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Hallo Jumbo!

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Jumbo in Sint Oedenrode
is aanstaande zondag open! 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Sint Oedenrode, Pieter Christiaanstraat 11

Gratis
parkeren!

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

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

“Een prachtig initiatief”

Europarlementariër Toine Manders opent Campus Fioretti

De Campus Fioretti is vrijdag 29 
juni op een sfeervolle manier for-
meel geopend door Europarle-
mentariër Toine Manders, wet-

houder René Dekkers en Arthur 
Frieser, voorzitter van Starterscol-
lectief. Met de onthulling van het 
logo aan de voorzijde van het 

gebouw werd het succes van het 
eerste halfjaar Campus Fioretti on-
derstreept.

Inmiddels hebben 15 startende 
ondernemers hun intrek genomen 
in het gebouw waar tot juni 2011 
het Fioretti College was gevestigd. 
“Het Starterscollectief heeft vanaf 
het begin haar vizier gericht op dit 
gebouw. We hebben veel en lang 
met gemeente Sint-Oedenrode 
gepraat om dit uiteindelijk te re-
aliseren. Nu zijn wij supertrots op 
het resultaat. Met vereende krach-
ten is de afgelopen maanden hard 
gewerkt om het gebouw aan de 
binnenzijde smoel te geven. De 
centrale ontmoetingsruimte heb-
ben we dankzij een bijdrage van 
Rabobank Sint-Oedenrode Schijn-
del verder kunnen aankleden. 

» lees verder op pag. 4

Combi-evenement smaakt organisatie Rabo Ronde van Rooi naar meer

TIJDENS DE VAKANTIE 
ZIJN WIJ GEWOON 

GEOPEND
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388
www.savohs.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

O�ciële mededelingen  
van de gemeente
pagina 16 en 17

Samenkomst 
gemeentehuis 
voor omstanders 
ongeval
Afgelopen zaterdagochtend veronge-
lukte een peuter in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Het was voor veel 
mensen een vrije ochtend en daardoor 
was het druk in het centrum.
Dat is de reden dat veel mensen getui-
ge zijn geweest van dit tragische on-
geval. We merken dan ook dat de im-
pact op de Rooise samenleving groot 
is. Daarom wil de gemeente omstan-
ders en/of getuigen ondersteunen.

Was u getuige?
Dan kunnen wij ons voorstellen dat u 
moeite hebt om dit te verwerken. Wij 
bieden u een samenzijn aan op woens-
dag 4 juli van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in het gemeentehuis. Naast de burge-
meester zijn er mensen van slachtof-
ferhulp aanwezig.

Wilt u liever niet komen, maar heeft u 
toch behoefte aan hulp? Dan kunt u 
contact opnemen met Slachtofferhulp 
Nederland. Zij zijn te bereiken op het 
telefoonnummer 0900-0101. Mocht 
u op een later moment toch nog be-
hoefte hebben aan slachtofferhulp, 
dan is dit ook nog mogelijk.

» lees verder op pag. 27
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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

Wij danken u hartelijk voor uw medeleven
bij het overlijden van ons mam en oma.

Richarda van der Hagen-Arons

Uw aanwezigheid op de dag van de begrafenis 
en alle andere blijken van deelneming zijn ons tot steun 

bij het verwerken van dit verlies.

Kinderen en kleinkinderen
Sint-Oedenrode, juni 2012

DANKBETUIGING

OVERLĲDENSBERICHTEN




























 






















Ontroerd herdenken wij Ruben.

Op een wolkje, o zo hoog,
zit je lekker zacht.

Kijk je naar de regenboog,
de maan die naar je lacht.

Sterretjes blinken om je heen,
de zon verwarmt je huid.

Je bent daarboven niet alleen,
je bent ons vast vooruit…..

Lieve Ruben, we zullen je missen.
We wensen Marianna, Twan, Lotte en familie 

heel veel sterkte toe met het grote  verlies van Ruben.

Team, kinderen en oudercommissie van
Kinderdagverblijf Dommeltoren

Kinderopvang Humanitas

Lieve Ruben

Je bent een lief klein engeltje,
hoog boven ons hoofd.

We zullen je niet vergeten,
dat hebben we beloofd.

Liefs,
Coby, Rianne en Inge

    
    Herinner mij
    niet in sombere dagen.
    Herinner mij
    in de stralende zon.
    Herinner mij
    hoe ik was, toen ik nog alles kon. 
   

Intens bedroefd om zijn afscheid, maar oprecht dankbaar 
voor alles wat hij tijdens zijn leven voor ons gedaan en 
betekend heeft, delen wij u mede dat na een kort ziekbed 
van ons is heengegaan mijn lieve man, ons pap, schoonvader 
en trotse opa  
  

Martien Rovers
Martinus Johannes 

  
echtgenoot van

  
Annemarie Rovers-van Gulik

  
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar. 
    
   Annemarie 
   Marcel en Ans, Esther, Inge
   Yvonne en Rudolf, Ferri, Stan
   Jos en Ingrid, Sam, Kim 
 
  
2 juli 2012 
Wilgenstraat 26, 5492 EM St oedenrode 
  
De avondwake is op vrijdag 6 juli om 19.00 uur in de H.Oda 
locatie Heilige Ritakerk Boskant, Ritaplein 2 te Boskant.
Aansluitend aan de avondwake kunt u persoonlijk afscheid 
nemen van Martien in het Rouwcentrum Kuis, 
Sluisplein 58 te Sint Oedenrode. 

De crematiedienst wordt gehouden op zaterdag 7 juli om 
10.00 uur in de aula van crematorium Uden, Belgenlaan 11 
te Uden. 

voor felicitaties en condoleance 
bezoek

www.rooisefamilieberichten.nl
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Basisschool Kienehoef

Zomergala als afscheid van groep 8
De schooldeuren zijn inmiddels 
gesloten en de kinderen weer 
uitgevlogen.  Gelukkig komen 
de meesten volgend schooljaar 
gewoon weer terug op het oude 
stekkie. Toch geldt dat niet voor 
iedereen.  Afgelopen donder-
dag zwaaiden alle achtste basis-
schoolgroepen af; een dag eerder 
dan hun medescholieren. Op ba-
sisschool de Kienehoef vierden ze 
het afscheid geheel in stijl.

Van verre hoorde je een flink ka-
baal. Het publiek joelde van ge-
spannen verwachting.  Een aantal 
luxe auto’s kwamen de bocht om: 
Saab, Mini, MG, Excalibur, Triumph 
en zelfs een Auburn Speedster 
booster reed ertussen. In galakle-

ding en glimmend van oor tot oor, 
pronkten de achtste groepers op de 
achterbank. Aangemoedigd door 
schoolgenootjes, ouders, grootou-
ders en personeel, liepen ze vervol-
gens over de rode loper het school-
gebouw in. Meester Hendrik en juf 
Ingrid sloten als laatsten de rij. On-
der het genot van een glaasje kin-
derchampagne, konden ze binnen 
even stoom afblazen. Yoeri en Yann 
vonden het ‘super vet’ en ‘cool’. 
Yoeri: “Iedereen kijkt en applaudis-
seert.” Nienke, Esther, Britt, Sanne, 
Shania, Iris, Jessie, Maaike, Ziggy 
… ze zagen er allemaal fantastisch 
uit toch hadden ze die ochtend 
maar even voor de spiegel gestaan. 
Hun geheim? Bij de meesten was 
het haar gisteren alvast verzorgd, 

maar niet door henzelf en dus ook 
niet voor de spiegel. 

Na de champagne werd de groep 
buiten op het podium verwacht. 
Meester Hendrik schetste de situ-
atie van een typische dag in groep 
8. Gezien het gegniffel bleek het 
verhaal zeer herkenbaar. Tussen-
door volgden een aantal optre-
dens. Alle basisschoolverlaters kre-
gen van de andere kinderen een 
zelfgemaakt ijsje met daarop een 
welgemeende afscheidsgroet. Het 
was een emotionele laatste school-
dag voor groep 8. Dat zullen ze 
zich nog jaren herinneren.

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

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

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

Openingstijden

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

Alle soepen 
€ 0,50 goedkoper.

Tijdens de bouwvak zijn wij gewoon geopend.

Diamant bij ingang gemeentehuis 
opgeknapt

De diamant bij de ingang van het gemeentehuis is weer volledig her-
steld. Nadat er een paar weken geleden iemand tegen aan was gereden, 
stond een bedrijf paraat om de diamant te herstellen. Maandag werd hij 
wederom op zijn plek gezet. 

VOOR DE TOTALE SERVICE VAN UW FIETS

OOK VOOR AL UW NIEUWE FIETSEN 
ACCESSOIRES EN ONDERDELEN

WIJ LEVEREN EEN BREED ASSORTIMENT 
REPARATIE’S  BINNEN  24 UUR

 WWW.BIKESHOPRENEVDLAAR.NL
VOOR DE TOTALE SERVICE VAN UW FIETS

EERSCHOTSESTRAAT 90B
TEL 0413-490200

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl

desIgn 
pixelbox 

DRUKWERK

WEBSITES RECLAME

UW PARTNER 
in het ontwerpen en realiseren
 van digitale en gedrukte media

 
HEUVEL 17  
5492 AC SINT-OEDENRODE
T. 06 24 80 95 65 
E. INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD 
VAN DE POL
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Een bloemlezing gedichten laat zich 
tot op zekere hoogte vergelijken met 
een fotoalbum waarin vastgelegde 
momenten als fotobeelden bij elkaar 
zijn gezet.
Los van de wijze waarop een gedicht 
of een foto tot stand komt, is zowel een foto als een ge-
dicht een neerslag van een gestold of stilgezet moment. 
In dit verband is een foto te omschrijven als een gedicht 
zonder woorden.
    
    Kees Hermis voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Gaten in wegen in augustus gevuld
De gaten in de Ollandseweg, 
Nijnselseweg en de Komtraverse 
worden half augustus gedicht, 
indien mogelijk eerder. Dit liet 
portefeuillehouder René Dekkers 
donderdag weten. Het daarvoor 
benodigde geld is gevonden door 
het onderhoud van de Rooise 
klinkerwegen later te plannen. In 
tweede instantie komt er ook een 
extra slijtlaagje op deze wegen. 
Delen van de Liempdseweg en 
Ollandseweg moeten op dat laat-

ste nog een jaartje wachten.

De slijtlaag bestaat uit “stil” asfalt, 
zij het iets minder geluiddempend 
dan de voormalige laag. Al met al 
zal het, ten opzichte van de situatie 
met de gaten in de weg, natuurlijk 
wel een stuk rustiger worden. 
De gemeente draait alleen op voor 
de kosten van de slijtlaag. Het 
frezen en opnieuw vullen van de 
gaten komt voor rekening van de 
aannemer.

Rooise hondentoiletten verdwijnen
Omdat ze meer geld kosten dan 
besparen en veel hondenbezitters 
hun viervoeter de behoefte ergens 
anders laten doen, heeft de ge-
meenteraad besloten om alle 29 
hondentoiletten in Sint-Oedenrode 

op te ruimen. Om erop toe te zien 
dat de baasjes de hondenpoep zelf 
opruimen, is al geruime tijd geleden 
bepaald dat de boa, na het toezien 
op foutparkeren, gaat handhaven 
op hondenoverlast. 

Reclamenota afgeslankt vastgesteld
De reclamenota, waarin bepaald 
wordt aan welke regels de re-
clame in Sint-Oedenrode moet 
voldoen, is afgelopen donderdag 
na de nodige discussie unaniem 
vastgesteld door de gemeente-
raad. Daarvoor moesten echter 
wel eerst een paar onderdelen uit 
het ontwerp worden geschrapt.

Dat gebeurde via een “monster-
amendement” van VVD, mede-
ondertekend door CDA, van negen 

punten. Regels over het formaat 
van posters achter ramen bijvoor-
beeld zag VVD-er Freek Glorius als 
betuttelend, zoiets kun je echt wel 
aan de ondernemers zelf overlaten. 
Dat gold in zijn ogen ook voor het 
aanbrengen van gevelreclame en 
nog enkele andere onderdelen.
Portefeuillehouder Cees van Ros-
sum zegde uiteindelijk toe om met 
het centrummanagement om de ta-
fel te gaan over een reclame-beeld-
kwaliteitplan voor het centrum.     

Vervolg voorpagina

Opening Campus Fioretti

De kantoren van de starters zien 
er stuk voor stuk prachtig uit, de 
algemene ruimtes werden in de 
avonduren en in de weekenden 
grondig aangepakt. Dat is ook 
meteen de kracht van het collec-
tief”, opende voorzitter van het 
Starterscollectief Arthur Frieser de 
feestelijke middag. “Iedereen pakt 
de kwast of de bezem.”

René Dekkers, de verantwoorde-
lijke wethouder: “We hebben in 
Sint-Oedenrode veel startende 
ondernemers en zzp’ers. In 2011 
zijn 83 nieuwe bedrijven gestart 
en in het totaal hebben we tussen 
500 en 700 zzp’ers binnen onze 
gemeente. Rooi is eigenzinnig en 
met recht ondernemend.”  Euro-
parlementariër Manders uit Asten 
was onder de indruk van het ge-

bouw. “Het is een prachtig initi-
atief. Hier kunnen ondernemers 
zich ontwikkelen en groter wor-
den. En…als het goed gaat dan 
zullen zij zich uiteindelijk vestigen 
op een van de industrieterreinen in 
Sint-Oedenrode en wie weet, zijn 
deze ondernemers straks wereld-
beroemd in Europa.

Bestuurslid van het Starterscol-
lectief John van de Laar bedankte 
alle betrokkenen bij het tot stand 
komen van de Campus Fioretti. Hij 
prees wethouder René Dekkers. 
“Hij heeft zijn nek echt voor ons 
uitgestoken, hij heeft samen met 
het college van B&W het lef ge-
had om hieraan te beginnen. Ook 
Leo Overmars, bestuursvoorzit-
ter en directeur van Wovesto en 
oud-voorzitter van het Starterscol-

lectief, heeft een hele waardevolle 
bijdrage gehad om dit tot stand te 
brengen.”

De genodigden, waaronder veel 
vertegenwoordigers vanuit de ge-
meentelijke politiek, kregen volop 
de gelegenheid om de ruimtes te 
bekijken. Iedere ondernemer had 
een korte introductie van zijn of 
haar bedrijf. Europarlementariër 
Manders gaf tijdens een  20 mi-
nuten durende presentatie een 
klein kijkje in de keuken van het 
Europees Parlement. René Dek-
kers kreeg tot slot een fotoboek 
aangeboden van het Starterscol-
lectief met daarin een overzicht 
van de gevestigde starters en de 
metamorfose van de binnenzijde 
van het pand die op de gevoelige 
plaat is vastgelegd.

Fruitcake Studio vindt nieuw onderkomen in 
Campus Fioretti
Barry van den Heuvel, Luke Lat-
houwers en Dirk Latijnhouwers 
hebben een volgende stap ge-
maakt met hun bedrijf Fruitcake 
Studio. Ze groeiden uit hun voor-
malig onderkomen aan het Koffe-
ren, dus waren de heren genood-
zaakt te verhuizen. Ze vonden hun 
nieuwe kantoor in Campus Fio-
retti. Afgelopen vrijdag werd het 
complex officieel geopend.

Hoewel Fruitcake Studio officieel 
geen startend bedrijf meer is – het 
bestaat tenslotte alweer 5,5 jaar – 
voldeed het wel aan de normen 
om in Campus Fioretti onderdak 
te krijgen. Tot deugd van de drie 
mannen, want ze hadden een 
ruimte op het oog die precies vol-
deed aan hun vereisten, hoewel 
er natuurlijk nog veel aan moest 
gebeuren. “Het nieuwe kantoor 
is zo’n 140 m2 en dat is een stuk 
groter dan waar we eerst in za-
ten”, glimlacht Dirk. “Met het oog 
op de toekomst hebben we die 
ruimte nodig. Zoals het er nu voor 

staat is de kans groot dat er nog 
mensen bij komen later dit jaar. 
Sowieso stagiaires, maar wellicht 
ook vast personeel.”

Het vakgebied van Fruitcake Stu-
dio behelst webdesign, webdeve-
lopment, Content Management 
Systems (een makkelijk systeem 
waarmee u de inhoud van uw 
website kunt beheren), reclame-
materiaal en op maat gemaakte 
systemen. Een breed aanbod dus. 
Barry, Luke en Dirk hebben ieder 
hun eigen expertise. Dirk: “We 
werken voor zowel kleine als grote 
bedrijven. Vooral in die laatste ca-
tegorie groeit ons klantenbestand 
gestaag en dat brengt natuurlijk 
extra werk met zich mee. We le-
veren het ideale maatwerk. Van 
complete webshops en het kop-
pelen van bestaande systemen aan 
een webinterface tot mobiele ap-
plicaties.” Een opvallend project, 
dat de laatste tijd regelmatig in het 
nieuws is geweest, is de website 
van RobocupDutch Open en de 

huidige wereldkampioen robot-
voetbal. Fruitcake Studio maakte 
hiervoor het complete achterlig-
gende systeem, van inschrijvingen 
tot live verslaggeving.

Fruitcake Studio is op de hoogte 
van laatste ontwikkelingen en mo-
gelijkheden. Ze hebben sinds kort 
een prachtig nieuwe logo en nu is 
dus ook de thuisbasis klaar voor de 
toekomst. Wie weet wat de vol-
gende stap zal zijn? Dirk, 
Luke en Barry gaan in 
ieder geval in volle vaart 
door. 

Fruitcake Studio, 
Kasteellaan 6I, 
5492 BR, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-820285,
www.fruitcakestudio.nl

v.l.n.r. Luke, Barry en Dirk. Samen 
eigenaar van Fruitcake Studio

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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1

T

Lara
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Wij willen graag iedereen bedanken 
voor het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen 24 jaar.

En wensen Marieke veel succes in de toekomst.
Peter en Mieke van Beeck

Kofferen 22, 5492 BN Sint-Oedenrode - Tel: 0413-477902 - E-mail: stomerijvanbeeck@hetnet.nl
www.stomerijvanbeeck.nl

Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Proficiat Bjorn 

30 jaar!!

Wij, 
Noud en Jo van Erp v/d Sande, 

bedanken iedereen voor de 
mooie lieve wensen, bloemen 
en reacties die wij de afgelopen 
weken hebben mogen 
ontvangen voor ons 
60 jarig huwelijksfeest.

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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LIJSTEN DIE ERUIT SPRINGEN

De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

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

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Opa en oma 
50 jaar getrouwd

van harte gefeliciteerd
Jarno, Mareno en Arancha

Geslaagden 2e 
tijdvak Zwijsen 
College Veghel

HAVO
Jalta Raaijmakers

Ruud van Zutphen

Atheneum
Iris van den Akker

geboren, 
28 juni 2012

MYLAN

Ralf, Ilona en Yara 
Bernhardstraat 39

5491 HD, Sint-Oedenrode

30!

Proficiat broertje!

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Joyce Louwers

Met het behalen van het rijbewijs

Hortensiastraat 26 | 5492 KB Sint-Oedenrode | Tel. 0413 - 471471 
     Mobiel Robert: 06 53 808 908 | Mobiel Laura: 06 50 512 901

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

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

Martien Versantvoort uit Sint-Oedenrode:

“Ik bestel mijn maaltijden bij 
lekkerthuisblijvenwonen.nl!”

Martien Versantvoort (76 jaar) 
woont prachtig in het buitengebied 
van Sint-Oedenrode. Vrij uitzicht 
over de weilanden en in de verte 
het begin van de Vresselse bossen. 
“Dit is mijn huis en mijn thuis en 
zo lang het mogelijk is blijf ik hier 
wonen. Ook nadat vorig jaar mijn 
vrouw is overleden. Dan komt je 
leven er toch wel anders uit zien”.

Inmiddels heeft deze actieve senior  
zijn leven goed georganiseerd. “Ik 
ben hartstikke druk met mijn club-
jes: biljarten, kaarten, fietsen en 
Jeu de Boules. Afgelopen weekend 
heb ik nog een grote beker ge-
wonnen” trots wijzend op de bo-
kaal die een prominente plaats op 
de tafel heeft. “

Martien maakte tot begin dit jaar 
gebruik van de maaltijden die via 
Salus werden verzorgd. “Helaas 
stopte deze voorziening. Tijdens 
een voorlichtingsbijeenkomst in 
Odendael kwam ik in aanraking 
met de maaltijden van lekkerthuis-
blijvenwonen.nl. Het bleek dat 
deze service het beste bij mijn 
manier van leven paste. Omdat ik 
een druk sociaal leven heb, is het 
lastig te plannen om altijd thuis 
te zijn om de maaltijden op te 

eten. Nu ben ik flexibel en kan ik 
zelf bepalen wanneer ik de maal-
tijd opeet. Een maal per week, op 
donderdag, worden de maaltijden 
door een vrijwilliger afgeleverd bij 
mij thuis. Ik heb een koelbox met 
koelelementen klaarstaan waar de 
maaltijden achtergelaten worden, 
want de donderdag is mijn vaste 
fietsdag. Meestal bestel ik vijf 
maaltijden, op de andere dagen in 
de week kookt mijn huishoudelijke 
hulp voor mij”.

“De maaltijden van lekkerthuisblij-
venwonen.nl zijn makkelijk in ge-
bruik. Je prikt een paar gaatjes in 
de verpakking, zet ze in een spe-
ciaal bakje 8 minuten in de mag-
netron en ik kan aan tafel. Het 
smaakt hartstikke lekker, de porties 
zijn meer dan voldoende. Bij mijn 
bestelling zit ook altijd iets van kip-
penbout, dan heeft mijn hond ook 
nog iets lekkers te kluiven”, besluit 
een tevreden Martien Versantvoort.

Wilt u ook kennis maken met 
de koelverse maaltijden van lek-
kerthuisblijvenwonen.nl? Maak 
dan gebruik van ons introductie-
aanbod: bestel 5 maaltijden, betaal 
er slechts 3.
Bel voor meer informatie 
0900-1200500 (lokaal tarief), 
kijk op 
www.lekkerthuisblijvenwonen.nl 
of mail naar 
astrid@lekkerthuisblijvenwonen.nl 

advertorial
Afscheid André van de Warenburg

Op 22 juni j.l. heeft SKOSO af-
scheid genomen van André van de 
Warenburg. 

