, een 
hoog opkomstpercentage en posi-
tieve reacties van bezoekers wij-
zen erop dat het Cloud Event van 
Drie-O op 19 juni jl. succesvol is 
verlopen. 

De bezoekers werden verwelkomd 

in het gloednieuwe datacenter van 
Interconnect te Eindhoven waar 
hen presentaties van een viertal 
sprekers stond te wachten. De di-
versiteit was groot met onderwer-
pen als de rol van het datacenter 
in de cloud, praktijkvoorbeelden 
binnen het MKB en het onderwijs, 

back-up online en Exact Globe 
Next.

Niels Tekke van Meerkat B.V. was 
de spreekmeester van de dag en 
praatte het programma aan elkaar. 
Dit zorgde voor veel interactie met 
het publiek en de nodige dosis hu-
mor gedurende het gehele event.

Na afloop van de presentaties was 
het mogelijk deel te nemen aan 
een rondleiding door het datacen-
ter. Hier werd veelvuldig gebruik 
van gemaakt en droeg bij aan het 
doel van Drie-O Automatisering 
om de bezoekers duidelijk te ma-
ken wat de cloud nu eigenlijk is. 

Het event werd besloten met een 
hapje en een drankje waarbij de 
gedachten over “ondernemen in 
de Cloud” werden uitgewisseld. 
Hiermee lijkt het doel van Drie-O 
Automatisering te zijn bereikt. 

Bezoekers van het Cloud Event werden 
rondgeleid in het datacenter

Nieuwe expositie Robert Pothecary in galerie 
De Bunders

Veel mensen herinneren zich vast 
nog wel de idyllische plek van 
Galerie De Bunders, in het bui-
tengebied, aan de Bunderdreef 2 
in Boskant (St Oedenrode). Ro-
bert Pothecary exposeerde hier als 

vaste kunstenaar.

Na een periode van sluiting gaat 
de galerie in de maand juli aan-
staande weer open met presenta-
tie van een nieuwe expositie van 

Robert Pothecary. Het thema van 
zijn nieuwe expositie gaat over zijn 
zoektocht naar de oorsprong van 
de mensheid en de mythologie. 
Erg opvallend bijvoorbeeld is een 
groot werk van de wandeltocht 
van de kunstenaar binnen de Ca-
mino de Santiago waarbij hij deel-
genoot was van een storm over de 
Franse stad Reims.

ToPe is gastexposant met beelden 
van diverse materialen, deels gevon-
den in de natuur of in vergeten werk-
plaatsen. Zijn expositie presenteert 
zijn 25-jarig jubileum als kunstenaar.
Het is bovendien mogelijk om –
gewapend met eigen schilders-
spullen- binnen of buiten aan je 
eigen schilderij te werken tijdens 
de openingstijden en met beperkte 
begeleiding door Pothecary (kos-
ten: € 25/dag). Open: 1 juli tot en 
met 29 juli, Donderdag en vrijdag: 
9 – 17 uur, Zaterdag en zondag: 
13 – 17 uur. De Engelse tea room 
blijft gesloten, maar er is wel thee 
en koffie verkrijgbaar.

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Varen met een eigen gebouwd vlot
Dat is een hele opgave! De scouts 
van Scouting Rooi beleefden af-
gelopen zaterdag een actieve en 
leuke dag. Om negen uur ’s mor-
gens begonnen ze in Nijnsel met 
het bouwen van een eigen vlot. 
Een paar uur lang was het knopen, 
passen en meten. Samenwerking 

staat daarbij centraal. Uiteindelijk 
lukte het de verschillende teams 
om een goed drijvend vlot te ma-
ken. Ze gingen te water en voeren 
richting Rooi. Na een gezellige 
tocht van twee uur kwamen ze 
aan. Om 17.30 uur waren de laat-
ste klaar.

Uw aUto 
weer als 

nieUw!

Van € 160,00

nu tot 15 juli

€ 125,00

wassen
Polijsten

Poetsen binnen/buiten  
Bekleding diepstomen

lederbehandeling
Motor reininging 

(in overleg)

Handelsweg 11a | 5492 NL | Sint Oedenrode | 0413 - 47 61 98 | 06 - 20 30 81 05
www.carcleaningvanlaarhoven.nl | info@carcleaningvanlaarhoven.nl

wegens sUcces 
actie Verlengt 

tot 15 jUli
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Laatbloeier komt toch op juiste benen terecht

Als paarden drie jaar zijn, zijn ze 
al tot flinke wasdom gekomen. 
Butterfly was dat nog niet. In het 
derde levensjaar was het een po-
nyachtige merrie, nog lang niet 
rijp voor de stamboekkeuring. Tot 
overmaat van ramp kreeg ‘Fly’ 
een jaar later een zoolzweer in 
haar voet die uiteindelijk  uitbrak 
naar de bovenkant van de hoef.  
Daardoor liet een groot deel van 
de hoefwand los. Een zware aan-
doening die de merrie verder te-
rugwierp in haar ontwikkeling. Ze 

herstelde langzaam maar 
zeker. Pas vorig jaar juni 
ging Fly naar de keuring. 
Hoewel veel later dan nor-
maal, blijkt het een bij-
zonder paard.

Ans van Schijndel uit Sint-
Oedenrode is samen met 
haar vrouw Miranda eigenaresse 
van Fly. Ans groeide op tussen de 
paarden. Ze is verzot op de dieren. 
Fly fokte ze zelf. Samen hadden 
de paardenliefhebsters het te doen 

met de onfortuinlijke Fly. De mer-
rie heeft veel pech gehad. Toen 
het paard vorig jaar sterk uit de 
sterkeuring kwam waren Ans en 
Miranda dan ook in de zevende 
hemel. Ans: “We brachten haar 
in Oirschot naar de keuring voor 
het stamboek. We verwachtten er 
niet al teveel van. Toch werd ze de 
beste op zaterdag. We waren zeer 
blij verrast!” Tijdens een dergelijke 
keuring let de jury op exterieur, de 
manier van lopen en de uitstraling 
van het paard. Inspecteur Toine 
Hoefs vertelt: “Het is een merrie 
met veel ras, een mooie voorhand 
en een sterke bovenlijn. In bewe-
ging viel ze op met veel kracht 
vanuit het achterbeen en een goed 
lichaamsgebruik. Voor de draf 
kreeg ze 85 punten, voor de hou-

ding liet ze 80 noteren.”
De merrie werd uitgenodigd voor 
de volgende stap: de centrale mer-
riekeuring in Veghel. Daar stond 
Fly op de derde plaats en werd 

voorlopig keur. Opmerking van de 
jury: ‘Butterfly mag iets meer for-
maat hebben maar in beweging 
waardeert de merrie zich enorm 
op’. Een kritiekpunt dat Ans volko-
men begrijpt. 
Daarna werd het tijd om Fly op te 
leiden voor de IBOP (Individueel 
Bruikbaarheid Onderzoek Paar-
den). Immers, als ze het predi-
caat ‘definitief keur’ wilde halen, 
moest ze slagen voor deze test. De 
IBOP voor dressuurgerichte mer-
ries is bedoeld om inzicht te krij-
gen in de natuurlijke aanleg van 
een paard voor de dressuursport. 
De IBOP is een ééndaagse test, 
waarbij de merrie door een eigen 
ruiter wordt voorgereden. Ans en 
Miranda hebben Fly voor de IBOP 
laten opleiden door José van Haa-
ren. Eigenaresse van stal de Mor-
telhoeve, sinds kort gevestigd in 
Sint-Oedenrode. Binnen de relatief 
korte voorbereidingstijd heeft Jose 
het toch voor elkaar gekregen om 
met Fly de mooie score van 78,5 
punt te halen. Ruim voldoende om 
te slagen.

Ans: “Voordat we Fly naar José 
brachten, hebben we haar onder-
worpen aan een röntgenologisch 
onderzoek. Ze slaagde met vlag en 
wimpel en kreeg het PROK (Pro-
ject Röntgenologisch Onderzoek 
KWPN) certificaat. Nu hoort ze 
voortaan bij de groep elite mer-
ries. Dressuur gefokte keurmerries 

krijgen het predicaat elite als zij 
ook het PROK-predicaat hebben 
en dus voldoen aan de röntgeno-
logische eisen van het KWPN. Het 
elitepredicaat is voor een merrie 
het hoogst haalbare op het gebied 
van exterieur en gezondheid. Een 
merrie met deze erenaam behoort 
tot een selecte groep zeer kwali-
teitsvolle merries. Een fokker met 
een elitemerrie heeft een gezonde 
merrie, met een bovengemiddeld 
goed exterieur en aanleg voor de 
dressuursport, aldus het KWPN.

Door al deze titels is het CV van Fly 
inmiddels indrukwekkend. José: 
“Het is een gezond paard met 
veel toekomst. Rijtechnisch staat 
ze aan het begin van haar carrière 
en moet ze dus nog veel leren. Ze 
wordt nu opgeleid voor de klasse Z 
dressuur. Als ze in de klasse Z dres-
suur een winstpunt behaald krijgt 
Fly ook nog het sportpredicaat. 
Dat is nog een hele lange weg te 
gaan. Ze gaat binnenkort voor het 
eerst op concours.”

Wie had dat gedacht. Met drie jaar 
te klein, met vier jaar zwaar ge-
blesseerd en dan toch nog al deze 
eretitels binnen slepen. Wie weet 
gaan we er nog veel van horen. 
Ans en Miranda hebben nog laten 
weten dat Butterfly dit jaar gedekt 
gaat worden, dus hopelijk volgend 
jaar een mooi veulen aan de voet 
van de hengst Everdale.

José van Haaren (l), Butterfly 
en Ans van Schijndel

Butterfly in volle glorie

Peter van Beeck draagt stomerij over aan Marieke van Weert

“Het contact met mijn klanten ga ik het meeste missen”

Zoals een bioloog alles weet over 
bloemen en planten is Peter van 
Beeck een wandelende encyclo-
pedie wanneer het gaat over stof-
fen. Hij weet ze allemaal te onder-
scheiden en nog veel moeilijker, 
hij weet precies hoe hij ze moet 
behandelen als er een bepaalde 
vlek in zit. De 68-jarige onderne-
mer zit al bijna 55 jaar in het vak. 
24 Jaar geleden begon hij een ei-
gen zaak. Vanaf zaterdag draagt 
hij Van Beeck stomerij over aan 
Marieke van Weert.

“Dat zal wel even wennen zijn”, 
zegt Peter, die er absoluut niet uit 
ziet als 68. Hij oogt meer als een 
eind-vijftiger die nog een aantal 
jaartjes door mag stomen. “Zater-
dag is mijn laatste dag hier en dat 
is een raar gevoel. Ik was hier de 
afgelopen jaren vrijwel iedere dag 
te vinden. Het contact met mijn 
klanten zal ik het meeste gaan mis-
sen. Met een flink aantal heb ik 

toch een vaste band opgebouwd.” 
Peter leerde het vak van zijn vader, 
die een wasserij had in Helmond. 
Toen Peter uit dienst kwam leerde 
hij stomen. Zo liep hij onder an-
dere een half jaar stage in Tilburg. 
Daarna begon hij samen met Mie-
ke een stomerij in Sint-Oedenrode. 
Een winkel die door de jaren heen 
een geweldige naam heeft op-
gebouwd. Zowel in Rooi als in de 
dorpen eromheen. Peter: “Daarom 
neem ik ook vol trots afscheid. Ik 
ben 65 geweest en moet reëel zijn. 
Het is tijd om de volgende genera-
tie de kans te geven.”

