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-Terug uit Santiago 4

- Plattelandsfestival 5

- Modeshow 12
 

- It’s barbecue time! 16/17

  Voor Rooienaren, 
            Door Rooienaren 

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Oldtimerrit ’Rondje Rooi’ 

”Volg gewoon de klassieker voor je, dat kan nooit misgaan” 

Fioretti College 

66 jaar Middelbaar Onderwijs feestelijk afgesloten
Afgelopen zaterdag vond menig-
een zijn oud-klasgenoten weer te-
rug in of rond het schoolgebouw 
van het Fioretti College. Het was 
een drukte van belang. Directe 
aanleiding voor de reünie vormde 
de sluiting van het Fioretti Colle-
ge te Sint-Oedenrode en daarmee 
een einde aan 66 jaar middelbaar 
onderwijs in Rooi.
 
“We wilden de Rooise gemeen-
schap de kans geven het gebouw 
nog eens van binnen te zien voor 
de sluiting”, licht vestigingsdirec-
teur Ben Heesakkers toe. Daarom 
had de organisatie alle scholieren 
van zowel het huidige Fioretti Col-
lege als de voormalige Sint Jozef 
Mavo uitgenodigd. In de klassen 
hingen foto’s van weleer, per 5 jaar 
gegroepeerd, zodat ieder de foto’s 
van zijn of haar jaargenoten goed 
terugvinden kon. De herinnerin-
gen kwamen direct opborrelen en 
er werd gelachen om de verhalen, 
anekdotes, kleren en de haardracht 
van die tijd.
“Leuk om al die oude foto’s nog 
eens te zien”, zei Sandra. Haar 

vriendin Wendy had ze al gevon-
den, maar samen hebben ze nog 
steeds contact. In 1986 belandden 
ze allebei in de brugklas en werden 
vriendinnen. In de pauze fietsten 
ze altijd naar Wendy thuis. Wendy: 
“50 minuten pauze was voor San-
dra te kort om op en neer naar Bos-
kant te fietsen, daarom gingen we 

vaak samen bij ons thuis eten. Dat 
vond ons mam ook wel gezellig.” 
Hoewel de gevoelens over de slui-
ting gemengd zijn, is het Fioretti 
College er in ieder geval in geslaagd 
om deze episode van Roois onder-
wijs op feestelijke wijze af te sluiten. 
Het team was bovendien erg trots 
dit laatste jaar bijzonder goed af te 

ronden met een slagingspercentage 
van 100%. Ben Heesakkers: “We 
zijn erg blij dat dit is gelukt. Anders 
hadden één of twee leerlingen  uit 
de groep voor dat laatste jaar nog 
naar Veghel gemoeten. Nu hoeft 
dat niet.” Het team zelf gaat wel 
naar Veghel, evenals de leerlingen 
uit de jongere klassen. 

Foto’s: Bart van der Aa

Wessel van Dijk Nederlands 
Kampioen fietscross

De negenjarige Wessel van Dijk uit 
Sint-Oedenrode is Nederlands Kam-
pioen fietscross geworden in de klas-
se boys tot 10 jaar. Afgelopen week-
end was hij in Baarn de allerbeste. 
Door deze overwinning heeft hij zich 
gekwalificeerd voor het EK in Haaks-
bergen en de WK in Kopenhagen.

In de allereerste manche vloog 
Wessel nog over de kop, maar hij 

maakte het helemaal goed in de 
tweede en derde manche. Beide 
keren wist hij als eerste over de 
streep te komen. Wessel, die in 
het Redline BMX team uit Schijn-
del fietst, kwam ook de halve fi-
nale door en mocht zich opmaken 
voor de spannende finale. Uitein-
delijk kroonde hij zich als winnaar. 
Komend weekend rijdt Wessel het 
EK. Op 24 juli vindt het WK plaats. 

Lees verder op pagina 25

Rabo Ronde van Rooi

Erik lathouwers wordt aangemoedigd. 
Ook door de rondemis

Meer over Rondje Rooi 
op pagina 15
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COLOFON 

Oplage
10.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Irene Mandos 

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Gemeenten en woningcorporaties 
bundelen krachten

Samen sta je sterk. Onder dat 
motto ondertekenden woensdag 
29 juni vijf gemeenten en vier wo-
ningcorporaties de intentieover-
eenkomst over energiebesparing 
en C02-reductie. Hiermee willen 
zij de woonlasten ook in de toe-
komst betaalbaar houden én een 
bijdrage leveren aan een beter 
milieu. ‘De kracht is dat we elkaar 
ondersteunen bij het vinden van 
een passend antwoord, ook al is 
dat per deelnemer verschillend.’ 

De gemeenten Boxtel, Schijndel, 
Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode 
en Vught en de woningcorporaties 
Huis & Erf, St. Joseph, Woonwijze en 
Wovesto ondertekenden woensdag 
29 juni de intentieovereenkomst ‘Naar 
een betaalbare woonlast met energie-
besparende maatregelen en verder…’ 
De negen partijen laten hiermee zien 
dat zij serieus werk maken van dit on-
derwerp en graag hun kennis en kun-
de met elkaar delen. ‘Er is geen sprake 
van het scheppen van nieuw werk, 
bestaande taken kunnen door samen-
werking sneller, efficiënter en mogelijk 
zelfs beter uitgevoerd worden’, staat 
in de overeenkomst.

Klimaatneutraal
Door de krachten te bundelen kun-
nen de gemeenten en wooncorpora-
ties van elkaar profiteren, maar ieder-
een kan wel zijn eigen keuzes maken 
afgestemd op de eigen situatie. Zo is 
het de wens van de corporaties dat 

in 2050 de hele regio klimaatneutraal 
is. Dit doen ze volgens de beproefde 
methode verbeter de wereld begin bij 
jezelf. Eerst gaan de corporaties daar-
om met een ‘carbon footprint’ hun 
eigen CO2 -belasting van het milieu 
helder in beeld brengen. Volgende 
stappen zijn het eigen gebouw ener-
gieneutraal maken en het CO2-neu-
traal krijgen van de hele organisatie.

Wethouder Van den Berk – Van de 
Laar: “Samenwerking geeft energie! 
Dat vat de intentieovereenkomst 
voor ons samen. In Sint-Oedenrode 
is duurzaamheid een belangrijk punt 
van het beleid. Wat we de komende 
jaren gaan doen in het kader van 
duurzaamheid ligt vast in onze visie. 
Daarnaast werken we samen met 
wooncorporatie Wovesto aan 27 
klimaatneutrale huurwoningen. Dit 
soort onderwerpen in de regio sa-
men aanpakken geeft een enorme 
meerwaarde. Zeker omdat we niet 
de grootste gemeenten zijn. Je kunt 
op deze manier ook taken verdelen 
en dat is voor iedereen gunstig. Sint-
Oedenrode onderschrijft de intentie-
overeenkomst volledig.“ 

Groen licht voor landgoed De Rijt
Voor de aanleg van een landgoed 
in de driehoek Damianenweg, 
Koeveringsedijk en Veerse Heide 
is door het college groen licht ge-
geven. De intentieovereenkomst 
is nu omgezet in een realisatie-
overeenkomst, waarbij 90% van 
de 10 ha grond een nieuwe na-
tuurbestemming krijgt. Het land-
goed krijgt de naam “De Rijt”, 
vernoemd naar het beekje dat er 
vroeger stroomde. 

Reeds langer was, ondanks ver-
gevorderde plannen en vergun-

ningen, afgezien van de eerdere 
plannen met dat gebied, aanvan-
kelijk windmolens en later een 
intensieve veehouderij met slacht-
kuikens. Het landgoed krijgt vier 
percelen van ieder 4000 m2 met 
daarop een woning. De agrarische 
bestemming op het gebied wordt 
ingetrokken. Dat laatste geldt ook 
voor een perceel grond aan de 
Damianenweg dat door de initia-
tiefnemers wordt aangekocht en 
bij het landgoed wordt betrokken. 
Van het landgoed wordt 75% 
openbaar.

Proefproject 
Welstandsvrij in 
Kienehoef
Het verminderen van het aantal 
regels door de overheid ofwel het 
“dereguleren” wordt onder meer 
toegepast door het terugschroe-
ven van de taken van de lokale 
welstandscommissies. Een proef 
om hiermee een stap verder te 
gaan wordt uitgezet in de wijk 
De Kienehoef. Deze wordt het ko-
mende jaar “welstandsvrij”. 

Dit betekent niet, dat er in die wijk 
maar raak gebouwd mag gaan 
worden, aldus wethouder Hen-
riëtte van den Berk. “Als er een 
vergunning moet worden aange-
vraagd, verandert daar niets aan. 
De aanvraag gaat alleen niet meer 
via welstand.” En als straks bij 
de evaluatie achteraf vastgesteld 
wordt dat een bouwwerk vanuit 
welstand bezien absoluut niet door 
de beugel kan? Dan zal daar in het 
vervolg rekening mee worden ge-
houden, aldus Van den Berk, al zal 
een maatregel met terugwerkende 
kracht moeilijk worden.

Samen sterk in het buitengebied
Het college van Sint-Oedenrode 
gaat meewerken aan het project 
“Samen sterk in het buitengebied 
regio Brabant Noord”. De samen-
werking betreft vooral de hand-
having van de regels. Daarbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan 
illegaal onttrekken van grondwa-
ter, boomkap, lozingen, dumpin-
gen, stropen en motorcrossen. 

Volgens burgemeester Peter Maas 
biedt de samenwerking grote 
voordelen voor alle partijen. Dit 
zijn de Provincie en de deelne-
mende gemeentes (15 van de 
21). “Gelukkig vormen die een 
aaneengesloten gebied. We heb-
ben 24 handhavende instanties 
en de handhaving is soms com-
plex. Bij lozing in een sloot gaat 
bijvoorbeeld de gemeente over de 
bodem van de sloot, en het Wa-
terschap over het water waarin de 
lozing plaatsvindt”. 
Een belangrijke reden om deel te 
nemen, is volgens hem het suc-

ces van eenzelfde project dat drie 
jaar geleden in Brabant Zuidoost 
is opgestart. Er wordt wel eens 
smalend gedaan over handhaving 
in het buitengebied aldus Maas, 
maar de cijfers uit het burgerjaar-
verslag over 2010 halen die be-
wering onderuit. 
Een bijkomend voordeel van de sa-
menwerking is ook, dat de specia-
listen die in het gebied werkzaam 
zijn, effectiever kunnen worden 
ingezet. In het verleden was er vol-
gens Maas weinig zicht op wat er 
in het buitengebied gebeurde. Vaak 
was bij de gemeente bijvoorbeeld 
niet bekend of een schuur gebruikt 
werd voor agrarische doeleinden of 
als caravanstalling. Intensieve vee-
houderijen krijgen nu eenmaal per 
twee jaar controle. Daags daarvoor 
krijgt de ondernemer bericht daar-
van, en wordt verzocht om alle 
papieren klaar te leggen. “Maar”, 
vervolgt Maas, “we zijn er niet al-
leen op uit om rode kaarten uit te 
delen. We hebben ook groene”. 
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Opruiming:
BH’s

Badmode

Nachtmode

Sloggi Aktie: 
 3+1 gratis
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  40%

Lingerie Le Net Son en Breugel, Nieuwstraat 14
Lingerie Le Net Eindhoven, Nieuwe Emmasingel 94

Qwic trend NX7 E-Bike 
Testwinnaar van het vakblad Fietsactief

 

€ 1599,00
 WWW.BIKESHOPRENEVDLAAR.NL

VOOR DE TOTALE SERVICE VAN UW FIETS
EERSCHOTSESTRAAT 90B

TEL 0413-490200

Rooise Raad staat met wijzigingen pal achter nood-
zakelijke ombuigingen
De gemeente Sint-Oedenrode 
staat, net als andere gemeenten, 
voor de uitdaging om fors te bezui-
nigen in haar uitgaven. Dit proces 
is reeds in 2010 ingezet. Uniek aan 
het Rooise proces is dat, net als 
verleden jaar, vertegenwoordigers 
van zowel coalitie als oppositie 
met elkaar hebben onderhandeld 
om te komen tot een breed gedra-
gen nieuw voorstel. 

Dit voorstel zal in de Raadsver-

gadering van 7 juli 2011 worden 
behandeld en kent de steun van 
16 van de 17 raadszetels en is tot 
stand gekomen door een construc-
tieve samenwerking tussen de BVT 
Rooi, CDA Rooi, DGS Rooi, Hart 
voor Rooi/PvdA en de VVD. De 
eenmansfractie EBK van Etienne 
Kensdell heeft niet deelgenomen 
aan het proces.
In vergelijking met het originele 
voorstel steken de fracties met name 
in op efficiency met het accommo-

datiebeleid, slechts als allerlaatste 
middel de gemeentelijke subsidies 
–met uitzondering van budget-
subsidies- te verminderen en niet 
verder te bezuinigen op het leerlin-
genvervoer. Het Sportgala alsook 
het Kunst- en Cultuurgala wordt 
wel versoberd maar dient te blijven 
bestaan als een blijk van waarde-
ring naar de vrijwilligers. Daarnaast 
wordt ingezet op een trendmatige 
verhoging van OZB ter hoogte van 
maximaal de inflatie.

Bewoners Ameroyenhof leren elkaar beter kennen
De bewoners van het Ameroyenhof 
hebben elkaar afgelopen vrijdag be-
ter leren kennen. Bewoner Cor van 
Alphen regelde voor iedereen een 
etentje. Hij bereidde zelf een voor- 
en nagerecht voor en als hoofdge-
recht aten ze Chinees. Cor: “Er zijn 
de laatste tijd veel bewoners bij ge-
komen. Het werd dus weer tijd om 
elkaar beter te leren kennen. Vroe-
ger gingen we hier vaker samen wat 
doen, maar door omstandigheden is 
er niet veel meer van gekomen he-
laas. Het was erg gezellig. We heb-
ben gegeten en gekaart.”

Noodweer treft ook Sint-Oedenrode 

Vorige week dinsdagavond is 
vooral Oost-Brabant getroffen 
door noodweer. ’s Middags spron-
gen kinderen ter verkoeling nog 
in de Dommel, maar omstreeks 
20.00 uur begon het donkerder te 
worden na een zonnige en broei-
erige dag. Niet veel later barstte 
het onweer los. Dat ging gepaard 
met enorme windstoten. 

De schade was het grootst in de ge-
meenten Vught, Boxtel en Esch, maar 

ook in Sint-Oedenrode hield het 
noodweer huis. De wegen lagen be-
dekt met takken. Een aantal bomen 
verloren, behalve kleine, ook een 
paar hele grote takken die gevaarlijke 
situaties opleverden. Verschillende 
dakpannen zijn van huizen geblazen 
en in het centrum is een trampoline 
van een plat dak gewaaid. Deze be-
landde bovenop de Sint-Paulusgast-
huisjes. Het dak raakte beschadigd. 
Bij de hambrug is een Kastanjeboom 
doormidden gebroken. 

Uw partner voor
Personeel en Organisatie advies voor het MKB

Assessment – Coaching – Outplacement – Training – P&O advisering

Kijk voor meer informatie op de website:
www.vandelaar-hrmsupport.nl

Van de Laar HRM Support
Milla van de Laar - Sperwer 8 - 5492 PH - Sint Oedenrode

06-24127696 - info@vandelaar-hrmsupport.nl

Het oude 
liedje: 

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

Nieuws

Eerst scheren, dan pas kussen

Na een lange, slopende en in-
drukwekkende  rit keerden af-
gelopen vrijdagmiddag de vijf 
Rooise Santiagogangers weer 
met hun brommers terug op de 
markt. In de voorbije weken re-
den ze met hun oude brommers 
helemaal richting het bedevaarts-
oord. In totaal reden ze ruim 2800 
kilometer. “Het is een unieke er-
varing die we nooit zullen ver-
geten”, zei een geëmotioneerde 
Hans van de Riet.

De Pelgrims werden opgewacht 
door hordes vrienden en fami-
lieleden. Sommige kregen het te 
kwaad toen ze hun dierbaren in-
eens voor zich zagen en moesten 
een traantje wegpinken. Behalve 
de vijf brommerrijders werden 
ook hun drie begeleiders warm 
onthaald. Hans: “Het is ontzet-
tend goed gegaan. 100%, ei-

genlijk 120% kan ik wel zeggen. 
Er is niets stuk gegaan. Wat een 
prachtige levenservaring is het 
geweest. Iedere dag was een 
avontuur en overal werden we 
hartelijk onthaald. Ook van onze 
goede voorbereidingen hebben 
we de vruchten geplukt.”
Bij café d’n Dommel stond een 
stoel klaar waar de mannen een 
knipbeurt kregen. Gerard Ver-
santvoort was de eerste die er 
aan moest geloven. “Ik vind een 
baard echt verschrikkelijk! Eerst 
moet hij zich scheren, pas dan ga 
ik hem kussen”, lacht zijn vrouw 
Gerdy. Gerard werd door zijn 
dochter geschoren en maakte het 
karwei zelf af. Toen vloog hij zijn 
vrouw in de armen. “Nou ben ik 
aan de beurt”, riep ze. “We heb-
ben iedere dag contact gehad. 
Het is heerlijk dat ze weer veilig 
thuis zijn.”

Oudste man ontvangt eerste exemplaar Roemrijk Rooi

Afgelopen vrijdag heeft de oudste 
man van Sint-Oedenrode, Marinus 
van den Berk, de eerste uitgave 
van het boek Roemrijk Rooi mogen 
ontvangen. Hij kreeg het collectors 
item uit handen van Nico van de 

Wetering. De Rooise troubadour 
die hard mee heeft gewerkt aan het 
realiseren van het boek.

Ondanks het feit dat Marinus niet 
echt goed meer ziet en hoort, gaf 

hij aan het een hele eer te vinden 
om het boek te krijgen. Zijn doch-
ter Franncien las hem in bijzijn van 
de pers een mooi gedicht voor. 
Haar voornemen is om iedere dag 
een verhaal aan haar vader te la-
ten horen. Zelf gaf Marinus aan, 
dat voor hem de natuur met zijn 
vele boomkwekerijen, typisch 
Rooi is.

In het boek Roemrijk Rooi staan al-
lerlei gedichten, verhalen, liederen en 
foto's over en van Rooi. Het boek ligt 
inmiddels in de winkel. Veel mensen 
hadden zich er al voor ingeschreven, 
maar het is ook gewoon los te koop 
bij 't Paperas. De Rooise Sandra van 
de Laar was medeverantwoordelijk 
voor de opmaak van het boek. “Het 
was een hele klus. Gelukkig hebben 
we het tot een goed einde gebracht. 
Met een werkgroep van zeven men-
sen hebben we er aan gewerkt. In 
samenwerking met de Fotoclub en 
fotografe Lisette van Helden. In ok-
tober komen we nog met een cd. 
Dat loopt nog.”

Geen nieuwe woningen binnen 
geluidscontour vliegveld

De gemeenten Eersel, Eindhoven, 
Son en Breugel, Sint-Oedenrode 
en Veldhoven hebben samen met 
de provincie en het SRE afspraken 
gemaakt over woningbouw binnen 
de nieuwe geluidscontouren van 
de luchthaven Airport Eindhoven.

Op 16 februari 2011 heeft de 
Tweede Kamer het Aldersadvies 
Eindhoven ondersteund, wat in-
houdt dat Eindhoven Airport kan 
groeien naar 43.050 vliegtuigbe-
wegingen in 2020. Om te voorko-
men dat er daardoor onnodig ex-
tra geluidhinder en slaapverstoring 
plaatsvindt, hebben partijen afspra-
ken gemaakt over nieuwe groot-
schalige woningbouw. Vanwege de 
bezuinigingsopgave bij Defensie zal 
het toekomstig militair gebruik van 
de luchthaven naar verwachting 
worden gewijzigd. Onbekend is 
echter hoe en wanneer. Mocht De-
fensie helemaal van vliegveld Eind-
hoven verdwijnen, dan ontstaat er 
een nieuwe situatie.

Toch is het van belang om nu 
reeds afspraken te maken, met de 
huidige situatie als uitgangspunt. 
Belangrijk is namelijk om geen on-
wenselijke ontwikkelingen op te 
starten, waardoor het aantal men-
sen dat overlast ondervindt zal 
toenemen. Echter, mocht de situa-
tie veranderen, dan zal het SRE het 
initiatief nemen om partijen bijeen 
te roepen om de nu gemaakte af-
spraken te actualiseren.

Geluidscontour
Het is van belang dar er ten behoeve 
van hinderbeperking en een goede 
ruimtelijke inpassing een goede af-
stemming plaatsvindt tussen de ont-
wikkelingen in de lucht en de ont-
wikkeling op de grond.
In het Aldersadvies is de aanbeve-
ling opgenomen om een zogeheten 
20 Ke-werkcontour toe te passen 
bij de luchthaven Eindhoven. Hier-
mee wordt namelijk aangesloten 
bij gelijkluidende afspraken rondom 
burgerluchthavens in Nederland. 
Binnen deze contour mogen geen 
grootschalige woningbouwprojec-
ten gerealiseerd worden. Toepassing 
van deze grens heeft dus conse-
quenties voor toekomstige woning-
bouwlocaties en ontwikkelingen.

Geen grootschalige woningbouw-
projecten
Wat verstaan we onder grootscha-
lige woningbouw? De grens is ge-
legd bij 50 nieuw te bouwen wo-
ningen. We onderscheiden daarbij 
twee situaties:
1. Als het gaat om de ontwikkeling 
van een nieuw uitbreidingsplan, 

dan geldt een harde grens van niet 
meer dan 50 woningen.
2. Voor een nieuwe invulling van 
een bestaande bestemming geldt 
in principe ook de grens van 50 
woningen. 
Echter, zijn er zwaarwegende argu-
menten om daarvan af te wijken, 
bijvoorbeeld als meerdere milieu- 
en/of RO-knelpunten in een kern 
opgelost kunnen worden door de 
grens in beperkte mate te over-
schrijden, dan kan in nader overleg 
(gemeente, provincie, SRE) maat-
werk worden afgesproken.