Van 1990 tot 2006 is André direc-
teur van basisschool Sint-Petrus in 
Olland geweest. Vanaf 2006 is hij 

aangesteld als stafmedewerker op 
het bestuurs-kantoor van SKOSO, 
Stichting voor Katholiek Onderwijs 
in Sint-Oedenrode. Hij was belast 
met de portefeuille Materiële Za-
ken, en heeft de taken van preven-
tiemedewerker en arbocoördinator 

op zich genomen. 
Voor de Dommelgroep, een sa-
menwerkingsverband van een vijf-
tal besturen in de regio, is hij sinds 
2008 werkzaam geweest als amb-
telijk secretaris. 

Tijdens een drukbezochte receptie 
hebben relaties, collega’s van de 
scholen en het stafpersoneel op 
een gezellige manier afscheid van 
André genomen. 

Voorlopig blijft André als vrijwil-
liger verbonden met SKOSO en 
daarmee met het onderwijs. An-
dré is namens het onderwijs afge-
vaardigd bij het PBO (Programma 
Bepalend Orgaan van TV Meierij). 
Hij blijft meewerken aan het jaar-
lijks terugkerend onderhoud aan 
de beamers in de klaslokalen. Ook 
blijft hij zich als vrijwilliger inzet-
ten voor het jaarlijks terugkerend 
project “Koster Brock”. We ken-
nen André dan ook niet voor niets 
als een sociale man met een groot 
onderwijshart. 

We wensen André, samen met zijn 
gezin, een fantastische toekomst 
in een goede gezondheid. 

Korte zomerstop 
jeugdactiviteiten 
Salus Jongerenwerk

Vanaf 15 juli tot en met 10 augustus heeft Salus Jonge-
renwerk een korte zomerstop. Woensdag 4 juli vindt de 
laatste Meidenplaza activiteit plaats. Dan gaan de mei-
denwerkers samen met de meiden zomers picknicken in 
het kasteelpark en zijn er allerlei leuke doeactiviteiten 
voor hen georganiseerd. Meidenplaza opent haar deuren 
weer op woensdagmiddag 15 augustus voor meiden van 
11 t/m 15 jaar. Samen met de meidenwerkers kunnen de 
meiden dan T-shirts beschilderen en opfleuren met kraal-
tjes en kunstzinnig knipwerk.

Ook het algemene jongerenwerk  blijft na de zomerva-
kantie in zomerse sferen. Beweging wordt hét thema voor 
het nieuwe schooljaar. Zo kunnen jongeren zich opgeven 
voor een kanotocht over de Dommel op zaterdagmor-
gen 18 augustus of zich middels een 6-kamp klaarstomen 
voor een komende survivaltocht. Talentontwikkeling krijgt 
naast voorlichting ook wederom een bijzondere plaats in 
het jongerencentrum. Het is maar wát belangrijk dat jon-
geren ontdekken waar zij allemaal goed in kunnen zijn. 
Deelnemen aan het muziekpodium of het maken van een 
gigantisch kunstwerk, het repareren van je fiets onder be-
geleiding van een fietsenmaker, horen bij de mogelijkhe-
den die Salus Jongerenwerk ook direct ná de zomerstop te 
bieden heeft.

Salus Jongerenwerk wenst alle jongeren én hun ouders/
verzorgers een fantastische, zorgeloze zomervakantie toe!

Maag Lever Darm Stichting 
De Maag Lever 
Darm Stichting 
heeft in de col-
lecteweek van 18 
t/m 23 juni in St.  

Oedenrode €  4.540,45 opgehaald. 
Gulle Gevers en Collectanten van 
St. Oedenrode hartelijke bedankt.

Dit jaar stond de collecte in het 
teken van darmkanker. Jaarlijks 
wordt bij ruim 12.000 mensen de 
diagnose darmkanker gesteld en 
overlijden 5.000 mensen als gevolg 
van deze ziekte. Het aantal nieuwe 
gevallen van darmkanker neemt 
toe. Het geld dat met de collecte 

opgehaald wordt, stelt de MLDS 
in staat wetenschappelijk onder-
zoek te financieren en voorlichting 
te geven. Met wetenschappelijk 
onderzoek en voorlichting gaat 
de Maag Lever Darm Stichting de 
strijd aan tegen darmkanker. 
Zonder de bijdrage en inzet van 
gevers en vrijwilligers is dit onmo-
gelijk. De Maag Lever Darm Stich-
ting wil iedereen die een bijdrage 
heeft geleverd aan de collecte be-
danken voor de inzet. 
Mocht u de collectant gemist heb-
ben, dan kunt u uw bijdrage stor-
ten op giro 2737 t.n.v. Maag Lever 
Darm Stichting te Amersfoort.

Bij drie Hallmark kaarten 
naar keuze één kaart gratis Borchgrave 41 

5492 AT 
Sint-Oedenrode
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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

Juf Leonie neemt afscheid na 41 jaar les geven 

Leonie van Genugten heeft op woensdag 27 
juni jongstleden afscheid genomen als kleu-
terjuf aan basisschool Eerschot. Ze heeft 41 
jaar lang voor de klas gestaan als kleuterjuf 
in Eerschot. De leerlingen hebben op gepaste 
wijze afscheid genomen. Leonie is thuis op-
gehaald in een oldtimer en groots ontvangen 

op school. De onderbouw werd getrakteerd 
op een mooie voorstelling van het poppen-
theater. Het was een leuke dag! Juf Leonie, 
bedankt voor alles en geniet van uw vrije tijd! 
Namens de kinderen van groep 1 en 2b van 
basisschool Eerschot.

Rooise fietsers bereiken top en halen flink sponsorbedrag binnen

Wat begonnen is op een feestje, 
is geëindigd als een feestje

Afgelopen zaterdag 30 juni is de gehele 
groep Rooise fietsers erin geslaagd om de 
top van de Alpe d’Huez te bereiken. Dat 
was een van de doelstellingen voor het 
aangaan van deze uitdaging. Ook de an-
dere doelstelling om 10.000 Euro voor het 
KWF bij elkaar te fietsen is ruimschoots ge-
haald. De organisatoren, Lin Schakenraad 
en Petra van de Laar, zijn enorm tevreden 
met beide geboekte resultaten.

Vorige week togen in totaal 45 fietsers met 
hun supporters naar de verblijfplaats in Oz-
en-Oisans station, een kleine 1000 kilometer 
ten zuiden van Sint-Oedenrode. De eerste 
groep fietsers vertrok afgelopen zaterdag 30 
juni in alle vroegte om aan de klim van deze 
meest beroemde fietsberg te beginnen. En de 
tweede groep zoefde even later de 8 kilome-
ter omlaag vanuit het chalet op 1350 meter. 
Daarna waren er nog 12 vlakke kilometers te 
gaan naar de voet van de Alpe d’Huez, een 
prima afstand om de spieren vast even warm 
te draaien in deze prachtige omgeving.  

De beklimming begint in het dorp Le Bourg 
d'Oisans, is 13,8 km lang en heeft een stij-
gingspercentage van 7,9 %. In totaal wor-
den er 1061 hoogtemeters overbrugd tijdens 
deze klim die 21 officieel genummerde haar-
speldbochten telt. Onder aanmoediging van 
de supporters hebben alle 33 fietsers de top 
bereikt, een klasse prestatie. De trainingen en 

voorbereidingen van de groep onder leiding 
van Hans Mewiss hebben duidelijk resultaat 
geboekt. Ook mag niet onvermeld blijven dat 
de klim naar de top van deze bergreus door 5 
fietsers maar liefst twee keer werd afgelegd! 

In een eerdere editie van deze krant werd ge-
meld dat de actie “Let’s bike Alpe d’Huez voor 
KWF” is begonnen op een feestje en zou ein-
digen als een feestje. En toen alle fietsers afge-
lopen zaterdag rond de middag op de top van 
de Alpe d’Huez stonden was dat inderdaad 
het geval: de fietsers werden door de suppor-
ters boven op de berg gehuldigd, waarna de 
stemming er nog lang in bleef. TV Meierij is tij-
dens de diverse sponsoracties en de trainingen 
aanwezig geweest, en was ook naar de Alpe 
d’Huez afgereisd om deze beproeving vast te 
leggen. De klim was zwaar, de uitzichten over-
weldigend, de aanmoedigingen en verfrissin-
gen welkom en de sfeer prima. De hele groep 
– fietsers en supporters – kijken terug op een 
fantastische en indrukwekkende ervaring. 

Sponsoractie
Vast staat dat de doelstelling om 10.000 Euro 
binnen te halen ruimschoots is gehaald. Het 
definitieve totale eindbedrag zal nog bekend 
worden gemaakt, want nu de top is bereikt 
stromen de toegezegde bedragen nog steeds 
binnen op rekeningnummer 16.19.68.414 
tnv P van de Laar KWF Sponsoractie. 
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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)

Opmaat naar een bijzonder jubileum: Koor Cantecleer 40 jaar

Zaterdag 23 juni was het jaarlijkse 
uitstapje. Bij de Boelaarshoeve in 
Olland vond het koor een gastvrij 
onthaal. Eén van de hoogtepunten 
was de Brabantse koffietafel met 

het ovenvers ambachtelijk gebak-
ken brood. Koorleden kregen uit-
leg over het proces van broodbak-
ken en konden hieraan een kleine 
bijdrage leveren. Het zelfgevorm-

de brood mocht mee naar huis ge-
nomen worden. 
Het middagprogramma was een 
wandeling, in kleine groepjes, in 
de omgeving van Olland. Hierbij 
was de opdracht een toepasselijk 
lied te maken. Tijdens de namid-
dag werden deze liederen ten ge-
hore gebracht en beoordeeld door 
een deskundige jury.

Dinsdag 26 juni was de afsluiting 
van het koorjaar. Zoals al jaren de 
traditie is vond dit plaats in Oden-
dael. Zaal De Ontmoeting was goed 
gevuld met een aandachtig publiek. 
Naast het eigen repertoire van het 
koor werden voor deze gelegenheid 
Oud-Hollandse liederen ten gehore 
gebracht die door het publiek en-

thousiast werden meegezongen.
Het koor gaat nu genieten van 
een welverdiende vakantie. Half 
augustus starten de repetities, die 
in het teken staan van het jubile-
umconcert.
Het jubileumjaar start op 2 sep-
tember met een expositie in Ma-
riëndael. Hier zullen werken van 
koorleden worden gepresenteerd 
en….. een verrassende terugblik 
op veertig jaar Cantecleer. Zet 
de datum 30 september vast in 
uw agenda. Dan is het jubileum-
concert met medewerking van 
oud-koorleden en Zangvereniging 
Cantecleer (jawel dezelfde naam) 
uit Niel, België. Nobili spettatori: 
Cantecleer laat de komende tijd 
van zich horen!

Nieuwstraat 76, 5683 KD Best Tel.: 0499-371237
www.modehuisvanelderen.nl

i.v.m. onze vakantie is de zaak gesloten van 16 t/m 29 juli

ZOMERCOLLECTIE 

HALVE PRIJS
uitgezonderd nieuwe-  

en basiscollectie

Rooi Events geeft geld aan goede doelen

Rooi Events heeft zich de afgelo-
pen weken op meerdere gebie-
den van de goede kant laten zien. 
Ten eerste zorgde de stichting, 
bestaande uit negen Rooise on-
dernemers, ervoor dat honderden 
voetbalfans tijdens het EK voetbal 
aan hun trekken kwamen. Speci-
aal voor hen werd de Markt tot 
vier keer toe ingericht als voetba-
larena om wedstrijden van Oranje 

en de finale te bekijken. 
Vorige week werd besloten om het 
slotstuk ook nog uit te zenden. Een 
goede keuze, want ondanks het 
feit dat het niet om het Nederlands 
Elftal ging, kwamen er toch nog 
aardig wat voetballiefhebbers op 
af. In de rust van de wedstrijd over-
handigde voorzitter Fred van Rooij 
namens Rooi Events een cheque 
aan twee goede doelen. Gehandi-

capte sport zwemmen ontving 250 
euro en burgemeester Maas nam 
namens de Lions een bedrag van 
750 euro in ontvangst. Hij beloofde 

dat het binnenkort terug zal vloeien 
in de samenleving, maar in welke 
vorm wilde hij niet verklappen.

Fred van Rooij maakte namens Rooi Events 
goede doelen blij met een cheque

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

Publicatie van Rooise dichter in 
Bulgarije

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

Over Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm is in het Bulgaars literair 
tijdschrift “ Slovoto “ van 29-6 
2012 een artikel gewijd aan de 
dichter en zijn gedichten.

Een aantal daarvan is vertaald in 
het Bulgaars  door Bibi van den Til-
laart – Kosovska met medewerking 

van  Nadja Popova waaronder 
“ De blauwe vlinder “ en “ Alles 
spreekt voor zich.“

De auteur van de publicatie is dr. 
B.van den Tillaart-Kosovska, o.a. 
doctor in de Slavische Literatuur 
en lector aan de Veliko Turnovo 
Universiteit te Bulgarije.
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Te Koop
Riant ruim appartement in Turnhout (België), 

woningruil is mogelijk.
Prive ligging in het groen.

3 slaapkamers, overdekt zwembad.

Vraagprijs: € 365.000 k.k. info: 0492-367845
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

Vakantiesluiting Mariëndael
 

Van maandag 9 juli 2012 
tot en met 3 augustus 2012

 

De medewerkers en het bestuur van Mariëndael 
wensen iedereen een �jne vakantie.

Barbecue luxe
(minimaal 4 personen)

gemarineerde 
varkenshaasspies

hamburger
gemarineerde
entre-côte of

brochette de boeuf
gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, cocktailsaus à 
la Verheijen en zigeunersaus
stokbrood, uien-stokbrood 

en kruidenboter
huzarensalade, aardappel-

salade, rauwkostsalade 
en vers fruit

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Zevensprong 2012 spectaculair gestart

Afgelopen dinsdag is de 26e editie van de 
Zevensprong van start gegaan. Al ruim voor 
half 10 stonden veel van de 300 deelnemers 
met spanning klaar om een leuke vakantie-
week te gaan beleven. De kinderen maakten 
eerst kort kennis met elkaar en hun begelei-
ding. Hierna opende voorzitter Martin van 
Hastenberg de Rooise kindervakantieweek 
voor alle kinderen uit groep 3 en 4 van het 
basis- en speciaal onderwijs.

Parade
Het thema van de 26e Zevensprong is “Strip-
helden gezocht!” Tijdens de spectaculaire 
opening kwamen allerlei striphelden in een 
heuse parade met veel bijzondere voertuigen 
het terrein van manege de Pijnhorst opge-
reden. Hierbij waren onder andere een ral-
lytruck, brandweerfiets, legerjeep en Batmo-
biel te bewonderen.
Tijdens de parade werd er door de Zware 
Jongens een zilveren koffertje gestolen. Aan 
de kinderen de taak om deze week de Zware 
Jongens met dit koffertje weer op te sporen.

Programma 
Na de opening zijn de kinderen in groepjes 
met namen als de Donald Ducks, Flinstones, 
Harry Potters, Jimmy Neutrons, Phineas & 
Ferbs, Wickie de Vikings en Rescue Rangers 
begonnen aan een leuk spel- en knutselcir-

cuit. Zo werden er schilderijen 
gemaakt, spellen gespeeld, vreemde din-
gen geproefd en geknutseld.
Later in de middag volgde er een show van 
Luuk’s Poppentheater.

Vandaag vond dag twee plaats, een dag 
waarop een super zeskamp en een levend 
ganzenbord op het programma stonden. 
Morgen, donderdag, is traditioneel de dag 
waarop het uitstapje met de bus plaatsvindt. 
Waar de reis naar toegaat blijft nog even ge-
heim...  Snel weten waar de bus de kinderen 
naar toe heeft gebracht? Volg de Zeven-
sprong dan op Twitter.
Vrijdagochtend starten de kinderen vanaf de 
Odaschool met een vossenjacht door het cen-
trum, ’s middags is er een spannende bingo 
en na de prijsuitreiking vindt een grandioze 
afsluiting plaats. Iedereen mag hierbij aan-
wezig zijn. U bent vanaf 15.45 uur van harte 
welkom op de speelplaats van de Odaschool.

Gedurende de week is iedereen van harte wel-
kom vanaf de zijlijn een kijkje te komen nemen. 
Ook kunt u de Zevensprong volgen via Twitter 
@zevensprongROOI of www.zeven-sprong.nl. 
foto’s vindt u ook op www.mooirooi.nl

Volgende week leest u meer over de Zeven-
sprong in deze krant!

Rondje Rooi weer uitstekend geslaagd

De tiende edittie van het “Rondje Rooi”, 
het jaarlijkse evenement voor antieke en 
klassieke auto’s, heeft zaterdag laten zien 
dat het evenement zelf ook tot de klassie-
kers zal gaan behoren.  Vanwege het  twee-
de lustrum deden ditmaal maar liefst meer 
dan 200 oldtimers mee. De publieke be-
langstelling was navenant, mede geholpen 
door ook al omdat  het rondje bij de Vres-
selse Hut, recht tegenover de startplaats 
het KLW Plattelandsfestival, plaatsvond. 

Na een laatste check startten rond half tien de 
deelnemers aan het “rijdend museum” hun 
troeteldier, vaak gehuld in een rookwolk en 

soms met het geluid van een mitrailleur, om 
vervolgens de weg op te draaien onder luid 
applaus van de toeschouwers. Het bestuur, 
bestaande uit  Jan Verhagen, Frans Mabe-
soone,  Ad Peeters en Peter van de Kerkhof, 
keek tevreden toe. Ze hadden het “rondje 
Rooi” voor deze feestelijke gelegenheid ruim 
uitgelegd: de route ging ditmaal ver door de 
regio en liep zelfs even door Belgié. 
Het eindpunt, bij de Vriendschap in Boskant, 
was  rond 16 u door alle deelnemers bereikt.  
Daar werden ook de prijzen uitgereikt voor 
de verschillende categorieën. Daarna stond 
het rijdend museum nog een paar uur stil, om 
door de omstanders te worden bewonderd.
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Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl

Van De Kamp Hertog Hendrikstraat 12 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

Welten juweliers Heuvel 34 0413-870049
www.weltenjuweliers.nl

Switch  0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

Bakkerij Bekkers Hertog Hendrikstraat 14 0413-472607
www.bakkerijbekkers.nl

Top1Toys  Hertog Hendrikstraat 1a  0413-475821
www.top1toys.nl

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

 Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

Caprice  Markt 20a  0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory  Borchgrave 39  0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck   0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs  Heuvel 44  0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

De Borchmolen  Borchmolendijk 14  0413-473510
www.deborchmolen.nl

Huiskens Optiek  Heuvel 30  0413-472720
www.huiskensoptiek.nl

‘t Paperas  Markt 25  0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer  Borchmolendijk 20a  0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp Eerschotsestraat 74  0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja  Eerschotsestraat 52a  0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

Amigos  Heuvel 22  0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman  Kerkplein 1  0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld  Borchmolendijk 9  0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12  0413-472280
Apotheken  Hertog Hendrikstraat 5a  0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

C.J. Brekelmans  Boskantseweg 59  0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Digitotaal  Heuvel 20  0413-473567
www.digitotaal.com

Attent  Meidoornstraat 2  0413-470271
www.attent.nl

Voor verloren spaarkaarten 
ga naar www.rooi2000.nl

Anjerpleinfestijn in Nijnsel

Het was een mooie zonnige zomer-
avond, op dinsdag 26 juni, op het 
Anjerplein in Nijnsel, alle orkesten 
van de Harmonie Nijnsel zaten 
klaar om het publiek te verwennen 
met muzikale klanken. Tijdens dit 
traditionele concert werden ook de 
drie zusjes van Hoof door voorzit-
ter Wim Beeks gehuldigd met hun 
robijnen (40 jaar) jubileum.

De orkesten bestonden uit de 
blokfluitgroep, o.l.v. Marie-Julie 
van Gageldonk, percussiegroep 
o.l.v. Heino Ploegmakers, samen-
spelgroep o.l.v. Dorien Willems 
en het Harmonie orkest o.l.v. van 
Hans van der Velden. Als eerste 
begon de blokfluitgroep. Ze speel-
de swing Martine, galop, jazz en 
hoempapa. Het was aandoenlijk 

dit groepje te horen. Het was hun 
eerste stap naar het groot harmo-
nie orkest. Daarna was de samen-
spelgroep aan de beurt met o.a. 
Pippi Langkous, klompendans, la 
cucaracha. Je kon nu duidelijk ho-
ren dat deze tweede stap een stuk 
muzikaler was. De percussiegroep, 
of de slagwerkgroep, was duide-
lijk hoorbaar en bracht o.a. 3 voor 
3, Another way, Test case, Time is 
now en Play it alive. Nu werd de 
samenstelling groter, het oplei-
dingsorkest en het harmonieorkest 
speelden samen, The Muppets, 
Viva La Vida en Alice in Wonder-
land, onlangs nog ten gehore ge-
bracht in Mariendael en tenslotte 
Rio con Brio, het echt muzikaal 
genieten. 

Er was even pauze voordat het 
groot orkest dit schitterend muzi-
kaal zomeravond evenement af-
sloot en tijdens deze pauze werden 
de talrijke geslaagden van muzi-
kale diploma’s gehuldigd. Dit was 
tevens het bewijs dat de Harmonie 
bouwt aan haar toekomst om zo-
veel te investeren aan opleidingen.
Ten slotte kwam het harmonie-
orkest, inmiddels bekend van tv. 
Ze speelde voor ons de prachtige 
Aladdin suite van de Deense com-
ponist Nielson en Music of the 
Beatles. De Harmonie van Nijnsel 
was nu aan rust toe en had ook 
dorst. Blaaskapel Tiona, ook uit 
Nijnsel, o.l.v. van Jos van Heesch, 
nam het stokje over en bezorgde 
een mooie muzikale afsluiter.

Drie zusjes Van Hoof 40 jaar bij de Harmonie Nijnsel
Tijdens het jaarlijkse zomercon-
cert op het Anjerplein in Nijnsel 
werden de drie zusjes, Dorien, Ka-
ren en Roos van Hoof gehuldigd 
door de voorzitter van de Nijnsel-
se Harmonie, Wim Beeks. 