Marieke van Weert, een jongeda-
me uit Sint-Oedenrode, zal het roer 
over nemen. “Tien jaar geleden 
ben ik hier begonnen”, blikt Ma-
rieke terug. “Ik zag een advertentie 
staan, reageerde en mocht meteen 
beginnen. Ik wist helemaal niets! 
Daarom volgde ik een cursus, maar 
het meest leer je nog steeds in de 

praktijk. Het was een flinke klus om 
al die stoffen uit elkaar te houden. 
Nog steeds moet je dat goed bij-
houden, want de ontwikkelingen 
gaan snel.” Heeft haar leermeester 
nog een wijze les meegegeven? 
“Jazeker”, zegt Marieke, wiens 
familie ook erg enthousiast is over 
de overname. “Blijf altijd eerlijk en 
open naar de klanten.”   

Zaterdag 30 juni zal de laatste dag 
worden in de winkel. Daarna dra-
gen Peter en Mieke de zaak, naar 
eigen zeggen, met gerust hart over 
aan hun pupil in wie zij het volste 
vertrouwen hebben. “Met beide 
families zullen we er een borrel 
op drinken, maar we houden het 
bescheiden. Ik ga genieten van 
mijn vrije tijd. Ik heb nog genoeg 
te hobbyen”, glimlacht Peter. Voor 
de klanten verandert er niets. Al-
les blijft hetzelfde. “Voorlopig wel 
tenminste”, aldus Marieke. “We 
zien wel wat de tijd ons brengt.” 

Peter van Beeck en zijn opvolgster 
Marieke van Weert voor in de zaak 

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

Het is net zo lang als 
het breed is, 
dus vierkant

Een opbergmeubel,
heel functioneel en 

praktisch

verf behang
& woondecoratie

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

10% korting 
Hermadix dekkende en 

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

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

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

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Eetkamer stoelen vanaf € 95,- Ruime keuze uit vele modellen.Italiaans design stoelen vanaf € 35,-

De Buizerd
Op de foto deze keer een buizerd, in 
het latijn buteo buteo. Hier een don-
ker exemplaar. Ook bonte en bijna 
witte exemplaren komen regelmatig 
voor. Buteo buteo is de meest voor-
komende roofvogel in Nederland en 
gemakkelijk waar te nemen. Door 
zijn omvang (vleugelspanwijdte 
ruim een meter) en zijn levenswijze 
valt hij op. Je ziet ze in de zomer 
vaak hoog in de lucht zweven, om 
prooi te zoeken, maar ook gewoon 
voor de fun. Dan hoor je ze naar el-
kaar roepen met een miauwend ge-
luid. Uit noordelijke streken komen 
er hier veel om te overwinteren. Je 
ziet ze dan vaak op paaltjes langs 
de weg, soms met een vrijwel vaste 
regelmaat. Reden hiervoor zijn de 
veldmuizen in de wegberm.
 
De buizerd was 40 jaar geleden 
een uiterst zeldzame verschijning 
geworden door het veelvuldig 
gebruik in de land- en tuinbouw 
van gechloreerde koolwaterstof-
fen zoals DDT en aanverwante 
bestrijdingsmiddelen. Deze biolo-
gisch slecht afbreekbare gifstoffen 

hoopten zich op in het lichaam van 
roofvogels (en uiteraard ook in de 

mens). De vogels zelf overleefden 
dit uiteindelijk niet en de eieren 
kwamen niet meer uit. De overheid 
heeft het gebruik van deze gifstof-
fen verboden. Met resultaat, want 
de buizerd doet het weer goed. 

Veldmuizen zijn de voornaamste 
voedselbron, naast ander klein 
gedierte (mollen, spitsmuizen, rat-
ten, kikkers, slakken). Verder in 
het voorjaar allerlei jong kleinwild 
zoals  konijnen, jonge hazen, een-
den- en fazantenkuikens. Die zien 
we eigenlijk liever groot worden 
en hebben we graag zelf in de pot. 
De nesten zijn enorme takkenbos-
sen in een hoge boom, bij voorkeur 
op een afgelegen plaats of in een 
bos. Zonder verstoring wordt het 
nest  meerdere jaren gebruikt. In 
het voorjaar, wanneer er jongen 
zijn, is het nest voor een geoefende 
waarnemer wel te vinden. De vo-
gels jagen in de buurt en vliegen 
er met regelmaat naar toe. Ook in 
onze gemeente is de buizerd het 
hele jaar door te zien en zijn er ieder 
jaar flink wat bewoonde nesten. 

Heemnatuurgroep: wandeling 
Eerdse Bergen - Vlagheide
Woensdagavond 4 juli maken 
we een wandeling door Eerdse 
Bergen - Vlagheide. De Eerdse 
Bergen zijn een restant van een 
historische, lange, door de natuur 
gevormde duinenrij. Het begin 
ervan lag aan de Dommel nabij 
Wolfswinkel en strekte zich uit 
via de voormalige Everse Bergen 
en Koevering naar de voormalige 
en beruchte D’n Berg in Schijn-
del, ongeveer waar tegenwoordig 
Industrieterreinen Duin 1 en 2 
zijn. De duinenrij eindigde in een 
langgerekte zandtong waar, op de 
punt daarvan de Schijndelse Sint-
Servatiuskerk is gebouwd.

Het stuifzandgebied van de Eerdse 

Bergen is met eikenhakhout vast-
gelegd. In de loop der jaren is het 
voor een deel afgegraven. Het res-
tant is nog 9 hectare.Er zijn eeu-
wenoude grillig gevormde eiken-
stobben te vinden. Ook groeit er 
de zeldzame Eikvaren. Middenin 
het gebied ligt een interessant hei-
develdje.

Het vertrek voor deze zomer-
avondwandeling is om 19.00 uur 
vanaf de markt. Parkeren doen 
we langs de berm van Vlagheide, 
gelegen tussen de plas van Fam. 
Gloudemans en het buurtschap 
De Kuilen. Iedereen, dus ook niét 
leden, zijn als vanouds van harte 
welkom.

Oldtimerrit Rondje Rooi op en 
neer naar België 
De oldtimerrit Rondje Rooi van dit 
jaar staat geheel in het teken van 
het tienjarig jubileum en de deel-
nemers kunnen rekenen op een 
extra mooie tocht, dwars door De 
Kempen richting België. Vanaf 9.00 
uur wordt er verzameld op het ter-
rein achter de Vresselse Hut aan de 
Vresselseweg. De eerste auto’s ver-
trekken daar vanaf 10.30 uur. Uiter-
aard zijn belangstellenden welkom 
om de oldtimers en klassiekers bij 
de startplaats te bekijken. Rond 
11.00 uur vertrekken de laatste old-
timers. De finish vindt plaats bij ‘de 

Vriendschap’ in Boskant.

Inschrijven
Uiteraard is het mogelijk dat nieu-
we deelnemers zich inschrijven. 
Dat kan nog tussen 9.00 en 10.00 
uur aan de start. Echter: Het aantal 
herinneringsschildjes kent dit jaar  
een maximum van 180. Voorin-
schrijving kan via het secretariaat 
0413- 479847 of via e-mail: fam-
mabesoone@onsbrabantnet.nl 
Het inschrijfgeld bedraagt dit jaar 
€ 15,00 per deelnemende auto, 
ongeacht het aantal inzittenden.

Zondag 1 juli 2012

Jubileumrit 
Rondje Rooi

Wij bedanken onze 
hoofdsponsor

De Rooyse 

Autobedrijven

En onze sponsors:
Rene v.d. Laar Makelaar

Auto Christiano
Van Acht Koel en 

Vriesopslag
De Vriendschap Boskant

Lambert Autoschade

Wekelijks puilt mijn brievenbus uit met folders van bouwmarkten. Praxis, 
Gamma, Karwei, Hubo, Fixet, verfhandel de Spat, kozijnbedrijf de toch-
tende Kier etc…  want je huis is blijkbaar nooit af. Als ongediplomeerd en 
volstrekt onhandig knutselaar voel ik mij behoorlijk minderwaardig. Als ik 
de folders moet geloven is het een fluitje van een (euro)cent om je lek-
kende dak te repareren, je keukenkastjes te vervangen, om zelf een knusse 
gashaard met echte vlammen aan te leggen, dimmers op de elektrische 
installatie te monteren, een dakkapel te maken … want je huis is immers 
nooit af. Het lijkt er op dat de doe-het-zelvende Nederlander nu ook graag 
zelf aan zijn hypotheek wil gaan knutselen… want je huis is misschien toch 
een keer af. 
Waarom zouden we hypotheekadvieskosten betalen als we het net zo 
goed zelf kunnen? Afgezien van de schoorsteenbrand en bijbehorende 
waterschade is het zelf aanleggen van de open haard best goed gegaan. 
Het huis is niet afgebrand en zo is het huis inderdaad toch nooit af… 
Bureau Intomarkt GFK heeft onderzoek gedaan naar de belangstelling 
van consumenten betreffende hypotheekadvies. Het onderzoek werd 
gepresenteerd op het congres van de Erkende Hypotheekadviseurs. Wat 
zullen ze geschrokken  zijn daar van deze conclusies: Grote groepen van 
consumenten hebben een gebrekkige kennis van  financiële producten. 
Zij overschatten daarbij hun kennis over financiële constructies. Zonder 
kennis over de tarieven is er een sterke voorkeur bij consumenten voor 
persoonlijk advies (40% tegen slechts 11% die kiest voor doe-het-zelven). 
De meerderheid kiest voor advisering vanwege het ‘veilige gevoel’. Nadat 
de prijs van het advies aan de orde is gekomen verandert de keuze echter 
radicaal. 46% van de ondervraagden verandert van mening. De voorkeur 
voor doe-het-zelven neemt van 11% toe tot maar liefst 28%. De voorkeur 
voor advies halveert! Laten we eens lekker zelf gaan knutselen aan de 
hypotheek; zo moeilijk kan het allemaal niet zijn. 
Is dit het einde voor het vak van de hypotheekadviseur? Ik denk van niet. 
Overal waar ondeskundig geklust wordt, gebeuren ongelukjes. Oeps, per 
ongeluk een waterleiding doorboort….. en de gemaakte schade moet 
toch gerepareerd worden. Oeps, per ongeluk een fiscale vrijstelling gene-
geerd…………en de schade moet toch gerepareerd worden. Toch maar even 
meneer de hypotheekreparateur bellen, je hypotheek is immers nooit af. 

Reacties kunt u sturen naar redactie@demooirooikrant.nl

Geldzaken nuchter bekeken

De Doe-Het-Zelf Hypotheek?  

Financiele column door:
Frank van Putten

Foto: Jan Ebbenn

De nieuwe collectie van 
2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

De volgenDe merken vinD u 
o.a. in onze winkel: 

4-SeaSonS, Borek, GloSter, kettler, 
traditional teak, FermoB, emU, 

WeBer en oUtdoor CheF.