Definitie “nog niet vastgelegde 
plannen”
Het Alders-advies geldt voor “nog 
niet vastgelegde plannen”. Daar-
om is afgesproken dat woning-
bouwplannen die al in ontwikke-
ling zijn, niet onder de beperkingen 
van de 20 Kewerkcontour zullen 
vallen. Om dit te concretiseren is 
een heldere definitie nodig van 
wat “vastgelegde plannen” zijn. 
Besloten is: vastgelegde plannen 
zijn plannen die door het college 
van Burgemeester en Wethouders 
(minimaal) in voorontwerp zijn 
vastgesteld.

Planologische vastlegging
Bovengenoemde afspraken wor-
den planologisch verankerd door 
de combinatie van het volgende:
a. Verwijderen van (delen van) 
zoekgebieden verstedelijking.
Vanuit provinciaal belang zijn in 
de provinciale verordening ruimte 
zoekgebieden voor verstedelijking 
die binnen de 20 Ke-contour liggen 
van de verordeningskaart te verwij-
deren, is het dus niet meer mogelijk 
daar nieuwe woningbouwlocaties 
te ontwikkelen.
b. Afspraken maken via het RRO 
(Regionaal Ruimtelijk Overleg)
De provincie heeft er voor geko-
zen om het woningbouwbeleid 
niet dwingend vast te leggen in de 
verordening ruimte , maar daarover 
regionale afspraken te maken. De
provincie ziet er op toe dat gemeen-
telijke ruimtelijke plannen passen 
binnen de gemaakte afspraken.

Geslaagden 2e 
tijdvak 
Zwijsen College:
Havo
Nathalie van Erp  
Elles Kraaijvanger  
Luuk Kremers    
 
Gymnasium 
Monique van Kollenburg

Fioretti College
Gemengde leerweg Economie 
Koen Harperink
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Alle dingen gaan voorbij, 
behalve één ding:
het voorbijgaan blijft.
   Kees Hermis

Nieuws

1

T

Andrea

Hoera mama 30

X Tijmen

Joost (stoere bink)
30 jaar

Proficiat!!

20-06-’11 04-07-‘11
Gerrit Pepers
 je hebt het weer 

gepresteerd met je
 fietsmaatjes

Ton, Bert, Andrie, 
Willie en Bert

Sint-Oedenrode – Rome
1805 km

Proficiat! 
We zijn trots op je.

Annemie
Jacqueline en Ernest
Nick, Jurian, Rowen

Bjorn en Marleen
Graciëlle en Mark

Nina, Jarno

Opa Wil en oma Rieky
Boskant – Santiago de 

Compostella
Een geweldige 

prestatie!!
Welkom thuis

Anke, Linda, 
Marlou en Niek

“Een tractor moet laten zien dat hij kan werken”

Op een groot terrein achter de 
parkeerplaatsen van de Vresselse 
Hut vierde de Klassieke Land-
bouw Werktuigen vereniging 
(KLW) afgelopen weekend haar 
25-jarig jubileum. Op 60000m2 
meter weiland was van alles te 
beleven op het gebied van oude 
werktuigen en oude ambachten. 
299 Leden van de club stalden er 
materialen en machines uit om te 
laten zien aan het publiek. 

Oud minister Braks opende het 
weekend officieel door de bel te 
luiden van een nieuwe draaimo-
len. Dat deed hij samen met zijn 
vrouw en kleinkinderen. Een twee-
ling die ook nog eens op deze dag 
jarig waren. Ze keken hun ogen uit 
op het terrein. Er was dan ook veel 

te zien. Vrouwen in klederdracht 
wasten op oude wijze hun kleren 
en even verderop werd aan een 
stel kinderen uitgelegd hoe vroe-
ger de koeien werden gemolken. 
De hele dag hoorde je het geluid 
van oude machines, die hard aan 
het werken waren. 
Wat ook hard werkte was de trac-
tor van Tonny Adam uit Erp. Hij 
was, samen met andere tractor-
liefhebbers, flink aan het ploegen 
op een daarvoor afgebakend ter-
rein.  Tonny: “Een tractor moet 
laten zien dat hij kan werken. Dit 
is prachtig om te doen. Ik ben hier 
twee dagen en heb geen zin om 
de hele dag stil te zitten. Wat we 
hier doen noem je Freestyle ploe-
gen. Voor mij is de uitdaging om 
zo te ploegen dat andere tractoren 

vast komen te zitten. De één gaat 
tennissen en ik doe dit, al 25 jaar.”
Tonny was er dus vanaf het begin 
bij. Er stonden op het terrein nog 
veel meer oud gediende, maar ook 
veel jeugd. Er werd flink gepoetst 
en gesleuteld. Een enkeling legde 
voorbijgangers uit wat hij aan het 
doen was. Behalve veel tractoren 
en landbouwmachines stonden 
er ook 39 oude vrachtwagens en 
15 klassieke woonwagens. De een 
nog mooier dan de ander. Stuk 
voor stuk collectors items die met 
grote zorg worden onderhouden. 
Voorzitter Piet van der Poel, die 
zelf negen tractoren had staan: 
“Dit is het op één na grootste plat-
telandsfestival. We zijn er erg trots 
op en het is hier enorm gezellig 
onder elkaar.”

• (Vracht)autobelettering
• Full color prints
• Reclameborden
• Stickers
• Gevelreclame
• Drukwerk

• Spandoeken
• Relatiegeschenken
• Presentatiesystemen
• Textiel
• Vlaggen
• Winkelinrichting

Handelsweg 27-29 | 5492 NL Sint-Oedenrode | Tel.: 0413 477 605

AANBIEDING:

Scooters in diverse 
merken leverbaar voor 

scherpe prijzen!

Alfred Nobelstraat 6
Sint-Oedenrode

Tel: 0031-(0)413 479104

Joris en Jolien
Gefeliciteerd met de geboorte 

van jullie dochtertje 

ISE

Opa en oma van Liempd. 
Peetoom Geert, peettante Elke, 

nichtjes Jip en Suze 
en tante Anna

Geboren 29 juni 2011

SUZE

Dochter van Bart de Wert 
en Dianne Kapteijns

Slotakkerstraat 1
5492 GM Sint-Oedenrode

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: 0413-479787 info@printservice-sint-oedenrode.nl
Fax: 087-7841058 www.printservice-sint-oedenrode.nl

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Tonny Adam op zijn trots
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Ze hi ‘ne pens ès ’n spurriekoew.
(Zij is zo dik als een spurriekoe.)
Zij is weldoorvoed. BRABANTSE SPREUKEN

  Druk weekend in Rooi met o.a.Ronde van Rooi,
Oldtimer rit en Plattelandsfestival

Maar wij waren 
de enige met ECHTE 

publiekstrekkers!

Door: Jeroen Kossen

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

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

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

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

5 0
b c da

www.demooirooikrant.nl        www.puzzelservices.nl

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Overgave
.

ik hoef de ogen 
niet meer te sluiten
.
eb en vloed
zijn binnen in mij
zelfs bewegen zij 
dromen
.
en ik, 
ouder geworden,
.
laat de wisselende tijden
langzaam, 
dat wel,
.
gaandeweg 
in overgave stromen

Marktplein

Motoravond4daagse voor KIKA
Van woensdag 6 t/m 9 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 voor het 
eerst naar een goed doel: KIKA. 
Iedere avond begint de inschrij-
ving om 18.00 uur. Behalve op 
zaterdag, dan start de inschrijving 
om 16.00 uur. De inschrijving be-
draagt € 5.00 per rit. Het inschrijf 

bedrag gaat in zijn geheel naar 
KIKA. De routes zijn op A4. De 
routes voor GPS Garmin, stuur  
een mail naar info@mcdndommel.
nl De inschrijvingen vinden plaats 
bij café D’n Dommel Markt 15 in 
Sint Oedenrode. 
M.c D’n Dommel, 
Info@mcdndommel.nl 
tel: 0413-474691

Rondje Rooi op TV-Meierij
Vanaf donderdag 7 juli is er weer een nieuw Rondje Rooi te zien bij TV-Meierij. 
In dit Rondje Rooi wordt teruggekeken op de verschillende gebeurtenissen die 
de afgelopen twee weken in Sint-Oedenrode plaats vonden. Zo is er in het ko-
mende Rondje Rooi onder andere aandacht voor de volgende onderwerpen*:
- Jaarmarkt 2011
- 40-jarig bestaan Rooise dam- en schaakvereniging
- Oldtimers Rondje Rooi
- Klassiek landbouwwerktuigdagen
- Rabo Ronde van Rooi
- Reünie mavo Sint Jozef en Fioretti 
- Aankomst Santiago de Compostella
- Dorpspomp in ere hersteld
- Kralenboetiek nu in centrum
- Rooise waterdag
- Leeftijdscontrole bij supermarkt Boskant
- TV Meierij verhuist deel twee
- Fietsers fietsclub
- Boek Roemrijk Rooi in de winkel
*Items onder voorbehoud. U kunt het nieuwe Rondje Rooi vanaf don-
derdag 7 juli dagelijks op de volgende tijden zien: 
0.00 uur, 03.00 uur, 06.00 uur, 09.00 uur, 12.00 uur, 
15.00 uur, 18.00 uur en 21.00 uur. 
TV-Meierij is te ontvangen via de glasvezel op kanaal 559 en via de kabel 
op 256 MHz.  

Midzomernachtfeesten bij 
Café D’n Toel
Binnenkort viert Café D’n Toel 
haar 4-jarig bestaan. Om dit heu-
gelijk feit een extra feestelijk tint-
je te geven vinden vanaf vrijdag 8 
juli tot en met zondag  10 juli de 
Midzomernachtfeesten plaats in 
de grote feesttent op het evene-
mententerrein bij Café D’n Toel.

Vrijdag 8 juli vanaf 20.00 uur is de 
aftrap met de ‘bandjesavond’.  Voor 
slechts € 20,-  kun je een bandje ko-
pen en zit je gebakken. Bier, fris en 
wijn krijg je daarmee de rest van de 
avond gratis. Zaterdag volgt, weder-
om vanaf 20.00 uur, het optreden 
met Live-band ‘Valt In de Pikkers’ 
(VIP). In hun repertoire zitten lekker 
oude rocknummers en ballades. Een 

feest om naar te luisteren.

Zondag 10 juli is de afsluiting en 
tevens de klapper op de vuurpijl. 
Voor het eerst in de geschiede-
nis organiseert Café D’n Toel, in 
samenwerking met ‘team 51 Vur 
Wheel Drive’, de 8 uurs Solexrace 
‘Plaankgas dur Olland’. Diverse 
teams gaan zich helemaal uitleven 
tijdens dit geweldige spektakel. 
Het startsein wordt gegeven om 
12.00 uur en de race duurt tot… 
de naam zegt het al… 8 uur later. 
Diezelfde avond nog, volgt de uit-
slag en de prijsuitreiking. De hele 
dag is er live muziek in de feest-
tent. Al met al, een weekend om 
niet te missen.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Staatsloterij

Puzzelen voor prijzen

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

Ook tijdens de 
vakantie zijn we 

zeven dag per week 
geopend!

Wij wensen 
iedereen een fijne 

vakantie!

Puzzelen voor Prijzen
Ook deze week een nieuwe Sudoku. 

De puzzel van vorige week is gewonnen door 
Dhr. Simons Hij heeft twee 1/5 staatsloten gewonnen
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Huisvuil in de vakantie
In een vakantieperiode worden er minder containers en plastic afval 
aangeboden. Dit kan betekenen dat de huisvuilinzamelaar eerder als 
gebruikelijk bij u in de straat het afval komt ophalen.
Zorg daarom dat uw container om 7.30 uur aan de straat staat.

Huisvuil
Inzameling oud papier
Op de volgende data wordt oud papier ingezameld:

Donderdag 7 en vrijdag 8 juli
- Buurtvereniging Vressel; papiercontainer op het parkeerterrein tegen-
over de Vresselse Hut

Donderdag 7 juli
- K.V.O. Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart 
vanaf 09.00 uur

Zaterdag 9 juli
- Fanfare Nos Jungit Apollo, papiercontainer op de parkeerplaats aan 
de Zwembadweg bij de ingang van het park van 09.00 uur tot 13.00 
uur. Ook zal vanaf 9.30 uur oud papier worden opgehaald in de ge-
bruikelijke wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat en een gedeelte van de Zwembadweg 
- Oudervereniging Basisschool Eerschot, papiercontainer op sportveld 
bij school 

Permanente inzameling
- Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontainer tegenover Ollandseweg 
98 van maandag t/m zaterdag. Tijdens de zomertijd van 08.00 tot 
20.00 uur en tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 28 juni 2011 tot en met 4 juli 2011 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van mevrouw M. Bindels voor het organiseren van een straatfeest op 24 september 2011 van 18.00 
uur tot 24.00 uur op het parkeerterrein naast de Kofferenbar te Sint-Oedenrode.

Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.
  
Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 
- Aan de heer M. van Boxmeer voor het organiseren van een buurtbarbecue op 9 juli 2011 van 17.00 
uur tot 24.00 uur in de Stompersstraat te Sint-Oedenrode.
- Aan de heer J. Wijn voor het organiseren van het evenement Sunhjewel Model Boat Teamclub 
Shanghai op 8 juli 2011 van 10.00 tot 16.00 uur op de Markt en Molenwiel te Sint-Oedenrode.
- Aan de heer T. van Alphen voor het organiseren van een Kofferbakverkoop op 21 augustus 2011 van 
10.00 tot 17.00 uur op het Dorpsplein te Olland.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verkeersmaatregel
In verband met de solexrace Plaankgas dur Olland zijn de volgende wegen op 10 juli 2011 tussen 12.00 uur 
en 20.00 uur afgesloten voor het verkeer: Ollandseweg (tussen het Hoogeind en Roest), Schootsedijk (tot het 
kruispunt van de Nieuwstraat), Nieuwstraat (tot aan kruispunt Laageind), Laageind te Olland.

In verband met de jeugdvakantieweek van Stichting de Zevensprong zal er op woensdag 13 juli 2011 vanaf 
19.00 uur tot en met donderdag 14 juli 2011, 19.00 uur,  een parkeerverbod gelden op het parkeerterrein 
van sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

In verband met een straatbarbecue is de volgende weg op 9 juli 2011 tussen 17.00  uur en 19.00 uur afgeslo-
ten voor het verkeer: Stompersstraat  ter hoogte van de Coeveringslaan en de Jongsingel te Sint-Oedenrode.

Raadsbesluit d.d. 30 juni 2011 tot vaststelling van 
de Huisvestingsverordening
Burgemeester en wethouders van 
Sint-Oedenrode maken bekend 
dat de gemeenteraad op 30 juni 
jl. een Huisvestingsverordening 
heeft vastgesteld. Deze verorde-
ning treedt in werking op de dag 
na de datum van bekendmaking 
(7 juli 2011).

De Huisvestingsverordening be-
paalt dat er bij het college een Huis-
vestingsvergunning moet worden 

aange-vraagd als er sprake is van:
-Omzetting van zelfstandige woon-
ruimte in onzelfstandige woonruimte;
-exploitatie van zelfstandige woon-
ruimte als kamerverhuurpand;
-bewoning van zelfstandige woon-
ruimte door niet-huishoudens.

Bij de informatiebalie van het ge-
meentehuis is een aanvraagformu-
lier verkrijgbaar. Dit formulier kan 
tevens worden gedownload van 

onze website 
www.Sint-Oedenrode.nl

Het raadsbesluit en de Huisves-
tingsverordening liggen met in-
gang van donderdag 7 juli a.s. 
gedurende 6 weken ter inzage in 
het gemeentehuis en kunnen hier 
tijdens openingstijden (tussen 9.00 
en 12.30 uur) worden ingezien

Gewijzigde avondopenstelling in de vakantie
De maandagavondopenstellingen 
vanaf 18 juli t/m 8 augustus komen 
te vervallen. Tijdens de vakantie-
periode kunt u terecht bij het Klant 
Contact Centrum van maandag 
t/m vrijdag tussen 09.00-12.30 uur. 

De politiepost Sint-Oedenrode aan 
de Borchmolendijk is in de vakan-
tieperiode gesloten van 9 juli t/m 
20 augustus. Voor aangifte van 
vermissing rijbewijs of identiteits-
kaarts/paspoort kunt u terecht bij 

het politiebureau te Schijndel aan 
de Kerkendijk 63. Vanaf 22 augus-
tus is de politiepost weer geopend 
op maandag-en donderdagmiddag 
van 12.30-17.30 uur.

Voordrachten voor kunst- & cultuurprijzen 2011

Op 11 november 2011 vindt in cultureel centrum Mariëndael weer het Kunst- en Cultuurgala plaats. Door 
middel van dit gala spreekt de gemeente haar waardering uit voor de inzet van vele vrijwilligers en voor de 
diverse initiatieven, activiteiten en prestaties op het gebied van kunst en cultuur in de periode augustus 2010 
- juli 2011. Het belang van kunst en cultuur voor de samenleving wordt benadrukt.

Op het gala worden de Kunst- en Cultuurprijzen uitgereikt:
- vrijwilligersprijs
- individuele cultuurprijs
- groepscultuurprijs
- aanmoedigingsprijs voor de jeugd tot en met 27 jaar

Tot 31 augustus 2011 kunt u kanshebbers voordragen. Kijk voor criteria 
en het aanmeldformulier op www.sint-oedenrode.nl/kunstencultuurgala 
bij documenten of haal de informatie op bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis.

Tegemoetkoming schoolkosten

Ouders met schoolgaande kinde-
ren op het basisonderwijs en/of 
het voortgezet onderwijs moeten 
vaak aanzienlijke kosten maken. 
Boeken en andere leermiddelen 
maar ook de aanschaf van een 
schooltas, fiets, verplichte gymkle-
ding, deelname aan een school-
reisje en of een werkweek zijn zo 
maar een paar voorbeelden. Deze 
kosten kunnen niet altijd volledig 
via de tegemoetkoming studiekos-
ten van het Rijk worden bekostigd 
of uit het eigen inkomen. 
Daarom kent de gemeente Sint-
Oedenrode de regeling die ou-
ders met een minimuminkomen 
een vergoeding toekent voor deze 
schoolkosten. De vergoeding aan 
ouders met schoolgaande kinde-
ren op het basisonderwijs bedraagt 
voor het schooljaar 2011/2012 
€ 61,-- en voor schoolgaande kin-
deren (tot 18 jaar) op het voortge-
zet onderwijs € 164,--.
De aanvraag voor het schooljaar 
2010/2011 kan worden ingediend 
vanaf 15 augustus 2011. 
De vergoeding kan alleen worden 
verstrekt op basis van een aan-
vraagformulier.

Ouders die ook voor het school-
jaar 2010/2011 een vergoeding 
hebben ontvangen krijgen in de 
maand juli automatisch een aan-
vraagformulier thuisgezonden. 

Een bewijs van inschrijving van uw 
kind op school is noodzakelijk.
Het inkomen mag netto per 
maand niet meer bedragen dan 
de voor betrokkene geldende bij-
standsnorm:
-€1.248,-- voor gehuwden;
-€1.123,-- voor gehuwden met 
woningdeling  
-€ 1.123,-- voor alleenstaande 
ouders.
-€998,-- voor alleenstaande 
ouders met woningdeling
Is uw inkomen per maand hoger 
dan heeft u geen recht op een 
vergoeding, ook niet wanneer uw 
vermogen meer is dan €11.110,-- 

Een eenvoudig aanvraagformulier 
is beschikbaar bij de balie op het 
Publieksplein van het gemeen-
tehuis. Het formulier kan ook op 
verzoek worden toegezonden.

Meldingen

Het spreekuur van de burgemeester van maandag 18 juli aanstaande 
vervalt.
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Procedures

Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is ge-
 richt;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch
schriftelijk verzoeken een voorlopige voorziening te treffen 
(art. 8:81 Awb)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd. 

2. Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan tegen een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen.  

U kunt uw zienswijze indienen gedurende 6 weken nadat het ontwerp-
besluit ter inzage is gelegd. Bij het inbrengen van zienswijzen kan men 
verzoeken de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

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

3. Beroepschrift
Tegen het besluit staat beroep open. 
Nadat het besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift 
worden ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te 
worden aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, con-
creet en direct geraakt belang. 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ge- 
 richt;
- de gronden van het beroep.

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet 
Milieubeheer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage

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

Het beroepschrift moet worden ingediend binnen uiterlijk 6 weken na 
de datum van bekendmaking van het besluit. 
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van ons besluit 
niet. Het kan zijn dat u van mening bent dat hierdoor een onaanvaard-
bare situatie ontstaat, die zo spoedeisend is dat op korte termijn een 
voorlopige voorziening moet worden getroffen. In dat geval kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij:

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State; Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Ingekomen  Omschrijving
Ollandseweg 134 27-06-2011 Aanvraag inrit
Houtsestraat 17 28-06-2011 Bouw zeugenstal en uitbreiden zeugenstal.
De Geerstraat 9 28-06-2011 Bouw woonhuis
Everse Bergen 2 28-06-2011 Verbouw woonhuis en uitbreiden bijgebouw
Bakkerpad 16 28-06-2011 Kappen 2 perenbomen
Dahliastraat  29-06-2011 Bouw woonhuis

De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   verzonden Omschrijving
Broekdijk 20  29-06-2011 Verbouwen boerderij en nieuw plaatsen bijgebouw en bakhuisje
Hertog Janstraat 37 30-06-2011 Bouwen carport
Eerschotsestraat 95 a 30-06-2011 Bouwen schuurtje met overkapping
Borchmolendijk ongen. 01-07-2011 Plaatsen rioolput/gemaal op plein nabij molenwiel
Sterrebos 4  04-07-2011 Bouwen sleufsilo buiten boouwblok
Gr. Arnulfstraat 30  04-07-2011 Vergroten woning aan achterzijde
Spierkesweg 11  05-07-2011 Slopen bijgebouw, bouwen biggenstal, plaatsen luchtkanaal en -wasser  
     aan bestaande stal
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Weigering reguliere omgevingsvergunning
Adres  verzonden Omschrijving
Ollandseweg 13 04-07-2011 Plaatsen erfafscheiding

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Omschrijving
Schijndelseweg 46  Brandveilig gebruik Jeugdkliniek

Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 7 juli 2011 
ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   verzonden Omschrijving
nabij Boskantseweg 76 30-06-2011 Het realiseren van een kunstwerk / uitkijktoren

Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende bouwvergunning met ontheffing
Adres   verzonden Omschrijving
Johan Frisostraat 26 29-06-2011 Uitbreiden woonhuis

Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader)

Verleende Drank- en Horecavergunning
Adres  Omschrijving
Eimbert 9 Drank- en Horecavergunning Tennisvereniging Nijnsel
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). 