Niet alleen vanwege hun 40 mu-
zikale jaren, maar ook om hun 
tomeloze inzet voor deze fan-
tastische Nijnselse Harmonie. De 
drie zussen kregen ieder een mooi 
beeldje van de bekende kerami-
sche kunstenaar Jacq Merkx, voor-
stellende een figuurtje met een 
hoorn en een mooie bos bloemen. 
(Jacq Merkx heeft ook een muzi-
kale achtergrond, hij wad dirigent 
bij diverse orkesten en consult 
amateurkunst bij onze provincie). 
Na afloop van het Anjerpleinfestijn 
werd er nog even door gefeest en 
een toost gebracht op hun Robij-
nen jubileum.

Kinderen Odaschool staan stil bij Annie M.G. Schmidt

In de laatste schoolweek van de 
Odaschool, vond de Odaweek 
plaats. Op culturele wijze gin-
gen de kinderen aan de slag met 
werken van Annie M.G. Schmidt, 

de wereldberoemde kinderboe-
kenschrijfster. Door een aantal 
workshops werden de kinderen 
voorbereid voor een optreden in 
Odendael. Die vond op donder-

dagmiddag plaats en de leerlin-
gen deden het super goed. Het 
optreden werd dan ook beloond 
met een daverend applaus van het 
aanwezige publiek. 
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DeBeurspresenteert

De Beurs Rooi
www.debeursrooi.nl

Voorverkoop at De Beurs: € 7,00
Deurverkoop: € 7,50

Inclusief 2 consumpties

SCHOOLPAS VERPLICHT

6 Juli 2012  - 20:00u tot 00:30u
Van 12 tot en met 15 jaar

DiverseDJ’S

Hillstreet

Junior

HillstreetJuniorPosterA0_6Juli2012.indd   1 6/22/12   11:09 AM

Plaankgas dur Olland: 
de ultieme solexrace

Acht uur lang zullen de solexen 
aanstaande zondag door Olland 
heen razen. Eigenlijk nog langer, 
want vanaf 11 uur vindt de hila-
riteitsrit plaats. Alleen dat is al de 
moeite waard om te gaan kijken. 
Gek verkleed op een tweewieler 
met motor komen enkele solexra-
cers voorbij.

Een uur later begint de acht uur 
lange solexrace. De afgelopen ja-
ren bewees café d’n Toel al dat 
het de organisatie aan kan en ook 
dit jaar gaat de kroeg er weer het 
beste van maken. Natuurlijk sa-
men met de teams, die bestaan 
uit drie coureurs en een monteur. 
Het parcours is 1,4 km lang en de 
maximum snelheid is 40 km per 

uur. Degene die de meeste rondjes 
rijdt in acht uur, wint.
Behalve raceplezier en geweld zal 
er ook muziek worden gemaakt. 
De Ollandse Dorpskapel speelt 
van 14 tot 16 uur en vanaf 18 uur 
treedt de super band Tilt op. Ook 
na de prijsuitreiking van 20.30 uur 
gaat de band door met spelen. 
De hele dag komen bezoekers en 
deelnemers niets te kort. Er is vol-
doende te eten en te drinken. 
Om het lustrum te vieren is het so-
wieso heel het weekend feest. Ook 
al op vrijdag en zaterdag. Op vrij-
dag is het bier en wijn zelfs maar 1 
euro. Kijk op de advertentie voor 
de complete  agenda. Kortom, een 
spektakelstuk voor veel lol en ple-
zier.

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??

Strekenproeverij van den Elsen geeft 
Gertruda Hoeve nog betere naam in Groene Woud

In de rustige en mooie dorpskern van Breu-
gel ligt de Gertruda Hoeve. Het is een prach-
tige lange boerderij uit 1670. Al dik veertig 
jaar doet het dienst als restaurant. Marlies 
en Evert Thielen zijn 18 jaar eigenaar. Mar-
lies als gastvrouw en Evert als chef-kok. Ze 
zijn zeer betrokken bij het Groene Woud als 
regio en houden van streekproducten en 
gezond eten. Vorig jaar heeft het restaurant 
een nieuwe moderne look gekregen en sinds 
kort nodigen Marlies en Evert ook gasten uit 
in strekenproeverij van den Elsen. Het is een 
prachtige mix van moderne invloeden in een 
authentieke boerderij. 

Deze streekproeverij is gevestigd in een toe-
gankelijke serre aan de Gertruda Hoeve. Het 
grenst aan een groot buitenterras dat ruimte 
biedt aan veertig terrasplaatsen. “Eerder kre-
gen we alleen ’s avonds gasten, maar we he-
ten ze natuurlijk ook graag overdag welkom. 
Vandaar dat we strekenproeverij van den 
Elsen in het leven hebben geroepen”, legt 
Evert uit. “Speciaal voor de strekenproeverij 
hebben we een wat kleinere kaart samenge-
steld  dan het restaurant, die vaak wisselt om 
het verrassend en spannend te houden. Het 
is speciaal gericht op wandelaars en fietsers, 
maar natuurlijk ook voor mensen die even 
lekker (zakelijk) willen lunchen. Ons restau-
rant ligt aan verschillende wandel- en fiets-
routes en we hebben zelfs voortaan een op-

laadpunt voor elektrische fietsen. Daarnaast 
is er voldoende parkeergelegenheid.” 

De naam strekenproeverij zegt het al. Evert 
en zijn team maken heerlijke gerechten van 
echte pure producten uit het beste wat de 
regionale natuur te bieden heeft, zoals jam, 
mosterd en appelstroop. Evert: “We gebrui-
ken zoveel mogelijk producten uit de regio 
en ik kan je verzekeren: die zijn echt heer-
lijk!” Daardoor profileert strekenproeverij 
van Elsen en daarmee restaurant Gertruda 
Hoeve zich bewust in deze regio, het Groene 
Woud genaamd. 

Iedereen is van harte welkom om bij de Ger-
truda Hoeve te komen genieten  van al het 
ambachtelijke goede dat het Groene Woud 
te bieden heeft.  De deuren zijn voor ge-
opend van woensdag tot en met zondag. De 
streekproeverij is vanaf 12.00 uur geopend. 
U kunt dan komen genieten van lunch, di-
ner of een klein hapje en drankje tussendoor. 
Iedere gast die  de streekproeverij in juli be-
zoekt krijgt een heerlijke culinaire verrassing 
bij de koffie. 

Restaurant Gertruda Hoeve, 
Van den Elsenstraat 23, 
5694 ND Son en Breugel. 
Reserveren kan via: 0499-471037 of 
via www.gertrudahoeve.nl

Evert en Marlies in de prachtige strekenproeverij van den Elsen

advertorial

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

Alles voor de picknick en de tuin 
in de wereldwinkel 

Warm onthaal Chinese kinderen door burgemeester Maas

Een Chinees gezelschap, een Mo-
del Bootclub voor kinderen uit de 
omgeving van Shanghai, bezocht 
afgelopen maandag Sint-Oeden-
rode, in het kader van de culturele 
uitwisseling China -Nederland. 
Dit gezelschap bestond uit meis-
jes en jongens in de leeftijd van 
8 tot 12 jaar en hun begeleiders.
 
Om 10.30 uur werden ze harte-
lijk ontvangen door burgemeester 
Peter Maas op het gemeentehuis 
van Sint-Oedenrode. Er werden de 
nodige geschenken uitgewisseld en 
toespraken gehouden. Mevr. Zhu 
Xiao Ling, voorzitter van de Model 
Bootclub, bedankte de burgemees-
ter voor de mooie ontvangst en be-
nadrukte dat deze kinderen de band 
tussen Nederland en China in de 
toekomst meer zullen verstevigen. 
Ook werden Jos Wijn, Bert de Graaf 
en David Shen, directeur van S & L 

Holland (Cultural Exchange Centre 
Holland), bedankt  voor hun inzet 
om dit bezoek mogelijk te maken.

Ten slotte zongen de Chinese  kin-
deren een mooi Chinees lied voor 
de burgemeester en volgde een 
foto sessie, want iedereen wilde 
met de burgemeester op de foto 

als aandenken in China. 

Daarna werd er wat rondgekeken 
in het centrum van Sint-Oedenro-
de en bezochten ze het Mutsen-
museum en kasteel Henkenshage  
om daarna af te reizen naar Eind-
hoven.
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Vier van de drie mense hen moeite mi breuke
(Vier van de drie mensen hebben moeite met breuken
Bron: Brabantse spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Gemeente dicht de gaten in de weg.

Wij
hebben als gemeente

besloten de gaten van de weg 
over te brengen naar de

begroting.
Daar zitten al zo veel gaten in,

daar vallen ze totaal niet
meer op...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Grote stadsgeluiden

  

 de tram tringt voorbij
 iedere tiende minuut
 niet dat ik het nog altijd hoor;
 men went aan zo’n geluud
 
 maar op zondag
 of verplichte vrije dagen
 spoort hij wat minder vaak
 om de wijk door te zagen
 
 er is dan bij de halte 
 tijd voor een praatje
 saamhorigheid krijgt dan gestalte;
“goh, jouw hoedje, dat staat je ”
 
 maar wel apart
 in dat logge beest

 privacy gaat aan mijn hart;
 in mijn eentje dutten 
 begeer ik toch het meest

 

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:
Peter van Beeck

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Antoon de Haan 

Langereijt 19, 
Oostelbeers

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Jubilaris en openbare repetitie Ollandse Dorpskapel
Afgelopen zaterdagavond heeft 
de Ollandse Dorpskapel alweer 
een jubilaris in het zonnetje mo-
gen zetten. Tijdens de jaarlijkse 
feestavond was het Myrthe van 
Heereveld die gehuldigd werd 
voor haar 12,5 jaar trouw lidmaat-
schap en muzikale inzet voor de 
club. Zij mocht een mooie oorkon-
de en bos bloemen in ontvangst 
nemen. Wij hopen dat we Myrthe 
nog lang als lid bij de club mogen 
hebben.

Op woensdagavond 4 juli 2012 
houdt de Ollandse Dorpskapel 
een openbare repetitie. Bij mooi 
weer zal deze plaats vinden op 
het Dorpsplein in Olland. Bij slecht 
weer wordt de repetitie gehouden 
op de vaste repetitielocatie, name-
lijk in de zaal van de Dorpsherberg 
in Olland. De repetitie wordt ge-
houden van 20.00 uur tot 21.00 
uur waarna we dit muzikale jaar 
met zijn alle afsluiten onder het 
genot van een drankje.

Graag zien we jullie op woensdag 
4 juli, om 20.00 uur, bij de Dorps-
herberg in Olland!

Myrthe en haar vriend Kevin mochten even naar voren komen 
om de oorkonde en de bloemen in ontvangst te nemen.

De 30 grote steden van Nederland
Woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
denbosch, almere, amersfoort, utrecht, amsterdam, apeldoorn, arnhem, breda, 

delft, denhaag, deventer, dordrecht, ede, eindhoven, emmen, enschede, haarlem, 
hoofddorp, leeuwarden, leiden, maastricht, nijmegen, rotterdam, tilburg, utrecht, 

venlo, naaldwijk, zaandam, zoetermeer, zwolle, 
 
 

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door:

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

Kossen | Design

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

Tussenstand Amigos Menswear/
MooiRooi.nl EK Poule
1. Frank Schepens  144 
2. Rick v Roosmalen b   139 
3. Jorg vd Eertwegh  129 
4. Bart Kersten   119 
5. Bas Wagenaar  118 
    Anne Boonstra  118 
    Robert S   118 
6. Floris + Iwan van Esch 116 
7. Dennis Lathouwers  114 
8. Thijs Verhoeven  113 

Deze week worden de prijswinnaars uitgenodigd om de prijs op te 
komen halen. Volgende week meer daarover in DeMooiRooiKrant.

Amigos Menswear/
MooiRooi.nl

EK-poule
2012
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Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

Brandweercommandant: “iedereen nuchter met 
carnaval, kermis en feestdagen"

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat 
in Sint Oedenrode de hulpverle-
ning goed vertegenwoordigd is. 
Maar wie zijn die hulpverleners en 
wat doen zij naast hun dagelijkse 
werkzaamheden? Hoog tijd om 
eens, door middel van een tweetal 
interviews, in te zoomen op Frans 
van Rozendaal (politie, volgende 
week) en Frank van der Heijden 
(brandweer, deze week). 

Door: Lieke van Casteren

Frank van der Heijden, postcomman-
dant, ontvangt mij hartelijk. Direct bij 
binnenkomst begint hij te vertellen: 
“Ik ben lid van het korps vanaf 1989, 
sinds 2002 beroepsmatig. Meestal 
ben ik 2 dagen in Sint-Oedenrode 
aanwezig en 3 dagen in Schijndel. In 
Rooi hebben we 30 korpsleden, allen 
als vrijwilligers. Van de korpsleden 
wordt vereist dat zij in Rooi wonen 
en bij voorkeur werken. We hebben 
nu een ruime opkomst van gemid-
deld 10-12 korpsleden in de dag si-
tuatie en dat is best iets om trots op 
te zijn.”
Waar bestaat jullie werk zoal uit, 
Frank? “Er zijn eigenlijk drie catego-
rieën te benoemen. Allereerst dienst-
verlening, denk daarbij aan het reini-
gen van het wegdek, het assisteren 
van het ambulancepersoneel. Daar-
naast hulpverlening, hieronder ver-
staan we onder andere assistentie bij 
ongelukken, bijvoorbeeld als er een 
varken in de put is beland of bij het 
vinden van gevaarlijke stoffen.  En de 
belangrijkste categorie is natuurlijk 
het blussen van brand.  Het mooie 

is dat wij dingen doen, waarvoor een 
ander wegloopt. Daarom is het heel 
belangrijk dat de jongens weten wat 
zij doen en zich niet laten leiden door 
adrenaline. Bij ernstige incidenten is 
er altijd de kans om dit te delen met 
de andere korpsleden, daarnaast kan 
ook iemand kiezen voor professio-
nele nazorg.”
Op de vraag hoe de brandweer-
mannen trainen, krijg ik uitgebreid 
antwoord. “Er zijn een aantal trai-
ningen. Zo hebben wij bijvoorbeeld 
de vaardigheidsquiz, waarbij door 
middel van vragen de kennis van de 
brandweermannen wordt getest. Bij 
realistische oefeningen gaat het om 
je techniek. Hoever kun je gaan bij 
een bepaalde hitte? Verder kunnen 
we ook elementair oefenen, daarbij 
leer je het gebruiken van bepaald 
gereedschap.  Daarnaast krijgen alle 
korpsleden ook een EHBO en AED 
cursus en leren zij assistentie verle-
nen aan een ambulancebroeder. “
Wat wordt er verder nog verwacht 
van een brandweerman? “Hij moet 
opkomen als zijn pieper gaat, mits hij 
niet gedronken heeft. Normaal ge-
sproken werken we met een A- en 
een B-groep. Tijdens feestdagen zijn 
alle dertig korpsleden ingeschakeld. 
Dit is ook het geval tijdens de car-
naval en kermis, dan maken we ook 
een schema van tevoren met z’n al-
len. ”
Ik vraag Frank hoe het komt, dat er 
zoveel jonge brandweerlieden ac-
tief zijn in Sint-Oedenrode? “Nou, 
wij ervaren onze club als een fijn en 
gezellig team. Dit stralen wij indirect 
ook uit, dat kan een positieve wer-

king hebben op nieuwe leden. Als 
iemand besluit brandweerman of 
-vrouw te worden, dan volgt hij of 
zij een 2-jarige opleiding (tot man-
schap). Het eerste jaar bestaat vooral 
uit ademlucht training, het laatste 
jaar uit hulpverlening. Elk korpslid 
moet 70 uur per jaar oefenen. Deze 
oefeningen worden iedere maan-
dagavond gehouden. Die oefenin-
gen kunnen bijvoorbeeld worden ge-
houden in een grote winkel of in het 
nieuwe gebouw van de Rabobank.” 
Frank vertelt dat er bewust niet veel 
gecommuniceerd wordt via social 
media. Het korps acht het niet ge-
past te melden waar, hoe en voor 
wie zij zich hebben ingezet. Wel heb-
ben ze een erg mooie website, waar 
je nog veel meer informatie kunt vin-
den over dit gepassioneerde brand-
weerkorps.

Meadowpop in Nijnsel
Sinds een tweetal jaar geleden 
toen de Brabantse kampioen-
schappen neer gestreken waren 
in het Nijnselse platteland wordt 
er door de plaatselijke ruiterver-
eniging een passende afsluiting 
georganiseerd. Dit begon met de 
act 90’s now en deze avond sloeg 
dusdanig aan dat de drank niet 
aan te slepen was en al de plaat-
selijke jongeren en ouder (jonge-
ren)  van de regio in de neerge-
zette feesttent te vinden waren. 
Ook vorig jaar was de tent tot de 
nok toe vol en zorgde een strak 
geregelde organisatie dat alle be-
zoekers niks te kort zijn gekomen 
en hebben genoten van een avond 
muziek en drank. 

Vorig jaar is deze traditie voort-
gezet met  de band vangrail en 
dit jaar barst er op 6 juli as we-

derom een feest los als de band 
Fragment acte de presence komt 
geven. Fragment is een voor vele 
mensen geen onbekende zo heb-
ben ze al vele malen op het Zwarte 
cross festival gestaan en zie je ze 
verspreid over het jaar op allerlei 
festivals en dergelijke het podium 
sieren. Tevens is deze band uitge-
roepen tot beste live ast van Ne-
derland en beste Horeca band van 
het jaar. Dit lijkt me reden genoeg 
om op 6 juli een kijkje te gaan ne-
men. Voor werk van Fragment en 
meer info kun je terecht op www.
meadowpop.nl.

Meadowpop vrijdag 6 juli. 
20.30 tot 1.00 uur 
vvk €7,50 kassa €10,- 
kaartjes te koop bij 
Bekkers filialen van Son, Breugel, 
Nijnsel en St Oedenrode

Internationale erkenning duurzaamheid
Ahrend wint ‘Green GOOD DESIGN 
Award’ in categorie ondernemingen 

Ahrend heeft 
wederom een 
belangrijke in-
t e r n a t i o n a l e 
duurzaamheids-
prijs in de wacht 
gesleept. In de 

categorie ‘ondernemingen’ won de 
internationale inrichter de Green 
GOOD DESIGN Award. Deze prijs 
wordt jaarlijks uitgereikt door het 
European Center for Architecture 
Art Design and Urban Studies en 
The Chicago Athenaeum: Museum 
of Architecture and Design.

Eugène Sterken, Chief Commer-
cial Officer van Ahrend is vooral 

ingenomen met de Award omdat 
deze betrekking heeft op de ge-
hele bedrijfsvoering van Ahrend: 
“Dat wil zeggen dat niet alleen 
onze producten, maar juist onze 
bedrijfsprocessen en ons corporate 
beleid door deze gezaghebbende 
instituten als duurzaam worden 
beoordeeld.”

Bij het toekennen van de prijs is 
vooral gekeken naar de wapen-
feiten op het gebied van ener-
giebesparing, toepassing van 
hernieuwbare energie, recycling, 
duurzaamheid en CO2-reductie. 
Op al deze gebieden heeft Ahrend 
een uitstekende staat van dienst.

Motoravond4daagse voor Stichting 
Kanker & Talent
Van woensdag 4 t/m 7 juli is het 
weer mogelijk om met de mo-
tor mee te rijden met de jaarlijkse 
avond4daagse van M.c. D’n Dom-
mel. De opbrengst gaat naar een 
goed doel: Stichting Kanker & Ta-
lent.
Woensdag, Donderdag en Vrijdag 
begint de inschrijving om 18.00 
uur tot 19.30 uur. De routes zijn 
dan ongeveer 80 km lang.

Op zaterdag start de inschrijving 
om 15.00 uur tot 17.00 uur en zal 
de route ongeveer 100km lang zijn.

De inschrijving bedraagt € 5.00 
per rit. Het inschrijf bedrag gaat in 
zijn geheel naar Stichting Kanker & 
Talent. Als u niet wilt rijden maar 
toch wilt doneren kan dat ook in 
de aanwezige collectebussen.

De routes zijn op A4 en GPS.
De inschrijvingen vinden plaats bij 
café D’n Dommel Markt 15 in Sint 
Oedenrode

M.c D’n Dommel
Secretariaat@mcdndommel.nl

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Gratis parkeren voor de deur!!

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

superleuke en betaalbare merkkleding voor 
baby’s en kinderen vanaf maatje 44 t/m maat 176!
   Blue Rebel   Retour   Mexx   Twinlife   LCKR   Z8
   Petrol   Jubel   Sturdy   Cars   Doerak   Feetje
   Vingino   Claesens   Noppies   Geisha   Salty Dog

op alle baby- en kinderkleding van de zomercollectie

volop nieuwe collectie! 
kortingsactie: 
1 artikel 30% korting
2 artikelen 40% korting
3 en meer artikelen 50% korting

Bij aankoop van 4 of meer 
artikelen uit de opruiming, 
10% extra kassakorting!!!!!!

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

DJ JoJo maakt 
muziek op 
Kerkplein
In het kader van de Rooise Zo-
merevenementen zal de Rooise 
DJ JoJo aanstaande zaterdag 
muziek maken op het Kerkplein 
in Sint-Oedenrode. Bij lekker 
weer staat hij vanaf 14.00 uur op 
het Kerkplein. Daar zal hij zorgen 
voor een gezellige sfeer. Heeft 
u vragen over de Zomerevene-
menten? Bel dan naar 
0413-472241
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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
--------------------------------------

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

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

Bedrijventerrein de Kampen

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

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

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

Te huur
Werkruimte, ongeveer 50 m2. 
Eventueel met opslagruimte van 
50 m2. Tel: 06-12270191

Aangeboden

Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd 
voor ontspanning ? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Ervaren poetsvrouw zoekt poets-
adressen in omgeving van Sint-
Oedenrode. Tel: 06-53783227
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Vakantieaanbieding. 20% korting op 
uw afspraak in augustus. Massage-
praktijk Cura. Praktijk voor massage 
en massagetherapie. Gediplomeerd 
masseur: Annelies Holl. Voor meer 
info: www.massagepraktijkcura.nl. 
of bel: 0413-280109

Verloren

Verloren:
Ik ben mijn knuffelaap verloren, 
bel je mij? 06-10762401

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

   
Wie zijn de ouders en wie zijn de zes kinderen?