Volop 
aanbiedingen 

Voor de 
thuisblijVers

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?
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Op kostschool leer je alles eten. Iets van die strekking heb ik al eens eerder 
geschreven, en dat kan nooit iets positiefs zijn geweest. Op De Ruwen-
berg was het natuurlijk janken met de pet, met sporadisch een sprankje 
zonneschijn in de overigens zwaar bewolkte en ondefiniëerbare voedsel-
verschaffingen. Af en toe leek het er op of ze alles maar bij elkaar flikker-
den, of de resten van de vorige dag op een andere manier maskeerden. 
Kregen we vanillevla met daarin restjes watergruwel of stampot met de 
snotgare monsterspruiten, die de dag ervoor massaal naar de keuken te-
ruggingen. Nee, het leven moest ons zo onaangenaam mogelijk worden 
gemaakt, en daarvoor moesten wij bovendien de Heer elke ochtend in de 
koude kapel uitbundig danken.
De Jezuïeten hadden het wat dat betreft ietsje beter voor mekaar: De paters 
genoten hun maaltijd in een, van onze eetzaal gescheiden, ruimte waarop 
wij toch enig zicht hadden  en waardoor er veelvuldig werd getwijfeld of 
zij wel hetzelfde kregen als wij. Er waren natuurlijk wise-guys die claimden 
goede contacten met de keuken te hebben – ja, ze wisten wél altijd wat we 
aten – en die beweerden dat de Godsdienaars wel degelijk iets anders kre-
gen voorgeschoteld. Wij vroegen het aan de “nymphen”, de (alleenstaan-
de) vrouwen die ons bedienden en die onze kamers schoonhielden, maar die 
lieten nooit iets los, streng geïnstrueerd als ze waren om welk contact dan 
ook met ons te mijden. Dat werd ons wel makkelijk gemaakt, want ze waren 
geselecteerd op lelijkheid, ja, zelfs zó foeilelijk dat velen van ons ze niet eens 
durfden aankijken, bang om daarna slecht te slapen. Slechts één van hen, 
een zekere Angelique, kon er net mee door. Ze droeg trouwens altijd van 
die strakke wollen truitjes met daaronder een vooruitpriemende punt-beha, 
en dat leidde af en toe tot wilde fantasieën bij sommigen onder ons. In ieder 
geval kon je niet zeggen dat het eten niet te verteren was, los van de rare 
drillerige plakjes snijvlees, en af en toe was er zelfs friet of nasi, natuurlijk 
altijd te weinig. En voor wie tussendoor honger of trek kreeg stond er in het 
hoofdgebouw altijd een zak witbrood en een pot appelstroop klaar, zonder 
boter. Da’s toch iets anders dan frisdrank en chips als tussendoortje…..
Later, in mijn studententijd, hing ik bijna dagelijks met mijn moeder aan 
de telefoon. “Moeder, hoe maak je die hachée?”, en dan legde ze me 
geduldig en stapsgewijs haar versie van het gerecht uit. En zo heb ik een 
beetje leren koken en kwamen mijn studievrienden graag bij mij op de 
kamer. Maar als we geen zin hadden om te kokkerellen waren we aan-
gewezen op de “Mensa”, de onvermijdelijke studentenvreetschuur met 
de dampende gaarkeuken. Wij kwamen bijna alleen maar als er, ook hier 
weer, friet of nasi op het menu stond (dat werd wekelijks gepubliceerd). 
Maar er waren veel vaste gasten, van die beroeps-spaajers zoals “Wie-
belkont”, wiens billen op en neer drilden als hij voor de derde keer ging 
bijhalen en Opa Smikkel”, een tandeloze vagebond die urenlang bezig 
was het voedsel fijn te malen. Vaak zag je er ook de “vieze Limlander”, 
met z’n ongewassen lange plakhaar en die het grootste deel van de tijd 
doorbracht in de Algemene Ontmoetings Ruimte, waar hij zijn Limburgse 
vrienden van bier voorzag. Ze moesten het overigens zwaar ontgelden, 
die zuidelijke landgenoten op de universiteit, met graffiti op de plee zoals: 
“Limburger opschieten, je trein vertrekt” en “Limburgers, op de barri-
caden. Streef naar onafhankelijkheid! A.u.b……”.Eens werd er een raar 
foutje gemaakt bij de publicatie van het menu. Blijkbaar had de kok on-
duidelijk op een vodje gekrabbeld: “eenpansgerecht met paprika en ge-
hakt….”, waarna dit door de secretaresse lyrisch werd vertaald als: “een 
Pausgerecht, waarin gehakt en diverse groenten zijn verwerkt”. Wij heb-
ben nog wekenlang onze hersens gepijnigd.
Na deze gaarkeuken-perikelen is het tijd voor iets lekkers (deze week kan 
‘t nog net)
Coquilles met kerrie-hollandaise (voorgerecht 4 pers.)
8 mooie, verse coquilles (groothandel of goede visboer)
4 witte asperges, 8 groene asperges, 4 rijpe tomaten, basilicum, 2 eetle-
pels vinaigrette
Voor de hollandaise: glas witte wijn, 1 eetlepel wittewijnazijn, 1 sjalot, 1 
laurierblad
125 gram boter, 2 eidooiers, peper en zout, 1 tl kerrie, 1tl gembersiroop.
Kook de asperges apart beetgaar en laat afkoelen. Snijd de witte in kleine 
blokjes en de groene in de lengte doormidden. Ontvel en ontpit de to-
maten en snijd in kleine blokjes. Kook de witte wijn, de azijn, gesnipperde 
sjalot, laurier en wat peper in tot 2 eetlepels (dit heet castric). Zeef en klop 
er de eidooiers door. Bak de coquilles kort om en om op hoog vuur. Peper 
en zout er op en houd lauwwarm. Maak op elk bord een cirkeltje van drie 
halve groene asperges en leg hierin de tomaat en witte asperge met wat 
gesnipperde basilicum en wat vinaigrette. Klop de dooiermassa op laag 
vuur (of au-bain-marie) tot een sabayon en doe er de kerrie en gember-
nat bij. Klop er op laag vuur de roomboter in blokjes doorheen. Proef op 
peper en zout. Leg de coquilles op de salade, nappeer met de hollandaise 
en leg bovenop een halve groene asperge.

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

Studentenvoer

De maaltijdenservice van LekkerThuisBlijvenWonen.nl

Regie houden over uw eigen leven!
Het bovenstaande is voor de 
meeste mensen een waardevol 
goed, zeker als u een jaartje ou-
der wordt. Veelal kunt u hier zelf 
goed invulling aan geven, soms is 
een beetje hulp en ondersteuning 
wenselijk. 

De Thuiswooncoach kan u hier ze-
ker bij helpen. In Sint-0edenrode is 
Astrid Kapteijns het aanspreekpunt 
van LekkerThuisBlijvenWonen.nl. Zij 
brengt, samen met u, op een profes-
sionele manier in beeld wat uw wen-
sen zijn en vertaalt dit naar diensten 
en producten die hier op aansluiten 
maar vooral passen bij uw persoon-
lijke levensstijl. Niet het aanbod is 
dus leidend maar de zaken die u in 
het leven belangrijk vindt. 

Een voorbeeld waar Astrid u bij 

kan helpen is de maaltijdenservice. 
Na het wegvallen van de maal-
tijdvoorziening via Salus, neemt 
een groot deel van deze mensen 
maaltijden af van LekkerThuisBlij-
venWonen.nl. Eén maal per week 
worden door diverse vrijwilligers 
koelverse maaltijden afgeleverd bij 
de klanten van LekkerThuisBlijven-
Wonen.nl in Sint-Oedenrode. De 
maaltijden zijn afkomstig van de 
Sligro. U  kunt dus vertrouwen op 
hoge kwaliteit. Er is volop keuze: 
er is keuze uit meer dan 40 gerech-
ten. Alle maaltijden worden op 
een ambachtelijke manier bereid, 
zijn meerdere weken in de koel-
kast te bewaren en zijn makkelijk 
in de magnetron op te warmen. 
Het grote voordeel van deze maal-
tijdenservice is dat u zelf beslist 
op welk tijdstip van de dag u eet:  

of dat nu tussen de middag of ’s 
avonds is.

Normaal kost een maaltijd € 5,99 
euro, maar als kennismakingspak-
ket bieden wij u 5 maaltijden aan 
voor de prijs van € 3,-!

Klinkt het bovenstaande u goed 
in de oren, wilt u kennis maken 
met de maaltijden en/of wilt u 
contact met de Thuiswooncoach? 
Dat kan! De Thuiswooncoach is er 
voor iedereen, u hoeft zeker niet 
ziek en hulpbehoevend te zijn. In-
tegendeel zelfs. Aarzel niet om een 
afspraak te maken met Astrid. Zij 
komt graag bij u thuis!

astrid@lekkerthuisblijvenwonen.nl 
www.lekkerthuisblijvenwonen.nl 
Telefoon: 0900 1200 500

advertorial

Opkikker voor vader en ziek zoontje in Beekse Bergen

Ruim 950 Opkikker Ambassa-
deurs met hun gezin, vanuit heel 
Nederland, verzamelden zich an-
derhalve week geleden voor een 
Opkikkerdag op Safaripark de 
Beekse Bergen. Ook Vincent van 
den Wildenberg uit Sint-Oedenro-

de was met zijn 
zoontje Jop van 
de partij. Jop 
heeft een zeld-
zame stofwis-
sel ingsziekte 
en is verstande-
lijk beperkt. Ze 
genoten allebei 
van de dag.

Even vergeten 
dat je ziek bent 
en volop ge-
nieten van een 
speciale VIP 
behande l ing , 
s p e t t e r e n d e 
optredens van 
bekende ar-
tiesten tijdens 
een spectacu-
lair showblok, 
het onderlinge 
contact én van 

de spannende activiteiten en be-
zienswaardigheden. Vincent en 
zijn zoon werden ontvangen over 
een rode loper met agenten in gala 
uniform, verrast met vuurwerk en 
unieke acts. Samen beleefden ze 
een prachtige dag. Het was een 

echte opkikker.

Stichting Opkikker organiseert 
al 17 jaar ‘Opkikkerdagen’ voor 
langdurig zieke kinderen (0-18 
jaar) en hun gezin. De 950 gezin-
nen hebben in het verleden al eens 
een Opkikkerdag meegemaakt en 
ze kozen er achteraf voor om ver-
bonden te blijven met de stichting, 
door middel van het ambassadeur-
schap. Zij weten als geen ander 
wat een Opkikkerdag voor invloed 
heeft. 

Een voorbeeld van een actie waar 
de ambassadeurs o.a. flink druk 
mee zijn is de Mobieltjesactie. De 
ambassadeurs zijn al maanden fa-
natiek bezig om oude mobieltjes 
in te zamelen voor Stichting Op-
kikker om deze – met trots en in 
hoeveelheden van honderden per 
persoon – in te leveren tijdens de 
ambassadeursdag. Per ontvangen 
mobieltje ontvangt de Stichting 
€3,-! Dit jaar hoopt de stichting er 
70.000 te verzamelen. Meer infor-
matie over het werk van Stichting 
Opkikker of de Ambassadeursda-
gen kunt u lezen op 
www.opkikker.nl

Mensen van Dichterbij – van dichtbij betrokken bij 
het Alice weekend!

Niet alleen de high tea, maar ook 
de Alice in Wonderland expo-
sitie in Mariendael is verzorgd 
door bewoners van Dichterbij. Bij 
Stichting Dichterbij wordt veel 
aandacht geschonken aan de cre-
atieve kanten van bewoners. Twee 
dagen per week wordt er in Schijn-

del actief gewerkt aan kunst. 

Dit is onderverdeeld in 2 richtin-
gen: 
De richting KUNSTWERK dit omvat 
het maken van beelden en schil-
derijen en de richting UNIEK waar 
diverse kadootjes worden gemaakt. 

Deze werken worden verkocht in 
onder andere de winkel van Dich-
terbij gevestigd in de bibliotheek 
van Schijndel, maar ook op diverse 
andere plaatsen.
Maar er is voor een kunstenaar na-
tuurlijk niets mooiers dan een echte 
expositie! 

Bij Cultureel Centrum Mariëndael 
hangt sinds het Alice weekend tot 
eind augustus een uitgebreide col-
lectie schilderijen exclusief gemaakt 
door de bewoners van Dichterbij. 
De schilderijen onderscheiden zich 
vooral in levendigheid en heldere 
vrolijke kleuren.