Bruikbare vrijkomende materialen i.v.m. sloop 
sporthal de Streepen
Zoals bekend heeft de gemeen-
teraad ingestemd om de sporthal 
de Streepen te slopen en op de-
zelfde locatie een nieuwe sporthal 
te bouwen. Na de zomervakantie 
wordt gestart met de sloop van de 
oude sporthal. 

Bruikbare materialen
Van diverse verenigingen, instel-
lingen en particulieren hebben we 
vragen gehad over de bestemming 
van bruikbare materialen die even-
tueel beschikbaar komen. Hiervoor 
hebben we de volgende regeling 

getroffen:
Op de website van het sportbedrijf 
www.deneul.nl tabblad nieuws-
brief vindt u een lijst van materia-
len die vrij komen. Het gaat hierbij 
om sport- en spelmaterialen en 
losse inventaris. De bouwkundige 
zaken zijn niet in een lijst opgeno-
men maar hiervoor kunt u ook uw 
belangstelling kenbaar maken.

Inschrijving
Geïnteresseerden  kunnen d.m.v 
een inschrijving hun belangstel-
ling kenbaar maken. Een formulier 

vindt u op de website. Dit formu-
lier kunt u vóór 15 juli inleveren en 
enkele dagen nadien vindt de toe-
wijzing plaats. De toewijzing vindt 
plaats op basis van inschrijfbedrag 
en/of motivatie waarvoor de ma-
terialen worden ingezet. 

Bezichtigen
Op afspraak kunt u de materialen 
bezichtigen, dit kan ook tot 15 juli 
a.s. Maak hiervoor een afspraak 
met de beheerder Wilbert Derks 
vd Ven,  telefoon 06-53779355

Openingstijden bibliotheekpunten Olland, Boskant 
en Nijnsel
Tijdens de zomervakantie van het basisonderwijs van 9 juli tot en met 21 augustus zijn de bibliotheekpunten 
van Olland, Boskant en Nijnsel gesloten. Het biebpunt van Boskant is extra open op Dinsdagmiddag 12 juli!!

U kunt in deze periode natuurlijk in de bibliotheek van Sint-Oedenrode terecht voor een aanvulling op uw 
(vakantie)leesvoer! En via internet kunt u op de site 
www.bibliotheekmeierij.nl uw materialen verlengen en aanvragen. 
Alle medewerkers van bibliotheek de Meierij wensen u een fijne zomer!
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Historische beelden
Herkent nog iemand een van deze 
afgebeelde slotzusters die in 
Sint-Oedenrode woonden? 
U kunt uw reactie sturen naar 
redactie@demooirooikrant.nl of 
henny@fotorooi.nl. 
U bent ook welkom op ons 
kantoor, Heuvel 17. 
De koffie staat klaar.

Oplossing week 26
De mannen achter het wiel zijn Naudje van de Aa en Han van de Wa-
renburg. Piet van de Warenburg was er bij toen deze foto werd ge-
maakt. Hij stond er alleen net niet op.

MooiRooitjes

Te koop/Te huur

Cursussen/workshops

Gestolen

Diverse

Verloren

Kijk voor de allermooiste 
kinderkunst op 
www.kiekeboekunst.nl.

wie heeft deze Sparta ION Intro 
DLX elektrische fiets gezien. 

frame nummer SP 6105930 Fiets is 
geregistreerd bij Sparta. Beloning. 
Reageer via 
redactie@demooirooikrant.nl

Foto’s gemaakt tijdens de reünie 
van het Fioretti college zijn te be-
zichtigen op 
www.bartvanderaafotografie.nl 
onder de rubriek fotoverkoop.

Tussen winkelcentrum Woen-
sel, Son en Boskant. Ketting met 
vierkantige kralen. Zilver, blauw, 
groen doorschijnend (bergkristal 
en half edelsteen) Emotionele 
waarde is groot. 40 jaar. 
Huwelijkscadeau. 
Gevonden? Bel: 06-55114801

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

Gezocht

‘s Maandags geopend 
vanaf 8.00 u. 
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59. 
Tel. 472562

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, 
jongeren en ouders bij scheiding 
en overlijden.  Ingeborg 
Minderhoud. Tel: 06-11236472 
www.rouwbegeleiding.com.

Bent u niet zeker van de juiste 
houding op uw racefiets of MTB? 
Nu complete fietsmetingen bij 
Wecycling.nl. bel: 06-39857939

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

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

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

WESPEN!!! Van Acht ongedierte-
bestrijding. 
Tel: 06-22476999 of 0612091109. 
Onze website: www.vanacht.nl

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

Stuur uw vakantiefoto en win een leuke prijs!!
Tijdens de vakantie zijn DeMooiRooiKrant & MooiRooi.nl zoals het weer: Onvoorspelbaar, maar steeds inte-
ressant genoeg om over te praten. U kunt uw mooiste, gezelligste en meest originele vakantie foto’s mailen. 
De kans is heel groot dat deze  geplaatst worden in de DeMooiRooiKrant, 
of op de Rooise website MooiRooi.nl 
Uw mooie foto’s zullen worden gepubliceerd en natuurlijk kunt u er ook uw verhaal of anekdote bij vertel-
len, zodat het een inspiratiebron zal worden voor de vakanties in 2011. De foto's worden bekeken door alle 
leeftijden en mogen geen negatieve reacties oproepen. 

Stuur de foto naar redactie@demooirooikrant.nl en win een hele leuke prijs!

Nieuwe rubriek op www.fotorooi.nl  
Ansichten van Sint-Oedenrode. 
Op de site www.fotorooi.nl zijn 
280 nieuwe foto's geplaatst. Zo'n 
180 exemplaren in sepia-bruine 
kleur van oudere foto's en ruim 
100 stuks in fullcolour uit een wat 
recenter verleden. Veel kijkple-
zier en mocht u nog aanvullingen 

hebben dan zijn deze van harte 
welkom. Neem dan even contact 
op via henny@fotorooi.nl. Op de 
MooiRooi-site vindt u sinds kort 
ook een linkje dat verwijst naar 
www.fotorooi.nl.

 95 jaar Wandel4Daagse Nijmegen

Hopelijk 20e speldje voor Nelleke Toelen

Van 19 tot en met 22 juli vinden 
in Nijmegen weer als vanouds 
de Wandel4Daagse plaats. Veel 
Rooienaren doen hier weer aan 
mee. Ook Nelleke Toelen, een vi-
tale dame van 87 jaar uit Olland, 
heeft zich weer opgegeven, en 
niet voor de eerste keer…

Voor de 22e keer gaf ze zichzelf 
op. Twee keer mocht het wegens 
omstandigheden niet doorgaan. 

Als alles dit jaar doorgaat, wordt 
het dan ook de 20e keer. Vorig 
jaar was ze de oudste vrouwelijke 
deelneemster. Of dat dit jaar weer 
zo is? Blijkbaar wel! Volgend jaar 
niet meer, want dit wordt wel de 
afsluiting. Nelleke: “Dit jaar is de 
95e Wandel4Daagse in Nijmegen. 
De wandelclub van het Rode Kruis, 
waar ik de laatste tien jaar voor 
loop, bestaat nu 25 jaar en ik hoop 
het speldje te krijgen voor de 20e 

keer. Zo is het wel weer genoeg.”
Samen met drie dochters en haar 
schoonzoon gaat ze de tocht on-
dernemen. Ook loopt ze al jaren 
samen met haar dorpsgenoot 
Antoon van Asveld. De afsluiting 
zal ongetwijfeld feestelijk wor-
den. Hoe dat precies in zijn werk 
zal gaan, weet ze niet, maar haar 
kinderen en kleinkinderen komen 
haar vast halen.

 

 

 

 

 

 

 

               Flip van Dijk Dak- loodgieter- en Rioolservice 
  

  
  

 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan vanaf het vooronderzoek tot en 

met reparatie. 

 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen. 

 

Flip van Dijk Dak- Loodgieter- en Rioolservice 

Ericastraat 16 

5482 WR Schijndel 

 

OOK VOOR AL UW DAK- EN LOODGIETERSWERK 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rioolverstopping !!! 
BEL ONZE SERVICELIJN : 073-5470555 

 

Met onze nieuwste geavanceerde apparatuur, kunnen wij u bijstaan 
vanaf het vooronderzoek tot en met reparatie. 

Wij staan 24 uur, 7 dagen per week gereed voor al uw rioolproblemen.

Flip van Dijk Dak- Loodgieter- en Rioolservice
Ericastraat 16, 5482 WR, Schijndel     Ook voor al uw dak- en loodgieterswerk

RIOOLVERSTOPPING!!!
BEL ONZE SERVICELIJN: 073-5470555

MooiRooitje aanmelden?

 
redactie@demooirooikrant.nl
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Rooise beeldhouwers exposeren in Son

Vijf Rooise beeldhouwers heb-
ben geëxposeerd op de jaarlijkse 
openluchtexpositie “Kunstpleinen” 
in Son en Breugel.

Zondag 3 juli om 11.00uur  was de 
openstelling van de inmiddels jaar-
lijkse expositie “Kunstpleinen” in 
Son een feit. Voor de zevende keer 

werd deze expositie gehouden.
Vijf Rooise kunstenaars waren uit-
genodigd om deel te nemen aan 
deze tentoonstelling.
Ans van Bakel, Mien van Rooij-
Swinkels, Jacq van Rossum, Adri 
Liefkens en Herman Deckers. Het 
was een goed opgezette open-
luchtexpositie. De ruimtes werden 
goed benut en de vele technieken 
waren volop aanwezig. Het Kerk-
plein en het Raadhuisplein waren 
verbonden met twee ‘wArtschu-
wingsborden’. Ook  werd er op 
het carillon van de Oude Toren 
gespeeld door Rien Donkersloot 
uit Rotterdam. Kunstpleinen is een 
activiteit van Ars Longa.

Professionele textielreiniging
gordijnen en dekbedden

www.netex.nl/stomerijvanbeeck

Kofferen 22 – Sint-Oedenrode

Tel: 0413-477902

Lid van:

www.rooi2000.nl

Samenwerking 
BS St. Antonius van 
Padua met Kinder-
opvang Bellefleur
De scholen van SKOSO gaan de komen-
de jaren intensiever samenwerking met 
partners op het terrein van voorschoolse 
educatie en buitenschoolse opvang (voor-
schoolse opvang, tussenschoolse opvang 
en naschoolse opvang).

In het kader van de brede schoolvisie, waar-
bij een doorgaande ontwikkeling van 0-12 
- jarigen van groot belang is, wil basisschool 
St. Antonius van Padua, behalve met de be-
staande peuterspeelzaal van Humanitas, ook 
graag gaan samenwerken met een partner 
die buitenschoolse opvang kan verzorgen.
Aangezien er door daling van het leerlin-
genaantal de afgelopen jaren in de school 
enkele lokalen leeg zijn komen staan, is er 
de mogelijkheid om deze buitenschoolse 
opvang in het schoolgebouw te huisves-
ten. Daarbij ontstaan er meer mogelijkhe-
den tot samenwerking.
De afgelopen periode heeft het bestuur en 
de directie van de school, in samenspraak 
met team, medezeggenschapsraad en ou-
derraad zorgvuldig onderzocht met welke 
partner de school het beste een duurzame 
samenwerking zou kunnen aangaan als 
het gaat om buitenschoolse opvang. 
Daarbij is door alle partijen een voorkeur 
uitgesproken voor samenwerking met Kin-
deropvang Bellefleur, gevestigd in Nijnsel. 
Bellefleur biedt behalve opvang voor 0-4 
-jarigen,  momenteel al aan zo’n 45 kinde-
ren BSO aan buiten de school. 
De verhuizing van de BSO van Bellefleur 
naar de school zal in de grote vakantie 
plaatsvinden.  De bedoeling is om na de 
grote vakantie te starten.  
SKOSO en de school hebben alle vertrou-
wen in een constructieve samenwerking 
met Kinderopvang Bellefleur.

Damhertje geboren 
op kinderboerderij

Afgelopen zaterdag om 13.30 uur is op de 
kinderboerderij een damhertje geboren. 
Voorbijgangers maakten een foto van het 
tafereel. Drie uur later maakte ze de eerste 
stapjes. De laatste dagen ligt ‘Bambi’ ver-
stopt achter een boom. Op de foto is het 
hertje drie uur oud.
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Modeshow als ultieme test
Vier jaar 
lang volgde 
de Rooise 
Carlijn van 
Orsouw de 
o p l e i d i n g 
Fashion & 
Design in 
Den Bosch. 
A f g e l o p e n 
week volgde 
voor haar de 
ultieme test. 
Alles wat ze 
geleerd heeft 
moest goed tot uiting komen 
in een grootse modeshow, waar 
ook andere leerlingen hun collec-
tie mochten laten zien.

In totaal stu-
deerden 32 
leerlingen ge-
lijktijdig af. 
Het was dus 
enorm hec-
tisch achter 
de coulissen. 
Daar be-
reidde Car-
lijn samen 
met o.a. 
een cho-
reograaf, 
een visa-
gist en natuurlijk 
de modellen zich voor op de show. 

Carlijn: “Het gekke is dat je 
na weken voorbereiding 
maar 2,5 minuut show 
hebt. Dat leek wel één 
seconde, zo snel was het 
voorbij. Het gaf wel een 
enorme kick dat het ge-

lukt was. Op een 
gegeven moment 
kun je niets meer 
doen, behalve ho-
pen dat er niemand 
struikelt. Vorig jaar 
ben ik ook naar deze 
show gaan kijken. Toen 
dacht ik dat me dat zelf 
nooit zou lukken. Nu is 
het toch gelukt. Ik ben er 
echt super blij mee!”
Het was enorm druk in de hal. 

F a m i l i e -
leden en 
v r i enden 
k w a m e n 
de studen-
ten onder-
s t e u n e n . 
Ook Carlijn 
had een hele 
fanclub mee-
g e n o m e n , 
w a a r o n d e r 
haar moeder. 
“Ik had er veel 
van verwacht, 
maar dat het 

zo mooi zou zijn had ik niet 
gedacht. Het is echt heel gaaf en ik 
ben supertrots dat ze het gehaald 

heeft. Ze had al-
leen maar ‘zeer 
goed’ als beoor-
deling. Voor Ger-
lon heeft ze al 
een jasje ontwor-
pen dat de ko-
mende weken 
in verschillende 
zaken komt te 
hangen.” Een 
aantal model-
len die de kle-
ding van Car-
lijn showden 
kwamen uit 

Sint-Oedenrode.  

50 jaar Rooienaar 
Op zaterdag 10 september barst 
voor de 30ste keer in opeenvol-
ging het Sara- en Abrahamfeest 
los. Deze keer met ruim 230 aan-
meldingen, een record aantal. Het 
organisatieteam – bestaande uit 
oud-leerlingen van de acht basis-
scholen in Sint-Oedenrode - is heel 
erg blij met deze enorme respons.

Het feest wordt gehouden in Cultu-
reel Centrum Mariëndael. Het nabij 
gelegen kasteel Henkenshage zal als 
sfeervolle achtergrond dienen voor het 
maken van de traditionele groeps- en 
klassenfoto’s. Ondanks een intensieve 
speurtocht zijn enkele oud-leerlingen 
nog niet gevonden. Ook zijn er geno-
digden die nog niet gereageerd heb-
ben. Alle oud-leerlingen die nog geen 

uitnodiging hebben ontvangen, kun-
nen zich nog aanmelden via de web-
site www.50jaarrooienaar.nl. Hierop 
staan de klassenfoto’s en wordt in-
formatie verstrekt over het Sara- en 
Abrahamfeest. Aanmelden! Gewoon 
even doen, het is toch leuk als echt ie-
dereen van de partij is op deze 30ste 
editie van het Sara- en Abrahamfeest.

Specialist in: 
     tuinmeubelen
          Tuindecoratie

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

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

Blaosplekkers nodigt iedereen uit voor Bierfeesten

Aankomend weekend is het feest 
op Cambiance de Kienehoef. Vrij-
dag, zaterdag en zondag staan bol 
van de activiteiten. Op de eer-
ste dag zijn het de Blaosplekkers 
die het eerste feestje gaan bou-
wen. Tijdens hun eigen bierfees-
ten, waarbij iedereen welkom is, 
wordt ook flink muziek gemaakt.

Vanaf 20.00 uur begint de blaas-
kapel zelf met een optreden. De 
reden waarom ze bij Cambiance 
de Kienehoef optreden is omdat 
het hun thuishonk is. Het hele 
jaar oefenen ze er hun nummers. 
Behalve de Blaosplekkers treden 
ook de Kneuterkapel uit Nijnsel, 
de Boemelaars uit Zijtaart, BOB uit 

Best en de Blaos en Boem band uit 
Alem op. Deze bands komen el-
kaar regelmatig tegen tijdens an-
dere optredens. Vaak nodigen ze 
elkaar uit om te komen spelen op 
verschillende feesten. Dit keer is 
het de beurt aan de Blaosplekkers 
die hun gasten met open armen 
zullen ontvangen. 

De muziek die wordt gespeeld is 
heel divers. Het wordt niet alleen 
hoempa muziek, maar ook pop, 
rock & roll en Nederlandstalig. Voor 
ieder wat wils. Het publiek hoeft 
zich dus zeker niet te vervelen. Be-
halve een goede reden om iedereen 
een keer uit te nodigen is het festijn 
ook meteen de officiële afsluiting 

van het seizoen. Het feest begint 
om 20.00 uur en zal eindigen rond 
1.00 a 2.00 uur ’s nachts. Kom dus 
gezellig langs, drink een biertje mee 
en geniet van de muziek!

Hertog Hendrikstraat 1b

 
Ook deze week 
weer scherpe 
aanbiedinge

 

Winkeldieven stelen bij Opaal

Vorige week donderdag omstreeks 
11.30 uur hebben winkeldieven 
toegeslagen bij juwelier Opaal.  Een 
Roma familie, twee mannen een 
vrouw en een jonge jongen van 
ongeveer tien jaar oud kwamen 
de winkel binnen. Op slinkse wijze 
wisten ze de eigenaresse af te lei-
den. Op camerabeelden is goed te 
zien dat het kind op aangeven van 

de vrouw een rol stalen armbanden 
steelt. Daarna stopte het kind het 
gestolen waar onder de lange rok 
van de vrouw. Binnen een paar mi-
nuten was het gebeurd, dus wees 
alert op dergelijke situaties. Het kan 
iedereen overkomen. Was u in de 
buurt van de juwelier en heeft u iets 
gezien? Neem dan contact op met 
de politie. 
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Over volle breedte uitgebouwde 
Tussenwoning met grote berging. 
Vraagprijs € 225.000 k.k. 

Koninginnelaan 5 • 5491 HA Sint-Oedenrode Tel: 0413 – 472983 
www.vandenbergmakelaardij.nl  twitter: @vdberg_makelaar 

Kom vrijblijvend kijken! 

Meer informatie over de woning vindt u op 
onze website: www.vandenbergmakelaardij.nl 
of www.funda.nl 

Merodestraat 43 

Venkel 14 

 

Over volle breedte uitgebouwde 
tussenwoning met grote berging. 
Vraagprijs € 239.000 k.k. 

Koninginnelaan 5 • 5491 HA Sint -Oedenrode Tel: 0413 – 472983 
www.vandenbergmakelaardij.nl  twitter: @vdberg_makelaar 

Kom vrijblijvend kijken! 

Meer informatie over de woning vindt u op 
onze website: www.vandenbergmakelaardij.nl 
of www.funda.nl 

 

Verrassend ruime tussenwoning 
met berging en tuin op zuiden. 
Vraagprijs € 225.000 k.k. 

Koninginnelaan 5 • 5491 HA Sint-Oedenrode Tel: 0413 – 472983 
www.vandenbergmakelaardij.nl  twitter: @vdberg_makelaar 

Kom vrijblijvend kijken! 

Meer informatie over de woning vindt u op 
onze website: www.vandenbergmakelaardij.nl 
of www.funda.nl 

Florisstraat 51 

Broks bloemen stopt met Rooise markt
Na een periode van 35 jaar stopt 
de bekende bloemenhandel Broks 
bloemen op de Rooise markt. 
Afgelopen vrijdag was de laat-
ste dag. Klanten kregen bij aan-
koop van planten of bloemen een 
plantje gratis. Dit deed Broks om 
hun klanten te bedanken voor de 
trouwe aankopen.

Christ Broks, de eigenaar, stond met 
gemengde gevoelens op de markt. 
“Aan de ene kant is het wel jam-
mer, maar aan de andere kant is het 
beter voor het bedrijf. Vroeger was 
de markt onze hoofdzaak, maar het 
is steeds meer een ondergeschoven 
kindje geworden. Dat komt omdat 
we met veel meer andere dingen 
bezig zijn die veel tijd opslokken. 
We zitten in de groothandel en le-
veren aan de retail. Dat is een be-

langrijke tak geworden”, legt Christ 
de keuze uit. Christ en het perso-
neel werden overstelpt met leuke 
reacties. “Veel mensen vinden het 

erg jammer. Er zijn er zelfs bij die al 
35 jaar iedere week bij ons bloemen 
kopen. Dat is heel bijzonder.”

Wie is de slimste mens van Rooi
Op dinsdag 12 juli opent de KBO 
haar Zomeractiviteiten met de 
spannende spelshow : Wie is de 
slimste mens van Rooi. Tijdens 
deze feestelijke middag komen er 
in een power point presentatie een 
scala van onderwerpen van vroeger 
en nu aan de orde. Zoals specifieke 
activiteiten en gebeurtenissen uit 
Sint – Oedenrode. Maar ook uit het 
hele land; Het dieren en het plan-
tenleven wordt ook niet vergeten.

Het spel wordt individueel ge-
speeld, maar ook in teamverband. 