Geef uw oplossing door aan redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop binnen bij Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 25:

Man rechts is Stift vd Wiel, 2e van rechts 
is Gerard Brouwers, 3e van rechts is Sjaak 
Werners, Midden Jan de Wit, 3e van links is 
Secretaris Poort, 2e van links ?, Links is Jan 
Lathouwers.

Afzender Jan Lathouwers

Historische beelden

Hej hej Rooienaren en anderse lezers 
van deze krant. Een nieuw verhaal 
een nieuw Zweeds avontuur.

Fridas

Op nog geen kilometer vanaf Jan-
nesland staat “Fridas”: een Zweeds 
vakantiehuis wat gekocht is door José en Cor van Erp. Ook zij 
zijn besmet met het “Zweden virus”. Dit komt mede door zoon 
Erwin, die samen met zijn vrouw Sanne actief is in de sledehon-
denwereld onder team naam “Hau Kea”. Waar kun je bijna de 
hele winter de slee gebruiken om te trainen, juist: in Zweden!! 
Toen hen ter ore  kwam dat Fridas te koop stond was de beslis-
sing al snel genomen. Niet alleen een huis waar je met meerdere 
personen ruim 
kan vertoeven, 
ook staat  er 
een gezellige 
gastenstuga op 
het terrein. Cor 
heeft samen met 
Erwin heel wat 
spullen vanuit 
Nederland naar 
hier gebracht. 
Jeroen heeft de 
slaapkamers bo-
ven al voorzien 
van nieuw be-
hang en de bedden geplaatst. Willem heeft de vlaggenmast 
geheel gerenoveerd en de wimpel weer in top gehesen. Een 
vakkundig klusteam is nu bezig met renoveren/verbeteren van 
het huis en stuga. Over een paar weken wordt de buitenkant (is 
nu geel) geheel Zweeds rood geschilderd. Wanneer de renova-
tie over 3 weken klaar is kunnen zowel klusteam (Jan K, Jan W, 
Ome Cees en Cor) als Jeroen en Willem heel trots zijn op hun 
behaalde prestatie. Bravo allemaal...

Op z’n Zweeds....
Hej då och vi ses!!

Hetty van der Heijden – Hulsen
Jannesland – Stöde – Zweden.

Luch
tpo

st

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. 
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. 

Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 
Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 

Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop / Te huur
Cursussen / Workshops
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
€ 6,50 
€ 8,- 
€ 9,50 
€ 11,- 
€ 12,50 
€ 14,-

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Na contante betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Naam:

Adres:

Tel:

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Bronzen en stenen beelden 
t/m eind september 2012

Expositie Maaike 
Goudriaan

Aanstaande vrijdag 6 juli  is de 
openstelling van Maaike Goudri-
aan  in de kruidentuin van het Pof-
fermuseum.

Via tekenen en schilderen kwam 
Maaike in aanraking met het 
boetseren en volgde cursussen en 
workshops  bij het Instituut Pie-
ter Brueghel in Veghel. Toen zij 
tijdens een workshop “hakken in 
steen”  in 1999 kennis maakte met 
beeldhouwen in steen wist ze dat 
ze haar hart verloren had aan de 
steen. 

In 2002 volgde ze haar eerste 
workshop “bronsgieten” waarbij 
het hele proces doorlopen wordt 
van het modelleren in was tot en 
met het gieten, afwerken en pati-
neren. Zij exposeerde reeds in De 
Peppelhoef en de beelden zijn te 
zien tm eind september 2012 in de 
Kruidentuin van het Mutsenmuse-
um en de VVV. Kerkstraat 20 Sint 
Oedenrode. Openingstijden VVV: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00-16.00 
uur maandags gesloten.

IVN maakt uitstap-
je naar Floriade

Het jaarlijkse ledenuitje van IVN 
Rooi gaat dit jaar naar de Floriade, 
zie www.floriade.nl voor verdere 
informatie. Als lid betaalt u slechts 
€ 15 voor entree en vervoer, eten 
& drinken zelf regelen.

We carpoolen op 8 september, om 
08.30 uur vanaf de markt en de 
mensen die rijden krijgen een ki-
lometervergoeding. Mocht u mee 
willen, maar bent nog geen lid? 
Meld u dan via onze website 
www.ivnrooi.nl aan als lid en we 
zien u ook op de markt op 8 sep-
tember. Tot 15 augustus kunt u 
zich opgeven en mocht u willen 
rijden, horen wij dat graag van u. 

Tot dan! Bestuur IVN Rooi

Maandag t/m vrijdag 
onbeperkt eten ALL YOU CAN EAT 

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

Zaterdag en zondag  

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

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102
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AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Spetterende opening speeltuin Heikant

In de nieuwste wijk van Sint-
Oedenrode, de Heikant, was het 
afgelopen zaterdagochtend groot 
feest. In de Quaystraat werd na-
melijk hun ‘eigen’ speeltuintje ge-
opend. Het was een drukte van je-
welste, kindjes en ouders stonden 
te wachten op het grote moment.

Een splinternieuw speeltoestel met 
een hekje eromheen en een bankje 
voor de ouders. Dat is wat Stich-
ting Speeltuin Heikant voor elkaar 
heeft gekregen in samenwerking 
met verschillende sponsoren. Trots 
laten de kinderen zien wat zij nu al 
voor kunstjes kunnen, maar eigen-
lijk mag dat nog niet… De speel-
tuin moet namelijk eerst officieel 
worden geopend.

Daarvoor wordt iedereen bij elkaar 
geroepen. Het woord is aan het 
actiecomité. Zij bedanken iedereen 
voor zijn of haar inzet bij het mede 
mogelijk maken van hun buiten 
paleis. Daarna wordt het woord 
over genomen door wethouder 
René Dekkers, die in plaats van 
Jeanne Hendriks is gekomen. Zij 
kon helaas niet aanwezig zijn.

De wethouder heeft berekend dat 
er gemiddeld 2,3 personen in een 
huisje in Sint-Oedenrode wonen. 
In de Heikant ligt dit gemiddeld 
op 3 bewoners per huis. Er wonen 
maar liefst 40 kinderen. Dit geeft 
aan hoe jong de wijk is; dat is ook 
goed zichtbaar aan de hoeveelheid 
kinderwagens en buggy’s. Verder 
vertelt de wethouder: “Belangrijk 
bij zo’n jonge wijk is een mooie 
ontmoetingsplek, dankzij het ac-
tiecomité is dat nu gerealiseerd. 
Het is knap om aan zo’n project te 
beginnen, er komt een heleboel bij 
kijken.”

Uiteindelijk is het grote moment 
daar, het lintje mag door geknipt 
worden. De eer is aan de wet-
houder in samenwerking met de 
enthousiaste kids. Afgesproken 
is, wanneer het lintje wordt door 
geknipt, ze gillend de speeltuin in 
rennen. En ja hoor, bij het vallen 
van het lint staan de eerste kinde-
ren al in ‘hun eigen speeltuin’.

De middag wordt gevierd met al-
lerlei lekkers en vermaak van een 
clown. De organisatie mag terug 

kijken op een 
geslaagd pro-
ject. Alle kinde-
ren kunnen zich 
deze zomervakantie (en vele vol-
gende) op en top vermaken.

EHBO-vereniging Sint-Oedenrode dringend 
op zoek naar nieuwe bestuursleden

De EHBO vereniging in Sint Oe-
denrode is opgericht in 1938. Anno 
2012 heeft deze financieel gezonde 
vereniging meer dan 100 enthou-
siaste leden met een geldig EHBO 
diploma. De lessen werden sinds 
lange tijd gegeven in de Boskant, 
echter sinds mei  jl. heeft de vereni-
ging haar onderkomen gevonden in 
de Zorgboerderij “De Dommelhoe-
ve” op het Cathalijnepad.   

De vereniging heeft echter 1 pro-
bleem: Na het aftreden van het 
vorig bestuur is een ad interim 
bestuur aangetreden van 3 leden. 

Omdat dit bestuur meest door de 
instructeurs wordt vertegenwoor-
digd is de vereniging naarstig op 
zoek naar nieuwe bestuursleden. 
Graag wil het huidig ad interim 
bestuur op de Algemene ledenver-
gadering van november 2012 een 
voltallig bestuur (5 leden) voorstel-
len aan de leden van de vereniging.

Hierbij wil de vereniging een drin-
gend verzoek aan alle inwoners 
van Sint Oedenrode  doen om een 
bestuursfunctie bij de EHBO-ver-
eniging te overwegen. Mocht u in-
formatie wensen of een bestuurs-
functie ambiëren verzoeken wij u 
contact op te nemen met: Piet van 
Rooij penningmeester A.I 
(ptmrooij@gmail.com)  of 
Klaas Haan voorzitter A.I. 
(klhaan@kpnmail.nl ) Bellen mag 
natuurlijk ook op 06-31948129.

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

is op zoek naar:

enthousiaste vakantiewerkers
(weekendhulpen) voor in de bediening/keuken 

en afwas (leeftijd vanaf 16 jaar)

Tevens
Zelfstandig werkend kok

(tussen 24 en 38 uur)
    Ben je mogelijk geïnteresseerd stuur dan een 

mailtje naar: info@pastorie.nl 
of bel even met: 0413471370

Markt 32 | Sint-Oedenrode | www.pastorie.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders:
Het spreekuur van de wethouders is 
op afspraak. Wanneer u een wethou-
der graag persoonlijk wilt spreken 
over een bepaalde zaak kunt u via 
het bestuurssecretariaat, tel. (0413) 
481 911, een afspraak maken.

Belangrijke adressen 
en telefoonnummers

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

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

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

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

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

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

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

Inzameling oud papier

Huisvuil

Op de volgende data wordt oud pa-
pier ingezameld:

Donderdag 5 juli
- Buurtvereniging Vressel; container 
donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut
 
Vrijdag 6 juli
- Buurtvereniging Vressel; container 
vrijdag tot 15.00 uur op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut

Zaterdag 7 juli
- Ouderraad van basisschool Sint-
Petrus; container tegenover speeltuin 
van 10.00 tot 12.00 uur
 
Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-
container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag.
- Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur.

Team Economie Vrije tijd en Onderwijs

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.
 
Verkeersmaatregel
In verband met de Solex duurzaam-
heidsrit zullen op 8 juli 2012 tussen 

10.00 uur en 21.00 uur de volgende 
wegen in Olland afgesloten zijn voor 
het verkeer: Pastoor Smitsstraat en de 
Ollandseweg (tussen het Hoogeind 
en Roest), Schootsedijk (tot het kruis-
punt van de Nieuwstraat), Nieuw-
straat (tot aan kruispunt Laageind), 
Laageind.

Team Economie, Vrije tijd en Onderwijs

Evenementen

Mededelingen

Wijziging openingstijden gemeente-
huis 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.

Team Klant Contact Centrum

Openingstijden Zwembad de Neul
Let op! De openingstijden tijdens de schoolvakantie van 30 juni t/m 12 augus-
tus 2012 staan vermeld op de website www.deneul.nl.

Rooise wandelaars herkenbaar 
tijdens de Vierdaagse van Nijmegen

Evenals vorig jaar willen we onze 
Rooise wandelaars graag herkennen 
tussen de vele tienduizenden wande-
laars in Nijmegen. We hebben hier-
voor speciale shirts te leen. 

Deze shirts kunnen maandag 9 juli 
a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur af-
gehaald worden bij Jeanne Wouters, 
Boskantseweg 64 in Sint-Oedenrode, 
telefoonnummer 0413 - 474696. 

Afsluiting Bakkerpad
De fysieke afsluiting van het Bakker-
pad moet worden verplaatst richting 
Lieshoutseweg. 

De plaats van de nieuwe afsluiting ligt 
op de locatie van het oorspronkelijke 
besluit. Die locatie ligt op bijna 300 

meter vanaf de Lieshoutseweg. Een 
gebruiker van een perceel langs het 
Bakkerpad ondervindt onevenredig 
veel last van de afsluiting. Met die ge-
bruiker zijn afspraken gemaakt over 
de bereikbaarheid van zijn perceel.

Vastgesteld wijzigingsplan Hoge 
Vonderstraat 44 te Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken 
bekend dat zij bij besluit van 26 juni 
2012 het wijzigingsplan “Hoge Von-
derstraat 44” ongewijzigd hebben 
vastgesteld. 

Informatie over het plan
Het wijzigingsplan maakt de realisatie 
van 8 appartementen op het perceel 
Hoge Vonderstraat 44 mogelijk. De 
ontwikkeling past niet rechtstreeks 
binnen het ter plaatse geldende be-
stemmingsplan “Partiële herziening 
Centrum”, maar past wel binnen de 
voorwaarden van de in dit plan opge-
nomen wijzigingsbevoegdheid om ter 
plaatse de maatschappelijke functie te 
kunnen wijzigen in een woonfunctie.

Terinzagelegging
Het vastgestelde wijzigingsplan en 
het vaststellingsbesluit liggen met in-
gang van donderdag 5 juli 2012 tot 
en met woensdag 15 augustus 2012 
op werkdagen ter inzage bij het pu-
blieksplein van het gemeentehuis, 
Burgemeester Wernerplein 1 in Sint-
Oedenrode. Tevens zijn het vastge-
stelde wijzigingsplan en het vaststel-
lingsbesluit digitaal te raadplegen op 

de website www.sint-oedenrode.nl.

Beroep
Gedurende de termijn van terinza-
gelegging bestaat de mogelijkheid 
beroep in te stellen bij de Raad van 
State, Afdeling Bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Deze mogelijkheid staat alleen open 
voor degenen die tijdig hun zienswij-
zen tegen het ontwerp-wijzigingsplan 
hebben ingediend, danwel belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij daartoe redelijkerwijs niet  toe in 
staat zijn geweest. 
Degenen die beroep hebben ingesteld 
kunnen een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Inwerkingtreding  wijzigingsplan
Het besluit tot vaststelling van het 
wijzigingsplan treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, 
wordt de werking van het besluit op-
geschort totdat op het verzoek is be-
slist. 

Zijstraat Bobbenagelseweg onttrokken 
aan de openbaarheid van verkeer
Het voornemen om een zijstraat van 
de Bobbenagelseweg te onttrekken 
aan de openbaarheid van verkeer 
heeft van 19 april tot 30 mei ter inza-
ge gelegen. Gedurende de inzageter-
mijn zijn geen zienswijzen ingebracht. 
Het college heeft daarom besloten 
de zijstraat aan de openbaarheid van 
verkeer te onttrekken.

Het besluit ligt vanaf 5 juli tot en 
met 16 augustus ter inzage in het 
gemeentehuis. Het kan daar worden 
ingezien tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen bezwaar 
maken tegen het besluit. Het gemoti-
veerd bezwaarschrift moet vóór 16 au-
gustus worden gericht aan het college 
van burgemeester en wethouders.

Merkt u iets waar een luchtje aan zit?

Samen Sterk in het buitengebied
De Brabantse natuur is mooi, maar 
ook kwetsbaar. Te vaak lijdt ons 
buitengebied onder gedumpt afval, 
stroperij, lawaai van motorcrossers, 
hennepkwekerijen en andere illegale 
activiteiten. In heel Brabant werken 
de organisaties samen, die toezicht 
houden in het buitengebied. Ook in 
Sint-Oedenrode is sinds kort zo’n re-
gionaal handhavingsteam actief.
 
De samenwerking is een succes. Veel 
vervelende situaties worden aange-
pakt, maar het gaat nog beter wan-
neer u als burger ook de ogen en oren 
openhoudt, en meldt wanneer u iets 

verdachts ziet.

Gratis bellen
Wie denkt dat er iets niet in de haak is, 
kan kosteloos bellen met het speciale 
telefoonnummer 0900 - 996 54 32. 
De melding gaat direct naar een van 
de instanties die samenwerken in het 
handhavingsteam in deze regio. Dat 
trekt er vervolgens op uit met het doel 
de orde te herstellen en indien moge-
lijk de overtreder te beboeten.
 
Een boom kan ons niet bellen. U wel!
Samen staan we sterk om ons buiten-
gebied schoon en mooi te houden.

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Samenkomst gemeentehuis voor 
omstanders ongeval
Afgelopen zaterdagochtend veronge-
lukte een peuter in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Het was voor veel 
mensen een vrije ochtend en daar-
door was het druk in het centrum.

Dat is de reden dat veel mensen ge-
tuige zijn geweest van dit tragische 
ongeval. We merken dan ook dat 
de impact op de Rooise samenleving 
groot is. Daarom wil de gemeente 
omstanders en/of getuigen onder-
steunen.

Was u getuige?
Dan kunnen wij ons voorstellen dat 

u moeite hebt om dit te verwerken. 
Wij bieden u een samenzijn aan op 
woensdag 4 juli van 19.00 uur tot 
20.00 uur in het gemeentehuis. Naast 
de burgemeester zijn er mensen van 
slachtofferhulp aanwezig.

Wilt u liever niet komen, maar heeft u 
toch behoefte aan hulp? Dan kunt u 
contact opnemen met Slachtofferhulp 
Nederland. Zij zijn te bereiken op het 
telefoonnummer 0900-0101. Mocht 
u op een later moment toch nog be-
hoefte hebben aan slachtofferhulp, 
dan is dit ook nog mogelijk.
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

Gemeentenieuws

Zeventienjarige Rooienaar 
ernstig gewond

Op de Boxtelseweg tussen Schijn-
del en Boxtel is zaterdagnacht een 
17-jarige fietser uit Sint-Oedenro-
de ernstig gewond geraakt na een 
aanrijding. De fietser werd door 
een auto geschept en belandde 
enkele tientallen meters verderop 
in de berm. Toegesnelde ambu-
lancebroeders ontfermden zich 
over de jongeman en ook een 
mobiel medisch team werd met de 
traumahelikopter ingevlogen ter 

assistentie van de ambulance. De 
jongen is met ernstig hoofdletsel 
in zorgwekkende toestand over-
gebracht naar het St. Elisabethzie-
kenhuis in Tilburg.
De auto kwam uit Schijndel en 
reed richting Boxtel waar de au-
tomobilist ter hoogte van Herma-
len de fietser frontaal op de auto 
kreeg. Waarschijnlijk stak de fiet-
ser over en heeft de automobilist 
dit niet gezien. De politie sloot de 
weg in beide richtingen af voor 
verkeer en de VerkeersOngeval-

lenAnalyse kwam ter plaatse om 
onderzoek naar de toedracht van 
het ongeval te doen. Zowel de 
auto als de fiets raakten zwaar 
beschadigd door de aanrijding. Na 
tweeënhalf uur is de Schijndelse 
brandweer nog opgeroepen om 
het wegdek te reinigen waarna de 
weg vrij gegeven kon worden.

Peuter komt om na tragisch 
ongeval met fiets

Een eenjarige peuter is op zater-
dagochtend om het leven geko-
men door een tragisch ongeval 
met een fiets. Het ongeluk gebeur-
de op de Hertog Hendrikstraat ter 
hoogte van Bakkerij Bekkers. 

Nadat de vader zijn kind in een 
kinderzitje had geplaatst kwam de 
fiets ten val. Het kind kwam op de 
weg terecht waarna een voorbij-
rijdende auto hem schampte. De 
peuter overleed ter plaatse. 

Na het ongeluk kwamen de am-
bulance, de brandweer en de 
traumahelikopter in actie. Helaas 
mocht hun hulp niet meer baten. 
De politie roept mensen op die het 
ongeval hebben zien gebeuren en 
eventueel behoefte hebben aan 
slachtofferhulp

Man aangehouden na 
bedreiging en mishandeling

De politie heeft zaterdagochtend 

een 30-jarige inwoner van Sint-
Oedenrode in zijn woning aan-
gehouden voor bedreiging en 
mishandeling. De man had in de 
nacht van vrijdag op zaterdag tij-
dens een ruzie al enkele medebe-
woners bedreigd en één van hen 
met een mes gestoken. Die raakte 
daarbij licht gewond. In eerste in-
stantie keerde de rust weer, maar 
in de loop van de ochtend esca-
leerde het opnieuw en vernielde 
de man een aantal goederen. 
Daarna werd de politie gebeld. 
Die namen de veroorzaker van 
de ruzie mee naar het bureau. Hij 
werd ingesloten. Enkele van zijn 
medebewoners, waaronder zijn 
vriendin, deden aangifte.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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
De Geerstraat 13  5491 CK  27-06-2012  Plaatsen overkapping
Jekschotseweg 41  5491 RB  25-06-2012  Gewijzigd uitvoeren bouw woonhuis 
Bremhorst 2  5491 LR  27-06-2012  Plaatsen berging
Eversestraat 9  5491 SR  18-06-2012  Plaatsen dakkapel
Liempdseweg 14  5492 SM  18-06-2012  Kappen 63 bomen
Korenlaan 86  5491 NH  18-06-2012  Kappen 1 naaldboom
Kasteellaan 6  5492 BR  02-07-2012  Wijzigen gebruik voormalig schoolgebouw
Koninginnelaan 52 5491 JW  25-06-2012  Kappen 1 boom
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden  Omschrijving
Verwestraat 10  5491 BZ  26-06-2012  Uitbreiden woning
Schubertstraat 2  5491 MV 26-06-2012  Uitbreiden woonhuis
Venkel 17  5491 KZ  26-06-2012  Dichtzetten bestaande overkapping
Nachtegaal 10  5492 PG  27-06-2012  Vestigen naaiatelier aan huis
Boskantseweg 13  5492 BT  02-07-2012  Plaatsen bijgebouw
Anjerlaan 37  5492 JD  03-07-2012  Aanbouwen erker
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende exploitatievergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden  Omschrijving
Vresselseweg 6  5491 PC  28-06-2012  Exploitatievergunning Hoeve Osstade
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Gevolgen van de aanwijzing van de provincie in verband met bestemmingsplan Buitengebied 
De provincie Noord-Brabant heeft 24 
april 2012 een zogenaamde reactieve 
aanwijzing gegeven op het bestem-
mingsplan Buitengebied. Dit wil zeg-
gen, een opdracht aan de gemeente het 
bestemmingsplan op  een aantal onder-
delen aan te passen. In de bekendma-
king van het bestemmingsplan Buiten-
gebied zijn we hierop al ingegaan. De 
reactieve aanwijzing van de provincie 
heeft gevolgen voor de werking van het 
bestemmingsplan Buitengebied. Afhan-
kelijk van de nog te doorlopen beroeps-
procedure, moet blijken of de gevolgen 
blijvend zijn. Onderstaand nogmaals 
een korte beschrijving van de gevolgen 
van de reactieve aanwijzing voor de 
meest voorkomende bestemmingen.