In gesprek met Teja van Meegen, 
die samen met bewoner Jurgen 
van Ham, een toelichting is komen 
geven op de expositie, werd dui-
delijk dat deze schilderijen alleen 
gemaakt worden uit vrije inspira-
tie, de bewoners worden begeleid 
maar niet gestuurd. Er is duidelijk te 
zien dat er levenservaringen in de 
schilderijen verwerkt zijn, waarin 
zij zich onderscheiden van kinder-
schilderingen. Deze Alice in Won-
derland tentoonstelling is zeker een 
aanrader en nog te zien tot eind 
augustus, tijdens de openingsuren 
van Cultureel Centrum Mariendael.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Even terugkijken op Alice! in Rooi
De Rooise deelnemende verenigingen aan het Alice! Project hebben op maan-
dagavond jl. het weekend geëvalueerd. Terugkijkend wordt duidelijk dat we veel 
geleerd hebben over het gebruik van Mariëndael als gebouw, samen met de mo-
gelijkheden van ons buitentheater onder verschillende weersomstandigheden. 
Ook zijn de facetten voor het goed organiseren van een festival duidelijk gewor-
den. De belangstelling was geweldig, Alice! werd bezocht door ongeveer 850 
bezoekers en deelnemers.
De bewoners van Dichterbij kijken terug op een mooi weekend waar ook zij een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de High Tea, maar ook zelf zeer geno-
ten hebben van muziek, dans en theater voorstellingen. 
De opbrengsten uit het festival zijn onder de deelnemende verenigingen ver-
deeld, wat ons betreft een mooie opening van ons openluchttheater met een 
zeer geslaagd weekend.

Bestuur en medewerkers Stichting Mariendael
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IVN Rooi werkt aan duurzame 
samenleving

Het IVN Rooi werkt aan een duur-
zame samenleving. Ons idee is dat 
betrokkenheid bij de natuur, duur-
zaam handelen stimuleert. Daarom 
laten wij jong tot oud de natuur 
dichtbij beleven. We verbinden 
hen met groene initiatieven rond 
natuur en maatschappelijke the-
ma’s zoals voeding, gezondheid 
en energie. Dit doen we met be-
trokken leden, vrijwilligers en een 
enorm netwerk van groene profes-
sionals. Dat maakt het IVN niet 
alleen landelijk, maar ook in Rooi 
een unieke partner in duurzaam-
heid en verantwoord ondernemen. 

IVN is een landelijke organisatie, 
die mensen lokaal bij de natuur be-
trekt. Op scholen, in een Nationaal 
Park en in hun eigen buurt. Binnen 
de 170 lokale afdelingen van het 
IVN, zijn duizenden ervaren vrijwil-
ligers actief. Jaarlijks organiseren zij 
met veel passie talloze excursies, 
cursussen, wandelingen, tentoon-
stellingen en opleidingen. Door 
deze laagdrempelige en educatieve 

activiteiten maken grote aantallen 
mensen kennis met de natuur.
De beroepskrachten van IVN on-
dersteunen de vrijwilligers bij hun 
activiteiten en initiëren lande-
lijke  en regionale campagnes zo-
als Scholen voor Duurzaamheid,  
Scharrelkids  en Groen Dichtbij. 
130 Professionals werken vanuit 
de provinciale vestigingen en een 
landelijk kantoor in Amsterdam.

Steun IVN Rooi en word lid!
IVN Rooi kan dankzij de steun van 
leden en donateurs steeds meer kin-
deren en volwassenen de schoon-
heid en het belang van onze na-
tuur laten ervaren. Met een gift of 
lidmaatschap steun je het werk van 
IVN. En -als je wilt- ontvang je 4 keer 
per jaar het ledenblad Mens en Na-
tuur. Word lid van IVN Rooi en steun 
hiermee het groene werk van het 
IVN in de regio. Kijk voor meer infor-
matie en voor het lidmaatschap op 
www.invrooi.nl en lees wie we zijn, 
wat we doen en welke werkgroepen 
we hebben. Wie weet mogen wij je 
ergens binnenkort verwelkomen.

Namens IVN Rooi 
Paul Gelens 
Interim Voorzitter

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

LepKpel bedankt Vriendschap met terrasconcert

Welke uitbaters van een café of 
restaurant kunnen zeggen dat ze 
een serenade krijgen van een groot 
orkest? Puur om hen te bedanken 

voor de goede zorgen! Paul en 
Dennis van De Vriendschap mo-
gen dat zeggen. Afgelopen maan-
dag trad de LepKpel op. Speciaal 

voor de twee heren haalden ze al-
les uit de kast, maar natuurlijk ook 
voor het aanwezige publiek. 

Vakantiewerk en jongeren: 
wat mag wel en wat mag niet?
Zo’n 300.000 jongeren zullen de komende maanden 
met een vakantiebaantje beginnen. Dat doen ze na-
tuurlijk niet voor niets. Als hun bijverdiensten echter 
substantieel zijn, kan dit gevolgen hebben voor hun 
studiefinanciering en/of de huurtoeslag en kinder-
bijslag van de ouders. Daarnaast dient de werkge-
ver bekend te zijn met een heel palet aan wettelijke 
beperkingen en veiligheidsmaatregelen. Dit artikel 
bespreekt de belangrijkste punten van vakantiewerk.

Allereerst de financiële kant. Hoewel een vakantiebaan-
tje een leerzame ervaring kan zijn moet men beducht zijn 
voor de financiële gevolgen. Zo wordt voor het bepalen 
van de hoogte van de huurtoeslag gekeken naar de in-
komens van alle inwoners. Kinderen onder de 23 jaar die 
minder dan € 4.527 bruto per jaar verdienen worden niet 
meegeteld. Verdienen zij meer, dan worden de eerste € 
4.527 niet in aanmerking genomen. Het kan zijn dat door 
vakantiewerk de ouders minder huurtoeslag ontvangen.
Voor de kinderbijslag bestaat hetzelfde risico. Vakantie-
krachten jonger dan 16 jaar mogen onbeperkt bijverdie-
nen. Kinderen van 16/17 jaar mogen doorgaans € 1.240 
netto per kwartaal verdienen. Bijverdiensten in de zomer-
vakantie (lees: derde kwartaal) mogen echter € 1.300 
netto extra bedragen. Bij inkomsten van meer dan € 800 
netto per kwartaal zijn de ouders al verplicht om dit door 
te geven aan de Sociale Verzekeringsbank.

Niet alleen voor de ouders maar ook voor de jongeren zelf 
bestaan financiële risico’s vanwege een bijbaantje. Indien 
de vakantiekracht een verzamelinkomen heeft van meer 
dan € 13.362 bruto in 2012 dan heeft hij/zij niet langer 
recht op een volledige studiefinanciering. Een gedeelte zal 

dan moeten worden terugbetaald.

Dan de werkgever. Een werkgever dient zich goed van 
alle regelingen te vergewissen voordat hij jongeren bin-
nen zijn bedrijf laat werken. Zo mogen 13/14-jarigen tij-
dens de schoolvakantie niet meer werken dan 7 uur per 
dag en maximaal 5 dagen per weken (buiten schoolva-
kanties gelden weer andere regels). Qua werkzaamheden 
mag de 13/14-jarige enkel licht werk verrichten waarbij 
machines en een industriële omgeving 
uit den boze zijn. Voor 15-jarigen gel-
den er minder restricties. Vanaf deze 
leeftijd mag er ook in supermarkten 
en in landbouwbedrijven gewerkt 
worden. Tot slot de 16/17-jarigen: zij 
mogen bijna dezelfde werkzaamhe-
den als volwassenen verrichten, met 
uitzondering van zware machines en 
giftige stoffen. Helaas voor de werk-
gevers, deze opsomming is slechts het 
topje van de ijsberg op het gebied van 
regelingen voor jongerenarbeid.

Wilt u weten hoeveel uw kind mag 
bijverdienen? Of wilt u weten welke 
wettelijke voorschriften u als werkge-
ver in acht moet nemen? 
Neem contact op met 
Van de Ven Accountants | Adviseurs, 
te bereiken via 0413 – 49 11 11 of 
via e-mail: info@vdven.nl

advertorial

UW EIGEN ELEKTRICITEIT 

OPWEKKEN NU NOG VOORDELIGER!

Vanaf 

1 juli 2012

15% subsidie op

zonnepanelen! 

Profiteer nu bij 

Van den Berg 

Installatietechniek

Wij verzorgen uw subsidieaanvraag!

Vraag gerust vrijblijvend een offerte aan.
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Van den Berg Installatietechniek

Speijkerstraat 1 - 5492 NP Sint Oedenrode

T. 0413 - 476733 - F. 0413 - 478056

www.isb-techniek.nl - info@isb-techniek.nl

Vakinstallateur
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duivensport

Vol weekend voor Rooise duivensport
Een vol weekend voor de dui-
vensport. Maar liefst drie vluch-
ten Vitesse uit Vervins, eendagse 
fond uit Argenton en een mara-
thon vlucht uit Cahors.

Te beginnen met de vlucht uit 
Vervins (afstand 222 km) Aan 
de kortste van de drie werd door 
achttien deelnemers en 194 dui-
ven uit Sint-Oedenrode deelgeno-
men. Gelost om 8.00 uur, werd de 
eerste geklokt om 10.09 uur door 
J.Lathouwers met een snelheid van 
1714 mpm. De eerste 15 in Sint- 
Oedenrode waren: J.Lathouwers 
1, 2, 11. W.vHoutum 3, 4, 6, 7, 8, 
13, 14. G&H.v.Dijk 5. R.v/d Brand 
9, 12. J.v.Boxmeer 11. TH.Vos 15.

De tweede vlucht uit Argenton 
(met een afstand van 624 km) 
Uit Rooi vijftien deelnemers en 
218 duiven. Om 7 uur werd ge-
lost. Hier werd de eerste door 
W.v.Houtum om 13.55 geklokt 
met een snelheid van 1513m.p.m. 
De eerste 15 in Sint-Oedenro-
de waren: W.v.Houtum 1, 6, 11 
H.v.Boxmeer. 2, 7 .J.v.Boxmeer 3, 
4, 5, 9, 10, 12, 13, 14.G.& H.v.Dijk 
8. A.v.Sinten 15.

Dan komen we bij de meerdagse 
fondvluchten St Vincent en Ca-
hors. De vlucht vanuit St Vincent 
werd vorig weekend uitgesteld. 
Vanwege het weer werd pas ge-
lost op maandag 18-06 om 13.00 
uur. Acht deelnemers uit Rooi en 
74 duiven. De eerste werd door 
J.v.Houtum geklokt om 12.12 
uur met een snelheid van 1003 
m.p.m. De afstand  is maar liefst 
1015 km. De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren: J. v.Houtum 1, 
3, 6, 7. A.verhagen 2, 4, 8, 9. J. 
d.Jong.  5. B.Giebels. 10, 11, 12, 
15. P.vBreugel 13, 14.

Na St. Vincent stond dit weekend 
ook Cahors op het programma. 
Met een afstand van 875 km iets 
korter, maar nog een behoorlijke 
beproeving. Met een zuid westen 
wind werden ze s morgens om 
7.00 uur gelost. 113 Duiven van 
de elf deelnemers uit Sint-Oeden-
rode. De eerste werd geklokt door 
J.v.Houtum tegen een snelheid van 
1131 m.pm. De eerste 15 in Sint-
Oedenrode waren: J.v.Houtum. 1, 
2, 6, 12. P.v.Breugel 3, 9. B.Giebels 
4.  7. A.v/d. Heyden 5. M.v/d.
Broek 8, 11. A.Verhagen 10, 13, 
14. O.Roeters 15.