Elk team bestaat uit 4 deelnemers. 
Waar wonen de slimste KBO’ers, in 
het Centrum, of in Olland, Nijnsel 
of in Boskant. Dus voor U allen een 
geweldige uitdaging. Daarna zorgt 
de groep Poevoe voor een  boei-
end muzikaal programma. Lekker 
een middag lachen, ongecom-
pliceerde lol. Liedjes, gedichten, 
moppen en verhalen vaak met een 
Brabants tintje. Kortom een mooi 
programma in een ongedwongen 
sfeer. Het wordt een fantastische 
middag die U niet mag missen.
In de pauze is er de huldiging van 

de Slimste Mens en 
het Slimste Team. 
Ook is er nog een 
leuk prijsje te winnen 
in de loterij. Locatie 
Grote zaal de Ont-
moeting  Odendael.   
Aanvang  14.00 uur. 
Kosten; gratis incl. 
kopje koffie of thee. 
Contactpersoon: 
Toon Hageman.
Ook niet leden zijn 
van harte welkom.          

Modelbootdemonstratie voor Rooise kinderen

Aanstaande vrijdagmorgen 8 juli 
brengt een Chinees gezelschap 
een bezoek aan de gemeente Sint-
Oedenrode. De groep bestaat uit 
meisjes en jongens in de leeftijd 
van 10 t/m 14 jaar. Om 10.00 uur 
’s morgens worden ze door de lo-
coburgemeester van den Berk ont-
vangen op het gemeentehuis.
 
Alle meisjes en jongens maken deel 
uit van de Sunjewel Boat Team 

Club uit Shanghay die is opgericht 
in 1986 en sindsdien uitgegroeid 
tot de grootste van de Chinese 
stad. Vanaf 10.30 uur tot 12.00 
uur zijn ze aanwezig op de vrijdag-
markt. Ze zullen daar vanuit een 
marktkraam Chinese producten 
aan de man proberen te brengen.
s ‘Middags vanaf 14.00 uur tot 
16.00 uur zullen de Chinezen op 
de Molenwielplas een demonstra-
tie geven met modelboten. Hierbij 

worden alle kinderen 
van groep 6,7 en 8 
van de Rooise basis-
scholen uitgenodigd 
om hier aan deel te 
nemen. Het bezoek 
aan Sint-Oedenrode 
wordt via de S&L 
Cultural Exchange 
Centre-Holland mo-
gelijk gemaakt.

sanitair & tegels

alle sanitair 
aanverwante

artikelen

cv ketels 
& onderhoud

dakwerk 
& onderhoud

loodgieterswerk 

airco-systemen

zonne-energie
systemen

nieuwbouw
& renovatie 

Industrieweg 11
5492 NG  Nijnsel

0413 472184
2250 m2 toonzaal
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FEESTWEEKEND 
CAMBIANCE DE 

KIENEHOEF 

VRIJDAG 8 JULI 2011
BIERFEESTEN 

in samenwerking met
de BLAOSPLEKKERS

met medewerking van 
de BOEMELAARS, de KNEUTERKAPEL

BOB, BLOAS & BOEM BAND
AANVANG 20.00 uur 

ZATERDAG 9 JULI 2011
SAMBA POOL PARTY

SAMBA ROOI 5 JAAR 
Vanaf 15.30 uur diverse AKTIVITEITEN 

zie programma hiernaast
 

ZONDAG 10 JULI 2011
TERRAS CONCERT

o.l.v. AD v.d. WIJDEVEN 
met medewerking van  

de NOTENKNAAUWERS en NOOTTOESTAND 
AANVANG 14.00 uur

CAMBIANCE de KIENEHOEF 
 ZWEMBADWEG 37 | 0413-472877 | www.kienehoef.nl 

Familie van der Zanden vanuit Zweden

Van A(uto)   
naar…. B(ed & breakfast)

We zijn begonnen 
met de verbouwing. 
Er staan nog een aan-
tal flinke ‘ingrepen’ op 
de rol. Als eerste  gaan 
we ramen vervangen, 
omdat we dubbel glas 
niet afdoende vinden 
voor de winter heb-
ben we besloten om 
deze te laten vervan-
gen door Noors triple 
glas.

Aan de ene kant best jammer, in onze ‘oude’ ramen zit n.l. ge-
walst glas, dit klinkt misschien als een oude Brabantse klompen-
dans maar niks is minder waar. Als je door gewalst glas kijkt is het 
net of je een borreltje teveel op hebt, het geeft als het ware een 
dronkemanseffect, dus niks voetjes van de vloer. In alle vroegte 
arriveren de bouwvakkers die het karwei moeten gaan klaren, ste-
vige potige kerels, dat mag ook wel want de ramen wegen zo’n 
slordige 90kg per stuk en het zijn er ‘n paar.

We besluiten om te beginnen met koffie, eenmaal binnen zegt het 
‘opperhoofd’ het is misschien niet onverstandig om hier en daar 
wat plastic over te leggen want het wordt een behoorlijk stoffig 
karwei. Dan beginnen meteen alle alarmbellen te rinkelen: STOF!! 
Daar moeten we niks van hebben dus alles dicht doen, afplakken, 
inpakken, afsluiten in ’n andere ruimte zetten etc. Dan kan er 
begonnen worden, in ’n mum van tijd ziet niemand nog iemand, 
met een grote schrobzaag worden de oude ramen verwijderd, 
wat overblijft zijn grote gapende gaten. Als dat maar goed komt. 
Maar jawel, na 6 dagen hard werken en veel  sjouwen hebben ze 
het karwei geklaard en is het tijd voor een gemeubileerd kopje 
koffie oftewel een kopje koffie met alles d’r op en d’r aan.

Fort satt (wordt vervolgd) 

Luch
tpo

st

Oranje vereniging neemt afscheid van twee 
bestuursleden

Op vrijdag 1 juli heeft de Oran-
jevereniging  Sint-Oedenrode op 
informele wijze afscheid genomen 
van twee van haar bestuursleden.

Harriet van Casteren en Appie van 
Liempd zijn, na zich vele jaren te 
hebben ingezet,  teruggetreden 
als bestuurslid. De rede hiervoor 
zijn wel zeer verschillend. Appie 
van Liempd, voor vele bekend als 
voormalig kastelein van café/eterij 
Den Dommel en actief organisa-

tor van vele Rooise evenementen, 
gaat samen met zijn gezin het ge-
luk zoeken in Spanje. Harriet van 
Casteren, we mogen wel zeggen 
hét gezicht van de Oranjevereni-
ging,  heeft na 15 jaar bestuurslid/
penningmeester te zijn geweest 
aangegeven meer aandacht te wil-
len geven aan haar gezin, wat een 
paar maanden geleden is uitge-
breid,  en ze gaat de studieboeken 
weer opzoeken. 
Tijdens de jaarlijkse afsluitingsbor-

rel in de prachtige tuin van gast-
heer en medebestuurslid Cees 
Olieslagers werd door voorzit-
ter Erik Huijbregts halverwege de 
avond ieders aandacht gevraagd 
om beide bestuursleden van harte 
te bedanken voor hun inzet. Ui-
teraard ging dit gepaard met een 
leuke attentie en een mooie bos 
bloemen. De voorzitter gaf aan dat 
mede door de inzet van Harriet en 
Appie ieder jaar weer een prach-
tige Koninginnedag kon worden 
georganiseerd en  dat met name 
de laatste jaren de Oranjevereni-
ging steeds weer in staat blijkt te 
zijn met nieuwe en verfrissende 
ideeën te komen.  Zo mocht ook 
de laatste koninginnedag, met de 
nostalgische kermis, weer als een 
succes worden bijgeschreven.
De Oranjevereniging maakt van 
deze gelegenheid gebruik om 
mensen op te roepen om zich als 
bestuurslid aan te melden voor de 
opengevallen bestuursfunctie bin-
nen de Oranjevereniging. U moet 
weten dat het een gezellige club 
van mensen is die plezier en daad-
kracht samen kunnen laten gaan. 
Dus wat let u! Voelt u zich geroe-
pen bel dan even naar: 
Erik Huijbregts 06 53219952.  

’t Is weer mooi in Rooi
Vrijdagmorgen 8 juli a.s. in verband met Chinees bezoek zal het ,,Senioren Orkest Dommelvolk" Onder leiding 
van P.Willems een muzikaal optreden verzorgen voor het gebouw van de Rabobank aan de Markt aanvang 
10.00 uur tot 12.00 uur. Dit alles gaat door bij goed weer. Zaterdagmiddag 9 juli a.s. bij goed weer muzikaal 
optreden door de ,,Kornuiten" uit Heeswijk - Dinther,locatie het centrum van Sint-Oedenrode aanvang 14.00 
uur tot 16.30 uur. Info: J.Klomp,tel 472241 of J.Wijn, 475639 - 06-44527575.
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Barbecue-assortiment Compleet:
·         barbecueworst
·         hamburger
·         gemarineerde schouderkarbonade of gemarineerde speklap
·         gemarineerde kipfilet

inclusief:
· barbecuesaus
. satésaus 
. zigeunersaus
· stokbrood met kruidenboter
· huzarensalade
· rauwkostsalade

Alles uit eigen keuken!
Ook hebben we nog andere mogelijkheden voor een geslaagde 
barbecue, kijk hiervoor op onze website.

Christian & Henriëtte Verheijen - Heuvel 26 - 5492AD Sint-Oedenrode - Tel. 0413 47 24 63 - www.traiteur-slagerijverheijen.nl

€10,50 per persoon 
(vanaf 4 personen)

5% korting
vanaf 20 personen

Uw barbecuespecialist!

Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, St. Oedenrode

Tel. 0413-472728

www.kluijtmans.keurslager.nl

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel!! De absolute top
Beemsterkaas 
exclusief belegen   500 gram €5,35

Kom proeven!

KAASSTUNT!
Noord-Hollandse jonge graskaas
Natuurgerijpt!   500 gram €4,25 

De lekkerste LITE kaas
Beemster LITE exclusief 25+
pittig gerijpt   500 gram €6,75

Ambachtelijke vleeswaren
Vers van het mes
Leverkaas    100 gram €0,99
Hausmacher    100 gram €1,25
Gebraden fricandeau   100 gram €1,69

Uit eigen keuken
Huzarensalade    hele kilo €4,45
Kruidenboter    100 gram €1,25

NIEUW!! 
Haaksberger Heksenkaas
Zachte kruidenroomkaas  100 gram €1,49
Betoverend lekker!!

          
    

                 
                 

Zoete galia meloen
    

per stuk
         

€ 0,99

Voor al uw BBQ partijen kunt u bij ons 
terecht voor heerlijke dagelijks vers 

gemaakte salades. 
Ook heerlijk zomerfruit mag natuurlijk niet 

ontbreken bij de BBQ. 
Daarom deze week:

Barbecueën wordt pas 
een feest als je bij 
‘landwinkel de Bever’ 
bent geweest.

De specialist in groente 
en fruit! Ambachtelijk en 
dagvers bereid, je proeft 
de kwaliteit van onze:

Huzarensalades, fruitsalades, groentesalades, 
maaltijdsalades en luxe slamixen.

Onze speciale BBQ aanbiedingen:
•  Pasta salade 100 gr. € 0,79
•  Watermeloen kg. € 0,79
•  Trostomaten kg. € 0,99
•  Verse Ananas  € 0,99

Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

Voorbereidingstips
Snij het vlees niet te dik, zodat het maar kort op de 
barbeque hoeft. Groenten, aardappelen of vis ver-
pak je in aluminiumfolie. Kip kun je eventueel voor-
garen, zodat het later nog maar hooguit 5 minuten. 
om en om hoeft. Stokjes saté kun je van tevoren eerst 
in het water leggen, zodat ze niet gaan splinteren.

Zorg dat de barbecue vlak en stevig staat. Het aanste-
ken gaat beter met aanmaakblokjes dan bijvoorbeeld 
met spiritus. Voor noodgevallen kun je een emmer zand 
klaar zetten. Brandbare kleding is natuurlijk uit den 
boze! Tevens is het goed om de kinderen en huisdie-
ren in de gaten te houden dat ze niet te dichtbij komen. 
Het spreekt ook voor zich om de as niet te snel na de 
barbecue in de vuilnisbak te gooien. Dat gaat smeulen!
Als je op kolen gaat bakken moet je de barbecue aan-
steken en even vol laten branden. Na de brand gaat 
hij smeulen. De kolen verkleuren. Ze worden grijs. 
Dat is het ideale moment om te gaan bakken. Als je 
een gasbarbecue hebt kun je sneller aan de slag. 

Bak rustig en keer het vlees regelmatig om. Het is het 
beste om een tang of spatel te gebruiken. Prik in ie-
der geval niet in het vlees! Vlees of vis wat heel lang 
nodig heeft om gaar te worden moet je aan de buiten-
rand leggen. Dan worden ze langzaam warm en ver-
branden ze niet. Het vlees dat je gaat grillen moet je 
meteen zouten tijdens het grillen of meteen erna. Nooit 
ervoor en dan laten liggen, zodat er vocht en bloed 
uit vrijkomt. Het ligt dan in zijn eigen vleesnat. Leg 
ook de pakketjes folie met inhoud niet op het heet-
ste punt. Leg ze aan de zijkant en laat ze rustig garen

 

Barbecuetips
Wat je wil gaan bakken of grillen? 

Denk daar goed over na!

Welk vlees en welke saus hoort daarbij? 
En natuurlijk moet er ook een heerlijke 

salade gekozen worden.

Een gemiddeld persoon eet 400 gram vlees/vis, 
200 gram maaltijdsalade, 100 gram sauzen, 

100 gram rauwkost en dan nog aardappelsalade, 
rijst, friet of gepofte aardappel. Dit is altijd makkelijk 

om rekening mee te houden

Recept: Cocktailsaus           
Maak deze gekruide rode saus met mierikswortel 

enkele uren van te voren en laat hem in de koelkast op 
smaak komen. Serveren bij gekookte garnalen, bij krab 

of gefrituurde oesters (andere gefrituurde vis).

1  deciliter  ketchup 
1  deciliter  chilisaus (flesje)
2  eetlepel  mierikswortel
1  eetlepel  Franse mosterd
1  eetlepel  citroensap 
1  eetlepel  witte wijn azijn
1  eetlepel  Worcestersaus
2     bosuitjes
¼  theelepel  zout
¼  theelepel  zwarte peper
Enkele  druppels  tabasco
 

Bereidingswijze:
Meng alle ingrediënten en zet de saus afgedekt in de 
koelkast. Vlak voor het gebruik nog goed omroeren.

Neem rustig de tijd !
 en geniet ervan!!

om te barbecueën

“Alles voor uw BBQ onder een dak, 
gewoon bij Albert Heijn”
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Barbecue-assortiment Compleet:
·         barbecueworst
·         hamburger
·         gemarineerde schouderkarbonade of gemarineerde speklap
·         gemarineerde kipfilet

inclusief:
· barbecuesaus
. satésaus 
. zigeunersaus
· stokbrood met kruidenboter
· huzarensalade
· rauwkostsalade

Alles uit eigen keuken!
Ook hebben we nog andere mogelijkheden voor een geslaagde 
barbecue, kijk hiervoor op onze website.

Christian & Henriëtte Verheijen - Heuvel 26 - 5492AD Sint-Oedenrode - Tel. 0413 47 24 63 - www.traiteur-slagerijverheijen.nl

€10,50 per persoon 
(vanaf 4 personen)

5% korting
vanaf 20 personen

Uw barbecuespecialist!

Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, St. Oedenrode

Tel. 0413-472728

www.kluijtmans.keurslager.nl

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel!! De absolute top
Beemsterkaas 
exclusief belegen   500 gram €5,35

Kom proeven!

KAASSTUNT!
Noord-Hollandse jonge graskaas
Natuurgerijpt!   500 gram €4,25 

De lekkerste LITE kaas
Beemster LITE exclusief 25+
pittig gerijpt   500 gram €6,75

Ambachtelijke vleeswaren
Vers van het mes
Leverkaas    100 gram €0,99
Hausmacher    100 gram €1,25
Gebraden fricandeau   100 gram €1,69

Uit eigen keuken
Huzarensalade    hele kilo €4,45
Kruidenboter    100 gram €1,25

NIEUW!! 
Haaksberger Heksenkaas
Zachte kruidenroomkaas  100 gram €1,49
Betoverend lekker!!

          
    

                 
                 

Zoete galia meloen
    

per stuk
         

€ 0,99

Voor al uw BBQ partijen kunt u bij ons 
terecht voor heerlijke dagelijks vers 

gemaakte salades. 
Ook heerlijk zomerfruit mag natuurlijk niet 

ontbreken bij de BBQ. 
Daarom deze week:

Barbecueën wordt pas 
een feest als je bij 
‘landwinkel de Bever’ 
bent geweest.

De specialist in groente 
en fruit! Ambachtelijk en 
dagvers bereid, je proeft 
de kwaliteit van onze:

Huzarensalades, fruitsalades, groentesalades, 
maaltijdsalades en luxe slamixen.

Onze speciale BBQ aanbiedingen:
•  Pasta salade 100 gr. € 0,79
•  Watermeloen kg. € 0,79
•  Trostomaten kg. € 0,99
•  Verse Ananas  € 0,99

Aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag. Boskantseweg 87, Sint-Oedenrode.

Voorbereidingstips
Snij het vlees niet te dik, zodat het maar kort op de 
barbeque hoeft. Groenten, aardappelen of vis ver-
pak je in aluminiumfolie. Kip kun je eventueel voor-
garen, zodat het later nog maar hooguit 5 minuten. 
om en om hoeft. Stokjes saté kun je van tevoren eerst 
in het water leggen, zodat ze niet gaan splinteren.

Zorg dat de barbecue vlak en stevig staat. Het aanste-
ken gaat beter met aanmaakblokjes dan bijvoorbeeld 
met spiritus. Voor noodgevallen kun je een emmer zand 
klaar zetten. Brandbare kleding is natuurlijk uit den 
boze! Tevens is het goed om de kinderen en huisdie-
ren in de gaten te houden dat ze niet te dichtbij komen. 
Het spreekt ook voor zich om de as niet te snel na de 
barbecue in de vuilnisbak te gooien. Dat gaat smeulen!
Als je op kolen gaat bakken moet je de barbecue aan-
steken en even vol laten branden. Na de brand gaat 
hij smeulen. De kolen verkleuren. Ze worden grijs. 
Dat is het ideale moment om te gaan bakken. Als je 
een gasbarbecue hebt kun je sneller aan de slag. 

Bak rustig en keer het vlees regelmatig om. Het is het 
beste om een tang of spatel te gebruiken. Prik in ie-
der geval niet in het vlees! Vlees of vis wat heel lang 
nodig heeft om gaar te worden moet je aan de buiten-
rand leggen. Dan worden ze langzaam warm en ver-
branden ze niet. Het vlees dat je gaat grillen moet je 
meteen zouten tijdens het grillen of meteen erna. Nooit 
ervoor en dan laten liggen, zodat er vocht en bloed 
uit vrijkomt. Het ligt dan in zijn eigen vleesnat. Leg 
ook de pakketjes folie met inhoud niet op het heet-
ste punt. Leg ze aan de zijkant en laat ze rustig garen

 

Barbecuetips
Wat je wil gaan bakken of grillen? 

Denk daar goed over na!

Welk vlees en welke saus hoort daarbij? 
En natuurlijk moet er ook een heerlijke 

salade gekozen worden.

Een gemiddeld persoon eet 400 gram vlees/vis, 
200 gram maaltijdsalade, 100 gram sauzen, 

100 gram rauwkost en dan nog aardappelsalade, 
rijst, friet of gepofte aardappel. Dit is altijd makkelijk 

om rekening mee te houden

Recept: Cocktailsaus           
Maak deze gekruide rode saus met mierikswortel 

enkele uren van te voren en laat hem in de koelkast op 
smaak komen. Serveren bij gekookte garnalen, bij krab 

of gefrituurde oesters (andere gefrituurde vis).

1  deciliter  ketchup 
1  deciliter  chilisaus (flesje)
2  eetlepel  mierikswortel
1  eetlepel  Franse mosterd
1  eetlepel  citroensap 
1  eetlepel  witte wijn azijn
1  eetlepel  Worcestersaus
2     bosuitjes
¼  theelepel  zout
¼  theelepel  zwarte peper
Enkele  druppels  tabasco
 

Bereidingswijze:
Meng alle ingrediënten en zet de saus afgedekt in de 
koelkast. Vlak voor het gebruik nog goed omroeren.

Neem rustig de tijd !
 en geniet ervan!!

om te barbecueën

“Alles voor uw BBQ onder een dak, 
gewoon bij Albert Heijn”
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MET VOLLE MOND....
De Mannen

Culinaire column door:
Pieter van de Kamp

Toen wij ergens rond de 18 waren 
hadden wij, zoals gebruikelijk, een 
grote vriendenschaar. Vaste kern 
vormden “De Mannen”, zoals wij 
elkaar noemden, onafscheidelijk en 
zonder uitzondering ieder weekend 
verzameld in de favoriete kroeg. 
Een beter alternatief was niet voor-
handen en ook niet nodig. We 
pendelden heen en weer tussen 
Schijndel en Sint-Oedenrode, ’n enkele keer zelfs naar Vorstenbosch (Le 
Cheval Noir), afhankelijk van waar “the action was” én waar de meiden 
waren. Er is niet veel veranderd, ook nu nog is in enkele maanden één 
bepaalde kroeg in de gratie of eruit. Natuurlijk draagt de kastelein (slim) 
z’n steentje bij, feit blijft dat de trend wordt gezet door de leiddieren 
binnen de kudde. Het volgzame publiek bepaalt verder waar ’t druk 
is of niet. Enige verschil is dat wij vroeger al om 19.00 uur aanwezig 
waren, om maar niks te missen. Van “indrinken” hadden we nog nooit 
gehoord.
Het geld dat we verdienden met vakantiewerk ging dus op in de kroeg, 
of, net als die ene keer, aan een reis naar Spanje. In een geleende Tran-
sit-bus ging de tocht via de Belgische grens -1e stop bij d’n estaminet 
– verder over de Route Nationale langs oneindig durende landschap-
pen. Een dorpsgenoot met avonturier-aspiraties werd ter hoogte van 
Clermont Ferrand gedropt om zo zijn reis al liftend naar Teheran te 
volbrengen. Dicht bij de Spaanse grens begon één van ons de naam van 
Franco te scanderen, waardoor wij met z’n allen op hem doken en hem 
met gemene wurggrepen het zwijgen oplegden. Uiteindelijk zijn we in 
de buurt van Lloret van drie campings geschopt, natuurlijk allemaal met 
van die keurige gezinnen etc., tot we ver van de zondige kust werden 
gedoogd op een terrein met een kippenhok en hooguit tien krakkemik-
kige tenten. (de haan begon ’s nachts om 4.00 uur te kraaien, waarna 
één van ons het hok binnensloop en het dier molesteerde, althans dat 
dachten we, want klaarblijkelijk was ie om ’n uur of zes weer bij be-
wustzijn). We hadden inmiddels wel begrepen dat we door toedoen 
van die brave Nederlanders op de zwarte lijst van de Costa-campings 
waren geplaatst. Een stel knappe en leuke Ierse jongedames zorgde 
ervoor dat onze baldadigheid plaats maakte voor romantische uitstapjes 
en zwoele nachten op het strand. Op de weg terug namen we ’n paar 
Engelse hippiemeiden mee, die volgens ons ook al dagen geen douche 
hadden gezien, maar bij wie ’n paar slecht-bedeelden van ons alsnog 
aan hun trekken kwamen. Berooid en getooid als een stel vagebonden 
arriveerden we in Nederland en troffen elkaar ’s avonds weer (met ge-
leend geld) in de kroeg. We zouden ’t nooit leren……..