Wonen.
De regeling voor de bestemming 
“wonen” treedt niet in werking. Het 
rechtstreeks toelaten van een inhoud 
van 750 m3 voor woningen is naar 

het oordeel van de provincie niet aan-
vaardbaar. Een uitbreiding van 750 
m3 moet gepaard gaan met een goe-
de landschappelijke inpassing. 

Teeltondersteunende kassen.
De mogelijkheid tot het oprichten van 
kassen binnen het bouwblok treedt 
niet in werking. De regeling is naar de 
mening van de provincie niet in over-
eenstemming met de provinciale re-
gels, ook omdat hierdoor het oprichten 
van kassen in de zogenaamde Groen-
blauwe mantel wordt toegelaten.

Permanente teeltondersteunende 
voorzieningen.
De regeling voor permanent teelton-
dersteunende voorzieningen treedt 
niet in werking. De regeling is volgens 
de provincie strijdig met de Verorde-
ning Ruimte. Het oordeel van de pro-
vincie is dat schuurkassen en perma-
nente tunnel- of boogkassen met een 

hoogte van meer dan 1,5 m moeten 
worden aangemerkt als teeltonder-
steunende kassen..

Schuilgelegenheden, kuilvoerplaten 
en mestzakken en buitenopslag bui-
ten het bouwvlak.
De regelingen voor het oprichten van 
schuilgelegenheden, kuilvoerplaten 
en mestzakken en tot slot buitenop-
slag buiten het bouwvlak, treden niet 
in werking. In de provinciale regels 
(Verordening Ruimte) is aangegeven 
dat gebouwen, bijbehorende bouw-
werken en voorzieningen voor het 
agrarisch bedrijf moeten worden ge-
concentreerd binnen het bouwblok. 

Permanent teelondersteunende voor-
zieningen en waterbassins.
De regelingen voor het mogelijk maken 
van speciale vlakken voor permanent 
teeltondersteunende voorzieningen en 
waterbassins treden niet in werking.

Door het toelaten van deze voorzie-
ningen buiten het bestemmingsvlak 
wordt aan overige niet-grondgebon-
den agrarische bedrijven indirect extra 
bouwmogelijkheden geboden. Dit is 
niet toegelaten volgens de Verorde-
ning Ruimte.

Gemeente Sint-Oedenrode stelt be-
roep in bij de Raad van State en vraagt 
een voorlopige voorziening.
De gemeenteraad heeft besloten om bij 
de Raad van State beroep in te stellen 
tegen alle onderdelen van de reactieve 
aanwijzing. Daarnaast is bij de Raad 
van State gevraagd om een voorlopige 
voorziening te treffen tegen het onder-
deel Wonen van de reactieve aanwij-
zing. Een voorlopige voorziening is een 
tijdelijke maatregel, die de rechter kan 
treffen om bepaalde gevolgen van een 
besluit te voorkomen.

Gevolgen van het indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening.
Door de  ingediende beroepen in combina-
tie met de gevraagde voorlopige voorzie-
ningen, treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan niet in werking 
voordat door de rechter op die verzoeken 
tot voorlopige voorziening is beslist. 

Wij zullen u over het verloop van de 
procedure op de hoogte houden. 

Wat kunnen de gevolgen zijn voor u?
Als uw woning/plan ligt binnen de 
grenzen van het bestemmingsplan 
Buitengebied kan het zijn dat uw 
eventuele aanvraag moet worden 
geweigerd of worden aangehouden, 
omdat het bestemmingsplan nog niet 
in werking is getreden. U moet er re-
kening mee houden dat het langer 
kan duren voordat u een beslissing op 
uw aanvraag heeft. Heeft u concrete 
plannen neem dan voordat u de aan-
vraag indient contact met ons op. 

Procedures
Ter inzage en informatie
De op de procedure betrekking heb-
bende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op het gemeentehuis aan 
het Burgemeester Wernerplein 1 in 
Sint-Oedenrode. Voor informatie kunt 
u zich wenden tot het publieksplein, 
tijdens werkdagen geopend van 9.00 
uur tot 12.30 uur en telefonisch bereik-
baar onder nummer (0413) 481911. 
Op verzoek kan, tegen betaling van 
leges, een kopie van de ter inzage ge-
legde stukken worden verkregen. 

Bezwaarschrift (Procedure 1)
Nadat een besluit bekend is gemaakt, 
kan daartegen een bezwaarschrift 
worden ingediend door belangheb-
benden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan 
om een eigen, persoonlijk, concreet 
en direct geraakt belang. 

Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend 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 aan-
vrager 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 onaanvaardba-
re situatie ontstaat, die zo spoedeisend 
is dat op korte termijn een voorlopige 
voorziening moet worden getroffen. 
In dat geval kunt u de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuurs-
recht, 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 griffie-
recht verschuldigd. 

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Hamburger evenement
van Lieshout, 

30 stuks. 11,49

Kleintje kip (kipnuggets)
Diepvriesspecialist, 

1 kg. 6,95

Goudfrikandel
van Lieshout, 

40 stuks. 14,95

Dikke of dunne frites
Lutosa, 

2,5 kg. v.a. 3,99

BBQ worstjes
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 2,49

Kip- of varkenssaté, 
zakje met of zonder stokjes
Diepvriesspecialist, per zakje. 1,99

Doos à 12 zakjes, 21,95

Pangasiusfi let
Diepvriesspecialist, 1 kg. 6,95

Garnalenspies
Fisherman’s Choise, 15 stuks. 11,49

Rundvleessalade
Diepvriesspecialist, 1 kg. 3,99

Rainbowdrops (ijsbeker met smarties)
Jacques, 5 stuks. 2,69

 7,99

 12,95

 2,79

 1,59

 4,95

 8,95

 2,99

 1,79

 17,95

 1,89

 4,89

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS GEHAKTBALLETJES 
18 STUKS

uw ijs & dessert specialist

actie
 3,49

Roomijsblok vanille of 3-kleur
Diepvriesspecialist, 10 stuks 4,59 

ZE ZIJN 
ER WEER!

EXCL. 
WAFEL

 “Voor het eerst in 37 jaar 
zenuwachtig!”

Afgelopen woensdagavond was het zover voor dhr. Q. 
Verhoeckx. Hij was de gelukkige winnaar van 1-minuut 
gratis winkelen in de Rooise Albert Heijn. Deze prijs 
is mede mogelijk gemaakt door Rooi Events. Het lotje 
werd getrokken tijdens de EK wedstrijden op de Markt. 

Na het maken van de foto en de nodige aandacht van 
de pers, telt Fred van Rooij in samenwerking met de Al-
bert Heijn manager af tot nul. Rennend door de winkel, 
op zoek naar de juiste afdeling, laait de winnaar zijn kar 
vol met vlees. Sneller dan verwacht, is de minuut voorbij. 
Door Albert Heijn wordt nog een barbecue en een mooie 
bos bloemen aangeboden. 

Als er om een eerste reactie wordt gevraagd, antwoord 
dhr. Verhoeckx blij: “Ik heb deze week drie keer wat klei-
ne boodschapjes gehaald, als een soort van voorberei-
ding. Agh, nu zie ik de vis weer staan! Dat was ik ook nog 
van plan om te halen, maar daar heb ik door de zenuwen 
helemaal niet aan gedacht”. Zijn vrouw valt hem bij. “Ik 
ken hem al 37 jaar en heb hem zelden zo zenuwachtig 
gezien als nu, haha!”. Tevreden zijn ze beide, ze gaan 
lekker genieten van de gewonnen producten.

Bierfeesten 
zeer geslaagd
De bierfeesten van afgelopen 
zaterdag op Cambiance De Kie-
nehoef was wederom een groot 
succes. Ondanks een aange-
paste programering, een kapel 
had vestek moeten laten gaan 
wegens een sterfgeval, was het 
weer een feest met de grandioze 
muziek van De Blaosplekkers, 
De Boemelaars en Napoleons 
Hijskapel. 

De Blaosplekkers opende de avond 
met bekende meezingers waarna 
Napoleons Hijskapel, met hun 78 
jarige voorman verkleed als Napo-
leon Boneparte, er nog een schep-
je bovenop deed. Als derde kwa-
men de Boemelaars om het reeds 
los getrilde dak er helemaal af te 
blazen. Na de korte pauze kwa-
men alle kapellen nogmaals voor-
bij met als hoogtepunt een lange 
sax solo van Napoleon Bonaparte 
zelf en, ondertussen een traditie, 
een optreden van de Boemelaars 
vanuit het zwembad. Al met al een 
zeer geslaagde avond vol muziek 
waarvan ook verschillende cam-
ping gasten van genoten.

College ontvangt langgetrouwde paren

Alle koppels die in Rooi wonen 
en zestig jaar of langer getrouwd 
zijn, mochten gisterenmiddag op 
bezoek komen bij het College van 
Burgemeester en Wethouders. Ook 
de echtparen die het jubileum dit 
jaar nog moeten vieren waren uit-
genodigd. Lijst van aanwezigen tij-
dens de bijeenkomst op 3 juli 2012

60 jaar getrouwd
Fam. Van Sinten – Van de Burgt 
(6 februari), Fam. Verdonk – Thoer 

(3 mei), Fam. Saarloos – Van den 
Hoonaard (7 mei), Fam. Van der 
Poel – Peeters (31 mei), Fam. Van 
Erp – Van de Sande (6 juni)
Fam. Derks – Vroomans (3 juli)  
waren dus gisteren 60 jaar ge-
trouwd!!, Fam. Van Liempd – 
Nooijen (29 augustus), Fam. Van 
der Zanden – Konings (10 septem-
ber) en Fam. Aarts – Van Eijndho-
ven (26 november)

61 jaar getrouwd
Fam. Dortmans – Van Schaijk (25 
januari), Fam. Van de Weijer – Van 
Rooij (20 juni), Fam. Kempe – 
Rijkers (16 augustus)

62 jaar getrouwd
Fam. Van den Heuvel – Ketelaars 
(3 augustus)

63 jaar getrouwd
Fam. Raaijmakers – Jansen (11 fe-
bruari) en Fam. Heijms – 

Oerlemans (23 augustus)

64 jaar getrouwd
Fam. Schepens – Van der Velden 
(2 september) en Fam. Verhagen – 
Wijnhoven (31 december)

65 jaar getrouwd
Fam. Vroomen – Jansen (25 sep-
tember), Fam. Van der Ham – 
Wicherink (12 november) en Fam. 
Van de Pol – Kolen (24 december)
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De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

S.A.M. Uitzendburo streeft naar een oplossing die 
voor opdrachtgevers en werknemers werkbaar is. 
Dat vraagt om de nodige ervaring en betrokken-
heid. Wij zetten hoog in op het begeleiden van 
flexkrachten en zijn vindingrijk als het gaat om 
maatwerk. In uitzenden en detacheren, maar ook 
in andere dienstverleningsactiviteiten. Niet alleen 
om u werk uit handen te nemen maar ook vooral 
om kosten te besparen. Kijk voor meer informatie 
op www.samweetwatwerkt.nl of bel 0413-479332

U
IT
ZE
N
D
B
U
R
O

weet wat werkt

S.A.M. Select is gespecialiseerd in de bemiddeling 
van vaste en interim banen op MBO+, HBO en 
WO niveau. Een groot pluspunt van onze aanpak 
is het totaalpakket dat wij u kunnen bieden: 
werving & selectie, aangevuld met uitgebreide 
begeleidingstrajecten zoals intensieve coaching-, 
assessment en outplacementprogramma’s. Met 
als doel niet alleen de competenties te selecteren, 
maar ook een optimale ‘klik’ te realiseren tussen 
kandidaat en opdrachtgever. Kijk voor meer 
informatie op www.samwerktmetklasse.nl of  
bel 0413-472380  

S
E
L
E
C
T

werkt met klasse

Bezoekadres:  Jan Tinbergenstraat 4a, 5491 DC Sint-Oedenrode

S.A.M. Uitzendburo 
Uw gespecialiseerde 
partner in 
flexkrachten.  

S.A.M. Select
Uw partner in 
Werving  & Selectie 
vanaf MBO niveau.

Briefing advertentie.art2.indd   1 05-10-2009   11:17:08
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Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

MKB – Onderwijs - Zorg
Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode
T (0413)490 620
F (0413)490 684
E info@drieo.nl
www.drieo.nl

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

Automatisering

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.

6

Alfred Nobelstraat 2
5491 DB Sint-Oedenrode

Tel: 0413  477284
Fax: 0413 470579

mail@vanengeland.info

2

Bedrijventerrein ‘de Kampen’ scoort hoog in de regio
Een grootschalige enquête onder 
bijna tienduizend Brabantse onder-
nemers heeft uitgewezen dat be-
drijventerrein ‘de Kampen’ in Sint-
Oedenrode zeer hoog scoort in de 
regio. 

Over heel Noord-Brabant gezien 
eindigde ‘de Kampen’ in de cate-
gorie ‘aantrekkelijkheid’ als derde 
achter ‘het Hoog’ uit Heusden en 
de High Tech Campus uit Eindho-
ven, dat bovenaan eindigde. Als het 

om aantrekkelijkheid gaat, wordt er 
gekeken naar bereikbaarheid, par-
keermanagement, aanwezigheid 
glasvezelnetwerk, veiligheid en par-
keergelegenheid. 

In de regio Noordoost Brabant ein-
digde ‘de Kampen’ in die categorie 
als eerste voor een vijftal bedrijven-
terreinen uit Den Bosch. Ook op 
het gebied van veiligheid scoort het 
Rooise bedrijventerrein goed. In die 
ranglijst neemt het een vierde plek in.
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

‘Automatiseerder 
van het Jaar 2012’

1a

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 

7

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

L. van den Biggelaar
Installatietechniek BV
Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 21 08, www.lvdb.nl

COMFORT IN WARMTE & SANITAIR

1

3
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Foto de Vakman
Kerkplein 1

10% korting op:                                    
Pasfoto’s set van 4 + gratis portret                             

Beschermengeltjes in 
diverse uitvoeringen

Leuke Cadeautip voor uw kleinkind                          

10% Korting op persoonlijke 
bedrukkingen van o.a. T-shirt, 
cap, tas , mok, kussenhoes met 

eigen naam, tekst of foto.

Grand Café
Odendael

Bij aankoop van gesorteerd gebak,

cijzenbroodje bieden wij houders 
van de Rooise Pas een

 

Rooise Salon
Odendael

Deelname aan een 
visagie-ochtend of middag 

Normaal prijs € 20,- 

Rooise Pashouders 
betalen € 10,-

Inlichtingen in de Rooise 
Salon (Odendael)

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis 
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

 

 

Roxs Elektro World
Borchmolendijk 9 

VVV Sint-Oedenrode
Kerkstraat 20 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Op vertoon van uw Rooise 
Pas ontvangt u een

 gratis batterij 
ter waarde van 6 euro

Bij iedere aankoop ontvangt u 
dubbele spaarpunten Rooi 2000

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend ad-
vies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Restaurant de Beurs
Heuvel 44

Rooise Pashouders ontvangen 

10 % korting 

op ieder 3 gangen menu

www.debeurssintoedenrode.nl

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas
10 % korting op onze 

huiswijnen, 
rood, wit en rose.

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

De Mooi Rooi Krant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 

soorten familieberichten in 
DeMooiRooiKrant. 

Het bericht wordt tevens gratis 
geplaatst op de nieuwe website

 
www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Schoenmaker / Podopraktijk
Kerkplein 5

Op vertoon van de Rooise Pas

op alle gemaks- 
en wandelschoenen

20% korting

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het Brabants Kwartiertje
Hertog Hendrikstraat 3

Op vertoon van de Rooise Pas

vlaaipuntje naar keuze 
voor € 3,95

Met uitzondering van de vers 
fruitvlaai en verse aardbeien

Ieder kwartaal verschijnt er een 
actiefolder met nieuwe andere 

diensten en kortingen van 
Odendael en Rooise onderne-

mers. Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas

De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 

Salus. Hoe meer passen hoe meer 
vreugd! Attendeer andere 

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bellen naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

Wovesto, BrabantZorg en Welzijn Salus willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
voor iedereen van belang is: veiligheid. Samen hebben we een avondprogramma opgezet 

Veilig Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
huis met praktische tips die u direct toe kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 

kunt waarborgen. 

Alle senioren in Sint-Oedenrode  
Informatiebijeenkomst over veiligheid in en om de woning 
De Ontmoeting in Odendael 

Ontvangst 18.45, Programma van 19.00 - 21.00 uur 

Informatiebijeenkomst  
Veilig Wonen  

Incl. een kop-

je thee, ko�e 

en een hapje!  

3e kwartaal 2012
juli - augustus - september

Wovesto werkt samen met Woongroep Koningsvaren aan een nieuwbouw-
project aan de Zwembadweg in Sint
aan de rand van Park Kienehoef worden 39 koop
gerealiseerd. 

Op maandag 30 mei organiseren Woongroep Koningsvaren en Wovesto in 
samenwerking met de gemeente een inloopavond voor geïnteresseerden. In 
restaurant Pan & Cook laten betrokken partijen zien en horen hoe het project 
is opgezet en komt u meer te weten over de mogelijkheden om een apparte
ment te kopen of te huren.  

Om 19.40 uur starten we de avond met een openingswoord door bestuur
ders van Woongroep Koningsvaren en Wovesto en 
wethouder Van den Berk

Wat informatieve inloopavond over het bouwproject van Woon
groep Koningsvaren

Voor wie iedereen die interesse heeft, met name de doelgroep 50+
Wanneer 30 mei 2011
Waar Pan & Cook, Kerkstraat 17 in Sint
Hoe laat 19.30 uur

Kom naar de inloopavond op 30 mei

Ontdek het
Koningsvaren

op maat in de regio’s Oss, Uden, Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

One shot ijs 
( italiaans soft ijs ) 

van € 1.50 voor € 1.30 

CD Roemrijk Rooi

Normale verkoopprijs € 25,- 

Rooise Pashouders 
betalen € 20,-

Mooie dubbele kaarten 
met foto’s van 

mooie plekjes van Rooi
van Lisette van Helden kosten 

normaal €1,50 
nu voor €1,-

De kaarten zijn geschikt voor: 
felicitaties, kraam en 

groetjes uit Rooi

Pistolet gezond van € 3.- 
voor 2,50

Huzarensalade van € 4,- 
voor 3,25

Huzarensalade klein van € 2,- 
voor 1,75
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Plattelandsfestival Nijnsel: voor elk wat wils

Wie afgelopen weekend het plat-
telandsfestival in Nijnsel bezocht, 
kon zich de hele dag vermaken. 
Op een veld van zo’n 6,5 ha 
groot, stond alles wat je je maar 
indenken kon op het gebied van 
oude werktuigen. De KLW (Klas-
sieke Landbouw Werktuigen ver-
eniging) verzorgde voor de 26e 
keer haar jaarlijkse show. Voor 
de eerste keer in de geschiedenis 

vond er zondag zelfs een roofvo-
gelshow plaats en ook de demon-
stratie van de stoommachinetrek-
ker was nog niet eerder vertoond.

“Gisteren heeft de stoommachi-
netrekker al in de omgeving rond 
gereden om voor de nodige tam-
tam te zorgen”, aldus voorzitter 
Piet van der Toel. Tussen de balen 
hooi en diverse kleurrijke vlaggen  

liep al snel een groot publiek van 
diverse pluimage over het terrein. 
Trekkers, Unimogs, Woonwagens,  
en … nog veel meer viel te bewon-
deren. “Je ziet hier ook veel van 
die geïmporteerde tractoren”, zei 
Dhr. Korporaal uit Bleskensgraaf 
enthousiast. Hij bleek thuis een 
schuur vol te hebben staan met 
machines: “We komen kijken of 
er weer iets origineels bij staat. We 

hebben zo weleens een D40 met 
vierwielaandrijving gevonden, die 
zijn gemaakt voor Italië. Er bleken 
maar twaalf originelen van te be-
staan. Uiteraard werd er vroeger 
veel nagemaakt. Er waren vroeger 
veel mechanisatiebedrijven. Ook 
daar vind je vaak wel bijzondere 
tussen. Het moest natuurlijk prak-
tisch zijn, dus alles werd aangepast 
aan de wensen van de klant. Zo 

ontstonden veel nieuwe ideeën.” 
Ter demonstratie reden de jongens 
een aantal rondjes met ploegen 
op een klein afgezet stukje grond. 
Op een waren dat er wel negen 
tegelijk. Dat was wel even pas-
sen en meten. Alle jongens keken 
stoer voor zich uit: net alsof het ze 
niets kon schelen, maar ondertus-
sen konden ze er geen genoeg van 
krijgen. Datzelfde gold voor het 
trekkertrek. “Het is toch mach-
tig achter het stuur van zo’n oud 
beestje”, moest één van de deel-
nemers toegeven. Wie even ge-
noeg had van de oude werktuigen, 
kon genieten van… de oude am-
bachten. Een complete boerderij 
was nagebouwd ‘krêk as vruuger’. 
Een vrouw zat te spinnen, een an-
der haalde de was door de wringer. 
In de schuur werd een ouderwetse 
kar gerepareerd en in de werk-
plaats smolt de tinnengieter een 
pannetje om, om het tin weer voor 
wat anders te gebruiken. Voor elk 
wat wils…

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

Zomerconcert op het Smitsorgel 
Sint-Oedenrode
In de reeks van zomerconcerten is 
er op zaterdagmiddag 7 juli a.s. 
een orgelconcert in de H. Marti-
nuskerk (Centrum) in Sint-Oe-
denrode, georganiseerd door de 
Stichting Smitsorgel. Het monu-
mentale orgel (1839) wordt deze 
zaterdag  bespeeld door Leen Nij-
dam. Op zijn programma staan 
werken van o.a. Lübeck, van Beek, 
Händel, Hanff en Buxtehude

Leen Nijdam studeerde orgel aan 
het Utrechts Conservatorium bij 
Stoffel van Viegen en Nico van 
den Hooven. Na het behalen van 
zijn diploma in 1972 verhuisde 
hij naar Brabant en was orgeldo-

cent aan de Veldhovense Muziek-
school.  Naast cantor-organist van 
de Protestantse Gemeente Agnus 
Dei te Waalre is Leen Nijdam diri-
gent van diverse koren. Ook geeft 
hij privélessen. Hij is regelmatig in 
concerten te horen.