Gin Keus viert lustrumbiljarten

Biljartvereniging Gin Keus vierde 
afgelopen weekend haar eerste 
lustrum. In de stromende regen 

reden ze een solextocht van So-
lexverhuur Rooi van Jan Verhagen. 
Daarna hadden ze een heerlijke 

barbecue en feestavond bij café 
d’n Toel. 

Tijdens de Nederlandse Sprint 
Kampioenschappen zwemmen in 
Heerenveen heeft Elise Pennings 
een 3e plaats behaald. Samen met 
haar teamgenoten Chantal, Lot-
te en Kim van Zeester-Meerval, 
Uden, kwamen zij op de 4x50m 
vrije slag uit op een fantastische 
tijd van 1:44.97. Elise deed met 
haar tijd van 26.13 een aardige 
duit in het zakje. 

Ook werd ze met haar estafette-
team 5e op de 4x50m wisselslag, 
waarin Elise 28.70 zwom op de 
50m vlinderslag, een dikke PR.  Bij 
de individuele afstanden kwam 
Elise niet tot persoonlijke records, 
maar zij behaalde wel een finale-
plaats op de 50m schoolslag.  Deze 
tweedaagse kampioenschappen 
waren een mooie afsluiting van 
het seizoen, waarbij het “piek” 
moment bij de Brabantse Kampi-
oenschappen heeft gelegen.

Brons voor Pennings op NK Sprint 

zwemmen

Jonge schutters heersen tijdens 
Koningschieten Concordia

Zaterdag stond in het teken van 
het Koningschieten bij handboog-
vereniging Concordia. Nadat eerst 
de heersende Koning in Son werd 
opgehaald, ging het gezelschap te-
rug naar het eigen clubhuis, waar 
wedstrijden konden beginnen.
 
Deze zes besten na twee rondes 
waren: Twan Gevers, Jos de Vries, 
Peter Hulsen, Arjan Bergman, Jan 
v Tongeren en Ingrid v Boxtel. Zij 
moesten nog 20 pijlen schieten 
voor de titels van Concordia. Na 
een zenuwslopende strijd werd 

rond 5 uur de laatste pijl gescho-
ten en alles klaar gezet voor de 
feestavond welke om 20.30 uur 
zou beginnen. 

Rond de klok van 21.00 uur werd 
de uitslag bekendgemaakt.
Te beginnen met de aspiranten. 1e 
en aspirantkoning: 
Coen vd Heijden 203 punten
2e en aspirantprins: 
Niels v Nuenen  202 punten
3e en aspirant ridder: 
Rens vd Heijden 120 punten
Daarna de beste zes senior schut-

ters;
Een zesde plaats voor 
Peter Hulsen: 522 punten
Een vijfde plaats voor 
Twan Gevers: 530 punten
De vierde  plaats en tevens beste 
dame voor: Ingrid v Boxtel 539 
punten   
De derde plaats voor de op dat 
moment heersende koning Jos 
de Vries 540 punten. De tweede 
plaats moest even wachten, daar 
we eerst Jos de Vries op de slacht-
leer moesten leggen om deze bui-
ten te begraven. Jos werd ridder.

Na dit ritueel werd nummer twee 
bekend gemaakt en prins v Con-
cordia Arjan Bergman 542 punten 
Daarna de eerste plaats en koning 
van Concordia Jan v Tongeren 543 
punten  

De oude garde van Concordia 
moet er het komende jaar geen 
schepje maar een hele grote schop 
bovenop doen wil men nog ko-
ning worden. Iedereen is gewaar-
schuwd door de jonge talenten.  

handboogschieten

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

vl.n.r. Ingrid v Boxtel, Arjan Bergman (prins), Jan v Tongeren (koning), Joke Ketelaars (nar, 
zij mag het komende jaar de schoenen poetsen van de koning), Coen van der Heijden  
(aspirant Koning) en Jos de Vries (begraven koning en dit jaar ridder van Concordia)

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Fraaie boeketten
en

grote collectie 
binnen en buiten 

planten
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Rooise knikkerkampioenen op NK Slagharen
Tim en Jort Brouwers mochten 
afgelopen weekend meedoen 
aan het NK knikkeren in Slagha-
ren. Toen ze onlangs op vakantie 
waren in Vlissingen werden ze 
achtste tijdens een voorronde. 
Daarom mochten ze meedoen in 
Slagharen. 

Bij ontvangst in Slagharen kregen 
Tim en Jort een mooi T-shirt van 
de organisatie. Er deden maar liefst 
350 kinderen mee. 

Tim en Jort hadden er zin in. Van 
de 350 kinderen gingen er 128 
kinderen na de eerste poule door 
naar de afvalrace. Helaas hadden 
de broers allebei niet genoeg pot-
jes gewonnen om door te gaan. Ze 
kregen nog wel een leuke goody-
bag met o.a. een zak knikkers. 

Tim en Jort tijdens 
het NK knikkeren

handboogschieten

Nederlands team niet naar 
Olympische Spelen
Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Dagwinnaar was Antoon Ver-
voort met een score van 224. Ver-
dere uitslag: Jan van Erp 211,  Piet 
van Kemenade 201, Jan Gordijn 
181, Ad Hastenberg 173 en Jan 
Habraken 146.

Op vrijdagavond hebben de senio-
ren de 5e Zona-wedstrijd gescho-
ten. De winnaar was Wil Kivits met 
216 punten en 14 negens. De ove-
rige uitslagen: Jos van de Veer 203 
(11), John van Mulukom 203 (11), 
Marjelein Verhoeven195 (10), An-
toon Vervoort 209 (9), Jan van Erp 
199 (9), Piet van den Berg 225 (9), 
Agnes Vissers 183 (8), Arno Ver-
vest 167 (4) en Jos van den Berg 
134 (1).

De jeugd van Ontspanning heeft 
op zondag een jeugdfita gescho-
ten in Almere. Ondanks de herfst-
achtige omstandigheden hebben 
zij goed geschoten. Floris en Di-
one Mesu schieten bij de aspiran-
ten t/m 12 jaar op 40, 30 en 20 
meter. De scores van Floris waren: 
207, 215 en 269, totaal 691 pun-
ten. Hiermee werd hij zesde bij de 
jongens. Dione schoot 212, 238 en 
280, totaal 730 punten. Dit was 
goed voor een tweede plaats bij 
de meisjes.

Luke Klootwijk en Piet van den 
Berg schieten bij de cadetten t/m 
17 jaar op 60, 40 en 30 meter. De 
scores van Luke waren: 127, 137 
en 245, totaal 509 punten, goed 

voor een veertiende plaats. Piet 
schoot 255, 267 en 291, totaal 
813 punten, goed voor een vijfde 
plaats.
Sjef van den Berg heeft deze week 
in Ogden, Amerika, een wereld-
bekerwedstrijd geschoten. Bij de 
kwalificatieronde schoot hij 330 en 
326, totaal 656 punten. Hij ging 
hiermee als 10e geplaatst naar de 
finales. De eerste twee rondes ging 
hij met redelijk gemak door met 
6-2 en 6-4. In de 16e finale werd 
het 5-5 en er volgde een shoot-
off. Beide schutters schoten een 9, 
maar die van Sjef zat minder dicht 
bij het midden, zodat Sjef eindigde 
op een 17e plaats.
Ook het team ging als 10e ge-
plaatst naar de finales. In de acht-
ste finale ging het team met 229-
221 ten onder tegen de latere 
winnaar, India.

In het Olympisch kwalificatie toer-
nooi kwam Nederland uit tegen 
Canada. Deze wedstrijd werd 
verloren met 226-220. Helaas 
geen team-ticket voor de Olympi-
sche Spelen voor Nederland.  Op 
woensdag was in Arnhem de af-
sluiting van het jaar voor het Cen-
trum voor Topsport en Onderwijs, 
waar Sjef sinds augustus woont 
en traint. Sjef werd daar gekozen 
tot talent van het jaar 2011-2012. 
Aan deze prijs is een reis voor twee 
personen verbonden.
Zondag vertrekt Sjef naar Dene-
marken voor het EK junioren, dat 
in de eerste week van juli gescho-
ten zal worden.

Thermae Son viert de zomer met Mini Wellness Beurs

Son en Breugel, Donderdag 28 
juni 2012 zal de vijfde editie van 
de Mini Wellness Beurs bij Well-
ness & Healthresort Thermae Son 
plaatsvinden. Het thema van deze 
avond is “Vier de zomer!”. 
“Om het thema “Vier de zomer!” 
extra ondersteuning te geven 
kunnen gasten tijdens dit gezellig 
avondje uit op het buitenterras bij 
Thermae Son onder genot van een 

drankje en een hapje genieten van 
zomerse aankleding en een muzi-
kaal optreden. Gasten kunnen een 
heerlijk zomergevoel ervaren” ver-
telt eigenaar Aniek van Santvoort 
enthousiast. “Ontvangst is met een 
zomers drankje. Diverse onderne-
mers uit de regio zijn aanwezig met 
een leuke stands en Coaching- en 
trainingsbureau Mamy Coaching 
verzorgt een themagerichte lezing 
die bezoekers kosteloos kunnen 
bijwonen. Gasten kunnen gratis 
mini-behandelingen ontvangen, 
zoals een handbehandeling of een 
massage. Daarnaast kunnen gasten 
op de beurs terecht voor stijladvies 
en kunnen gasten meedoen met de 
prijsvraag” aldus Van Santvoort.

Entree voor de Mini Wellness beurs 

is gratis. Voor meer informatie 
over de Mini Wellness Beurs kunt 
u kijken op www.thermaeson.nl. 
Thermae Son is gelegen aan de 
Thermaelaan te Son en Breugel.

advertorial

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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zwemmen

Open water wedstrijden zijn begonnen
Afgelopen weekend is er door 
Anne, Bas en Fleur Gibbels en 
Roel en Dana Janssen deelgeno-
men aan een tweetal open water 
wedstrijden. Tijdens deze wed-
strijden zijn de volgende tijden 
gezwommen:

Zaterdag OWW “De Binnenmaas" 
te Mijnsheerenland (Strijen): 
Anne: 500m schoolslag in 
09.15.20 en 1e op de 1000m vrije 
slag in 15.23.85; Bas: 3e op de 
2000m schoolslag in 38.31.22 Pr 
en clubrecord; Fleur: 1000m vrije 
slag in 18.20.33 Pr; Dana: 1000m 
vrije slag in 20.16.99 Pr; Roel: 
500m vrije slag in 11.29.50 Pr en 

clubrecord;

Zondag de Lange Afstandszwem-
wedstrijd te Sluis:
Anne: 5000m vrije slag in 
1.22.28.45; Bas: 3e op de 500m 
schoolslag in 08.51.30 en 1e op de 
1000m vrije slag in 15.27.30; Alle 
drie de afstanden waren goed voor 
een persoonlijk- en clubrecord.

Komende zondag nemen Bram 
en Niels Rooyakkers deel aan de 
Speedo Jaargangfinale die wordt 
gehouden het zwembad van de 
Sportboulevard te Dordrecht, aan-
vang 10.00 uur.

Tom Meulensteen ziet zwart voor 
zijn ogen

budo

Zaterdagavond moest het dan, in 
navolging van zijn twee judoma-
ten Mathijs en Martijn, ook voor 
Tom Meulensteen maar gaan ge-
beuren. Ook Tom wilde natuurlijk 
niet achterblijven met het behalen 
van zijn zwarte band.