Paëlla (4 pers.)

4 voorgebakken drumsticks, 20 gamba’s
1 chorizo-worst, 1 kg mosselen
 2 rode, gegrilde paprika’s
1 kopje extra fijne doperwtjes
1 grote ui, 2 tenen knoflook, beide gesnipperd
2 volle mokken paëllarijst, 1 liter kippenbouillon
½ eetlepel saffraandraadjes

Week de saffraan in 2 lepels heet water. Bak de chorizo licht uit en 
braad in het vet de drumsticks nog wat. Kook de mosselen kort in 
wat witte wijn, zet apart. Fruit de ui, knoflook en paprika in een paël-
lapan of wok in ruim olijfolie. Voeg de rijst toe en laat even glanzend 
worden in de olie. Dan de saffraan met het water erbij en vervolgens 
beetje bij beetje de bouillon tot de rijst beetgaar is en alle bouillon is 
opgenomen.  Doe er 5 minuten voor tijd de doperwtjes bij. Bak op het 
laatst de gamba’s kort in de chorizo-olie en warm de worst en kip er 
nog even in op. Leg alle ingrediënten in de pan op de rijst. De paëlla 
kan uitgebreid worden met inktvis, langoustines en konijn.
Ik heb niet zoveel met die houtbossige Rioja, dus liever iets rood zon-
der hout uit bijv. de Rias Baixas, heerlijke wijnen van diezelfde tem-
pranillodruif.
Voor goede paëllarijst moet u (helaas) vaak in de groothandel zijn, 
’t is niet anders.

B&B ‘de Bimd Hoeve’

Met het hele gezin de schouders eronder

Wat veel mensen niet weten is dat 
er in Rooi tientallen Bed & Break-
fast locaties zijn. Eentje daarvan 
is gevestigd aan de Ollandseweg. 
Waar vroeger een oude en ver-
vallen boerderij stond is nu een 
prachtige nieuwe boerderij ver-
rezen; de Bimd Hoeve. Hoewel 
het nog niet helemaal af is, biedt 
familie van Gorkum de moge-
lijkheid tot overnachten en daar 
wordt binnen korte tijd al gretig 
gebruik van gemaakt.

Johan en Anja van Gorkum heb-
ben vier kinderen. De oudste, Kim, 
heeft als voornemen om later de 
Bed & Breakfast te runnen. Tot 
op heden zetten ze er met zijn al-
len de schouders onder om het de 

gasten naar hun zin te maken. Sa-
men schoonmaken, de tuin doen 
en het ontbijt klaarmaken. Het zijn 
voordelen van een groot gezin. Ie-
dereen helpt mee aan het afbou-
wen van het project. De boerderij, 
waar ze straks zelf gaan wonen en 
waar de ontvangstruimte plus vier 
hotelkamers zullen komen, is na-
melijk nog niet klaar. Ondertussen 
wonen ze al even in een woon-
unit ernaast. Vorig jaar maart is de 
bouw officieel begonnen, terwijl 
de plannen 4,5 jaar geleden vrijwel 
rond waren. Een paar weken terug 
logeerden de eerste gasten op de 
Bimd Hoeve, die nu al goed is voor 
een vijf tulpen klassering. 
Drie studio’s zijn op en top inge-
richt. Het voordeel van de Bimd 

Hoeve is dat het omgeven is door 
een prachtig landschap. Er zijn 
genoeg doelgroepen die snakken 
naar mooie natuur en naar de rust 
die daar onlosmakelijk aan verbon-
den is. Zakenmensen, maar ook 
ouderen kiezen een dergelijke lo-
catie bewust uit. Via internet is de 
Ollandse Bed & Breakfast steeds 
beter te vinden. De site wordt 
beetje bij beetje verfraaid en ook 
collega’s sturen gasten door naar 
familie van Gorkum als ze zelf vol 
zitten. De komende zomer staan al 
een aantal boekingen vast, maar 
dat wordt steeds meer als ook 
de marketing nog beter op gang 
komt. Er is al veel contact met be-
drijven in de regio die regelmatig 
werknemers of gasten laten ver-
blijven op de grote ‘boerderij’. An-
dere bezoekers steken elkaar aan. 
“Je kunt hier zo heerlijk wandelen 
en fietsen” en “Ik ben heerlijk 
uitgerust” zijn veel gehoorde kre-
ten”. Ze vertellen hun ervaringen 
door aan anderen die dan ook de 
stap naar de Ollandseweg wagen.
De bezoekers hebben een eigen 
ingang, een terras, eigen sanitair, 
een goede parkeergelegenheid en 
een rookmelder. Allemaal punten 
die er aan mee werken dat de Bed 
& Breakfast een vijf tulpen locatie 
is. Ondertussen is het hele gezin 
volop bezig om alles af te ronden 
en verder te verfraaien. Dat zal ze 
zeker lukken. www.bimdhoeve.nl

Briljant orgelconcert in de Martinuskerk
Het was het derde orgelconcert in 
de Martinuskerk in dit jubileum-
jaar dat zaterdag 2 juli om half 
vier begon. Leo Spoor was uit-
genodigd om het monumentaal 
Smitsorgel te bespelen.

Leo Spoor werd in 1945 in Am-
sterdam geboren en studeerde 
piano en orgel bij Evert Haak en 
Jan Scholten. Later studeerde hij 
aan het Nederlands Instituut voor 
Katholieke Kerkmuziek te Utrecht 
waar hij zijn diploma’s voor orgel, 
piano, kerkmuziek en koordirectie 
behaalde.

Als organist-dirigent is hij ver-
bonden aan de St. Servatiuskerk 
te Schijndel. Op zijn orgelmenu 
stond: “Offertoire sur les Grands 
jeux” van Fr. Couperin, “Fantasia 
super: “Valet will ich dir geben” 
van J.S. Bach, “Ciacona in d” van 
J. Pachelbel, “Concerto No: 2 in G 
Minor”  van M. Camidge, “Prelu-
de op. 31, nr. 2” van Ch. Valentin 
Alkan, “Arabesque” van L. Vier-
ne, “Carillon” ook van L. Vierne. 
Om half vijf was het concert afge-
lopen en het was weer eens mooi 
geweest. 

Zomerconcert Smitsorgel Rooi
Op zaterdagmiddag 9 juli aan-
staande vindt het tweede orgel-
concert plaats in de reeks van de 
concerten op de zaterdagen in juli 
en augustus. De Stichting Smits-
orgel H. Martinus (Centrum) Sint-
Oedenrode, is verantwoordelijk 
voor de organisatie. Het monu-
mentale Smitsorgel (1839) wordt 
deze zaterdag  bespeeld door 
Piet Groenendijk. Hij vervangt de 
plaatselijke huisarts Axel Wenstedt 
die vanwege zijn werkzaamheden 
verhinderd is. 

Piet Groenendijk is naast docent 
sinds 1976 ook vanaf 2000 actief 
medewerker ICT aan het Rotter-
dams Conservatorium. Hiertoe be-
hoort het ontwikkelen van oefen- 
en tentamenmateriaal voor gebruik 
op de computer en het beheer van 
de digitale leeromgeving. Tevens 
maakt hij deel uit van de examen-
commissie orgel van het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag. Was 
actief als organist en klavecinist, ook 

als basso continuo speler bij diverse 
koren en ensembles in binnen- en 
buitenland. Daarna is hij zich meer 
gaan concentreren op compositie. 
Sedert begin 2006 heeft hij het or-
gelspelen weer opgepakt. Hij is de 
bespeler van het Vollebregt-orgel 
(1854) van de Sint-Genovevakerk 
te Breugel en geen onbekende op 
het Smitsorgel waar hij bij regel-
maat de vervanger is.  
Het programma op deze zaterdag 
bestaat uit werken van Louis N. 
Clérambault, César A. Franck, Jo-
seph Bonnet, Johann Seb. Bach en 
Jehan Alain. De muziekstukken zal 
hij zelf kort toe lichten voorafgaand 
aan het concert.
Het concert vindt plaats in de H. 
Martinuskerk aan het Kerkplein 
in Sint-Oedenrode en begint om 
15.30 uur. Het is gratis toeganke-
lijk. Na afloop (± 16.30 uur) is het 
mogelijk, om ter ondersteuning in 
de kosten van het orgel, een gift te 
doen in een mandje bij de uitgang 
van de kerk.

autoschade & cleaning

Tel +31641509755
E-mail  jwbotti@hotmail.com

E v e r s e s t r a a t  4 7 j   
5 4 91 S R  S i n t - O e d e n r o d e

Glaswas en Schoonmaakservice
voor particulieren en bedrijven

Eerschotsestraat 94
5491AD St Oedenrode

0413-477485
www.leanschoonmaak.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

AUTOMONTEUR
WIE KOMT ONS TEAM VERSTERKEN?

We zijn op zoek naar een volwaardige, jonge en 
dynamische automonteur die APK keuringsbevoegd is. 

Heb jij interesse om bij ons te komen werken? 

Neem dan contact op met:

Autobedrijf Peter Opheij
Handelsweg 6-A

5492 NL  Sint-Oedenrode
tel: 0413 479440

www.peteropheij.nl

www.peteropheij.nl

ESSO BONGERS

Shopmedewerker m/v
Voor ons tankstation in Sint-Oedenrode hebben we 

plaats voor een medewerker m/v voor 12 uur per week.

Zijn/haar taken zullen bestaan uit het bijhouden van de 
Esso shop en kassadiensten. 

Daarnaast invallen bij ziekte en/of vakantie. 
Zowel door de week, als in de weekenden. 

Vereisten: 
Commercieel inzicht wat betreft bovengenoemde taken. 

Niet leeftijd gebonden.

Stuur uw sollicitatie naar: 

Esso Bongers B.V. 
Schijndelseweg 19

5491 TA  Sint-Oedenrode 
tel: 0413-478709

Personeel

TE KOOP 
blauwe bessen 
(ook zelfpluk) 

GEVRAAGD: 

VAKANTIEWERKERS 
(M/V) (vanaf 13 jaar) 
voor het plukken van 

blauwe bessen 

Aanmelden op: 
www.gezondblauw.nl 

VOF 't Kampke 
 Vernhout 10  

St-Oedenrode 
 inl. 0413-479614 

mob. 06-22507940 

Nieuw in Sint-Oedenrode:

Auto Christiano

Echt voordeel haal je bij de echte specialist

Auto Christiano weet alles van au-
to’s. U kunt met een gerust hart bij 
de garage aankloppen. Wat voor 
merk u ook heeft. De specialisatie 
van het twintig jaar oude bedrijf 
ligt bij de merken Fiat, Lancia, 
Alfa Romeo, Maserati, Ferrari enz. 
Zowel nieuwe als oude modellen. 
Auto Christiano is een officieel 
Magneti Marelli Checkstar punt 
en dat biedt heel veel voordelen. 

Leden van het Checkstar service 
network, waartoe Auto Christiano 
behoort, kunnen originele onder-
delen leveren tegen de meest gun-
stige prijzen. Eigenaar Christian 
Foederer: “De originele onderde-
len zijn zelfs nog goedkoper dan 
de imitatie producten. Bij som-
mige producten scheelt het heel 
erg veel zelfs. Daarnaast geven wij 

op alle onderdelen ook nog eens 
10% korting. Ook op andere mer-
ken. Omdat we gespecialiseerd 
zijn, zijn we ook nog eens een stuk 
sneller.” Het bedrijf aan de Alfred 
Nobelstraat 6 in Sint-Oedenrode 
heeft de allerbeste apparatuur om 
bijvoorbeeld auto’s van verschil-
lende merken uit te lezen. 
Behalve personenauto’s neemt 
Auto Christiano ook bedrijfswa-
gens onder handen. Mede door 
die 10% extra korting worden 
bedrijven extra bevoordeeld. 
“Vanuit heel Nederland, België en 
Duitsland komen er klanten met 
bijvoorbeeld rally- en raceauto’s. 
We hebben ook daarin een hele 
goede naam opgebouwd”, al-
dus Foederer. Auto Christiano is 
dus een specifieke specialist. Al-
tijd goedkoper en beter als een 

dealer of universele garage. Dus 
u weet het, u bent veel beter af 
bij een echte specialist. Wanneer 
u op zoek bent naar een speci-
fieke auto (nieuw of gebruikt), 
kan Auto Christiano u verder hel-
pen. Ze hebben de juiste contac-
ten en de juiste expertise om u 
te begeleiden in de aankoop van 
een nieuwe auto. Ook heeft Auto 
Christiano de Elaborazioni tuning-
lijn van Magneti Marelli voor Fiat 
500, Panda, Ford Ka, Mini, Pinto 
enz. (zie foto, de Fiat 500)
Auto Christiano is ook drie avon-
den per week open, namelijk op 
maandag, dinsdag en donderdag 
van 19.00 tot 21.00 uur.
Auto Christiano,
 Alfred Nobelstraat 6, 5491 DB Sint-
Oedenrode, tel: 0413-479104,
 www.autochristiano.nl

Meld uw 
vacature aan

 
www.mooirooi.nl

Gevraagd per direct 

full-time 
medewerker m/v 

magazijn

part-time 
medewerker m/v 

kantoor
info:

VSA Totaal 
Alfred Nobelstraat 3a 

5491 DB  Sint-Oedenrode 
T 0413-479005 

E info@hco-products.nl
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U spreekt eigenlijk best wel goed Nederlands

Een compliment met een paar stekels. Bij eigenlijk  hoor je een soort 
verrassing: het is onverwacht. Best wel geeft, onbedoeld maar toch, 
een oordeel: een zesje, meer niet. Veel mensen denken oprecht dat 
Nederlands zo ongeveer de moeilijkste taal van de wereld is. Toege-
geven, het is niet gemakkelijk, zoals geen enkele taal gemakkelijk is 
als je begint bij nul. Zeker vanuit een totaal onherkenbare taal, zeg 
Chinees. 

Elke taal heeft zo haar eigenaardigheden. Een moeilijkheid in het Ne-
derlands zijn de lidwoorden. Er is geen regel die zegt wanneer iets 
een de- of een het-woord is. Verkleinwoorden, dat zijn altijd het-
woorden. En verder? Statistisch gezien zijn drie op de vier woorden 
de-woorden. Maar ja, welke zijn dat dan precies? Als je moedermelk 
niet-Nederlands was, dan moet je dat gewoon van buiten leren.  Aan 
lidwoorden zitten ook aanwijzende voornaamwoorden vast.  ‘Zij zit 
aan dit tafel te lezen deze boek.’ Klinkt volkomen logisch als je niet 
weet dat  deze  bij  de  en  dit  bij  het  hoort. Over de zinsvolgorde 
hebben we het nog maar even niet.
Heel moeilijk zijn ook de korte en lange klanken. Veel talen hebben 
maar één klank voor hun klinkers, die alleen ietsje langer wordt als de 
klemtoon erop ligt. Het blijkt voor anderstaligen uitermate lastig om 
het verschil tussen man en maan, bek en beek, bos en boos te hóren, 
laat staan te schrijven.  ‘Die mannen zijn zo dronken dat ze twee ma-
nen zien.’ Ja, maar de  aa  in maan is toch de lange klank. Waarom 
moet dat dan ineens met één  a? Omdat wij in het Nederlands een 
stomme e  hebben, die alles op zijn kop zet.  Een lange klank gevolgd 
door één medeklinker en een uitgang op -e-  schrijf je met één letter. 
Dit heeft nog meer gevolgen. Als je man in het meervoud zet, kun 
je er niet zomaar 
-en  achter plakken. Nee, die mannen vragen een extra n om ze kort 
te houden -althans hun klank. 
Het allermoeilijkste in alle talen is het idioom. Ook al ken je de beteke-
nis van appel, vallen, ver en boom, dat wil nog niet zeggen dat je de 
betekenis van het spreekwoord kent. Hetzelfde geldt voor woordjes 
als eigenlijk en best wel. Een anderstalige die de ondertonen van de 
titel boven dit stukje begrijpt, kan waarlijk zeggen dat hij of zij niet best 
maar heel wel Nederlands spreekt.  Een Nederlander trouwens ook.

Mia van Boxtel

Taalzaken...

Modern weefwerk in de bibliotheek

Vanaf vrijdag 1 juli tot en met 13 
augustus 2011 stelt Weefkring 
Tegendraads hun moderne weef-
werk tentoon in de bibliotheek in 
Sint-Oedenrode. Deze keer is het 
thema: Blauw-Blauw. Kleine weef-
seltjes, gevat in cementtegels.

Weefkring Tegendraads bestaat 
al 30 jaar en is begonnen met 20  

leden uit Sint-Oedenrode en om-
geving. Er zijn nu nog 16 actieve 
leden, die maandelijks een bijeen-
komst hebben bij één van de leden 
thuis om elkaar te “informeren, in-
spireren en instrueren”, zoals in de 
oprichtingsnotulen staat.

Hechte groep
De weefkring bestaat uit een hechte 
groep weefsters, die regelmatig hun 
werk tentoonstellen. In Sint-Oeden-
rode zal dit de vierde keer worden: 
één maal eerder in Mariëndaal en 
drie maal in de bibliotheek. 
De dames weven naast thema-
werkstukken ook gebruiksartike-
len, zoals sjaals, tafelkleden, jasjes, 
vloerkleden en noem maar op. 
Eenmaal per jaar hebben ze een 

dag, dat ze met elkaar wol of zij-
de verven, vilten, spinnen of een 
nieuwe techniek leren. 
Nieuwe leden zijn van harte wel-
kom, ook als het weven nog ge-
leerd moet worden. Ze geven geen 
les, maar helpen iedereen graag op 
weg om dit oude ambacht te gaan 
doen.

Activiteit Tentoonstelling Weef-
kring Tegendraads Bibliotheek 
Sint-Oedenrode
Datum 1 juli t/m 13 augustus 2011
Entree gratis
Openingstijden maandag en vrij-
dag 14.00-20.00 uur 
dinsdag, woensdag en donderdag 
14.00-17.30 uur
zaterdag 10.00-13.00 uur 

Expositie van Chiel Vermaat geopend

Foto: Cor van Oorschot

Zondag 3 juli om 15.00 uur werd 
de expositie van Chiel Vermaat 
geopend door Riet Meijs, voorzit-
ter van het Roois Kultuur Kontakt 
en Richard de Visser, voorzitter 
van de Heemkunde kring Sint Oe-
denrode,  “De Oude Vrijheid”.

Meer dan twintig beelden zijn nu 
geëxposeerd in deze prachtige 

kruidentuin, onderhouden door 
Jan Gottenbosch van het Heem. 
Tijdens de opening speelde Jeroen 
van Riel op zijn klarinet mooie 
muziek die paste bij deze zonnige 

opening. Op de achtergrond was 
de speaker hoorbaar van de om-
roeper van de Ronde van Rooi.

Chiel Vermaat maakt ‘aaibare 
kunst’ uit serpentine, albast, ver-
diet en arduin. “Serpentine is een 
steensoort die bij mij past”, zei 
Chiel. Het is sowieso de meest 
gebruikte steensoort. Hij ge-
bruikt puur handgereedschap om 
de steen te bewerken, zoals een 
schrijver het papier gebruikt en 
een schilder zijn doek. De beelden 
van Chiel zijn meteen herkenbaar, 
de steen blijft eigenlijk steen, maar 
door Chiels beeldhouwtechniek 
wordt deze steen toch omgevormd 

tot een kunstobject.

De vormgeving van het kunstob-
ject ontstaat tijdens het hakken 
en elke steen heeft zo zijn eigen 
geheimen, verborgenheden en 
eigenaardigheden en door de ver-
binding en de techniek ontstaat er 
werkende weg iets. Je kan ook nu 
een kunstwerk van hem winnen, 
door het invullen van een briefje 
en dit in de bus doen, achter in 
het oude bakhuis. Openingstijden 
van de kruidentuin, zijn die van het 
VVV. Sinds kort ook op de woens-
dagmiddag. Tentoonstelling duurt 
t/m 21 augustus.

Deze week in Vak Apart: 
Yvonne van Roosmalen

Welke studie volg je?
“Ik volg de Associate degree 
melkveehouderij. Dat is een 
verkorte HBO opleiding van 2 
jaar. Ik kan deze in 1 jaar doen 
omdat ik van de MAS af kom.”

Waar volg je de studie?
“Ik volg de studie in Leeuwar-
den, omdat de opleiding alleen 
daar speciaal gericht is op de 
melkveehouderij.”

Kun je uitleggen wat de studie 
precies inhoudt?
“Deze opleiding gaat veel die-
per in op allerhande zaken in de 
melkveehouderij.  Zo leer je hier 
veel meer over veevoeding, koe 
gezondheid en de boekhou-
ding. Ook leer je veel over het 
managen en het zelf runnen van 
een bedrijf.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“Je bent de hele tijd met je 
vak bezig, en alles wat je krijgt 
kun je goed thuisbrengen in de 
praktijk. Vooral het managen 

van een bedrijf en het vak koe 
gezondheid vind ik leuke onder-
werpen”

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Na deze studie kan ik ervoor 
kiezen om verder te studeren en 
alsnog de hele HBO opleiding af 
te maken. Of ik ga werken en 
dan het liefst op een melkvee-
bedrijf. Maar dat zie ik nog wel, 
eerst maar eens deze AD afma-
ken.”