Het concert in de H. Martinuskerk 
aan het Kerkplein in Sint-Oeden-
rode begint om 15.30 uur. De toe-
gang is gratis. 

Uitgebreidere informatie over het 
programma van dit concert vindt u 
ook op de website: 
www.sintmartinusparochie.nl

Keukens
          op maat

en voor
ieder budget !

Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode, Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl, www.ikar-keukens.nl

Groep 4 en 5 ge-
ven mini-concert
Groep 4 en 5 van basisschool Nijn-
sel hebben op dinsdag 26 juni voor 
de ouders en opa’s en oma’s in de 
gymzaal een concertje gegeven.  

Elke dinsdag kregen de leerlingen 
van groep 4 en 5 muziekles van 
juffrouw Elke van MiK kunsteduca-
tie.  Groep 3 mocht ook kijken om 
alvast in de stemming te komen 
voor de muziekles die ze volgend 
jaar krijgen. Er werd enthousiast 
gezongen en geswingd. Ook de 
ouders en opa’s en oma’s moesten 
bij sommige nummers meedoen. 

Volgend jaar voor de grote vakan-
tie vindt weer een nieuw concertje 
van groep 4 en 5 plaats.

Rabobank trotse sponsor Ondernemer van het Jaar

Zoals iedereen in deze krant heeft 
kunnen lezen is de verkiezing ‘On-
dernemer van het Jaar’ in Sint-
Oedenrode door de Lions nieuw 
leven in geblazen. Dat heeft mede 
doorgang kunnen vinden door on-
dersteuning van de Rabobank. 

Bert Zonnenberg, Directeur com-
mercie van de Rabobank, onder-

streepte afgelopen maandag nog 
maar eens hoe trots de Rabobank 
is om sponsor te zijn van de ver-
kiezing. “We wilden graag hoofd-
sponsor zijn om dit initiatief weer 
van de grond te krijgen. De ver-
kiezing is zeer waardevol voor de 
zakelijke gemeenschap. Vooral in 
tijden van economische recessie 
steken we de ondernemers graag 
een hart onder de riem.”

Op dit moment is de nomina-
tieronde volop bezig. Er zijn al 
meerdere kandidaten benaderd of 
opgegeven door particulieren of 
collega ondernemers. Ook u kunt 
iemand opgeven voor de verkie-
zing Ondernemer van het Jaar. 
Kent u iemand die het verdiend om 
ondernemer van het jaar te wor-
den? Uw buurman, beste vriend 
of de winkelier waar u vaste klant 
bent? Geef hem dan voor 16 juli 

op via www.rovjlions.nl Ook kunt 
u onderstaande strook invullen en 
inleveren bij DeMooiRooiKrant.

Inschrijfformulier 
ondernemer 
van het jaar

Naam: 

Tel. nr:

Naam ondernemer:

Naam bedrijf:

Reden voor kandidaatstelling:

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.

Bart van Gerwen (l) schudt namens 
de Lions de hand van Bert 
Zonnenberg van de Rabobank

Aanvraag “DE ROOISE PAS”

Via onderstaande strook kunt u zich per kwartaal aanmelden:

Naam………………………………………………………………………………………..

Adres………………………………………………………………………………………..

Postcode…………………………………Geboortedatum……………………….

Telefoon……………………………………………………………………………………

E-mailadres……………………………………………………………………………..

Ingangsdatum: ………………………………………..

Recente pasfoto bij dit formulier voegen en inleveren bij de
receptie

Kosten € 20,- per jaar via automatische incasso. 

Uw Rooise Pas ligt per de hierboven genoemde ingangsdatum 
klaar bij de receptie van Odendael.

DOORLOPENDE MACHTIGING ALGEMEEN
Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging BrabantZorg 
om met ingang van:

Het verschuldigde bedrag inzake De Rooise Pas af te schrijven 
van zijn/haar bank-/girorekening
…………………………………………… (aub uw bank-/girorekening invullen).

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30
kalenderdagen een verzoek tot terugboeking bij Bank of Postbank 
worden ingediend

Datum: Handtekening:
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Het dorpsfeest was totaal verregend. ’n Paar duizend bezoekers had-
den overdag langs de kramen geslenterd, hun nek diep in hun kraag 
en zuur kijkend vanonder hun paraplu. De terrassen herbergden nul 
publiek, want het was koud bovendien, geen weer om eens lekker te 
pilsen of zo. De meesten van de gecontracteerde artiesten verschenen 
plichtsgetrouw, tegen beter weten in hopend op een doorbrekend 
zonnetje. Desondanks zongen en bliezen ze de longen uit hun lijf en 
maakten ze grapjes tegen de anderhalve paardenkop die onder een 
partytent iets verwarmends had besteld.
Tegen de avond werd ik aangetrokken door muziekflarden uit de ja-
ren zestig, met name de eerste hits van de Beatles klonken alsof de 
oude heren er helemaal zelf stonden. Ik raakte gefascineerd, want de 
4-mansformatie, ook heren op leeftijd, speelde daarna nummers van 
the Stones, the Kinks, the Birds en van Blind Faith, van de gitarist Eric 
Clapton. De stem van de leadzanger was nog steeds krachtig en had 
een groot bereik, het gitaarspel was fenomenaal en het geheel was 
strak en vast als ’n huis. General Electric was de naam van de band en 
hun repertoire bezorgde me de rillingen. Lang geleden dat ik zoiets 
beleefde. Woodstock?.... Ja, Woodstock was inderdaad een mijlpaal 
in de popgeschiedenis, een moment van waaruit verschillende stro-
mingen en stijlen over de wereld werden gezonden, zodat iedereen 
daar kennis mee maakte. De onder weergaloze regie vastgelegde hip-
piecultuur en sfeer van pacifisme deden de anarchie overal oplaaien 
en brachten de heersende orde aan het wankelen. Ik weet niet hoe 
vaak ik die film heb gezien maar het gebeuren heeft een blijvende 
impact op mijn muzikale ontwikkeling gehad. Het was ook de tijd van 
Led Zeppelin, Crosby Stills Nash & Young, Jimmy Hendrix, The Band 
en noem maar op. We hadden zelf gitaren en zaten avonden lang 
te prutsen om hun sound te imiteren, wezenlijk onderdeel van ons 
bestaan. Er was hoop, optimisme, a-whole-lotta-love, vrije meiden 
(los in de kooi), vloeistofdia’s,  altijd wel iets om tegen te protesteren  
(Vietnam) én er was wiet! Kamergenoot Paul en ik slopen, als wa-
ren we inbrekers, de jeugdsociëteit in Zeist binnen, waar we naar bo-
ven werden gedirigeerd en naar ene Jacco moesten vragen. De dikke 
langharige hippie nam ons apart in een hoekje en legde ons uit dat 
hij gewoonlijk twee soorten kon leveren maar dat hij nu alleen maar 
beschikte over Zwarte Nepal, die wel wat duurder was. Met kolkend 
bloed reden we op de brommer terug naar onze kamer, aten gehaast 
de warme maaltijd bij onze burgerlijke en niets vermoedende hospita 
en sloten ons op. We volgden de instructies van Jacco en hoestten ons 
bijna een klaplong.
Na ’n paar minuten begon bij ons beiden de voorspelde lach-kick en 
doodmoe van de stuipen gingen we ieder op bed liggen. Led Zep-
pelin’s Stairway to Heaven begeleidde me op m’n psychedelische reis 
over de meest fantastische landschappen en onwaarschijnlijke ont-
moetingen. (Later zei iemand dat ze opium door de Zwarte Nepal 
mengden, zoals bij Robert DeNiro in Once upon a time in America). 
Daarna heb ik ’t slechts nog sporadisch gerookt tot die keer dat ik 
totaal “flipte”. ’n Lieve huisgenoot heeft me door die angstige uren 
geloodst, tot ’t over was, waarna ik het nooit meer gebruikt heb.
De aankondiging van het laatste nummer haalde me uit m’n over-
peinzingen. Sergeant Peppers’ Lonely Hearts Club Band schalde over 
de Markt en alle dronkelappen uit de kroeg, die nu pas in de gaten 
kregen wat voor geweldige band daar stond te spelen, stonden rond 
mij te dansen. Maar toen was het te laat voor “we want more”……..
Iets om je diner in een roes af te sluiten is een dessert naar Jeroen 
Meus. (beetje van mezelf)

Roomijs met warme kersen en sabayon van Cherry Brandy (4 pers)
8 bollen roomijs, 200 gr verse zwarte kersen
3 eidooiers, 100 gr suiker, 5 gr vanillesuiker, 125 cl droge witte wijn
1 borrelglaasje Cherry Brandy, 4 e.l. rum, 4 e.l. bruine suiker
Ontpit de kersen en zet ze op met de rum en bruine suiker. Breng aan 
de kook en zet het vuur na vijf minuten uit. Maak de sabayon: klop 
de eidooiers, de witte wijn, suiker, vanillesuiker en Cherry Brandy met 
een garde op matig vuur tot de massa strepen trekt. Zet apart. Doe 
in 4 coupes of grote wijnglazen elk 2 bollen ijs, dan de warme kersen 
erover verdelen en afdekken met de sabayon.
Noot: Jeroen maakt zijn sabayon met speciaal kriekenbier en kruimelt 
daarna zandkoekjes over de glazen. Kunt u ook proberen. Mijn recept 
voor sabayon komt van mijn oude leermeester Jos Baayens en lukt 
altijd (Voor Jeroen: www.een.be/dagelijksekost) Voilà!

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

Zwarte Nepal, 
rooie Libanon

Bijzonder orgelconcert  in Martinuskerk       

De dichter Julius Dreyfsandt zu 
Schlamm, vertelde ons, dat hij het 
programma enigszins aangepast 
had vanwege het  tragisch do-
delijk ongeval van een peuter op 
deze zaterdagochtend. Het was 
een zeer triest bericht  en de stem-
ming was dan ook zeer bedrukt. 
 
Axel Wenstedt  bespeelde het mo-
numentale Smitsorgel (al 30 jaar) en 
op het programma stonden werken 
van Unico Wilhelm van Wassenaer, 
(1692-1766), koraalzetting “Gebed 
voor de Predicatie”.
G.P. Cima, (1570-1622), “1610” 
een sonate voor zink en Klavecim-
bel, samengespeeld met saxofonist  
Jo Hennen, de saxofonist  studeerde 
op het conservatorium in Maastricht  
en is nu werkzaam bij het MIK (Mei-
erijs Instituut voor Kunsteducatie als 
saxofoon docent) 
Werk van Bachzoon, Carl Philip Bach 
(1714-1766), variaties op “La fo-
lie d’Espagne” (orgel) en van vader 
Johann Sebastian Bach,(1685-1750) 
“sonate no 1” voor gamba en Kla-
vecimbel, samen met de tenorsaxo-
foon en “Fuga Infinita con  disso-
nanza” alleen orgel.
Ook hoorden wij , solo op het or-
gel, de 12 wisselingen  van J.Cage 
(1912-1992)  “As slow as possible” 
en samen met saxofoon “La Poule” 
van  J.Ph. Rameau.(1683-1764) Jo 
Hennen, solo,  het mooie  “Improvi-
sation II” van Ryo Noda(*1948)
Julius Dreyfsandt zu Schlamm, onze 

bekende Rooise dichter, zocht voor 
dit concert bijpassende gedichten 
uit, of door hem gemaakt en de-
clameerde deze op meesterlijke 

wijze o.a. “Getijden”, “Een nieuwe 
morgen/ ik ben de dag zo moedig 
moe”, “De blauw vlinder”, “Mijzelf 
ontmoeten” en “La Poule”

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Julius Dreyfsandt zu Schlamm stond stil bij 
het tragische ongeluk van afgelopen zaterdag

Orgel: Axel Wenstedt 
en Sax: Jo Hennen

 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

Jouw vakantiefoto in DeMooiRooiKrant?
Wie wil zijn of haar mooiste/grappigste/spannendste/

kleurrijkste/sportiefste/meest ontroerende 
vakantiefoto delen met onze lezers?

Graag de foto, voorzien van een tekst van 
maximaal 50 woorden, bij de redactie insturen 

vóór 1 september aanstaande.
Voor de foto die in onze waarneming het meest “

aanslaat” bij de lezers, looft 
DeMooiRooiKrant een leuke prijs uit. 

Heuvel 17 | Sint-Oedenrode | redactie@demooirooikrant.nl

Linoleumsnedes met kleur 

Henry Pennings laat de mooie kant van mensen 
zien in de bibliotheek

Van 24 juli tot en met 8 septem-
ber 2012 zijn er in de bibliotheek 
in Sint-Oedenrode linoleumsnedes 
van Henry Pennings te bewonde-
ren. Hij maakte in zijn vroege werk 
fijnzinnige schilderijen met stille-
vens en mensfiguren die meer dan 
levensecht lijken. In 1998 maakte 
hij de overstap naar de grafische 
techniek van de linoleumsnede, 
waarbij een grotere stilering van de 
voorstelling mogelijk is.

Henry Pennings is iemand die zijn 
ideaal heeft nagevolgd. Al in zijn 
vroege jeugd tekende hij graag. 
De droom om iets in de beeldende 
kunst te doen bleef hem achtervol-
gen. In de jaren '80 besloot hij zijn 

beroep als elektrotechnicus om te 
ruilen voor dat van kunstschilder. 
Zijn voorliefde ging uit naar de rea-
listische schilderkunst. Hij heeft zich 
ontwikkeld als autodidact en ver-
wierf zo zijn eigen stijl. 

Hyperrealistisch
Het vroege werk van Henry Pen-
nings kenmerkt zich door een sterk 
hyperrealistische stijl. Vanwege zijn 
perfectionistische en arbeidsinten-
sieve werkwijze bestond zijn jaarpro-
ductie hooguit uit twee schilderijen. 
Omdat de sterke detaillering in het 
werk en de traditionele schildertech-
niek van onder en overschilderen te 
veel aandacht vraagt, zoekt hij naar 
een vorm van vereenvoudiging om 

het beeld meer uitdrukkingskracht te 
geven. Hierdoor maakt hij in 1998 de 
overstap naar de grafische techniek 
van de linoleumsnede, waarbij een 
grotere stilering van de voorstelling 
mogelijk is. De zwart-wit lino's die in 
het begin ontstaan ogen duidelijk en 
helder. Om de voorstelling meer 'le-
ven' te geven, voegt hij in de latere 
werken met de hand, door middel 
van penseel en acrylverf, kleur toe. 
Het kleurenpalet is beperkt: enkele 
gradaties vleeskleur, lichtblauw en 
zachtgeel. Wat de voorstelling be-
treft getuigt zijn werk van een grote 
belangstelling voor de mens. De 
mensen worden, vrijwel altijd, voor 
een egale achtergrond geplaatst. 

Mooie kant van mensen
Wat hij laat zien is de sterke mooie 
kant van mensen. Of dat nu in de 
vorm is van een fysieke beweging in 
de sport, of in de weergave van al-
lerlei menselijke emoties. Deze emo-
ties verbeeldt hij op treffende wijze: 
variërend van momenten van grote 
uitbundigheid tot momenten van 
verstilde intimiteit. Zo laat het werk 
'tot aan de nieuwe maan' een ont-
roerend beeld zien van twee oude 
mensen in een liefdevolle, troostrijke 
omhelzing.  De tentoonstelling is 
gratis te bezoeken tijdens openings-
uren van de bibliotheek.
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Mededeling KBO 
Sint-Oedenrode
 
Vanwege de komende vakantie-
tijd komt het dansen, wat elke 
woensdagmiddag in de Ont-
moeting van Odendael plaats-
vindt,  vanaf heden te vervallen. 

We starten weer in het nieuwe 
seizoen met een  avondje Live 
Dansmuziek op Zaterdag 25 au-
gustus aanstaande t.g.v. Rooi 
kermis.

Op de Rooise loper……….

In ons mooi Rooi zijn veel mensen 
die zich belangeloos op velerlei 
gebied inzetten. Denk bijvoor-
beeld eens aan sportverengingen, 
ouderenzorg, kinderopvang en 
dierenzorg. Ze worden wel eens 
“de eeuwige vrijwilliger” ge-
noemd. Sommigen zien een ne-
gatief stereotiep beeld van “de” 
vrijwilliger: saai, werkloos, beetje 
zielig. Waarschijnlijk kennen ze 
er dan geen persoonlijk. Want 
niets is minder waar. De meeste 
vrijwilligers zijn juist heel actieve 
mensen, in veel gevallen met een 
drukke baan, die vooral voldoende 
onder de mensen komen. Vaak zijn 

ze van daaruit in hun positie ge-
rold en na jaren nog steeds actief. 

Wij van DeMooiRooiKrant willen 
deze vrijwilligers in het zonnetje 
zetten. Dit om ze wat beter te le-
ren kennen, en tegelijkertijd om 
onze waardering voor hen uit te 
kunnen spreken. Daarom hebben 
wij vandaag op de Rooise loper…. 
Thea van de Laar

Hallo Thea, wil je je even voor-
stellen? 
“Ik ben Thea van de Laar, geboren 
en getogen Boskantse, maar sinds 
1998 woon ik in de wijk haverland 

in het centrum van Rooi. Ik werk 
al 28 jaar fulltime bij Zonhove te 
Son. Zonhove biedt ondersteuning 
op het terrein van wonen, werk, 
dagbesteding voor mensen met 
lichamelijk, meervoudige beper-
king of NAH. Een favoriete hobby 
van me is Bridgen. Een onwijs leuk 
kaart spel/wedstrijd, waarbij je 
heerlijk je hoofd kunt leegmaken 
en wat heel gezellig is.”

Je bent vrijwilligster, waar?
“Ik ben vrijwilligster bij KV Bos-
kant (korfbalvereniging ). KV Bos-
kant is opgericht in 1966 en heeft 
op het moment 80 spelende leden. 
In het verleden is het leden aantal 
wel eens opgelopen tot 120.
Bij onze vereniging is plek voor alle 
leeftijdsgroepen. Je kunt beginnen 
vanaf je 5e jaar. Op het moment 
hebben we zelfs nog een actieve 
recreanten (50 t/m 54 jaar) groep 
van 12 spelers.”

Wat doe je precies als vrijwilliger 
bij korfbal Boskant?
“Ik ben zelf begonnen met spelen 
vanaf mijn 8e jaar. Ik geef al 30 
jaar training, tot 3 jaar terug aan 
alle groepen van de allerjongste 
tot en met de senioren. Tegen-
woordig train ik vanwege mijn 
werk, wat veel onregelmatige 

diensten met zich mee brengt, 1 x 
per week jeugd tot en met pupil-
len. Daarnaast zit ik nu inmiddels 
20 jaar in het bestuur en ben ik 
coördinator van het Kamp.”

Thea, kun je ons vertellen hoe-
veel uur je hier in de week mee 
bezig bent? We hebben uiteraard 
wel gelezen dat je bij het sport-
gala bent uitgeroepen tot sport-
vrijwilliger van 2011 en ook de 
afgelopen week heeft het ED nog 
een artikel over je geschreven.
“Zoals ik al zei, de afgelopen jaren 
heb ik, vanwege mijn werk, toch 
serieus wat afwegingen moeten 
doen. Hoeveel uur precies? Dat 
varieert van 1 uur tot 15 uur per 
week. Het hangt veelal al van de 
tijd van het jaar. 
Als voorbeeld: bij KV Boskant 
gaan we met onze kinderen 1 hele 
week op kamp, je zult snappen 
dat hier dan ook flink wat meer 
uren mee gemoeid zijn.”

Waarom ben je dit gaan doen?
“In mijn geval, omdat ik vanaf 
mijn 8e zelf actief ging meespelen 
en korfbal is een hele leuke sport. 
Dan rol je van het een in het an-
der. Ik moet er wel bij vertellen dat 
geen vereniging kans van bestaan 

heeft zonder vrijwilligers. De vrij-
willigers van een club zijn de spil in 
het verhaal, zij zorgen altijd voor 
voldoende manuren, creativiteit, 
materiaal, sponsoring en enthou-
siasme.”

Krijg je hier een vergoeding voor?
“Nee, en dat zou ik niet eens wil-
len, het zou ook niet mogelijk zijn. 
Stel je voor dat we alle vrijwilligers 
moesten betalen, dan zou het on-
betaalbaar zijn. We hebben 1 x 
per jaar een leuk feestje met el-
kaar. Helemaal goed zo.”

Wat is je drive om dit zo lang vol 
te houden?
“Het is gewoon een heerlijke 
sport en het is verdomd leuk om 
te doen.  Het geeft veel voldoe-
ning om met jeugd en anderen sa-
men te werken. Vooral het orga-
niseren van de kampweek en het 
meegaan natuurlijk, is de kers op 
de taart van mijn vrijwilligerswerk, 
elk jaar weer.”

Thea wij willen graag met dit in-
terview onze waardering naar je 
uitspreken.
Jij mag met recht op de rooise lo-
per vandaag……. tada

Thea van de Laar

Miljoenen stukken stof tot honderdduizenden 
kledingstukken

In het schuurtje van mevrouw 
Oerlemans (84), woonachtig in 
de wijk Eerschot, staan honder-
den dozen en zakken vol stof. Ze 
staan er niet voor niets. Er wordt 
al dertig jaar iets heel nuttigs 
mee gedaan. Van al dat stof wor-
den truitjes, broekjes, mutsen, 
handschoenen en allerlei andere 
(kinder)kleren gemaakt. Kleding-
stukken die uiteindelijk een kind 
verblijden in Oost-Europa.