Voorafgaand zouden er dan toch 
nog wat puntjes op de i gezet moe-
ten worden. Tom heeft wat extra 

oefenmomenten gebruikt om het 
programma eigen te maken. Tom 
mag dan een voortreffelijk wed-
strijdjudoka zijn, een examen is een 
demonstratie van kracht en snel-
heid maar zeker ook van controle. 
Deze controle was er tijdens het oe-
fenen niet altijd maar Tom ging zijn 
kans wagen. Trainer Cor van der 
Heijden begeleide Tom vanaf de 
kant. In het begin ging het nog wat 

stroef. Maar toen hij zijn valpartner, 
Mathijs Jansen, een paar keer met 
één van zijn favoriete worpen te-
gen de tatami had geworpen was 
er geen houden meer aan. Tijdens 
het ne-waza, grondwerk, liet hij 
zijn skills zien en voor de jury was 
er geen twijfel meer. Dus ook Tom 
mag vanaf zaterdag met trots zijn 
zwarte band dragen. Proficiat Tom. 

paardensport

paardensport

Nijnselse Ruiters winnen veel prijzen

In Geldrop werd er een meerdaag-
se springwedstrijd voor paarden 
gehouden. In de klasse Licht wa-
ren de Njnselse ruiters goed ver-

tegenwoordigd tijdens de prijsuit-
reiking. Zij mochten in deze klasse 
maar liefst 8 prijzen ophalen.

Suzan van Gastel haalde een 3e 
prijs met Barca en een 7e prijs met 
Bibi, Eline Peters haalde een 3e 
prijs en een 4e prijs met Balinda FS, 
Noortje Gevers mocht met Breaker 
eveneens een 3e prijs ophalen, Ju-
dith van den Nieuwenhuijzen werd 
met Cascin 6e en 8e en Linda van 
Gastel had de 12e prijs met Vanitha 
Z. Suzan van Gastel deed in Veghel 
mee met Anna H in de klasse Z en 
behaalde daar de 6e prijs.

De ponyspringruiters gingen naar 
Nuenen. Daar werden de kring-
kampioenen bekend gemaakt. Van 
de Nijnsele ponyruiters was het 
Ashley Peters met de Vriesjes Jordy 
in de klasse CL die het het kampi-
oenslint omgehangen kreeg. Een 
mooie prestatie van deze amazone.

Ashley Peters met ‘de Vriesjes Jordy’

Hilde vd Oever en Romy Bertelink 
kringkampioen

Afgelopen weekend zijn de kring-
kampioenen dressuur van kring 
Eindhoven bekend geworden. In 
Nuenen vond de laatste selec-
tiewedstrijd voor de ponyruiters 
plaats. 

In de klasse CDE-B zijn Romy Ber-

telink met Kantjes Mika ex aequo 
1ste geëindigd. Met dit resultaat 
schreef deze combinatie ook het 
kringkampioenschap in de klasse 
C-B op haar naam. In de klasse 
D-L1 vond er een spannende wed-
strijd plaats tussen twee ruiters van 
de Rooyse Ruiters en Ponyruiters. 
Jessie Bertelink en Hilde vd Oever 
konden allebei nog kans maken op 
de titel kringkampioen klasse D-L1. 
Het was een nek-aan-nek race ge-
durende het hele seizoen. Maar 
Hilde vd Oever met haar pony 
Rana wonnen deze rubriek klasse 
D-L1 en zij ontvingen hiermee de 
titel kringkampioen klasse D-L1. 
Jessie Bertelink en Bochelli eindigde 
op een 2e plaats. In de A-L2 was 
er een 3e plaats voor Romy Berte-
link en Wendy. Zondag tijdens de 
springwedstrijd behaalden Suus 
van Dijk en Champ een 2e prijs in 
de klasse C-B progressief. 

Hilde van de Oever met Rana

Romy Bertelink met Kantjes Mika

Vresselse ruiters kijken terug op geslaagd weekend

Afgelopen zaterdag en zondag is 
de laatste selectiewedstrijd voor 
kring Eindhoven verreden in Nu-
enen. Gelukkig werkte het weer 
zaterdag mee en zeker voor ons 
jongste lid Georgina Maas die 
haar allereerste wedstrijd in de 

Bixie is gestart. Met haar pony 
Lolly wist ze meteen de 2e prijs 
te behalen met Bixie-springen. 
Daarna reed ze ook een Bixie-
dressuurproef waar ze een 4e prijs 
in ontvangst mocht nemen, wat 
een super dag voor Georgina.

Ook Veerle van de Pasch blijft goed 
volhouden in de dressuur-ring en 
startte zaterdag met Gandalf in 
de klasse DB. Ze scoorde met 202 
punten een 1e prijs. Zondag waren 
de weergoden ons helemaal niet 
gezind, maar drijfnat is Nina van 
Enckevort 2x gestart in de klasse 

CB waar ze wederom een 1e Prijs 
met Ryanair behaalde en een 2e 
prijs met Vingino. En als slagroom 
op de taart mocht ze ook nog het 
kringkampioenslint omhangen bij 
Ryanair, Proficiat Nina!

Ook helemaal doorweekt startte 
Veerle van de Pasch in de klasse 
DB met haar jonge hengst Orchid's 
Highland Surprice en behaalde 
hiermee een knappe 2e prijs. De 
Vresselse Ruiters kunnen terug kij-
ken op een geslaagd weekend.

Georgina Maas met pony Lolly

VOOR U GESELECTEERD

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Uw Gazelle 
Select Center

Gazelle Grenoble
De voordelen:
• Verende voorvork/zadelpen

• Exclusieve stadsfi ets

• vanaf € 749,- • vanaf € 749,-
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Memphis Maniacs
W.C. Experience

Flügel Party met div. dj’s

Major League
Zondag 8 juli

Music Area open om 16.00 uur
Entree 12,50 euro

Maandag 9 juli
Music Area open om 20.00 uur

Entree 7,50 euro

Dinsdag 10 juli
Music Area open om 20.00 uur

Entree 7,50 euro

Woensdag 11 juli
Music Area open om 20.00 uur

Entree 5 euro

Locatie: Festivalterrein naast de kermis

Terras
e l k e  m i d d a g  o p e n

vanaf 15.00 uur!

Zaterdag 7 juli
Music Area open om 20.00 uur

Entree 5 euro

SCHIJNDEL
KERMIS

2012
Toegang:

Gerard Joling en div. artiesten

SCHIJNDEL
KERMIS

2012
www.kermisschijndel.nl
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voetbal Indelingen Rooise voetbalclubs 
seizoen 2012/2013

Over ongeveer vier of vijf weken 
beginnen de voorbereidingen van 
de Rooise voetbalclubs. De inde-
lingen van de competities zijn in-

middels bekend geworden. Rhode, 
Boskant, Nijnsel en Ollandia weten 
dus tegen wie ze aan de bak moe-
ten. Er staat één Rooise derby op 

het programma. Nijnsel en Ollan-
dia zitten samen in de poule. Hier-
onder staan de indelingen.

Rhode:
RKOSV Achates
Avanti '31 
DAW
Erp
EVVC
Festilent
MVC
Nooit Gedacht
Rhode
Ruwaard
Venhorst
Vitesse '08

Boskant:
ASV '33 
Avesteyn 
Boekel Sport 
Boskant 
DVG 
ELI 
Handel 
Mariahout 
Stiphout Vooruit 
Volkel 
Vorstenbossche Boys 
VOW 

Ollandia / Nijnsel
Irene (Gemonde)
RKVV Keldonk
Nijnsel
NLC'03
Ollandia
OVC'63 (Oijen)
FC de Rakt (Uden)
Ravenstein
SCMH
Ulysses (Megen)
WEC 
WHV

vissen

Roois kampioenschap vissen

De derde wedstrijd is gehouden 
aan het Klaverpad. De eerste plaats 
was A van Boxmeer met 765gr, 2e 
Fr van Doorne 745gr, 3e J  Herij-
gers 672gr. Afgelopen zaterdag is 
in Olland de laatste wedstrijd ge-
vist. Hier was de 1e plaats voor H 
v/d Plas 2766gr, 2e Joke Verhoe-

ven 2636, 3e B de Gruiter 2257gr. 
Na aftrek van de slechtste wed-
strijd mocht Alphons van Boxmeer 
zich Roois kampioen noemen met 
11 wedstrijdpunten, de 2e plaats 
was voor Paul v/d Pasch 12 pun-
ten, 3e P de Greef 16 punten.

Afgelopen zondag vierden de Rooise vissers het 
slot van het seizoen op het terras in Olland

Nieuwe trainer 
heren 1 MHC 

hockey

Bij het einde van het hockeysei-
zoen op 10 juni j.l. werd na de 
laatste competitiewedstrijd onder 
genot van een hapje en een drank-
je afscheid genomen van Rob van 
Roessel als trainer van Heren 1.  
De club is er daarna in geslaagd 
snel een opvolger te vinden.

Eugene Ficheroux gaat de ko-
mende twee seizoenen als trainer/
coach aan de slag bij Heren 1 voor 
zowel de veld als de zaalcompeti-

tie. Hij neemt ook de scouting van 
de jongens junioren ter hand om 
ervoor te zorgen dat elke jongen in 
staat kan zijn om na zijn groei uit-
eindelijk in het juiste seniorenteam 
te spelen. Bij de meisjes geldt een 
soortgelijk traject.
Eugene Ficheroux is een bekende 
in de hockeywereld. Voorheen was 
Eugene trainer van Heren 1 van 
HC Helmond (1e klasse) en Heren 
1 van HC Eindhoven (overgangs-
klasse).

Beach Soccer Nijnsel kan zich 
veilig spelen
Zonder te spelen heeft BS Nijnsel / 
TVE Sport afgelopen weekend toch 
goede zaken gedaan. In Middelburg 
kwamen namelijk de concurrenten 
Beach Soccer Rotterdam en Beach 
Soccer Wieringerwerf in actie. Beide 
ploegen gingen onderuit in Zee-
land, waardoor de Nijnselnaren een 

plekje stijgen op de ranglijst. 
Komende zaterdag staat er om 16u 
in Amstelveen een rechtstreeks de-
gradatieduel op het programma te-
gen de Rotterdammers. Bij een po-
sitief resulaat speelt BS Nijnsel / TVE 
Sport zich a.s. weekend al veilig.

beachsoccer

Het Roois Tourspel 2012  
Correspondentieadres Stichting Roois Tourspel, Borchmolendijk 11, 

5492 AJ Sint-Oedenrode  tel: 0413-21 60 03 
Rabobank 1164.47.168 

INSCHRIJFFORMULIER 2012

Slechts één naam (geen pseudoniemen) met het juiste adres.
Iedereen mag meerdere formulieren inleveren.
Bedrijfsnamen alleen toegestaan voor sponsors Roois Tourspel 2012.

Inleveren uiterlijk zaterdag 30 juni voor 24:00 uur bij:

Café ’t Pumpke Borchmolendijk 11 Sint-Oedenrode 0413-216003
Bike Center Kofferen 19 Sint-Oedenrode 0413-477722
de Borchmolen Borchmolendijk 14 Sint-Oedenrode 0413-473510

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail adres
Geb. datum

Naam renner + voorletter rugnr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Reserve renners rugnr
1
2
3
4
5

Gele trui
Groene trui
Bolletjes trui

UITERLIJK INLEVEREN ZATERDAG 30 JUNI VOOR 24.00 UUR

Het Roois Tourspel: 
Gerry van Gerwen geeft tips

Het is zoooo 
m o e i l i j k ! 
Wie gaat de 
Tour win-
nen? Welke 
sprinter laat 
iedereen zijn 
hielen zien? 
Zal er iemand 
gaan verras-
sen in de ber-
gen? Vorig 

jaar hadden maar weinig mensen 
Evans als winnaar. Wie brengt het 
geel dit jaar naar Parijs? De echte 
kenners zijn al weken bezig om 
wedstrijden te volgen, maar mis-
schien is het beter om er weinig 
verstand van te hebben. Om ieder-
een een beetje op weg te helpen, 
geeft onze Rooise wielerheld Gerry 
van Gerwen een aantal bruikbare 
tips. Doe er je voordeel mee!