DeMooiRooiKrant wenst Yvonne 
veel succes in de toekomst!

Wil je ook in deze rubriek 
staan? Meld je dan nu aan via: 
redactie@demooirooikrant.nl

Kinderen BSO Springclub en Dommelclub 
organiseren Fancy Fair
De afgelopen weken zijn de kin-
deren van BSO Springclub en BSO 
Dommelclub (kinderopvang Hu-
manitas) druk bezig geweest met 
het organiseren van een Fancy Fair. 
De kinderen hebben flink gewerkt 
aan allerlei mooie werkjes die ze 
gaan verkopen op de Fancy Fair.

De gehele opbrengst gaat naar 
stichting Doe een wens. Dit goede 
doel hebben de kinderen met el-
kaar gekozen. Op de Fancy fair is 

veel te beleven: De meisjes kun-
nen hun haren in laten vlechten, er 
zijn kraampjes met mooie spullen, 
de kinderen kunnen geschminkt 
worden en er zijn volop activitei-
ten. De entree is gratis, voor de 
activiteiten, de werkjes en veel lek-
kers vragen de kinderen een klein 
prijsje. Kom dus alle een bezoekje 
brengen aan onze Fancy Fair voor 
stichting Doe een wens! Wat: 
Fancy Fair. Wanneer: zaterdag 9 
juli. Waar: Schoolplein van open-

bare basisschool de Springplank. 
Bij slecht weer in de aula. Tijd: van 
10:00 tot 12:00. Dank aan deze 
sponsoren die de Fancy Fair mo-
gelijk hebben gemaakt: Cafetaria 
de Mert, Restaurant de Pelgrim 
Mariahout, Compagne advies CA, 
De Mooirooi krant, Latijnhouwers 
Tegelwerken. 
Graag tot 9 juli! De kinderen van 
BSO de Springclub en BSO Dom-
meltoren.
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Zaterdag 9 juli:
Het officiele openingsfeest van 

grand café & partycentrum

De Vriendschap
Met optredens van ‘The Right Choice ‘

En van coverband ‘You & Me’
Aanvang: 20.00-02.00 uur

Voor iedereen gratis toegankelijk!

Grand café & partycentrum 
De vriendschap, 

voor al uw feesten en partijen!
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492 EE Sint Oedenrode (Boskant)
0413 - 472572

Geweldig project: Windkracht 6
Windkracht 6 is een interessant 
muziekproject wat de afgelopen 6 
weken heeft plaatsgevonden op de 
deelnemende basisscholen binnen 
Sint-Oedenrode. De kinderen van 
groep 5 en 6 hebben kennis mogen 
maken met alle instrumenten van de 
Harmonie en Fanfare. NJA en Har-
monie Nijnsel hebben in samenwer-
king met MIK dit project uitgevoerd. 
Jan Buil heeft de muzieklessen op 
de basisschool gegeven met onder-
steuning van orkestleden.  

Afgelopen vrijdag 1 juli heeft de 
afsluiting plaatsgevonden van dit 
mooie project. Door middel van 
een gelegenheidsorkest hebben 
de kinderen hun geleerde liedjes 
ten gehore kunnen brengen. Dit 
orkest is gevormd door het sa-
menvoegen van het opleidingsor-
kest van NJA en het opleidings-
orkest van Harmonie Nijnsel. De 
hele avond stond in het teken van 
blaasmuziek. De kinderen gingen 

door middel van een muziekquiz 
op zoek naar instrumenten, waar-
bij ze de kans kregen om alles uit 
te proberen. Het hele project was 
een groot succes! Voor meer in-
formatie over het project en de 

verenigingen kunt u contact opne-
men met: 
Ingrid van Kasteren. 
(tel: 0413-474896) 
of Anne van Beljouw 
(0413-354765)

Jaarafsluiting Harmonie Nijnsel
Afgelopen zondag 3 juli heeft de 
jaarafsluiting van Harmonie Nijnsel 
plaatsgevonden. Dit is een jaarlijks 
terugkerende activiteit van de har-
monie. Onder genot van een lekker 
drankje en het heerlijke weer heb-
ben alle orkesten zich van hun beste 
kant laten horen. Tevens  stond deze 
dag in het teken van onze jubilaris: 
Miranda vd Ven. Miranda is afge-
lopen zondag gehuldigd, omdat ze 
dit jaar 25 jaar lid is van onze vereni-
ging. Hier zijn we blij mee! Het was 
een erg leuke dag, met veel ouders, 
opa’s en oma’s!

Te kleine koelkast 
voor je feestje?

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

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Duitse avond 

“Altijd gez
ellig zeg

gen ze” 

Zaterdag 9 juli 
vanaf 20.00 uur

Komende zaterdag veel plezier,
met Duitse worst en pullen bier!
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Jubileumeditie Zevensprong dinsdag van start

Een koninklijk feest voor kinderen van groep 3 en 4

Dinsdag 12 juli start de 25e editie 
van de Zevensprong, de Rooise 
kindervakantieweek voor alle kin-
deren uit groep 3 en 4 van het 
basis- en speciaal onderwijs. De 
kerngroep is al sinds september 
vorig jaar druk met het organise-
ren van deze speciale jubileumedi-
tie. En vanaf dinsdag staan er ook 
ruim 50 vrijwilligers klaar om de 
kinderen iedere dag te begeleiden 
en een onvergetelijke week te be-
zorgen.

Nieuwe polo’s
Bij een feestelijke editie horen na-
tuurlijk ook nieuwe polo’s. TVE 
Sport en Tapperij en Eeterij d’n 
Dommel hebben er gezamenlijk 
voor gezorgd dat de kerngroep er 
dit jaar weer goed en herkenbaar 
uitziet in mooie paarse poloshirts. 
Ilse van de Sande van TVE Sport: 
"Heel veel succes met jullie goede 
initiatief wederom. Dat het maar 
weer een geslaagde week mag 
worden voor iedereen." Wijnald 
Koolen van d’n Dommel vult aan: 
“Wij dragen het jeugd- en jonge-
renwerk in Sint-Oedenrode een 
warm hart toe. Daarom zetten 
we ons ook met veel plezier in om 
bij te dragen aan een succesvolle 
week voor ruim 300 Rooise kinde-

ren.” Voorzitter Martin van Has-
tenberg: "De nieuwe poloshirts 
zien er geweldig uit, we zullen tij-
dens deze week heel herkenbaar 
zijn. Het is fantastisch om te zien 
dat d'n Dommel en TVE Sport ons 
op deze manier ondersteunen."

Programma
Dinsdagochtend gaat de Zeven-
sprong om 9.30 uur van start bij 
manege de Pijnhorst. Na een fees-
telijke opening starten de kinderen 
met een spel- en knutselcircuit. Na 
de lunch gaan de kinderen begin-
nen met het voorbereiden van een 
circusvoorstelling die zij ’s avonds 
opvoeren voor alle ouders, opa’s, 
oma’s, broertjes en zusjes. Wilt u 
komen kijken? Zorg dan dat u ui-
terlijk om 18.00 aanwezig bent bij 
de manege. Kom zoveel mogelijk 
met de fiets, want het belooft erg 
druk te worden. Woensdag is het 
tijd voor een heuse Zeskamp bij de 
manege waarbij een spectaculair 
klimkanon, een levende sjoelbak 
en een reuzeglijbaan natuurlijk 
niet ontbreken. Ook staat er een 
speurtocht op het programma, ge-
heel in het thema, een koninklijk 
feest. 

Donderdag vindt de traditionele 

busreis plaats... Waar we naar toe 
gaan, blijft nog even geheim. Snel 
weten waar de bus de kinderen 
naar toe heeft gebracht, kijk dan 
op twitter, www.twitter.com/Ze-
vensprongRooi. Vrijdag starten de 
kinderen vanaf de Odaschool met 
een vossenjacht door het centrum, 
’s middags zijn er diverse leuke 
optredens en na de prijsuitreiking 
vindt een grandioze afsluiting 
plaats. Iedereen mag hierbij aan-
wezig zijn. U bent vanaf 15.30 uur 
van harte welkom op de speel-
plaats van de Odaschool.

 
Feestavond
Voor de kerngroep en de vrijwilli-
gers start de Zevensprong maan-
dag al. Na de voorbereidingen 
overdag vindt er ’s avonds een 
feest plaats in en gesponsord door 
Tapperij en eeterij d’n Dommel. 
Deze avond is bedoeld om alle 
vrijwilligers bij voorbaat te bedan-
ken, maar ook de onderlinge ken-
nismaking staat tijdens deze avond 
centraal. 
Iedereen is welkom om gedurende 
de week een kijkje te komen ne-
men. Ook kunt u de Zevensprong 
volgen via twitter of 
www.zeven-sprong.nl.

De kerngroep gekleed in de nieuwe poloshirts gesponsord door TVE Sport en d’n Dommel)

‘A minute to win it’ brengt buren tot ontspannen 
samenzijn

30 jaar inmiddels bestaat ‘De Neij 
Buurt’ uit Olland. Het echte neije 
is er inmiddels wel vanaf, maar 
zo zal de buurt altijd wel blijven 
heten. Afgelopen zondag was het 
feest. Ruim 130 buren hadden ge-

hoor gegeven aan de oproep om 
mee te doen.

Het programma bestond dan ook 
uit diverse spannende spelen, af-
komstig uit het televisieprogram-

ma ‘A minute to win it’. Het bleek 
nog niet zo eenvoudig om binnen 
één minuut met een stokje acht 
schroeven op elkaar te stapelen. 
Gelukkig maar dat de regels voor 
de kinderen iets soepeler waren. 
Vier schroeven was voor hen nog 
wel te doen. Haal maar eens een 
muntje uit elk been van een panty, 
terwijl beide handen in de panty 
steken en de ene hand, de andere 
niet mag helpen. 

Aangemoedigd door het eigen 
team leidde dit tot de gekste 
kapriolen. De teamspirit was dui-
delijk aanwezig. Aan het einde 
van de rit bleek het team van Ria 
Lueb de beste totaalscore te heb-
ben behaald en de groep van Rob 
Brouwers de beste score onder de 
kinderen. Gemoedelijk kletsten de 
buren nog een aantal uurtjes bij 
onder het genot van een gratis zak 
friet en een drankje.

De Scharrelslager
Nieuwstraat 34
5691 AD
Son en Breugel
0499-471225
www.slagerijroyackers.nl 

U leeft bewust, u eet bewust, kies dan voor:
Een (h)eerlijk stukje scharrelvlees of scharrelkip.

Wij verkopen uitsluitend een verantwoord, kwalitatief 
goed, gezond en ook nog eens een diervriendelijk stuk-

je vlees. Zonder antibiotica en groei bevorderaars!!!
Wij onderscheiden ons met Zuiver Nederlands scharrelvlees 

en onze kip is afkomstig van poulet Yvonne uit Frankrijk.

Slagerij Royackers is een gecertificeerde verkoper van zuiver 
Nederlands scharrelvlees en waarborgt hiermee dierenwelzijn en 
gezondheid. En dat wordt streng gecontroleerd door Producert. 

Deze instantie controleert; de boeren, leveranciers en verkopen van 
scharrelvlees. Samengevat zijn er vier basiseisen waar scharrelvlees 
aan moet voldoen. Het welzijn van de dieren staat altijd voorop, ze 

hebben ruim voldoende ruimte om binnen en buiten te kunnen leven, 
jonge dieren worden niet bij hun moeder weggehaald en alle 

ingrepen gebeuren zonder verdoving.
De veiligheid van het vlees wordt gegarandeerd. Zo zijn er geen 

antibiotica en groeibevorderaars toegevoegd aan het voer van onze 
dieren. Hierdoor kunnen wij u verzekeren dat u dat ook niet binnen 
krijgt door het eten van ons scharrelvlees. Ondanks de vele eisen 
is het vlees betaalbaar gebleven, steeds meer mensen ervaren de 
smaak en kwaliteit van scharrelvlees. Ervaar en proef het zelf!!

Bezoek onze winkel eens in het centrum van Son en Breugel, 
schuin tegenover de kerk.

De Scharrelslager,  Nieuwstraat 34,  Son en Breugel, 

Telefoon: 0499-471225, www.slagerijroyackers.nl, 
openingstijden: di t/m vrij van 8.30 tot 18.00 uur en 
zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur

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

Plannen om uw woning 
te verkopen!!
neem dan contact met ons op 
voor gratis waardebepaling

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

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

KEUKENS VOOR ELK BUDGET!
KIJK OP WWW.HUYBERTS-KEUKENS.NL

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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Roois Gemengd Koor zingt grenze(n)loos

“En nou mogen we niet klappen?”

Het Roois Gemengd Koor zong 
afgelopen zondag tijdens het zo-
merconcert letterlijk en figuurlijk 
grenze(n)loos. Dit was het eerste 
concert van het koor onder de 
deskundige leiding van een nieu-
we dirigent, Ad Vergouwen. Een 
dirigent met een sterk klassieke 
inslag. Toch was dit keer, met het 
oog op de zomer, bewust gekozen 
voor een lichtvoetige uitvoering 
met deels oude bekende liederen 
en deels een nieuw repertoire.

Vier thema’s waarover werd ge-
zongen en die tevens uitgebeeld 
stonden op vier geschilderde pa-
nelen. Vier thema’s die van alle tij-
den en alle plaatsen zijn: Het thea-
ter werd afgewisseld met drink- en 
volksliederen en als afsluiting volg-
de de liefde. Vier thema’s waarover 
het koor zong in vier verschillende 
talen en daarmee gingen ze letter-
lijk de grenzen over. Maar niet al 
te ver. In het Engels, Duits, Frans 
en Nederlands passeerden ze de 
grenzen van onze buren.

Het publiek luisterde ademloos. 
Tussen de liederen heerste een 
bijna serene stilte die alleen de 
presentator verbrak. Hij was dan 
ook wel streng, want applaus 
mocht van hem pas aan het einde 
van een thema. Na het eerste lied 
volgde er even stilte en toen kwam 
er een stem uit de zaal…”en nou 
mogen we niet klappen…??” Een 
groter compliment kon het koor 
niet krijgen. 
Al na het eerste lied lag de zaal aan 
hun voeten.

Wegens 25 jaar  Vennotex:

Nijverheidsweg 4
5492 NK  Sint-Oedenrode (Bedrijventerrein Nijnsel)

Tel: 0413-476805
www.vennotex.nl

In de maand juli:
 

 25 % korting op alle 
moltons en hoeslakens

Geniet maar drink met mate - Alcohol onder de 16, natuurlijk niet

Het Beste voor de zomer

neduohebroov
netuofkurd

ne-teZ.nekew3
nedleg

negnideibnaA

BS
BesteSlijter.nl

Mansion House

Hooghoudt
1 liter

Smirno�
vodka
1 liter

Dujardin
vieux
1 liter

Brand
pilsener 12x30cl

drie halen twee betalen

Villa Massa
Limoncello

0.7 liter

Pushkin
�avours
0.7 liter

Scotch
1 liter

graanjenever

10.45

16.95

15.45

9.95

332

9517.

J.C. Beauvoir Wijnen
12 halen is 11 betalen

957.

EXCLUSIEF VOOR U!

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

Spelenderwijs leren over vroeger

Kinderen van de Odaschool brach-
ten afgelopen donderdag een be-
zoek aan Odendael. Daar speelden 
ze samen met bewoners van de 
zorginstelling allerlei spelletjes. 
‘Vroeger’ was het thema dat cen-
traal stond. Sanne van Kaathoven 
en Daisy Heijmans van de basis-
school werkten het thema samen 

met Danielle Coolen van Oden-
dael uit en dat resulteerde in een 
gezellige en leerzame middag. 

Sanne: “De verschillen tussen 
vroeger en nu staan centraal. Bij-
voorbeeld aan de hand van voor-
werpen gaan ze terug de tijd in. 
Er zijn dingen bij die de kinderen 

nog nooit gezien hebben. De ou-
deren vertellen dan wat het is en 
zo komen er verhalen op tafel. 
De kinderen leren zo ook respect 
opbrengen voor de senioren. Dat 
gaat hartstikke goed. Ze zijn erg 
lief voor ze.”
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Albert Heijn nog 
3 zondagen open!

 10 juli, 17 juli 
en 24 juli

Openingstijden:
Maandag t/m zaterdag van     8.00 tot 21.00 uur
Zondag van               15.00 tot 19.00 uur

Oldtimerrit ’Rondje Rooi’ 

”Volg gewoon de klassieker voor je, dat kan nooit 
misgaan” 
Zo’n 120 deelnemers schre-
ven zich van tevoren in. Nieuwe 
deelnemers konden dat afgelo-
pen zondag ook nog bij de start 
regelen. Aan het aantal herinne-
ringsschildjes zat echter wel een 
maximum van 150 stuks. Zo had 
de organisatie van de Oldtimer-
rit ‘Rondje Rooi’ bekendgemaakt 
om teleurstelling te voorkomen. 
Gelukkig maar, want dat bleek 
echt te weinig. Zelfs de routebe-
schrijvingen waren op een gege-
ven moment op. “Geen probleem, 
volg gewoon de klassieker voor 
je”, was het advies. “Dat kan 
nooit misgaan.”

Vanaf 09.00 uur begon het terrein 

achter de Vresselse Hut gestaag 
vol te stromen met klassiekers in 
alle soorten en maten: Mercedes, 
Triumph, Alfa Romeo, Corvette, 
Jaguar, Rolls Royce, diverse MG’s 
enzovoorts. 
Eén van de deelnemers, Jan Don-
kers, reed voor het eerst mee in 
zijn Mustang. Drie keer deed hij al 
mee in een Suzuki alto uit 1983.  
“Die is van ons moeder geweest, 
daar rijden nu mijn zussen Bep en 
Marijke in. In de jaren 60 heb ik als 
leerling monteur gewerkt en toen 
is mijn liefde voor de Mustang ge-
boren. Deze is net gerestaureerd. 
We hebben er een jaar en zes we-
ken aan gewerkt.” Gelukkig heeft 
zijn schoonzoon Rob van Boxtel 

een eigen autoschadebedrijf. Daar 
was ruimte beschikbaar om te 
sleutelen.
Zo viel er nog veel meer te bewon-
deren. De Belleblozaers uit Schijn-
del kwamen met hun bus ’t Hop-
belleke, een Opel Blitz uit 1961 en 
speelden direct een vrolijke noot. 
De tocht zat er voor hen niet in. 
“We rijden rechtstreeks naar de 
pauzeplek. Daar spelen we ook 
nog even. Als we de hele route 
rijden, dan zijn we daar nooit op 
tijd”, zei één van de spelers. Daar 
konden ze weleens gelijk in heb-
ben. Wel zo’n 200 oldtimers gin-
gen van start. Toen de laatste een-
maal vertrok, was de eerste al een 
heel eind op de route. 

Bruid en bruidegom op de golfbaan

Iedere week op dinsdagavond golft op Golfbaan de Schoot een groepje 
vrienden. Vorige week hulden ze zich vanwege een thema avond allemaal 
in bijzondere kleding. Dat leverde mooie romantische plaatjes op. Zoals 
deze bruidegom, die zich heel galant ontfermt over de clubs. Zijn prachtige 
bruid volgt op gepaste afstand.

Zonovergoten terrasconcert lepKpel

Ieder jaar, als de blaaskapel van 
de Lepkes een terrasconcert geeft, 
is het lekker weer. “Als je iets wilt 
organiseren, doe het dan op de-
zelfde dag als ons concert”, roept 
Lepkes lid Igo van Roosmalen vlak 
voor het optreden. Het concert 
wordt gezien als afsluiter van het 
seizoen en als bedankje voor het 
mogen gebruiken van de oefen-
ruimte. “Zo willen we vooral Ger-
ma bedanken voor al die jaren.”

Germa was jarenlang uitbaatster 
van het Riethof. Inmiddels zijn er 
nieuwe eigenaars gekomen die het 

zalencentrum een andere naam 
hebben gegeven; de Vriendschap. 
De LepKpel oefent er nog steeds 
iedere week op maandagavond. In 
2008 verzorgden ze pas hun eerste 
optreden. Igo: “Door een wedden-
schap ben ik mensen gaan zoeken 
voor een kapel. Dat viel niet tegen. 
We hadden redelijk snel een man 
of 15 bij elkaar. Iedereen koos een 
instrument en ging aan de slag. 
Helemaal alleen. Na een jaar speel-
den we onze eerste nummers.” Het 
terras zat redelijk vol met publiek. 
Vrienden, familie en voorbijgangers 
kwamen een kijkje nemen. 

Twan van Brabant in nieuwe reclame

Deze week is de nieuwe reclame 
van Pearl op tv met daarin de 
Rooienaar Twan van Brabant. De 
bekende zanger speelde al vaker 
in een aantal reclames. Zo werd hij 
bekend als vrachtwagenchauffeur 
in een commercial van Centraal 
Beheer, waarin hij beton stort in 
een cabrio. De reclame van Pearl 
speelt zich af in een slagerij.

“De hele slagerij stond vol met 
opnameapparatuur. We hebben 
er uren over gedaan en het mooie 

was dat de uiteindelijke grap ter 
plekke werd verzonnen”, lacht 
Twan. Behalve op tv is Van Bra-
bant ook weer op de markt met 
een nieuw nummer. De titel van 
de single is: Ik leef mijn eigen le-
ven. Aanstaande zaterdag komt hij 
deze ten gehore brengen bij het 
vijfjarig bestaan van Samba Rooi. 
Dat feest wordt gevierd bij Cambi-
ance de Kienehoef. Het nummer is 
te downloaden via www.twanvan-
brabant.nl. Op deze site is tevens 
de nieuwe commercial te zien.
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Lathouwers zorgt voor Roois succes tijdens Ronde van Rooi

Vorig jaar viel de editie van de 
Ronde van Rooi in het water. Er 
was wel wat publiek, maar de re-
gen hield veel mensen aan huis 
gekluisterd. Dit jaar was het hele-
maal anders. Het was zondag ge-
weldig weer en dus reden genoeg 
om naar het centrum van Sint-Oe-
denrode te komen. Het was druk 
op de terrassen en ook langs het 
parcours was het dringen. Vooral 
op het stuk tussen het Kerplein en 

de Start/Finish op de Markt ston-
den veel liefhebbers. Zij zagen 
een Roois succesje. Junior Erik 
Lathouwers pakte een derde plek.