Mevrouw Oerlemans kan alles 
met stof en garen. Als ze stukken 
stof ziet, weet ze precies wat ze er 
van kan maken. Net als vijf andere 
dames zet ze zich al dertig jaar in 
voor kinderen uit Afrika en Oost-
Europa. In de beginjaren gingen de 
kleren namelijk met de missie mee 
naar Afrika. Toen de missies daarna 
afgelopen waren, werden vooral 
Polen en Roemenie de eindbestem-
ming. De dames maken de kleren 
voor een stichting die precies weet 

waar het de kleren moet laten. 
Frans van Rooij gaat voor de stich-
ting eens per jaar naar Oost-Europa 
om de kleding weg te brengen.

De zes naaiende dames werken 
afzonderlijk van elkaar. Ze zien 
elkaar vrijwel nooit en maar eens 
per jaar komen ze bij elkaar voor 
een ‘bekske’ koffie. Dan kletsen 
ze bij en praten ze over alles wat 
ze in het afgelopen jaar gemaakt 
hebben. Uit hun vingers zijn al 
honderdduizenden kledingstukken 
gekomen. Dat wil zeggen dat ze al 
bijna evenveel kinderen blij heb-
ben gemaakt. 

Een tijdje terug had mevrouw 
Oerlemans problemen met haar 
gezichtsvermogen. Toch bleef ze 
in die tijd haar steentje bijdragen. 
Bijna blind wist ze de stoffen tot 
precies het juiste formaat te knip-
pen, zodat anderen er weer iets 
van konden maken. Ze kon zelfs 
breien. Na een geslaagde operatie 
kon de weldoener weer volledig 
aan de slag. Uiteraard was ze daar 
zeer content mee. Ze had haar 
hobby weer terug. Bijna iedere dag 
pakt ze er stof bij om iets moois te 
maken. En dat lukt haar nog steeds 
heel goed, want het zijn kleren die 
zo een kledingzaak in kunnen.

Mevrouw Oerlemans tussen honderden 
stuks kleding, door haar zelf gemaakt

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaardij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

www.vkgroep.nl  beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

Gaat u binnenkort uw 
zomervakantie boeken? 

 
vergeet dan niet een reis en/of 

annuleringsverzekering af te sluiten 
 

Wanneer u meer dan 1 keer per 
jaar op vakantie gaat, 

informeer dan eens naar onze 
doorlopende reisverzekering 

 
Wij berekenen graag wat voor 

U voordeliger is 

KBO zomeractiviteiten zijn begonnen
Terwijl de zon buiten zorgde 
voor hoge temperaturen, trapte 
KBO Sint-Oedenrode gisteren-
middag af met de zomeractivi-
teiten. Dat gebeurde in zorgcen-
trum Odendael. 

De komende tijd zal het wat rus-
tiger zijn op de Rooise straten. 
Veel burgers zullen elders hun 
vakantie doorbrengen. Dat be-
tekent ook dat de 55-plussers 
wat minder bezoek zullen krij-
gen. Speciaal daarom heeft de 
KBO een elftal leuke activiteiten 
samengesteld die de mensen de 
komende weken moet verma-
ken. “Het is een gevarieerd pro-
gramma voor zowel mannen als 

vrouwen”, legt Marcel Janse uit. 
Hij is nauw betrokken bij de or-
ganisatie. “Niet alleen leden van 
de KBO zijn welkom, maar ook 
mensen die kennis willen maken 
met de KBO.”

De middag werd afgetrapt door 
wethouder Hendriks. Na haar 
zong het koor Schone Schijn uit 
Ijsselsteyn. Om 15.00 uur gaf 
Gerard Brohm een cursus percus-
sie. 

Op www.mooirooi.nl staan alle 
activiteiten van de KBO vermeld.
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Rooi Events, 
bedankt voor 
de prachtige 

voetbalavonden 
op de Markt!

Namens een Rooise Oranjesupporter

Wij nodigen 
jullie uit voor de 

Bedankavond Olland 
op 8 april                                          

Waar:  de Dorpsherberg

Hoe laat: 21.00u. 

Bier/fris: € 1.50

Waarom: om de vrijwilligers van    
    de kinder Carnaval in 
    Olland te bedanken
    voor hun inzet.

Iedereen kan zich 
va 21.00 bij hun aansluiten.

Pastoor Smitsstraat 48 5491 XP Sint-Oedenrode 
Tel: 0413-473428 www.dorpsherbergolland.nl Exclusieve Damesmode

Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

CAFETARIA
DE KOFFER
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Europalaan 44-46, Schijndel • 073 - 549 25 10 • www.pimvanheertum.nl

•Electronische
 schokdempertest

• Banden en 
 bandenspanning

• Uitlaat

• Remmen

• Verlichting

•
•
•
•
•

Wij controleren uw auto GRATIS 
op de volgende 10 punten:GRATIS

Doe nu de Auto 
Vakantie Check

Ruitensproeier-
vloeistof

Ruitenwissers
Motorolie

Koelvloeistof
Accu

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

TIJDENS DE VAKANTIE NORMALE OPENINGSTIJDEN

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

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

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

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE MERKEN
Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System - Jake Fisher 

Krunk Denim – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/peuter
MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset Retour 

Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – Monta 
Scotch Shrunk

Eerste najaarsartikelen van oa 
Retour, Scotch&Soda, Vingino en IKKS zijn binnen!

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

ZOMERCOLLECTIE 50% KORTING

Topcompetitie 
BMX in Rijswijk
Zondag 1 juli werd de derde top-
competitie gereden in Rijswijk. Bij 
de Boys 9-jarigen werd  Lex Veldt  
in de manches drie keer 5e.  

Bas Verhagen werd in de man-
ches drie keer 4e en in de kwart 
5e. Kyro van Schijndel werd in de 
manches 3e, 1e en 1e, in de kwart-
finale 1e, in de halve finale 3e en in 
de finale 6e. Wessel van Dijk reed 
bij de Boys 11-jarigen. Hij werd in 
de manches 1e, 2e en 1e. In de 
kwartfinale werd hij 3e, in de halve 
finale 2e en in de finale 6e. Koen 
van der Wijst reed in de catego-
rie Boys 14-jarigen. Hij werd in de 
manches 1e, 2e en 1e. In de halve 
finale werd hij 2e en in de finale 
reed Koen voor de tweede plek. 
Helaas viel hij en werd hij 8e. 

Om nog meer toeschouwers naar 
Sint-Oedenrode te lokken, betrok 
de organisatie van de Rabo Ronde 
van Rooi brommerclub ‘de Brom-
vliegers’ uit Veghel bij de festivitei-
ten in het centrum. Zij arriveerden 
om 14.30 uur voor een defilé. La-
ter deze week maakte Rooi Events 
bekend dat ze vanaf 17.00 uur de 
Markt zouden gaan gebruiken om 
de finale van het EK uit te zenden. 
De drie evenementen liepen naar 
tevredenheid in elkaar over. Het 
smaakte voor de organisatie van de 
wielerwedstrijd naar meer. Voort-
aan wil ze ieder jaar een dag vol 
evenementen rondom de koers.

Dat vertelde Gerry van Gerwen 
direct na de wedstrijd namens de 
organisatie. “We willen ieder jaar 
groeien en dat kan door meerdere 
evenementen te combineren”, al-
dus de oud-wielrenner. “Het was 
merkbaar dat de brommers extra 
publiek trokken. Dat is dus zeker 
voor herhaling vatbaar. Als organi-
satie zijn we op zoek naar hoe we 
ons moeten verbeteren. We moe-
ten nog kijken wat we er volgend 
jaar nog meer bij kunnen betrek-
ken.” Van Gerwen keek terug op 
een geslaagde Rabo Ronde van 
Rooi, ondanks de regen, die even 
als stoorzender fungeerde.

Dat was tijdens de race van de 
elite-belofte. Een rit van 80 km die 
als finale werd verreden. Voor de 
elite-belofte kwamen de amateurs 
en de recreanten in actie. Zij hiel-
den het gelukkig droog. Toen de 
regen bij de hoogste categorie met 
bakken uit de hemel viel, moes-
ten verschillende renners de strijd 
staken. Lekke banden, een enkele 
valpartij of een niet te overbrug-
gen achterstand waren daar schul-
dig aan. Uiteindelijk pakte Ronald 
Roos na een spannende finale de 
eerste prijs. Hij versloeg Jeroen 
Rombouts in de sprint. Malaya 
van Ruitenbeek, net als Rombouts 
uitkomend voor Wielervereniging 
Schijndel, werd derde. Roos stond 
nog even stil bij het tragische on-
geval van afgelopen zaterdag, 
waarbij een Rooise peuter om het 
leven kwam. Hij bracht zijn beker 
naar de plek des onheils.
Bij de elite-beloften kwamen drie 
Rooienaren in actie. De gebroe-
ders Erik en Frank Lathouwers en 
de voor Babydump fietsende Roy 
van Heeswijk. Die laatste deed het 
van de drie het best. Roy kon tot 
het eind toe mee met de achter-
volgende groep en schopte het tot 
een knappe achtste plek. Frank 
haalde de finish niet. Hij is naar ei-
gen zeggen ‘uit vorm’. Erik werd 
27e en daar was hij vrij content 

mee.  “Het viel me niet tegen”, 
pufte de jonge coureur een kwar-
tier na de race. “Na een uur was 
het wel op bij mij. Vooral bij de 

rotonde stond ik iedere keer bijna 
stil en om hem dan door te trek-
ken naar de zestig is wel heel erg 
zwaar.”

Vervolg voorpagina

Rabo Ronde van Rooi
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zwemmen Argobokalen uitgereikt aan Linde, 
Bas en Jesse

Tijdens de laatste training zijn 
de Argo bokalen uitgereikt aan 
Linde, Bas en Jesse. Bij zowel de 
Recreatieven als bij de Wedstrijd-
groep en de Waterpolo werd een 
wisselbokaal uitgereikt.

Zwemmen
Bij de Recreatieven wordt de win-
naar van de Argobokaal bepaald 
in gezamenlijk overleg van de trai-
ners, waarbij inzet een belangrijke 
factor is. Dit jaar was de bokaal bij 
de Recreatieven voor Linde van 
der Sanden.

Bij de Wedstrijdgroep wordt de 

winnaar bepaald door een formule 
waarbij de geleverde prestatie en 
het volgen van trainingen van 
zware invloed zijn. Ook dit jaar 
bleek dat veel wedstrijden zwem-
men je een hoge score oplevert. 
De verschillen tussen de koplopers 
waren dit jaar bijzonder klein. Het 
veelvuldig achter elkaar winnen 
van deze beker wordt dus nog een 
zware opgave.  Bas Gibbels had 
de hoogste score behaald en mag 
deze beker dus een jaar houden.

Waterpolo
Bij het waterpolo hebben alle jon-
gens en meisjes zowel bij de trai-

ningen als tijdens de wedstrijden 
grote vooruitgang geboekt! De mi-
ni's hebben allemaal geleerd hoe ze 
met een bal moeten zwemmen en 
hebben allemaal hard leren gooien. 
De e-jeugd verloor de eerste helft 
van het seizoen alle wedstrijden. 
De tweede helft van het seizoen 
zijn wedstrijden gewonnen, dus 
die zijn ook heel goed vooruit ge-
gaan. De beide d-teams hebben 
een zwaar seizoen gehad waarbij 
ze met maar net genoeg spelers 
of soms zelfs met een speler te 
weinig aan de wedstrijd moesten 
beginnen. Toch hebben ook deze 
kinderen wedstrijden gewonnen 
en mooie resultaten behaald. Tot 
slot heeft de jeugd uit de c- en b-
teams ook allemaal heel goed hun 
best gedaan tijdens de trainingen 
en hebben zij de competitie met 
een mooi resultaat beëindigd. De 
progressiebokaal is echter voor de 
speler of speelster die tijdens het 
afgelopen seizoen de meeste voor-
uitgang heeft geboekt. Dat is het 
afgelopen seizoen Jesse van Osch 
uit het D1-team geworden. Omdat 
ook het team in zijn geheel heel 
goed vooruit is besloten dat de an-
dere jongens uit dit team de bokaal 
ook een tijdje mogen hebben. 

Uitslagen afgelopen weekend
Afgelopen zondag hebben Bram 
en Niels Rooyakkers deelgeno-
men aan de Jaargangfinale in het 
zwembad van de Sportboulevard 
te Dordrecht. Bram verscheen 
aan de start voor de 200m wissel-
slag die hij aflegde in 3.06.61 en 
100m schoolslag die hij aflegde in 
1.35.61 Voor Niels stond de 100m 
schoolslag op het programma die 
hij aflegde in 1.48.35

Programma komend weekend
Komende zaterdag nemen een 
aantal zwemmers deel aan de De 
Harense Smid Zwemrace die wordt 
gehouden in ‘De Gouden Ham’ te 
Appeltern, aanvang 11.00 uur.

Bas en Linde laten trots hun prijs zien

duivensport

Jonge en oude duiven vliegen 
terug naar Rooi
Zondag 1 juli was de eerste vlucht 
voor jonge duiven van dit jaar 
vanuit Isnes. Samen met de oude 
duiven stonden ze voor een vlucht 
van 129 km.

De Jonge duiven, 612 in aantal 
van 15 deelnemers en 311 oude 
duiven van 14 deelnemers wer-
den gelost om 8.40 uur. De eer-
ste jonge duif meldde zich om 
9.57 uur bij J.v.Boxmeer met een 
snelheid van 1648 m.p.m.  De 
eerste 15 in Sint-Oedenrode 

waren: J.v.Boxmeer. 1, 10, 12. 
H.v.Boxmeer. 2, 3, 5, 8. Rv/d.
Brand. 4, 6, 7, 15 G.&.H.v.Dijk. 9, 
11, 13. J.v.Laarhoven. 14.
Bij de oude duiven ging het nog 
wat sneller. Daar meldden bij Comb 
G.&.H.v.Dijk. twee duiven om 9.56 
uur. De snelheid van beide was 
1708.m.p.m. Hier waren de eer-
ste 15 in Sint-Oedenrode als volgt: 
Comb G.&.H.v.Dijk. 1, 2, 6, 7, 13. 
J.v.boxmeer. 3, 9, 14. H.Vos. 4. 
H.Jansen. 5, 8. W.v. Houtum. 10, 15. 
R.v/d.Brand. 11. A.v/d.Heyden. 12.  

Ontspanninghandboogschieten

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd geschoten. 
Dagwinnaar was Antoon Vervoort 
met een score van 221. Verdere uit-
slag: Jan van Erp 210,  Jan Gordijn 
210, Albert Ofwegen 206, Ron Spij-
ker 202, Leo van Breugel 192, Ad 
Hastenberg 166, Jan Lathouwers 
149, en Jan Habraken 138.

De jeugd van Ontspanning heeft 
op woensdag geschoten om de Jan 
Versantvoortbeker. Een wedstrijd 
van 30 pijlen op 18 meter. De win-
naar was Piet van den Berg met 254 
punten. De overige uitslagen: Koen 
Harperink 240, Luke Klootwijk 221, 
Roos Staals 199, Martijn de Kok 189, 
Daan Martens 178, Teun Martens 

168, Lotte Steijaert 156, Remco Bo-
leij 148 en Dani Hobbelen 65.
Op zondag hebben Piet en Jos van 
den Berg een fita geschoten in Baar-
schot. Piet schiet bij de cadetten re-
curve op 70, 60, 50 en 30 meter. Zijn 
scores waren 238, 273, 249 en 301, 
totaal 1061 punten. Dit was goed 
voor een derde plaats. Jos schoot 
een minifita op 50, 40, 30 en 20 me-
ter met zijn houten boog. Zijn scores 
waren 141, 196, 179 en 211, totaal 
727 punten. Hij was de enige hout-
schutter. Sjef van den Berg is zondag 
vertrokken naar Denemarken voor 
het EK junioren. Meer informatie 
hierover is te vinden op:  www.den-
mark2012.dk

BV Rooi reikt prij-
zen uit na Jaarmarkt

basketbal

Na jaren van afwezigheid was 
BVRooi dit jaar weer aanwezig tij-
dens de jaarmarkt.  De vele regen 
die viel kon de pret gelukkig niet 
drukken en er werd flink gescho-
ten voor de prijzen die BVRooi 
beschikbaar stelde. 

Zeker onder de kinderen was er 
een hevige strijd om de tablet. 
Deze tablet werd gewonnen door 
Lotte Berends uit Zaltbommel die 
maar liefst 31 keer raak wist te 
schieten in anderhalve minuut. Bij 
de volwassenen was Rens van La-
nen uit Sint Oedenrode de geluk-
kige die er vandoor ging met een 
waardebon van 50 euro bij Oste-
ria. Hij wist 15 keer te scoren. Wij 
hopen iedereen volgend jaar weer 
te zien bij een zonnige jaarmarkt.

kanoën 

Hooidonkse Kano Club geeft raft 
clinics op Slokdarmfestival
Afgelopen weekend vond het 
Slokdarmfestival plaats in Veghel. 
Het was een drukbezocht festival 
waar cultuur centraal stond. Maar 
cultuur was niet het enige waar 
aandacht aan besteed werd; ook 
diverse sportverenigingen gaven 
clinics. 

Helaas stond de HKC niet in het 
Juliana park waar nog veel meer 
activiteiten waren, nabij de wa-
tervalletjes in de Aa, maar op het 
CHV terrein. Desondanks waren 
er heel wat jongens en meisjes die 
het aan durfden om in de raft te 
stappen. 
Vooral het instappen was lastig, 
aangezien het kanaal een redelijk 
hoge kade heeft. Dit was in het 
begin even spannend voor de kids, 
maar toen ze eenmaal in de raft 
zaten vonden ze het geweldig. Ze 

kregen dan ook begeleiding van 
Anne van der Velden, lid van Team 
Fl’eau, die vorig jaar wereldkam-
pioene is geworden op het onder-
deel sprint. 
Het weer was super, en een paar 
stoere bikkels durfden het aan om 
de raft achter over, over de kop te 
gooien en een lekker nat pak te 
halen. Ondanks de tegenvallende 
locatie hebben alle deelnemers 
toch een super ervaring gehad.
Ben je niet op het Slokdarmfesti-
val geweest en/of wil je een keer 
kennis maken met het raften of de 
kano? Neem contact op met Lars 
Dijkema, hij regelt het materiaal en 
begeleiding. 

Lars Dijkema
lars@larsdijkema.nl 
0634850424

wielersport Stef en Jur klimmen er lustig op los

Stef en Jur stonden afgelopen 
zondag aan de start in Schinnen.   
De twee klimmetjes van 18% 
zorgde er voor dat het een ware 
veldslag werd.

Jur reageerde net te laat op een 
demarrage en kwam op een 3e 
positie te liggen.  Het leek erop dat 

Jur in de laatste ronde de 2e plek 
nog kon pakken, maar kwam keu-
rig als derde over de streep.

Bij Stef bleef het heel erg span-
nend tot op het laatste rondje. Stef 
moest in het laatste stuk omhoog 
sprinten en verloor uiteindelijk en 
moest dus genoegen nemen met 

een hele mooie 4e plek. Hij baalde 
zelf wel omdat hij voor de 3e maal 
dit seizoen het podium op een 
haar na miste...

Komend weekend staan Stef en 
Jur aan de start bij de Jeugdtour in 
Utrecht. Dit zal hun laatste optreden 
zijn voor hun welverdiende vakantie.

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl
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Tuinmeubelshow 2012
Meer dan 100 sets opgesteld - Alles uit voorraad leverbaar - Alle topmerken!

Slippers & Sandalen
Keuze uit meer dan 80 modellen!

€ 14,95

JUNIOR VANAF

€ 17,95

SENIOR VANAF

GEHELE
COLLECTIECOLLECTIE

-50%-50%
Bardani Santadi loungeset
• Robuust uitgevoerde set gemaakt van 

halfronde wickeren inclusief kussens
• Afmeting tafel:

105 x 55 cm

€ 899,-
€ 1699,99

Safarica Cassango
• 2 persoons popup tent
• Inclusief voorbouw,

haringen en
scheerlijnen

Tentenshow 2012
Meer dan 15 topmerken en 250 modellen,

alles uit voorraad leverbaar!

Barbecue & buitenkeukenshow
Meer dan 100 modellen opgesteld

Alles uit voorraad leverbaar - Alle topmerken!

Patton Patron 3
• Ruime en robuuste buitenkeuken
• Inclusief ingebouwde

temperatuurmeter
en zijbrander

€ 399,-
€ 499,00

€ 99,-
€ 109,00

Mobicool T35
• Koelbox met een inhoud van 35 liter
• Werkt op 12 volt en 230 volt

€ 99,99

€ 159,99

Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Zaterdag ‡ juli van ·.‹‚ - ⁄‡.‚‚ uur en zondag 8 juli van ⁄‚.‚‚ - ⁄‡.‚‚ uur
LAST MINUTE ACTIEDAGEN!

8 JULI
KOOP
ZONDAG

Intex Rectangular Frame Pools
• In 4 maten verkrijgbaar!
• Exclusief fi lterpomp

€ 59,-
VANAF

beachsoccer Degradatie dreigt voor 
Beach Soccer Nijnsel

Afgelopen zaterdag was het cen-
trum van Amstelveen het decor 
voor de voorlaatste speelronde 
in de Eredivisie Beach Soccer. BS 
Nijnsel / TVE Sport kon zich met 
een goed resultaat tegen Beach 
Soccer Rotterdam veilig spelen. 
Een nederlaag zou de ploeg echter 
in grote problemen brengen. 

Vanaf het begin was het echter BS 
Rotterdam wat het initiatief nam. 
BS Nijnsel / TVE Sport creërde zelf 
erg weinig en na de eerste periode 
keken de Nijnselnaren al tegen een 
ruime 3-0 achterstand aan. Na de 
4-0 was het uitgerekend doelman 

Joris van Gerwen die met een lan-
ge bal via het zand de Rotterdam-
se doelman verschalkte, 4-1. 
Ook in de derde periode konden 
de Nijnselnaren géén vuist maken. 
Rotterdam scoorde nog 3 treffers. 
Paul vd Rijt wist daar uit de af-
trap nog een aardige tegentreffer 
tegenover te zetten, maar uitein-
delijk viel er op de 7-2 nederlaag 
weinig aan te merken. BS Nijnsel / 
TVE Sport was afgelopen zaterdag 
duidelijk een maatje te klein. 
Door de overwinning na straf-
schoppen van BSWW op BS Zee-
land is BS Nijnsel / TVE Sport nu 
de nieuwe rode lantaarndrager. 