1. Cadel Evans is de grootste kans-
hebber voor de overwinning. Hij 
heeft 100% toegewerkt naar de 
Tour.
2. Ook Bradley Wiggins is een 
zeer grote kanshebber. Hij rijdt al 
het hele jaar hard. Kan hij die top-
vorm doortrekken tot in de Tour de 
France?
3. Robert Geesink is veruit de beste 
Nederlandse renner. Zijn voorbe-
reiding is top en zijn focus geheel 
op de Tour. Tijdritten kunnen een 
probleem voor hem zijn.

4. Onderschat ook Nibali niet. Hij 
heeft zelfs de Giro laten schieten 
om kans te maken in de Tour de 
France.
5. Levi Leipheimer wordt volgens 
mij de verrassing. De Amerikaan 
was lang geblesseerd en nu is hij 
top fit terug gekeerd. Daarbij rijdt 
hij een sterke tijdrit. 
6. De Belg Van den Broeck heeft 
al zijn zinnen op de Tour gezet. Ik 
verwacht dan ook veel van hem. 
7. De jonge Velits kan een verras-
sing worden in de top 5 van de 
Tour.
8. Dat zelfde geldt voor Martin.
9. Het wordt druk om een podi-
umplaats in de Tour te bemach-
tigen, want we  hebben ook nog 
Frank Schleck, Andreas Kloden, 
Horner en zelfs Valverde. Voor de 
echte gokker is er ook nog Denis 
Menchov. Geen van deze renners 
mogen we afschrijven.  
10. Ook bij de sprints wordt het 
interessanter want Cavendisch 
heeft nog maar een 1/3 van zijn 
Sky sprinttrein over. De rest steunt 
het klassement van Wiggens. Grei-
pel heeft een halve Lotto – Belisol 
sprinttrein. De rest rijdt voor Jur-
gen Van den Broeck. Kittel, van 
ons eigen Argos team, heeft een 
complete sprinttrein. Zij zullen de 
sprints moeten dragen.  Afschrij-
ven van Rojas en Sagan moeten 
we zeker niet doen, want zij zullen 
er ook staan.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag zomerbridge 20/6:
A-lijn : 1.  Marion Konings & Thea 
v.d. Laar 66,07 2. Jos van Rijbroek-
Vervoort & Harrie van Rijbroek 61,90 
3. Riet van Heijningen & Theo van 
Heijningen 54,17 4. Willem Pieters & 
Rien Voets 53,57
Iedere woensdag weer zomerbridge in 
Mariendaal aanvang 20.00hr ook niet 
leden welkom aanmelden niet nodig

BC ’t Koffertje

Uitslag Zomerdrive 4 van 25/6
1. Elvira Thijssen & Ad van de Laar 
58,75; 2 Jaap Laman Trip & Reinier 
Gerritzen en Tonny & Jos van Acht 
55,00; 4 Hetty Theo van Geffen 52,50

ZBC’01  

Vrij bridgen 19/6
A-lijn: 1. Joke Petit & Maria Rijken 
66,53 %  2. Mien v. Berkel & Mien 
Verhoeven  60,00 %  3. Jan Rijkers & 
Toos v. Berlo  58,33 %  4. Hilly v. Bos-
beek en Ria Swinkels  57,09 %  B-lijn:  
1. Ria Veldhuis & Mies v.d. Burgt 70,97 
%  2. Ad & Riet Koevoets 58,19 %  3. 
Tonny Rijkers & Mien Vermeulen  en 
Anneke Jans & Maria Pepers 49,03 %  

Vrijdagmiddag Club 

competitie 22/6
A-lijn:  1. Cees & Riet v. Hout  64,17 % 
2. Toon & Marietje v. Schaijk 60,00 % 
3. Riek Rijkers & Annie v.d. Wijngaard  
57,08 % 4. Harrie & Marietje v.d. 
Wijgert  54,17 %  B-lijn:  1. Toos v. 
Berlo & Willemien Verhoeven  66,67 
%  2. Mien v.d. Crommenacker & Ma-
ria Rijken  56,67 %  3. Harrie v. Box-
meer & Tonn Verbruggen  55,83 %  4. 
Cor & Marietje Mollen 53,33 % 

hardlopen

Fortuna

Baanwedstrijd Boxtel, 23 juni 
Mannen Trim 
15. Henk Heijmans MannenTrim 
10.000 m   50.51
16. Peter van Rooij Mannen4 
10.000 m  J 51.12

VrouwenTrim 
4. Tineke  Mous Vrouwen50 
10.000 m   50.35

Karpenrun Eindhoven 22 juni  
Mannen 35  
4. Thijs  Dekkers 10.000 m 
35.15 
Mannen 45  
21. Peter van Rooij 10.000 m 
54.47 
Vrouwen 35  
12. Tineke  Mous 10.000 m 
57.12 
Vrouwen Trim  
152. Pam van den Hurk 10.000 m 
57.11 

Zomerklassieker van Brabant Roosen-
daal, 24 juni  
 
Mannen Trim 
169. Roland van Galen 10.000m
46.42  

Ruwenberg Crossloop Sint-Michiels-
gestel, 23 juni 
 
Mannen Trim 
3. Jos van Uden 05.000 m 
23.25
9. Peter  Hellings 05.000 m 
29.35

Overige sporten

wielersport

Renners draaien warm voor Rabo Ronde van Rooi
Op maandag 18 juni werd de 
kermisronde van Riethoven voor 
elite en beloften verreden. Deze 
wedstrijd telt mee voor het Baby-
dumpklassement. Roy van Hees-
wijk eindigde in deze wedstrijd 
als 24e Erik Lathouwers kwam in 
het peloton als 36e over de streep.

Bladel
In een afwachtingswedstrijd voor 
elite en beloften op zondag 24 juni 
in natte en koude Bladel behaalde 
Roy van Heeswijk een 7e plaats. 

Acht van Bladel
Van 22 tot en met 24 juni werd 
de internationale Acht van Bladel 
voor junioren verreden. In de eerste 
etappe op vrijdag over 107.2 km 

behaalde Sander Schuurmans een 
91e plaats op 8'31" van de winnaar.

Twee renners konden in de etappe 
op zaterdag over 119 kilometer met 
start en finish in Bladel het peloton 
met 15 seconden voorblijven. Sander 
kwam na een val in de laatste drie 
kilometer als 82e over de eindstreep 
maar kreeg de tijd van het peloton 
achter zijn naam. 
Op zondagochtend werd er in Bladel 
een individuele tijdrit verreden over 
13 kilometer.  Sander werd 114e op 
2'54". In de afsluitende etappe van 
Bladel naar Bladel over 84 kilometer 
behaalde Sander eindigden als 65e 
op 4'50". In het algemeen klasse-
ment, dat gewonnen werd door Mat-
thieu van der Poel, werd Sander 60e.

Ruud Klomp wint bij amateurs in 
Mierlo(WVAN)
Weinig wind, benauwd en droog. 
Dat had zijn impact op het wed-
strijdverloop bij de WVAN wedstrij-
den in Mierlo afgelopen woensdag. 
De groep bleef compact bij elkaar. 
Een enkele ontsnapping mocht niet 
verder gaan dan een paar honderd 
meter. Enkele rondes later wist en 2 
renners wel weg te geraken. 
Johan de Beer kwam in het peloton 
als 21e over de meet. A.s. zondag 
1 juli rijden de Rooise renners een 
thuiswedstrijd in de Rabo ronde 
van Rooi. Natuurlijk aangemoedigd 
door vele wielerliefhebbers uit Rooi.

tennis Clubkampioenschappen Tennisvereniging Nijnsel

Antwan van Summeren clubkampioen

Letterlijk gezien viel afgelopen zon-
dag letterlijk in het water. Figuurlijk 
was deze zondag een schitterende 
finaledag en een waardige afsluiting 
van de clubkampioenschappen bij 
Tennisvereniging Nijnsel. De afgelo-
pen twee weken zijn er zowel bij de 
jeugd als bij de senioren vele mooie 
en spannende wedstrijden gespeeld. 
In de poulewedstrijden moest de 
super tiebreak meer dan vijftig keer 
zorgen voor de beslissing. Nadat 
afgelopen zaterdag de halve finales 
waren gespeeld was het op zondag 
tijd voor de finaledag.

Zoals de kop van dit verslag al aan-
gaf is het  Antwan van Summeren 
eindelijk gelukt om de clubtitel voor 
zich op te eisen. In de finale werd Co 
Stamps in twee sets verslagen. Bij 
het gemengd dubbel mochten 
Nicole Vervoort en Johan van de Pas 
de titel voor zich opeisen. Zij wa-
ren de meerdere van Co en Myriam 
Stamps. Ook bij de herendubbel was 
Johan van de Pas samen met Koen 
Berkvens de sterkste. Zij waren in een 
schitterende finale de meerdere van 
Bart van de Heuvel en Paul van der 
Rijt. Bij de dames dubbel mochten 
Marlie van Gastel en Kelly Vervoort 
zich kronen tot clubkampioen. Zij 
wonnen in de finale van Elien Ver-
hoeven en Mariana Melidian,

Overige categorieën
Bij de gemend dubbel 6 mochten 

Monique Witlox en Erik Hoppen-
brouwers de bloemen voor zich 
opeisen. Zij wonnen de finale van 
Helga van Steenhoven en Willy 
Verberk. Bij de heren enkel 7 was 
Bram Schepens duidelijk een maatje 
te groot. Wilgart van Langen werd 
in een rechtstreeks duel verslagen 
Ook bij de heren dubbel 7 was 
Bram samen met Henk van de Ven 
te sterk voor het duo Paul van Oor-
schot en Martin van der Vleuten. 
Mimy Warnecke en 
Malou Oosterholt gingen met de 
titel aan de haal in de damesdub-
bel 7. Zij versloegen Anita Dort-
mans en Henriette Hanegraaf. De 
finale bij de gemengd dubbel 7 
was bijna een familie gelegenheid. 
Bas Verbakel en Lian van Gastel 
mochten zich tot winnaar kronen 
in de finale tegen Marian van
Gastel en Jacques Rooijakkers.

De heren enkel 8 was een prooi 
voor Paul van Oorschot. Hij zette 
in de finale Henk Verstraten op-
zij. Lian Voss en Anet van der 
Heijden wonnen de finale dames 
dubbel 8 van Esther en Rian van 
Heesch. Rian van Heesch ging sa-
men Johan Schepens in de finale 
gemengd dubbel 8 wel met de eer 
strijken. Zij waren in de finale te 
sterk voor Gera van de Meerakker 
en Jack Boets.

Jeugd
Rody van Langen is de winnaar 
van de clubtitel bij de jeugd. In 
deze eindstrijd versloeg hij Rens 
Hoppenbrouwers in 3 sets. Bij de 
jeugd t/m 14 jaar ging was Nick 
van Heesch de sterkste Jan Sche-
pens ging in de finale strijdend ten 
onder. Marit Hoppenbrouwers was 
de jongste clubkampioen. Zij won 
in de categorie jeugd t/m 14 jaar 
de eindstrijd van Guusje van de Pol

Sportiviteitprijs
De door Paul van der Rijt be-
schikbaar gestelde sportiviteitprijs 
kwam in handen van Co Stamps.  
Zoals voorzitter René van de Elsen 
het al verwoordde bij de prijsuit-
reiking kunnen we ondanks de re-
genachtige finaledag met z’n allen 
weer terugkijken op een mooi en 
goed verlopen clubkampioenschap 
waar de gezelligheid en vooral de 
sportiviteit de boventoon voerde. 
Het enige wat dit jaar ontbrak was 
de titel bij de dames. Maar naar 
verluid komt dit volgend jaar ook 
weer goed

Graag willen we de horeca- en 
parkcommissie bedanken voor 
de samenwerking. Natuurlijk wil-
len we als laatste alle deelnemers 
complimenteren en bedanken 
voor hun deelname en sportiviteit. 
Wij rekenen ook volgend jaar op 
jullie deelname. !