Erik fietste als een bezetene en 
werd flink opgezweept door het 
publiek. Vooral toen de spreek-
stalmeester er een extra schepje 
bovenop deed gingen de handen 
nog harder op elkaar. Nog één 
rondje. Helaas lukte het Erik niet 

om eerste te worden, maar hij 
was erg blij met zijn podiumplaats. 
“In de laatste ronde kwam ik er 
nog wel even bij op de Corridor, 
maar toen moest ik ze helaas la-
ten gaan”, jammerde Erik. “Mijn 
benen liepen vol. Natuurlijk ben 
ik wel hartstikke blij met de derde 
plaats. Mijn prognose was een 
top tien plek, maar dat vond ik ei-
genlijk al gewaagd.” Behalve een 
derde plek kreeg Erik ook nog de 
prijs voor meest strijdlustige ren-
ner. Directeur van de Rabobank,  
Guul Smeets, reikte deze uit.
Na de junioren kwamen de elite/
beloften aan de start. Het was een 
gemêleerd gezelschap. Er waren 
zelfs renners uit Zuid-Afrika en 
Santa Barbara. Zij waren voor stage 
in Nederland en regelmatig pikken 
ze dergelijke koersen mee. Uitein-
delijk kwam Jeroen Boelen uit Dru-
nen als eerste over de streep. De 
Rooienaren konden helaas geen 
potten breken, maar het tempo lag 
dan ook erg hoog. De organisatie 
keek tevreden terug op het evene-
ment. “Het is druk”, wijst Gerry 
van Gerwen naar het publiek. “Bij 
veel rondes staat er nog niet eens 
de helft aan publiek en er komen 
er steeds meer bij. Dat er dan een 
Rooise jongen derde wordt bij de 
junioren maakt het natuurlijk extra 
speciaal.”

Wielerfeest in Rooi
Wat een wielerfeest in Rooi! 
Onder super omstandigheden is 
zondag de Rabo Ronde van Rooi 
verreden. De amateurs beten om 
11.00 uur het spits af. Rooiena-
ren Maikel de Koning en vader en 
zoon Johan en Orry de Beer reden 
goed mee maar Jochem van de 
Doelen uit Nuland was vandaag 
de sterkste in Rooi. Orry de Beer 
kwam als 22e over de streep, 
Maikel de Koning 34e en Johan 
de Beer als35e  allen in het peloton.

Bij de junioren stal Rooienaar Erik 
Lathouwers de harten van het 
publiek door bij verschillende ont-
snappingen present te zijn. Half-
weg koers sprongen er drie renners 
weg met daarbij Erik Lathouwers. 
Luid aangemoedigd door het tal-
rijke publiek gingen de drie renners 
de finale in. Erik werd daarin afge-
troefd door zijn medevluchters. 

Een mooie 3e  plaats was zijn ver-
dienste. Bovendien werd Erik uit-
geroepen tot strijdlustigste renner.
Bij de elite-beloften was er al vroeg 
in de wedstrijd een ontsnapping 
met daarbij een aantal toprenners. 
Onze Rooise renners konden he-
laas geen hoofdrol spelen. Achter 
winnaar Jeroen Boelens werden 
Wouter van Roosmalen 30e, Roy 
van Heeswijk 31e, Chipo Banda 
34e en eindigde Frank Lathouwers 
op de 38e plaats in het peloton. Bij 
de trimmers ging de felbegeerde 
1e plaats naar Raoul Liebregts 
van WTC Gerry van Gerwen voor 
Marcel Luijten van WTC Dom-
meldal en good old Gerben van 
den Broek, van de recreanten WV 
Schijndel.
Foto’s Rabo Ronde van Rooi op 
www.mooirooi.nl en 
http://picasaweb.google.com/
wielerverenigingschijndel

Kijk voor meer foto’s van 
de Rabo Ronde van Rooi op:

 
www.mooirooi.nl
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Dam- en schaaksimultaan op de jaarmarkt groot succes 

Ton Sijbrands toont klasse; succes lokale schakers tegen Herman Grooten

Na de officiële openingszet van 
burgemeester Maas aan het bord 
van de oprichter van RDS , Pie-
ter van Hoof, startte om 13.00 
de simultaanseance. Onder grote 
belangstelling, een leuke ambi-
ance en schitterend weer streden 
er maar liefst 29 dammers tegen 
grootmeester Ton Sijbrands. 

Clubleden van RDS en een aantal 
sterke dammers uit de regio wa-
ren aangeschoven om de groot-
meester het zo moeilijk mogelijk te 
maken. Ton Sijbrands liet er echter 
geen twijfel over bestaan dat hij 
van uitzonderlijke klasse is. Slechts 
2 spelers wisten remise te behalen. 
Arno Bloks uit Uden en Ties Slagter 
uit Den Bosch tekenden voor deze 

prestatie. Na bijna vier en een  half 
uur dammen moest Piet van Erp 
als laatste de vlag strijken en stond 
er de fantastische score van 56-2 
in het voordeel van de grootmees-
ter op het scorebord.

Bij de schakers traden 22 spelers in 
het strijdperk om het schaakmees-
ter Herman Grooten zo moeilijk 

mogelijk te maken. Aan het bord 
van voorzitter John ten Ham deed 
burgemeester Maas de 1ste zet. 
Na 4 verliespartijen wist clublid 
Ad Verhagen op fraaie wijze de 
eerste en naar later bleek de enige 
overwinning te behalen. Vervolgens 
wisten John ten Ham, René Dekkers 
en Marcel van der Aa nog remise te 
spelen tegen Herman. De Eindstand 

werd uiteindelijk 19,5 tegen 2,5 in 
het voordeel van Hermen Grooten.

De Rooise dam- en schaakvereni-
ging kan met trots terugkijken op dit 
zeer geslaagde evenement bij ge-
legenheid van het 40 jarig bestaan 
en verwacht bij aanvang van het 
komende seizoen een aantal nieuwe 
leden te kunnen verwelkomen.

BS Nijnsel/TVE Sport speelt 
zaterdag in Zwolle voor Play-offs

Afgelopen weekend is de ranglijst 
iets rechter getrokken. Na komend 
weekend weten we al weer veel 
meer wat betreft de kansen voor 
plaatsing voor de play-offs om 
het landskampioenschap. BS Nijn-
sel / TVE Sport zal dan in elk ge-
val de zeer belangrijke wedstrijd 
tegen BSWW moeten winnen 
wil de  ploeg de kansen voor de 
play-offs in eigen hand houden. 
In het verleden ging deze wed-
strijd vaak gelijk op, maar trok BS 
Nijnsel vaak aan het kortste eind. 
BSWW heeft diverse internationals 
in de ploeg en doet ook nog mee 
voor de play-offs om het lands-
kampioenschap.BS Nijnsel / TVE 
Sport gaat met een andere ploeg 
richting Zwolle dan waar de eerste 
7 wedstrijden mee gespeeld zijn. 
Het is nog onduidelijk of Routinier 
Rob van de Laar mee doet, maar 
ook topscorer Ruud van der Rijt en 
spits Roel van de Sande zijn van 
de lijst af ivm hun verplichtingen 
bij FC Eindhoven en FC Oss. Leon 
Peters is op vakantie en Johan van 
der Pas en Youri Vissers zijn nog 
steeds herstellende van een bles-
sure. Dit betekend dat Teun van 

de Putten uit Venhorst en Gerben 
Rendering uit Aarle Rixtel hun de-
buut gaan maken op het hoogste 
niveau van Nederland. Ook de pas 
17-jarige Rob Witlox uit Nijnsel zal 
meer minuten gaan maken tijdens 
deze speelronde. Rob ging al 2x 
eerder mee dit jaar en deed dit met 
verve. Afgelopen dinsdag heeft BS 
Nijnsel / TVE Sport voor de laat-
ste keer getraind in voorbereiding 
op deze belangrijke wedstrijd. Tij-
dens deze training hebben enkele 
jeugdspelers uit de regio voor de 
eerste keer meegetraind. Wellicht 
kunnen zij in de toekomst aanslui-
ten bij de selectie van Coach John 
van der Rijt.

Topscorers Eredivisie Beachscocer 
2011 (na 5e speelronde)

1.Ruud van der Rijt 
BS Nijnsel/TVE Sport 18
2.Leo Koswal  
Beach Soccer Rotterdam 15
3.Matthijs van Gessel 
Augustin- BDU Tiel 14
6.Leon Peters 
BS Nijnsel/TVE Sport 8

De coach van BS Nijnsel/TVE sports: John van der Rijt
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PRESENTEERT
a.s. zondag 10 juli

vanaf 18.00 uur
live muziek van coverband:

Danscentrum Cultura 
presenteert:

Vrije Dansavonden!

Deze vrije dansavonden zijn gepland op de volgende data:

Deze avonden zijn voor jong en oud en 
voor iedereen gratis toegankelijk!

 Vanaf september starten weer nieuwe cursussen 
stijldansen, Zumba, streetdance etc.

Vanaf september ook Kids Swing!
Kinderen vanaf 3 tot 12 jaar in diverse groepen!

Wees er op tijd bij, voor de cursus geldt: Vol is vol!
Voor de jeugd van 13 tot 18 zal ook een dansles avond ingepland worden.

Informeer naar de mogelijkheden!

Wij heten u van harte welkom bij danscentrum Cultura
 in 'De Vriendschap'

Zaterdag 16, 23 en 30 juli 
Aanvang: 20.00 tot 24.00 uur

Zaterdag 6, 13, 20 en 27 augustus
Aanvang: 20.00 tot 24.00 uur

Locatie:
De Vriendschap 

(voorheen het Riethof)
Pastoor Teurlingsstraat 30

5492 EE Sint Oedenrode (Boskant)
tel: 0413 472572

mail: eenstapvooruit@live.nl

Argo
Afgelopen zaterdag hebben Bart 
en Loes van Eindhoven en Anne, 
Bas, Ellen en Fleur Gibbels deel-
genomen aan de Open Water 
Wedstrijd in “De Gouden Ham” 
te Appeltern waarbij zij de vol-
gende resultaten behaalden: 

Bart: 500m schoolslag in 09.56.42 
en 1000m vrije slag in 16.22.00 

(Clubrecord); Loes: 1000m vrije 
slag in 17.37.74; Anne: 1000m 
vrije slag in 13.58.07 (Clubrecord); 
Bas: 500m schoolslag in 09.38.73 
(Clubrecord) en 1000m vrije slag in 
16.47.74; Ellen: 500m vrije slag in 
09.28.35; Fleur: 500m vrije slag in 
09.28.87. Alle starts waren tevens 
goed voor een persoonlijk record.

Komend weekend zal er door Argo 
worden deelgenomen aan twee 
Open Water Wedstrijden: Zater-
dag de ‘De 15e Doornotters open 
water wedstrijd’ in Afgedamde 
Maas bij Wijk en Aalburg, aanvang 
10.15 uur en zondag de Lektocht 
in de Lek tussen Beusichem en 
Culemborg, aanvang 12.00 uur.

Kennismakingsdagen jeugd en senioren 
TV de Kienehoef

Voor jeugd en senioren zijn afge-
lopen maand kennismakingsda-
gen geweest bij TV de Kienehoef.

Met veel enthousiasme en een 
grote opkomst van deelnemers zijn 
vele aanstormende talenten ver-
welkomd. Onder begeleiding van 
ervaren tennissers werden jeugd 
en senioren de fijne kneepjes van 
het tennis vak geleerd. Tot 14 juli is 
er de mogelijkheid om in te schrij-
ven voor senioren om deel te ne-
men aan het starterspakket. Voor 
de jeugd start KidsTennis vanaf 
september en kan de jeugd zich in-
schrijven tot 1 augustus. Dus, heb 
je Wimbledon gekeken en denk 
je Kvitova of Djokovic te kunnen 
evenaren, schrijf je dan snel in.

HSV Het Hoefijzer
Afgelopen vrijdag is er een viswedstrijd voor de jeugd geweest. De vangsten vielen wel wat tegen, ondanks 
dat de vissertjes alles uit de kast haalden om te proberen de vis tot een aanbeet te verleiden. Helaas waren er 
maar twee kinderen die vis wisten te vangen. De winnaar had maar liefst 9 vissen, en mocht daarom de mooie 
beker mee huis nemen De uitslag: 1e. Bart Smulders 71 cm, 2e Hein Markus 21 cm.

Pure               enza

Schoonheidssalon

Laat u onderdompelen in de rijkdom van positieve energie 
en gun uzelf even de tijd om te relaxen!

Openingsaanbieding:
Een heerlijke Cenzaa impressions behandeling met:

Een geurreis, wenkbrauwen bijwerken, dubbele reiniging, 
huidanalyse, dieptereiniging, zuiverend masker, 
eventuele onzuiverheden verwijderen, een heerlijk 
ontspannen massage, masker en een dag- nacht verzorging.

Van €47,50 voor €42,50
Geldig t/m 31 aug.

Als u binnen 2 weken belt krijgt u nog eens 10% korting 
op Cenzaa producten. 

Vera van Genugten
0622919617 

Cenzaa is revolutionair door haar filosofie van 
ontspanning, huidvertering en onvergetelijke geursensaties.

WWW.PANENCOOK.NL
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Ollandia

Samen huilen, maar vooral ook samen lachen

Het was een pijnlijke, maar vooral 
ook indrukwekkende minuut stilte. 
Arm in arm stonden de spelers 
naast elkaar en dachten ze aan 
Rien Thomassen. Een clubicoon 
van Ollandia. Hij overleed een paar 
maanden geleden, terwijl de club 
in de ban was van enkele kam-
pioenschappen. Iedereen kende 
Rien, hij deed enorm veel voor de 
club en ze mochten hem allemaal 
graag. De kampioenschappen van 
het tweede en het derde werden 
stilzwijgend aan hem opgedragen.

Iedereen had het moeilijk met 
het overlijden van Rien, maar 

gelukkig draait het bij Ollandia 
niet alleen om voetbal. Het is 
een hechte vereniging waar sa-
men wordt gehuild, maar vooral 
ook samen wordt gelachen. Daar 
was dit seizoen veel reden voor. 
Het tweede en derde werden al-
lebei kampioen en als klap op de 
vuurpijl wist het eerste elftal zich 
te handhaven. William Bekkers 
(aanvoerder van het tweede), 
Peter van Lierop (aanvoerder van 
het derde) en John Hagelaars 
blikten samen terug.

“We wisten dat we hoog zouden 
gaan eindigen, maar zo hoog 

hadden we niet verwacht”, be-
gint Peter. “Toen we de uitwed-
strijd bij WEC wonnen, had ik het 
gevoel dat we wel eens kampi-
oen zouden kunnen worden. We 
speelden heel slecht, hadden de 
scheids tegen, maar toch won-
nen we.” Het derde van Ollan-
dia speelt al een aantal seizoenen 
samen. Het is een mix van jong 
met wat oude selectiespelers. Het 
seizoen verliep vlekkeloos en de 
heren gingen er uiteindelijk met 
de titel vandoor. Peter: “Dat was 
geweldig natuurlijk. Ik was zelf 
nog nooit kampioen geworden.” 
Vijf jaar eerder werd het derde 
ook al eens kampioen. Als enige 
seniorenteam. 

Dit jaar werd behalve het derde, 
ook het tweede kampioen. “Vol-
gens mij zijn er nog nooit twee 
seniorenteams tegelijk kampioen 
geworden”, denkt John hardop. 
“Ik kan het me tenminste niet 
meer herinneren.” “Als hij het al 
niet weet dan zal het wel uniek 
zijn”, lacht Peter. John werd aan 
het begin van vorig seizoen door 
de toenmalige hoofdtrainer ge-
vraagd om het tweede te gaan 
trainen. Hij had sterke twijfels. 
John: “Het tweede elftal zorgde 
al jaren voor problemen. Het was 
geen team en spelers gooiden er 
met de pet naar. Ik wilde het wel 
doen, maar dan moesten ze er al-
lemaal voor gaan.” William Bek-
kers, die vorig jaar in het eerste 
voetbalde en door de hoofdtrai-
ner werd gepasseerd, ontpopte 
zich als een belangrijke speler. 
Hij werd door John aanvoerder 
gemaakt en dat pakte goed uit. 
William: “Vanaf het begin wilde 
iedereen een stap extra zetten. 

We waren een echt team. Dat 
was dit jaar onze kracht.” “Voor 
het tweede was het ook gunstig 
dat de trainer van het eerste lang 
vast bleef houden aan dezelfde 
spelers. Zo bleven wij bij elkaar”, 
legt John het voordeel uit.

Toen het derde elftal het kampi-
oensfeest al lang en breed had 
gevierd overleed Thomassen. De 
laatste wedstrijd van het tweede, 
en daarmee het feestje, werd 
uitgesteld naar 29 mei. Boekel 
Sport was de tegenstander en 
hoewel zij eerst niet wilden ging 
de wedstrijd toch door. Ollan-
dia won met 8-2. William: “We 
zijn met de bus naar Boekel ge-
gaan. Op de terugweg werden 
we in Rooi afgezet en mochten 
we op de platte kar richting Ol-
land. Maar niet voordat we even 
door Boskant waren gereden.” 

Het feestje werd samen met de 
andere teams en de supporters 
vrolijk voortgezet in de kantine.  
Peter: “Het mooie aan Ollandia 
is dat andere teams ook hopen 
dat je wint. We zijn een hechte 
club zonder aparte BV’s. Dat het 
eerste erin bleef maakte het feest 
helemaal compleet.”

Of de twee ploegen zich vol-
gend jaar weten te handhaven 
is nog maar de vraag. John: “Ik 
denk dat het derde het lastig zal 
krijgen, want er zijn best wat 
belangrijke spelers die stoppen. 
Met het tweede willen  we ons 
handhaven en als we het bij el-
kaar kunnen houden moet dat 
lukken.” Of de teams gaan de-
graderen of niet, het Ollandia ge-
voel zal niet verslappen.

Heistraat 14c
5691 CA Son

0499 - 47 66 20
info@restylekids.nl
www.restylekids.nl

1 stuk = 2 stuks = 3 stuks =
 

25% 35% 50%
S A L E

1 stuk = 2 stuks = 3 stuks =
 

25% 35% 50%
S A L E

* de korting geldt niet op de nieuwe collectie, sieraden Name-it & Blue System Jeans, 
  UniBaby & Gymp Baby en Basis leggings.

(of meer)

Tijdens de opruiming kunt u geen credits inleveren en er worden geen nieuwe credits uitgegeven. 

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.

3e plaats voor Charlotte Verkuijlen

Afgelopen weekend is op de kart-
baan in Berghem de vijfde ronde 
verreden in de Dutch Rotax Max 
Challenge. Zondagmorgen wist 
Charlotte zich in haar Simons Kart 
als 3e te kwalificeren in een veld 
van 32 deelnemers. 

’s-Middags in de prefinale was 
er in eerste instantie weinig grip 
op de baan, maar dat veranderde 
in de loop van de race. Charlotte 
wist op een mooie 5e plaats te fi-
nishen. De finale aan het einde 
van de dag startte ze vanaf deze 
5e plaats, maar de wedstrijd werd 
na drie ronden afgevlagd omdat 
er iemand naast de baan geraakt 
was. Na overleg en een nieuwe op-

stelling, waarbij zij op de 4e plaats 
stond, kon er opnieuw gestart wor-
den. In de eerste paar ronden liet 
Charlotte de nodige coureurs aan 
haar voorbij komen, maar daarna 
begon zij aan een inhaalslag. Terwijl 
zij op een 8e plaats reed kon zij een 
crash voor haar gelukkig ontwijken 
en zodoende kwam zij op een 3e 
plaats te liggen. Deze plek behield 
zij tot aan de finish. Het weekend 
werd afgesloten met een 3e plaats 
algemeen in de klasse Minimax. Op 
dit moment staat Charlotte tweede 
algemeen in de klasse Minimax in 
de Dutch Rotax Max Challenge. 
De volgende race in dit kampioen-
schap zal gereden worden in het 
Duitse Hahn op 3 en 4 september. 
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Wedstrijdsport met paarden, hoe zit dat?
Iedere week staat deze krant vol 
met uitslagen van allerlei vereni-
gingen, waaronder ook paarden-
sport uitslagen. De paar-
densport wordt breed 
beoefend, maar is voor 
buitenstaanders niet al-
tijd even duidelijk. Ik heb 
met het schrijven van dit 
stuk de mogelijkheid ge-
grepen om hierin veran-
dering te brengen!