Met nog slechts één speelronde in 
Scheveningen is de achterstand op 
BSWW en BS Hoorn 2 punten. Rot-
terdam staat net als BS Nijnsel / TVE 
Sport nog op 3 punten, maar heeft 
een aanzienlijk beter doelsaldo. 

In Scheveningen komt BS Nijnsel / 
TVE Sport nog 2x in actie. De con-
currenten komen slechts één keer 
in actie! Er is minimaal één over-
winning nodig in de Nederlandse 
badplaats om voor handhaving in 
aanmerking te komen.  Deze wed-
strijden worden op zondag 15 juli 
gespeeld in het Hommerson Beach 
Soccer Stadion. 

Heuvel 30 | 5492 AD te St Oedenrode | 0413 47 17 37 | www.senzhaircare.nl

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

Minimaal 3 jaar ervaring in het vak,
geen bezwaar om te blijven leren,

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren naar de 
functie van Haarstyliste. Stuur je motivatie ( met pasfoto) 

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

GEEN DURE SALON BEHANDELING MAAR 
GEWOON ZELF THUIS  DOEN….

YUCEE Tan spray,  een mooie bruine tint zonder 
vlekken voor lichaam en gezicht !

Nu gratis uitproberen ? 
Dat kan tijdens uw knip of kleurbehandeling!

In de vakantie periode 
blijven wij u gewoon van dienst!

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

hardlopen Winnaars Vaderdagloop stralen

De Vaderdagloop van Fortuna’67 telde dit jaar weer vele deelnemers. Dat houdt in dat er natuurlijk ook veel prijswin-
naars zijn. Afgelopen maandag werden zij nog even allemaal in het zonnetje gezet door de vereniging.
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Erwin Delisse

“Ik kan vaak net iets dieper gaan dan mijn tegenstander”
triatlon

De klassieke afstand van een ech-
te triatlon is 3,8 m zwemmen, 180 
km fietsen en 42,2 km hardlopen. 
Daar gaan uren en uren trainings-
arbeid in zitten. Het is een sport 
voor de hardcore atleet. Je moet 
er een beetje gek voor zijn, mis-
schien wel compleet gestoord. 
Zou Erwin Delisse (35) uit Sint-
Oedenrode ooit tot die categorie 
gaan behoren? Naar eigen zeggen 
kriebelt het, maar ontbreekt de 
mogelijkheid om nog meer te trai-
nen. Voorlopig houdt hij het dus 

bij een ¼ of ½ triatlon. Ook niet 
misselijk natuurlijk.

Dit jaar heeft Erwin zich voorgeno-
men om vijf ¼ en twee ½ triatlons 
beet te pakken. Naast zijn drukke 
baan en dito sociaal leven ziet de 
atleet altijd wel ergens een gaatje 
om te trainen. Dat moet ook wel, 
anders kom je nooit over de finish. 
Zo trekt hij er regelmatig in de 
vroege morgen op uit om zijn trai-
ningsuren te pakken. Van wie leer-
de hij de kneepjes? Van zichzelf….

“Op mijn achttiende werd ik ge-
vraagd om aan een trio triatlon 
mee te doen”, zegt Erwin. ”Dat is 
een variant waarbij drie personen 
ieder een onderdeel op zich neemt. 
Ik zwom toen bij Argo, dus ver-
scheen ik automatisch als zwem-
mer aan de start. Twee keer deed 
ik mee en ik was verkocht. Ik kocht 
een racefiets en hardloopschoenen 
en ging aan de slag. Ik heb altijd 
alles zelf gedaan. In het begin weet 
je nog niks. Ik haalde veel informa-
tie uit boeken en van internet. Ook 

vroeg ik regelmatig dingen aan 
andere triatleten. Zo ben ik veel te 
weten gekomen en verbeterde ik 
mijn techniek langzaam maar ze-
ker.” Erwin begon met een ¼ tri-
atlon eens per jaar en bouwde dat 
langzaam uit. Het lukte hem om 
een ½ triatlon te doen en een paar 
jaar geleden schopte hij het zelfs 
tot een ¾ triatlon. Een ongekende 
prestatie. Erwin: “Op dit moment 
train ik zo’n tien uur per week. Dat 
is genoeg om regelmatig bovenin 
te eindigen. Iedere keer doen er 
tussen de 150 en 200 deelnemers 
mee in mijn categorie (24 t/m 40 
jaar). Ik eindig vaak sowieso bij de 
eerste tien.” Wat is dan het ge-
heim? “Ik kan vaak net iets dieper 
gaan dan mijn tegenstanders”, 
analyseert de Rooienaar.

Aangezien Erwin van origine een 
zwemmer is – hij is nog steeds lid 
van Argo – zou je verwachten dat 
zwemmen zijn favoriete onderdeel 
is. Toch denkt hij er zelf anders 
over. “Ik train het minste op dat 
onderdeel, omdat je er het min-
ste tijd mee kunt verliezen. Stel 
dat ik een minuut verlies op het 
onderdeel zwemmen, dan maak 
ik dat vaak wel goed tijdens het 
fietsen. Of ik liever fiets dan loop? 
Die keuze durf ik niet te maken. 
Zwemmen komt in ieder geval op 
de derde plaats.” De elektricien 
van beroep vertelde al dat uithou-
dingsvermogen zijn sterke punt is, 
maar zoals iedere atleet heeft ook 

hij zwakke punten. Erwin: “Het 
omschakelen na ieder onderdeel 
vind ik moeilijk. Je gebruikt dan 
ineens weer andere spieren en dat 
voel je wel. Mijn eerste rondje fiet-
sen is dan ook nooit het snelste.”

Beginnen de jaartjes te tellen voor 
Erwin? “Nee hoor, door meer in 
intervallen te gaan trainen, merk ik 
dat het de laatste jaren zelfs beter 
gaat. Of ik zit nu op mijn top of ik 
ben er net overheen. Dat is moei-
lijk in te schatten. Ervaring helpt 
me in ieder geval veel en dat heb ik 
genoeg.” Die routine probeert Er-
win over te brengen op jongeling 
Lex Habraken. Ook lid van Argo 
en net zo verzot van triatlon als 
Erwin. Ze rijden vaak samen naar 
wedstrijden. “Ik vind het leuk om 
hem van alles te leren. Hij neemt 
niet altijd alles van me aan, haha, 
maar meestal wel!”

Broers en zussen doen samen mini triatlon

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap

Rooise renners duiken op in Rooi 
en omstreken

Op 20 juni reden Johan de Beer 
en Maikel de Koning in Mierlo 
een avondcriterium van WVAN. 
Onder hete omstandigheden werd 
Johan als 21e geklasseerd terwijl 
Maikel te veel last van de hitte 
had en voortijdig de koers moest 
verlaten.

22 juni reed Johan met enkele 
ploeggenoten in Bladel een ploe-
gentijdrit. Deze was na afloop goed 
voor de eerste zege dit seizoen van 
Johan. Daags erna reed hij ook in 
het Belgische Herselt waar hij als 
62e in het grote peloton over de 
streep kwam. Woensdag 27 juni 

stonden Maikel en Johan in Han-
del aan het vertrek. Johan reed in 
de 2e groep naar een 12e plaats en 
Maikel werd niet geklasseerd.

Afgelopen zondag zou het klap-
stuk van dit seizoen moeten wor-
den. Beiden reden in de Ronde 
van Rooi hun rondjes mee. Door 
de forse wind en het enorm hoge 
tempo werd de koers erg zwaar. 
Een groot deel van het peloton 
moest voortijdig uit koers. Ook 
Maikel was een van de slachtof-
fers. Johan wist, voornamelijk in 
het laatste wiel van het peloton, 
de koers wel tot een goed einde 

te brengen en moest tevreden zijn 
met een 31e plaats.

Ook Chipo Banda, Frank en Erik 
Lathouwers en Roy van Hees-
wijk reden hun thuiswedstrijd. Tot 
overmaat van ramp viel er al vroeg 
in de wedstrijd nog wat regen 
waardoor de renners nog meer 
beproefd werden. Frank had niet 
zijn dag en moest, net zoals Chipo, 
voortijdig de koers verlaten. Erik 
moest half koers ook even de rol 
lossen maar werd toch als 27e ge-
klasseerd. Roy van Heeswijk reed 
in de eerste achtervolgende groep 
en finishte hierin keurig als 8e.

Fee (8), Willem (10), Nina (13) en Luuk (14) Vervoort hebben afgelopen weekend 
meegedaan aan een mini triatlon in Nuenen.  Ze beleefden een sportieve en zeer leuke 
dag. Wie weet volgen ze het spoor van de Rooise triatleet Erwin Delisse?

wielersport

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nl
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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

Stickerkorting op vele artikelen tot 30%

-10%

-20%
-25%-30%

triatlon

hardlopen

Circuit 14 Eindhoven, 27 juni 
 
Mannen 35 
15. Jos van Uden 03.000 m 
  14.04,59

MeisjesJB 
2. Anne  Gibbels 00.800 m 
   2.46,33

MeisjesJA 
2. Irene van der Velden 00.100 m 
   14,98
7. Irene van der Velden verspringen 
   3.37

MeisjesJC 
6. Simone van Wieringen 00.600 m 
   2.30,37

Vrouwen 
4. Irene van der Velden 
Olympische 
Anne Gibbels estafette 
5.16,81
Simone van Wieringen 
(800,400,200,200) 
Sanne van Lieshout 

Circuit Midden Brabant 
baanwedstrijd Tilburg, 29 juni 
 
MeisjesJA 
1. Irene van der Velden 00.100 m 
     15,25
1. Irene van der Velden 00.400 m 
   1.12,48

Bemels Beste Boeren Bergloop 
Bemelen, 1 juli 
 
Mannen55 
19. Ge de Louw MannenTrim 07.500 m    
   48.26 
 

Dolphin Triathlon Nuenen, 1 juli  
 
Vrouwen40 
7. Lisette van der Kallen 1/4 triathlon 
2.51.35 J 1.000 m zwemmen 21.31 
Wissel 2.26  
43.400 m fietsen 1.24.08  
Wissel 2.45 
10.000 m lopen 1.00.47  

 
Minus 2 seconden wegens afronding 
tienden van seconden

bridgen

ZBC’01 
Vrij bridgen 26/6
A-lijn:  1. Toon & Marietje v. Schaijk 
56,25 %  2. Jo & Mien Verhoeven 
55,83 %  3. Jan Rijkers & Toos v. Ber-
lo 52,78 % 4. Hilly v. Bosbeek & Ria 
Swinkels 50,83 %  B-lijn: 1. Noud & 
Toos v. Zutven  59,72 % 2. Chris & 
Christien v. Helvoirt  53,47 % 3. Ton-
ny Rijkers & Mien Vermeulen 51,39 
%  4. Ad & Riet Koevoets 49,31 %. 
De eerstvolgende vrije bridgeavond is 
dinsdag 14 augustus.

KBO 
Vrij bridgen 29/6
A-lijn:  1.  Cees & Riet v. Hout  en  
Wim & Tiny v. Lieshout  58,13 % 3.  
Ad & Riet Koevoets 55,00 %  4.  Chris 
& Christien v. Helvoirt 54,69 %  B-lijn:  
1. Mien v.d. Crommenacker & Maria 
Rijken 69,17 % 2. Toos v. Berlo & Wil-
lemien Verhoeven 65,83 %  3. Martien 
v. Cleef & Marietje v.d. Horst 57,50 %  
4. Bert & Anneke v. Helvoort en Henk 
v.d. Linden & Fien v. Boxmeer 51,25 
%. De eerstvolgende bridge middag is 
17 augustus.  

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 27/6:
1 Echtpr. V.Gerwen 60,42 % 2 Mevr. 
B.v.d.Laar- Hr. H.v.Erp en Echtpr. See-
gers 56,25 % 3 Dms. N.Lathouwers- 
R.v.d.Laar 52,08 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag zomerbridge 27/6:
A-lijn : 1.  Willem Pieters & Rien Voets 
62,50 2. Margot Fassbender & Lieke 
Pieters 57,81 3. Harrie Hol & Ad van 
Kaathoven 56,77 4. Maria Broeke & 
Lin de la Parra 56,25 B-lijn 1. Jos van 
Rijbroek-Vervoort & Harrie van Rij-
broek 60,00 2. Toon Majoor & An-
neke Majoor 53,75 3. Will van Rooij 
& Mieke Vugs 53,13 4. Christine van 
Heertum & Joost van Heertum 52,50
Iedere woensdag weer zomerbridge in 
Mariendaal aanvang 20.00hr ook niet 
leden welkom aanmelden niet nodig

Overige sportenRoois Tourspel 
breekt record

Duizend lijs-
ten was de 
ultieme doel-
stelling. He-
laas werd 
dat niet be-
reikt, maar 
toch heeft het 

Roois Tourspel een record gebro-
ken. Er werden maar liefst 843 
lijsten ingeleverd en ingevoerd. 
Een ongekende hoeveelheid. In 
totaal zijn er 565 deelnemers.

Wielrennen lijkt populairder dan 
ooit. Maar dat is niet de enige re-
den dat er zoveel inschrijfformulie-
ren zijn binnen gekomen. De orga-
nisatie doet veel aan promotie via 
de sociale media en ook de website 
www.rooistourspel.nl nodigt uit om 
mee te doen. Inmiddels zijn de eer-
ste dagwinnaars al bekend en ook 
de tussenstand staat direct na ie-
dere etappe online. Het is een grote 
klus geweest om dit voor de deel-
nemers te verzorgen. Vooral het in-
voeren van alle lijsten werd nacht-
werk, maar zoals ieder jaar bewees 
de organisatie ook deze keer weer 
dat ze alles in goede banen hebben 
kunnen leiden. Volg de Tour op tv, 
maar natuurlijk ook via de website 
www.rooistourspel.nl. Op die site 
is tevens iedere dag een column te 
vinden over de Tour, over het Tour-
spel of over andere wielergerela-
teerde zaken. Hiernaast vindt u een 
column die in de eerste week op 
de site is verschenen. Gewoon, om 
nog meer in de sfeer te komen….

Een sport voor echte mannen
Om helemaal in de sfeer te komen van de Tour de France besloot ik 
om een stalen ros aan te schaffen. Mijn eigen droomwereld op wie-
len. Ik wilde graag voelen wat zij ook voelen, de renners. Pijn tussen 
de benen, schuim op mijn bek, een hongerklop, koptrekken voor een 
ploeggenoot. Wordt wielrennen onterecht geromantiseerd? Verdie-
nen renners het om te worden omgedoopt tot helden van het asfalt? 
Om antwoord te krijgen klom ik op mijn fiets en kroop ik in het wiel 
van mijn strijdmakkers.

door: Jeroen van de Sande

‘Waar gaan we naar toe?’ Schreeuwde ik tegen de wind in. ‘Hoe ver?’ 
bulderde ik er achteraan. Uit enig gebrabbel begreep ik dat het ging om 
een “rondje” van 50 kilometer. ‘Mmmm’, dacht ik. ‘Moet lukken, maar 
mag het een tikkeltje langzamer misschien?’ Daar werd telepathisch 
geen gehoor aan gegeven. Als ik het echt zou vragen waarschijnlijk 
ook niet. Welkom in de wereld van het stoïcijns voorover hangen op je 
fiets, van de haantjes, de mannetjesputters en de gespierde kuiten. Het 
wereldje van even geen vrienden zijn en waarin de tijd ontbreekt om 
een slokje water te pakken. Niks rustig aan…
Halverwege de koers was ik al drie keer stuk gegaan, maar plots voelde 
ik me kiplekker. Mijn benen gingen rond als de Thalys naar Parijs, ik 
voelde mijn longen op en neer gaan en dat voelde verdomd lekker. 
Mijn hart deinsde mee op het ritme. Kom maar op, maak er maar ze-
ventig van. Vijftig is voor mietjes. Tot ik aan kop kwam….. Mijn zelf-
vertrouwen kreeg een oplawaai. ‘Wat zullen ze gniffelen in mijn wiel’, 
dacht ik. Mijn teller liep sterk terug. Ik probeerde nog aan te zetten, 
maar moest de strijd staken na hooguit dertig seconden voorop te heb-
ben gefietst. Dan maar in het laatste wiel gaan zitten als een geslagen 
hond die net honderd keer een balletje heeft moeten halen.
 
Ik beleefde een soort déja-vu. Niet omdat ik het al ooit had meege-
maakt, maar omdat ik alles al had gehoord op tv, van Martje Smeets en 
Maarten Ducrot. Ik geloofde ze nooit. Op kop zitten kan niet zo zwaar 
zijn als die twee wijsneuzen zeggen. En drie man terughalen omdat er 
een gaatje valt? Dat moet toch makkelijk kunnen?
 
Jarenlang ben ik eigenwijs geweest, maar ik kijk nu heel anders naar 
de sport. Wielrennen heeft voor mij aan respect gewonnen. Het is nog 
mooier, uitdagender en moeilijker dan ik dacht. Het is een sport voor 
echte mannen… 

Derde plaats voor Delisse bij 
Triatlon in Nuenen

Afgelopen zondag is Erwin De-
lisse op de 3e plaats geëindigd bij 
de ¼ Triatlon in Nuenen. Tijdens 
het zwemmen had Erwin toch wat 
achterstand opgelopen en kwam 
hierbij als 11e uit het water, maar 
wist dat tijdens de 40km fietsen 
weer goed te maken, door als 2e 
aan het looponderdeel te begin-
nen. Tijdens de 10km hardlopen 
kon hij de 2e plaats net niet vast-
houden en kwam uiteindelijk als 
3e over de finish in een tijd van 
1:58:55.

Lex Habraken nam tijdens het 
zwemmen weer iedereen op sleep-
touw, door als 1e uit het water te 
komen, helaas verliep het fietsen 
en het lopen niet helemaal naar 
wens en kon er geen persoonlijk 
record gelopen worden. Lex kwam 
uiteindelijk als 53e over de finish in 
een tijd van 2:22:18.
Ook Lisette van der Kallen wilde 
de strijd weer met zich zelf aan-

gaan, door deel te nemen aan de 
kwart triatlon en slaagde er zelfs in 
om een persoonlijk record neer te 
zetten. Lisette kwam als 163e over 
de finish in een tijd van 2:52:35.

Ook de kinderen van Lisette zijn 
al besmet met het Triatlon virus en 
namen deel aan de mini triatlon. 
Zij moesten 250mtr zwemmen, 
9km fietsen en 2 km hardlopen. 
Luuk eindigde op een knappe 23e 
plaats in een tijd van 0:41:32, Fee 
eindigde op de 26e plaats. Nina en 

Willem eindigde op de 33e en 34e 
plaats.

Willian vd Sande had dit jaar als 
doel om aan een 1/8 triatlon deel 
te nemen, wat hem nog goed 
is gelukt. De 500 mtr zwem-
men, 20km fietsen en 5 km lopen 
werden afgelegd in een tijd van 
1:29:43 en behaalde hiermee de 
56e plaats. A.s. zaterdag staat Er-
win aan de start van de ¼ Triatlon 
van Didam en Lex neemt deel aan 
de 1/8e Triatlon.
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Evenementen

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

23 juni - 31 augustus  
Expositie Stichting Dichterbij

  Mariendael 

1 - 29 juli  
Expositie Robert Pothecary

  Galerie de Bunders 

6 juli - 29 september  
Expositie Maaike Goudriaan

  Kruidentuin Paulusgasthuisjes

3 - 6 juli  
7 Sprong programma

  Sint-Oedenrode

 3 juli  
KBO zomer: Feestelijke opening

  Odendael 

5 juli  
KBO zomer: 

gezichtsbehandeling
  Odendael 

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’
  Café d’n Toel 

10 juli  
KBO film: Planet Earth

  Odendael 

12 juli  
Onderonsje: 

uitleg natuurgroepen 
met picknick

  Damiaancentrum

 12 juli  
KBO zomer: Tai Chi

  Odendael

 14 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

14 juli  
Vrije dansavond
  de Vriendschap 

15 juli  
Voetvolley toernooi

  Dorpsherberg 

    15 juli  
Kinderdarts toernooi

  café Van Ouds 

16 juli  
KBO zomer: vissen

  Kienehoef 

17 - 20 juli  
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

21 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

21 juli  
Vrije dansavond
  de Vriendschap 

24 juli 
KBO zomer: high tea

  d’n einder 

28 juli  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 juli  
Italiaanse avond

  De Beurs

  1 augustus  
KBO zomer: joe maak ik foto’s?

  Dommelpark 

3 - 5 augustus  
OLAT Kempische wandeldagen

  start in Geldrop 

4 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

5 augustus 
Zandhoefs oogstfeest 

  Zandhoef

 9 augustus  
Onderonsje: 

voorlichting ouder worden
  Damiaancentrum 

9 augustus  
KBO zomer: workshop Ikebana

  Odendael

 10 augustus  
De enige echte
Feest DJ Ruud

  Café Oud Nijnsel 

11 augustus 
30 EURO LIVE

  Café Oud Nijnsel 

11 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

12 augustus 
Levend tafelvoetbal incl. dj.

  Café Oud Nijnsel 

12 augustus  
Zomer knutselen

  Kinderboerderij Kienehoeve 

14 augustus  
KBO film: Pinokkio

  Odendael 

16 augustus  
KBO zomer: brunch Kasteelpark

  Kasteelpark 

18 - 19 augustus  
Beachhockey Rooi

  de Neul 

18 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

19 augustus  
Zesde Elvis dag
  café Van Ouds 

19 augustus  
Kofferbakverkoop

  Dorpsherberg 

20 augustus  
Suikerfeest

 
 25 augustus  

Rooise kermis op de Markt en 
het Kerkplein 

  Sint-Oedenrode 

25 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

25 - 29 augustus 
Kermis 

Sint-oedenrode 

 26 - 28 augustus  
Hillstreet Classic

  De Beurs

DeMooiRooiKrant wenst u 

een fijne vakantie