Regen verpest Ouder-kind 
toernooi niet

Afgelopen weekend werd er bij 
tennisvereniging Boskant voor 
de vierde keer het "Ouder-Kind 
toernooi " gespeeld. Plezier staat 

voorop en dat was ook  goed te 
zien bij alle vaders, moeders, opa's 
en oma's. Vol enthousiasme werd 
er  gespeeld, zelfs toen op het op 
zondag maar bleef regenen!

Foto: Jan van der Werff

BMX fietscross
Afgelopen zondag werd de 4e AK 
verreden in Veldhoven. Het weer 
was bar slecht, waardoor de baan  
erg zwaar was om te rijden. Bas 
Verhagen werd in zijn eigen klasse 
Boys 9-jarigen in de manches 3x 4e. 
Uiteindelijk werd hij 6e in de halve 
finale. Kyro van Schijndel, eigen 
klasse Boys 9 jarigen, werd om de 
manches 3x 1e, in de halve finale 2e 
en in de finale ook 2e. In de Open 
Klasse 8/9 jarigen werd hij in de 
manches 3x 1e en in de  halve finale 
4e. In de finale is hij helaas gevallen. 

Wessel van Dijk werd in de eigen 
klasse boys 11 jarigen 3x eerste in 
de maches, vierde in de kwart, 3e 
in de halve en eerste in de finale. 
In de Open klasse 10/11 jarigen 
werd hij 1e, 2e en 1e in de man-
ches, 1e in de kwart, en 2e in de 
halve finale en de finale.  Koen van 
der Wijst won in de eigen klasse 14 
jarigen zowel de manches, de hal-
ve als de finale. In de Open klasse 
boys 14/15 jarigen werd hij  in de 
manches 3 x 4e en in de finale 5e.

Drukke week voor Stef en Jur

Stef en Jur stonden de afgelopen 
week aan de start in Lage Zwa-
luwe, Dommelen en Bladel. 

In Lage Zwaluwe werd Jur van de 33 
renners vierde, dus hij miste net het 
podium.  Bij Stef stonden er 46 deel-
nemers aan de start maar daar wist 
niemand te ontsnappen. Stef werd in 
de massa sprint keurig 10e.

In Dommelen stond een ploegentijd-
rit op het programma. Jur moest als 
1e van start met zijn team dat uit het 
hele land kwam. Ze zetten meteen de 
snelste tijd neer. Jur moest meteen 
daarna nog een keer, ook al had hij 
niet veel meer over. Maar hij wilde 
zijn clubgenoten niet in de steek la-
ten. Jur werd met dat team 2e. Stef 
wist met zijn team net niet het po-

dium te bereiken. Bladel werd de eer-
ste Omloop voor Jur. Er wordt over 
een Omloop gesproken als het rondje 
langer dan 1,5 km is. In de laatse ki-
lometer van de wedstrijd werd er om 
en om gedemarreerd en dat was te 
zien aan de kopjes toen ze over de 
streep kwamen. Jur kwam als 3e over 
de streep en mocht dus het podium 
op. Stef werd in zijn wedstrijd achtste.
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wielersport

Helemaal terug
De Ronde van Rooi is één van de populairste 
wielerrondes in de regio. Na zo’n veertig jaar 
kwam er in 1999 echter een einde aan deze 
lange traditie. Een groep enthousiaste vrijwilli-
gers blies het evenement twee jaar geleden met 
succes nieuw leven in. De Ronde van Rooi staat 
weer op de kaart het is op 1 juli a.s. al weer de 
derde editie na de onderbreking.

Kasseien
Het 1.500 meter lange parcours is hetzelfde als 
altijd. De start ligt aan de Markt, daarna gaat 
het via de Heuvel naar de Hertog Hendrik-
straat. Via de Corridor gaat men via de Ham-
brug de Borchmolendijk op dan via de kasseien 
terug te keren op de Markt. Oud renner Gerry 
van Gerwen uit Olland noemt de omloop hart-
stikke lastig. “Aan de ene kant rijd je over de 
kasseien op de Markt, maar aan de andere kant 
loopt het parcours verraderlijk iets omhoog. 
Dat maakte het tot een selectief parcours.”

Thuiswedstrijd 
Een aantal renners rijdt tijdens de Ronde van 
Rooi een thuiswedstrijd, onder wie Roy van 
Heeswijk, Chipo Banda en de gebroeders Frank 
en Erik Lathouwers (elite-beloften), Maikel de 
Koning, Marcel Luijten, Johan en Orry de Beer, 

Koen van Roosmalen, Raoul Liebregts en Hans 
Kocken (amateurs). Zij zijn allen gebrand op 
een goede prestatie in hun eigen woonplaats. 
Reden genoeg dus om op 1 juli eens een kijkje 
te komen nemen bij de Rabo Ronde van Rooi!

Bromvliegers
Ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de 
grootste oldtimer bromfietsclub “De Bromvlie-
gers” eindigt hun jubileumtocht met een de-
filé over het parkoers van de Rabo Ronde van 
Rooi. Tijdens het defilé zullen de restaurateurs 
/ bestuurders van de historische bromfietsen 
worden gepresenteerd door Rooienaar Hans 
van Eck. Het 400 oldtimerbromfietsen lange 
defilé eindigt op de Markt waar de histori-
sche bromfietsen worden geshowd voor het 
publiek.

Op de Markt wordt een springkussen ge-
plaatst en de Rabobank zorgt daar te-
vens voor een leuke attentie voor de 
kinderen.  Het wordt 1 juli een mooie 
dag in het centrum van Sint-Oe-
denrode met sport en plezier. De 
toegang tot deze dag is geheel 
gratis. Het parcours is gemak-
kelijk te bereiken via de afslag 
Sint-Oedenrode van de A50, 

via Ollandseweg, Van Rijckevor-
sel van Kessellaan en de 
Philippusstraat komt 
u in de omgeving 
van de Markt.

vervolg voorpagina

Rabo Ronde van Rooi

Rooi Events sluit af met 
finale op groot scherm

Hoewel het Nederlands Elftal niet mee wilde werken aan een 
vervolg in het toernooi was het EK event op de Rooise Markt 
een groot succes. Daarom gaat Rooi Events zorgen voor een 
heerlijke kers op de taart. De negen verantwoordelijke ho-
recaondernemers stropen de mouwen nogmaals op, bouwen 
de Markt om tot buitenbioscoop en zenden de finale van het 
EK uit. Op een iets kleiner scherm dan voorheen, maar nog 
steeds groot genoeg om het goed te kunnen zien.

Dat past perfect in het plaatje van die dag. Het centrum staat 
namelijk bol van de activiteiten. De Ronde van Rooi vindt 
plaats en ook de bromvliegers passeren de revue. Vanaf 17.00 
uur is het tijd om de EK sfeer nogmaals op te snuiven. Een DJ 
zorgt dan alvast voor een aangename sfeer. Vanaf 20.45 uur 
wordt de finale uitgezonden. Nederland staat dan wel niet op 
het veld, maar iedereen wil toch de finale zien?!!? Kies je fa-
voriet en schreeuw deze naar de titel. Na de wedstrijd gaat de 
muziek door tot 12.00 uur, dus dat wordt een groot feest! 
Via deze weg wil Rooi Events al haar sponsoren hartelijk be-
danken voor het gegeven vertrouwen. Zonder hen was dit 
evenement nooit gelukt. 

Avond fietsdriedaagse 

9-10-11 juli organiseren KBO Wijbosch en buurtvereniging 
Grieboo  een gezellig avond fietsdriedaagse voor jong en oud. 
De tochten zijn ongeveer 30 km lang. Inschrijving kunt u tus-
sen 17.30 en 19.00 in dorpshuis de Geut, Kerkstraat 4a in Wij-
bosch. Het inschrijfgeld bedraagt € 2,- p/dag of 3 avonden 
voor € 5,- Bij inschrijving voor 3 dagen ontvangt U een bidon 
gesponsord door de Rabobank. Bovendien kunt u deelnemen 
aan de gratis loterij op woensdagavond om 21.30 uur. Er zullen 
2 gesigneerde kampioenstruien verloot worden van Daphny 
van den Brand en Marianne Vos. Voor info 06-53622534

vissen ERHV

De laatste wedstrijd van het Koningsvissen is op donderdag 28 
juni , vissen aan het Cathalijnepad. Op Vrijdag 29 juni is de 
jaarlijkse Borchmolen wedstrijd , opgeven bij de Borchmolen. 
De senioren vissen aan het Cathalijnepad. De jeugd vist  achter 
de brandweerkazerne.
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag:
Open zondag

  Kasteel Henkenshage

 14 mei - 30 juni  
Boekenmarkt
  Bibliotheek 

8 juni - 1 juli  
EK Voetbal 

op groot beeldscherm
  Café Oud Rooij 

23 juni - 31 augustus  
Expositie Stichting Dichterbij

  Mariendael

 29 juni  
Optreden Coverband 

Déjà vu!
  de Vriendschap 

30 juni / 1 juli  
Plattelandsfestival  
  Vresselseweg 33 

 30 juni  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

30 juni 
Culinaire rondreis

  De Beurs 

30 juni 
Bierfeesten

  Cambiance de Kienehoef  

  1 - 29 juli  
Expositie Robert Pothecary

  Galerie de Bunders 

1 juli  
Oldtimerrit Rondje Rooi

  Sint-Oedenrode 

1 juli  
Wielerennen: 

Rabo Ronde van Rooi
  Sint-Oedenrode 

1 juli  
Prijsuitreiking Oldtimer rit 

‘Rondje Rooi’ 
  de Vriendschap 

3 - 6 juli  
7 Sprong programma

  Sint-Oedenrode 

6 - 8 juli  
Ruiterdagen 

Nijnselse ruiters
  Nijnsel 

6 juli  
DJ Jerome

  Café d’n Toel 

6 juli  
Hillstreet junior 

  De Beurs 

6 juli  
Meadowpop

  Nijnsel 

7 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

7 juli  
Lekke Band

  Café d’n Toel 

8 juli  
De 8 uurs Solexrace 

‘Plaankgas dur Olland’
live: Rooise Dorpskapel  

Café d’n Toel 

8 Juli 
Tilt

  Café d’n Toel 

10 juli  
KBO film: Planet Earth

  Odendael 

12 juli  
Onderonsje: uitleg natuur-

groepen met picknick
  Damiaancentrum 

14 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

14 juli  
Vrije dansavond 
  de Vriendschap 

15 juli  
Kinderdarts toernooi

  café Van Ouds 

17 - 20 juli  
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

21 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

21 juli  
Vrije dansavond 
 de Vriendschap 

28 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 juli  
Italiaanse avond

  De Beurs

   3 - 5 augustus  
OLAT 

Kempische wandeldagen
  start in Geldrop 

4 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk

 5 augustus 
Zandhoefs oogstfeest 

  Zandhoef

 9 augustus  
Onderonsje: voorlichting 

ouder worden
  Damiaancentrum

 11 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

12 augustus  
Zomer knutselen

  Kinderboerderij Kienehoeve
 

14 augustus  
KBO film: Pinokkio

  Odendael 

18 - 19 augustus  
Beachhockey Rooi

  de Neul 

18 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk

 19 augustus  
Zesde Elvis dag
  café Van Ouds 

19 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsherberg 

20 augustus  
Suikerfeest

 
 