Eigenlijk zijn alle disci-
plines van de paarden-
sport ondergebracht in 
één grote vereniging, 
de KNHS. Dit staat voor 
Koninklijke Nederlandse 
Hippische Sportbond. 
De KNHS telde in 2006 
212000 leden. Daarvan 
rijden er 69000 wedstrij-
den. Ieder jaar worden er 
in Nederland meer dan 
7000 paardensportwed-
strijden georganiseerd!
Daarnaast rijden er ook 
veel mensen recreatief of 
op een manege. Het to-
tale aantal paardensporters wordt 
geschat op 456000, wat het een 
grote groep sportbeoefenaars 
maakt. Bij De Nijnselse Ruiters en 
Ponyruiters wordt voornamelijk 
gedressuurd en gesprongen. Van-
daar dat ik de klasse indeling daar-
van wat wil verduidelijken.
In het springen zijn er 5 klassen. 
B staat voor beginners, hoogte 
1 meter, L voor Licht (1.10), M 
voor Midden (1.20), Z voor Zwaar 
(1.30) en ZZ voor dubbel zwaar, 

dat parcours is opgebouwd op 
1.35M. Daarboven komt het Nati-
onaal en Internationaal. Als je een 

foutloos parcours springt heb je 
twee winstpunten en met één balk 
eraf heb je nog één winstpunt. Bij 
10 winstpunten mag je promove-
ren, bij 40 moet je.
Bij de dressuur zijn er 7 klassen, te 
weten: B, L1, L2, M1, M2, Z1 en 
Z2. Ook daarboven krijg je natio-
nale en internationale wedstrijden. 
Voor iedere hogere klasse moet je 
paard meer kunnen. Ook hierin 
kun je bij een bepaald puntenaan-
tal winstpunten halen, bij 10 mag 

je promoveren, bij 30 moet je!
De ponyruiters kennen een zelfde 
klasse indeling, alleen het bijzon-

dere bij de ponysport 
is, dat de kinderen niet 
in een leeftijdscategorie 
worden ingedeeld, maar 
dat de stokmaat van de 
pony bepalend is! Hierin 
zijn 5 categorieën. De 
A pony is tot 1.17m, B 
tot 1.27, C tot 1.37, D 
tot 1.48 en E tot 1.56. 
Met de laatste categorie 
pony mag je ook bij de 
paarden starten. Als een 
kind dus een prijs heeft 
gewonnen in het C-L 
betekent dat met een 
pony tussen de 1.28 en 
1.37 in de klasse L.
De hoogte van het 
springparcours van de 
pony’s is aangepast aan 
de hoogte van de pony 
en de klasse waarin 
wordt gestart. De laag-
ste klasse het AB moet 
over 50cm, de hoog-
ste klasse het EZZ over 

1.30!! En dat te weten dat met die 
1.30 nog zat paarden zijn die daar 
moeite mee hebben!
De Nijnselse Ruiters en Ponyruiters 
hebben, zoals U in de uitslagen 
kan lezen vertegenwoordigers in 
heel veel klassen van zowel sprin-
gen als dressuur, waarin regelma-
tig prijzen worden behaald en ook 
veel promoties plaatsvinden! 

Eveline van de Ven, 
Nijnselse Ruiters en Ponyruiters

Alle huurmaterialen vindt u op:
www.huurbijharold.nl   

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

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 

Sint-Oedenrodeseweg 41, 5681 PH Best, 
Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370
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Jaarafsluiting Dai Ippo

Op zaterdag 2 juli sloot Da Ippo 
het seizoen af met de clubkampi-
oenschappen. Op deze dag wor-
den ook altijd de prijzen bekend 
gemaakt wie er winnaar is gewor-
den in het klassement : Judoka 
van het Seizoen, Best verbeterde 
Judoka en Het talent van het Jaar.

Na een lange ochtend met veel 
wedstrijden werd er afscheid ge-
nomen van trainer Jimmy Grandia. 
Hij gaat in Almere werken en ziet 
zich hierdoor genoodzaakt om te 
stoppen. Door een drietal jiu-jits-

uka’s werd er nog een spetterende 
demonstratie gegeven, en toen 
kon de prijsuitreiking beginnen.

Als Judoka van het Seizoen mocht 
voor de 3e keer op rij Dewy Lo-A-
Njoe op de hoogste trede plaats-
nemen. Ze mag dan ook de Cup 
met de Grote Oren definitief in 
haar prijzenkast zetten. Ze scoorde 
in dit jaar 225 punten. Haar Broer 
Ryan werd met 224 punten 2e , 
Gijs Packbiers werd 3e met 162 
punten. Je scoort punten indien je 
op een toernooi in de prijzen valt. 

Dit jaar heeft Dewy tijdens al haar 
toernooien maar één partij verlo-
ren, en dan gaat het in haar geval 
om zo ongeveer 60 á 70 partijtjes. 
Het klassement van Best Verbe-
terde Judoka werd dit jaar gewon-
nen door Sam Packbiers. Zij wist in 
vergelijking met vorig seizoen  83 
punten meer bij elkaar te knokken.
Als Talent van het Jaar werd Jim 
van de Ven gehuldigd. De vol-
gende judoka’s mogen zich een 
jaar lang clubkampioen noemen: 
Dewy Lo-A-Njoe, Ryan Lo-A-Njoe, 
Lukan van Boxmeer, Quint Rovers, 

Jan Merks, Siem de Visser, Igor 
van der Heijden, Rens van Esch, 
Evi van Boxmeer, Jelle Maas, Gijs 
van Iersel, Jim van de Ven, Kay 
van Engeland, Sophie Bongers, Mar-
tijn van Dalen, Thijs Aarts en Bart 
Packbiers. Na de zomervakantie 
kunnen zelfs kinderen van 3 jaar 

deelnemen aan zogenaamde tui-
mellessen en is er de mogelijkheid 
voor jeugd jiu-jitsu.  

Geïnteresseerd? 
bel dan 06 48 45 24 57.  

Vindt u wandelen leuk?
Wandelen is een leuke, gezonde 
en ontspannende manier van be-
wegen zonder bepaalde lichaams-
delen, zoals knieën en enkels over 
te belasten. Er zijn diverse wan-
delmethodieken.

Een er van is het Sportief wande-
len.  Het is iets steviger wandelen 
met behulp van meer arminzet en 
is goed voor elke leeftijd. U moet 
Sportief wandelen beslist niet ver-
warren met snelwandelen. Gezel-
ligheid en het sociale contact zijn 
belangrijke factoren bij het Spor-
tief wandelen. Door regelmatig 
Sportief te wandelen, verhoogd u 
uw conditie en neemt uw wandel-
tempo naar verwachting ook toe.

Nordic Walking is een andere wan-
delmethodiek en eveneens een 

sport voor jong en oud. Deze wan-
delmethodiek is een sport welke, 
mits goed uitgevoerd, alleen maar 
voordelen heeft. Tijdens een goed 
uitgevoerde Nordic Walking tech-
niek worden de spieren in nek, 
schouders en armen doorlopend 
aangespannen en ontspannen. 
Nordic Walking zorgt ervoor dat 
het (sport)wandelen effectie-
ver wordt omdat met name rug-, 
schouder-, en armspieren, door het 
gebruik van de poles, intensief ge-
bruikt worden. Ook bij Nordic Wal-
king zijn gezelligheid en het sociale 
contact belangrijke factoren.

Om u met een of mogelijk met bei-
de van deze wandelmethodieken 
kennis te laten maken organiseert 
S.V. Fortuna’67 op dinsdagavond 
6 september 2011 om 19.00 uur 

een aantal clinics door ervaren ge-
diplomeerde trainers. Deze clinics 
zijn gratis toegankelijk en u hoeft 
u hiervoor vooraf niet aan te mel-
den. Voor de benodigde materia-
len zorgen wij. Het enige wat wij 
van u vragen is om in ieder geval 
om 19.00 uur aanwezig te zijn. In-
dien u reeds in het bezit bent van 
wandelschoenen trek die dan aan. 
Mocht u nog niet beschikken over 
een paar wandelschoenen, trek 
dan een makkelijk zittende schoen 
aan. Na afloop wordt u een kop 
koffie of thee aangeboden.

Noteer in uw agenda!
Datum en tijd: Dinsdagavond 6 
september 2011 om 19.00 uur.
Locatie: Clubgebouw van 
S.V. Fortuna’67 aan de Zwembad-
weg 62 in Sint Oedenrode.    

Overige sporten

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 29/6 
1: An v. Genugten - Wil v.Gerwen 
62,208%.2: Harrie v. Genugten - 
Harrie v.Erp 59,58%.3: Nelly en Jan 
Seegers 55,42%

BC Rooi 750 

Uitslag inloopbridge woensdag 29/6 : 
A-lijn 1.  Lieke Pieters & Hetty van 
Geffen 65,63 2. Sjan van Acht & Thea 
van de Aker  55,73 3. Harrie van Erp 
& Jan van Erp 53,65 4. Heleen Voets 
& Willy Swinkels 51,56  B-lijn 1. Jos 
van Rijbroek-Vervoort & Harrie van 
Rijbroek 57,29 (2) Bep Machielsen & 
Jan Machielsen    54,17 (2)  Irmgard 
Etman & Willem de Roo 54,17 4. Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven    53,13 
Elke woensdagavond  vrije bridge-
inloop in Mariendaal ook voor niet 
leden zaal open  19.30hr 

BC ’t Koffertje 

uitslag laatste zomerdrive van 2011
1 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 
61,46%; 2 Netty Leijtens & Thea van de 
Aker en Hetty van Geffen & Wil Schilder 
59,38%; 3 Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 54,17% 4 Tonny & Jos van 
Acht 51,04% Wij willen U er op attent 
maken dat er geen verdere zomerdrives 
gehouden worden. De competitie begint 
weer op maandag 5 september

Roois Tourspel

Ton Dortmans: de man van dertig lijsten
Het Roois tourspel is in alle he-
vigheid losgebarsten.  Er werden 
meteen twee records verbroken. 
Zo werden er maar liefst 815 lijs-
ten ingeleverd door 568 verschil-
lende deelnemers. Ton Dortmans 
uit Veghel vulde een record aan-
tal van dertig lijsten in. Op Twit-
ter ontstond er enige consternatie 
over het grote aantal lijsten, maar 
deze mensen vergeten dat iedere 
ingevulde lijst het goede doel on-
dersteund. Daarnaast krijgt Tonnie 
ook gewoon één lot voor de loterij. 

Waarom lever je zoveel lijsten in?
“Het prijzengeld is aantrekkelijk en 
ik heb nog nooit op het podium 
gestaan. Dat is mijn streven, ook 
dit jaar! Het is echter moeilijk om 
het winnende team samen te stel-
len. Vandaar dat ik zoveel verschil-
lende combinaties maak. Natuur-

lijk heeft het er ook mee te maken 
dat ik een echte wielerfreak ben. Ik 
noteer uitslagen van alle verreden 
wedstrijden. Dan weet ik wie er in 
vorm is en wie ik dus moet kiezen 
voor het Tourspel. Vooral de Dau-
phiné houdt ik scherp in de gaten. 
Dat is een goede voorbode voor 
de tour.”

Lever je ieder jaar zoveel lijsten 
in?
“Nog nooit zoveel als dit jaar. Het 
is er min of meer ingeslopen. Ieder 
jaar worden het er meer. Het is ook 
zo ontzettend leuk om aan mee te 
doen!”

Hoe ben je bij het Roois Tourspel 
terecht gekomen?
“Ik deed in mijn woonplaats al aan 
dergelijke poules mee en dus stond 
ik er voor open. Jaren geleden 

werkte ik nog voor 
de post en moest ik 
in Rooi bij het postkantoor zijn. Ik 
zag toen een aanplakbiljet hangen 
van het Roois Tourspel. Dat bracht 
me met Cor van Alphen in contact 
en vanaf dat moment ben ik mee 
gaan doen. Ik heb geen jaar meer 
overgeslagen.”

Gaat het lukken om dit jaar op het 
podium te komen?
“Ik hoop van wel, maar je weet het 
nooit. Geluk is een hele grote fac-
tor. Ik denk dat het ongeveer 40% 
geluk is wat er om de hoek komt 
kijken als je wint. Natuurlijk moet 
je ook een beetje kennis hebben, 
maar je kunt er niets aan doen als er 
iemand uitvalt. Ik heb wel eens de 
lijst van uiteindelijke winnaars ge-
zien en meestal lijkt die niets waard. 
Je kunt er dus niets van zeggen.”

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Start in augustus weer een 
nieuwe theoriecursus B.*

(*bij voldoende aanmelding)

In 12 avonden wordt alle theorie 
uitgebreid behandeld, oefenen 

met gevaarherkenning 
en examen training.

Wees er snel bij,
 want vol is vol.

Ook als je de praktijk bij een an-
dere rijschool doet ben je welkom 

voor de theorie.

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Gerry van Gerwen in Avondetappe

De Rooise oud-wielrenner Gerry van Gerwen is in het kader van de 
Tour de France uitgenodigd om plaats te nemen in een uitzending van 
het populaire wielerprogramma: de Avondetappe. Het programma 
wordt gepresenteerd door Mart Smeets. Gerry van Gerwen is een be-
kende naam in de wielerwereld. Behalve als wielrenner is hij ook zake-
lijk gezien erg betrokken bij het wielrennen. De uitzending begint om 
22.45 uur op nederland 1.

Op de 1e plaats en daarmee 
Judoka van het Seizoen 
Dewy LO-A-Njoe, op de 2e 
plaats Ryan Lo-A-Njoe en 
3e is Gijs Packbiers.

Clubkampioen Martijn van Dalen maakt een mooie voetveeg.
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Internationale veldwedstrijd handboogschieten

Handboogvereniging Concor-
dia uit St Oedenrode organiseert 
zaterdag 8 en zondag 9 juli aan-
staande haar jaarlijkse veldwed-
strijd bij de gebr vd Berk Boom-
kwekerijen aan de Boskantseweg

Er zullen ongeveer 200 sporters 
strijden om de prijzen in de ver-
schillende klassementen. Tevens is  
dit jaar het rayonkampioenschap 
en de finaleselectie wedstrijd voor 
de Europese kampioenschappen in 
Italië welke in september gehou-
den worden.

Een wedstrijd waaraan vele, zo 
niet alle topschutters uit binnen 
en buitenland ingeschreven heb-
ben om hun vorm te meten. De 
organisatie van Concordia heeft 
er dan ook alles aangedaan om de 

48 doelen zo gevarieerd mogelijk 
over het parcours uit te zetten. De 
wedstrijden beginnen op zaterdag 
om 10 uur en op zondag om 9 uur 
en sluiten ongeveer om 16.30 uur 
waarna de prijsuitreiking is.  

Toeschouwers kunnen een kijkje 
nemen en met de schutters mee-
lopen om hun verrichtingen gade 
te slaan. Ook is er de mogelijkheid 
om een natje en droogje te nutti-
gen. Het vertrek is vanuit de grote 
loods aan de hoofdingang bij de 
gebr vd Berk. (geen entree)

Handboogvereniging  Ontspanning
Dinsdagmiddag 28 juni hebben 
de veteranen hun wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 223. 
Verdere uitslagen: Jan van Erp 
217, Albert van Ofwegen 212, 
Leo van Breugel 204, Wim Boon-
stoppel 187, Jan Gordijn 185, Ad 
Hastenberg 166, Jan Lathouwers 
139, Ron Spijker 135 en Jan 
Habraken 126.

Op vrijdag 1 juli Is de vriendschap-
pelijke wedstrijd geschoten tegen 
“De Eendracht”. Bij deze wedstrijd 
is het de bedoeling om zo dicht 
mogelijk bij het gemiddelde te 
schieten. De scores waren: Anette 
Boonstoppel 221 (+7), Wim Boon-
stoppel 168 (-8), Frans v.d. Braak 
194 (-4), Jan van Erp 210 (+9), Jan 
Gordijn 160 (-10), René v.d. 

Heijden 194 (-3), Wil Kivits 204 
(-6), John van Mulukom 223 
(+10), Albert van Ofwegen 180 
(-10), Jos v.d. Veer 171 (-8) en 
Antoon Vervoort 228 (+10, PR). 
De totaalscore kwam zo op -12. 
De Eendracht eindigde op +23. In 
het najaar wordt de uitwedstrijd 
geschoten bij De Eendracht.

De jeugd van Ontspanning heeft 
dit weekend ook weer enkele 
wedstrijden geschoten. Piet van 
den Berg en Luke Klootwijk heb-
ben in Eindhoven een trainingsfita 
geschoten. Deze wedstrijd was ge-
organiseerd voor de deelnemers 
aan de regiotrainingen in ons ra-
yon. Luke en Piet schieten op 40, 
30 en 20 meter. De scores waren: 
Luke 277, 271 en 303, totaal 851 
en goed voor een zesde plaats; 

Piet 291, 259 en 321, totaal 871 
en goed voor een vierde plaats.
Sjef van den Berg schoot op zater-
dag en zondag een dubbele fita in 
Baarschot. Sjef schiet op 70, 60, 50 
en 30 meter. Zijn scores waren op 
zaterdag: 318, 336, 321 en 344, 
totaal 1319 punten. Op zondag: 
318, 334, 322 en 350 (PR), totaal 
1324 punten. Met een totaalscore 
van 2643 werd Sjef overtuigend 
winnaar bij de cadetten.

Op zondag schoot Piet ook de fita in 
Baarschot. Piet schiet op 50, 40, 30 
en 20 meter. Zijn scores waren: 249, 
276, 300 en 298, totaal 1123 pun-
ten. Hiermee werd hij derde bij de 
aspiranten. Jos van den Berg schoot 
met houten boog een short metric: 
50 en 30 meter. De scores waren 
116 en 170, totaal 286 punten. 

Rooise deelnemers bij kwart Triathlon van Nuenen 

Afgelopen zondag werd de Kwart 
Triathlon van Nuenen gehouden, 
wat bestond uit 1 km zwemmen, 
43 km fietsen en 10 km lopen.

Erwin Delisse is op een 5e plaats 
geëindigd, de wedstrijd bestond 
uit twee series, uiteindelijk behaal-
de Erwin de 10e zwemtijd, daarna 

kon hij aan een inhaalrace op de 
fiets beginnen. In zijn serie werd 
al vlug beslag gelegd op de kop-
positie, in totaal behaalde hij in 
1:06:16 de 5e fietstijd, de laatste 
10km hardlopen werden afgelegd 
in een tijd van 37:38, was goed 
was voor de 4e looptijd. Uiteinde-
lijk kwam Erwin na 2:01:44 over 

de finish. 
Lex Habraken was op een 30e 
plaats geëindigd, natuurlijk be-
haalde de Lex de snelste zwemtijd 
in 13:59. Het fietsen legde hij af in 
1:17:24, wat de 80e fietstijd was, 
de laatste 10km lopen werden af-
gelegd in een tijd van 43:18, wat 
goed was voor de 56e looptijd. Lex 
kwam uiteindelijk na 2:17:15 over 
de finish.
A.s. zaterdag staan Lex en Erwin 
weer aan de start van de kwart 
Triathlon van Hooge Mierde. Om 
17.00 uur begint het zwemmen bij 
de Beekse Bergen, waarna er ge-
fietst en gelopen gaat worden in 
Hooge Mierde.
De andere twee Rooise deelne-
mers waren Lisette v.d. Kallen en 
Rene Vervoort, het lopen werd bij-
na gezamenlijk afgelegd, maar uit-
eindelijk finishte Lisette in een tijd 
van 2:57:54, wat goed was voor 
de 173e plaats en Rene finishte in 
een tijd van 3:00:24, wat goed was 
voor de 176e plaats. Binnenkort 
zullen zij meedoen aan een zware 
off the road Triathlon op Ameland.

Rooienaar Lex Habraken vliegt door de bocht

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Voor toeristen 
die in Rooi zijn 

hebben we leuke 
vakantiecadeau’s

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

Kijk voor meer informatie op onze website:
www.smulders-diervoeders.nl

Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

Grasparkietenvoer 25 KG:                           € 17,00
Tropisch voer 25 KG:                                      € 18,50
Royal Canin medium Adult 15 kg             € 53,95

 

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Citroën Saxo 1.1iSX   09-1999
Honda Concerto 1.6i   02-1992
Hyundai Atos 1.1i Dynamic   02-2005
Hyundai Atos Spirit 1.0i LX   02-2001
Hyundai Coupe 2.0i F   09-1997
Hyundai Excel 1.5i GS   08-1995
Hyundai i10 1.1 i-catcher   09-2008
Hyundai Lantra 1.5iGL   07-1998
Hyundai Matrix 1.6iGL   01-2005

Hyundai Matrix 1.6i Silver   02-2004
Hyundai Matrix 1.8i GLS   01-2003
Hyundai Tucson 2.0 crdi Dynamic   06-2004
KIA Picanto 1.1 X-clusive   03-2009
Mitsubishi Colt 1.1 Edition One   11-2009
Opel Corsa 1.4iGLS   06-1994
Opel Senator 3.0 E CD   02-1983
Peugeot 106 1.1 accent select   09-1997
Toyota Yaris 1.0 16v vvti 03:2003

Nieuw paviljoen TV Nijnsel geopend
Na wekenlange voorbereiding 
staat het er eindelijk. Het prachtige 
nieuwe paviljoen van tennisver-
eniging Nijnsel. Afgelopen vrijdag 
werd het nieuwe onderkomen of-
ficieel in gebruik genomen. Wet-
houder Dekkers was bij de gebeur-
tenis aanwezig. Na de opening 
volgde nog een feestavond om het 
paviljoen goed in te luiden.

Prijzenregen voor Suzan van Gastel
Op vrijdag zijn Linda en Suzan 
van Gastel afgereisd naar Volkel. 
Voor Linda leverde dat een 7e 
plaats op in de klasse B met Va-
nitha Z. In de klasse L waren de 
plaatsen 1, 2, 3 én 5 voor Suzan 
van Gastel met respectievelijk 
Run DMC, Apple, Boogie Woogie 
en Amigo Go.

Op zaterdag en zondag werd de 
voorlaatste kringselectie verre-
den in Eindhoven voor de grote 
springruiters. In de klasse B mocht 
Linda van Gastel met Vanitha Z de 

9e prijs mee naar huis nemen. In 
de klasse L was de 2e en 5e plaats 
voor Suzan van Gastel met Run 
DMC en Boogie Woogie en de 
6e plaats voor Martijn van Stip-
hout met Allure. In de klasse M 
graaide Suzan opnieuw in de prij-
zenpot en ditmaal met Apple. Een 
7e plaats was het resultaat voor 
deze combinatie. In de klasse Z is 
het de combinatie Thom van Dijck 
met VD Tequila die een 7e plaats 
in ontvangst mocht nemen. 
Voor meer informatie kijk op 
www.denijnselseruiters.nl

Kossen | Design

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



Woensdag 6 juli 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe32 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

30 juli
Buitenpodium

“Belle en het Beest” 
familievoorstelling 

uitgevoerd door toneelvereniging 
Mariahout

Aanvang 15.00 uur
entree € 5,50

 incl. pauzedrankje
Reserveren 0413-474031

Zomervakantie
16 juli t/m 14 augustus gesloten 

(muv 30 juli)
Al onze medewerkers wensen u een 

prettige vakantie!

8 juli  
Mosselavond plus muziek

  Odendael

Tot 31 dec
Iedere zondag 

Tentoonstelling Klooster tot Kliniek
Damiaancentrum

3 juli - 24 september 
Expositie FotoclubRooi 

  Zorgcentrum Odendael

6 juli 
Natuurwandeling: 

“Hoge Akkers” in Vressel 
  Vertrek vanaf de Markt  

 8 juli 
Uitwisseling met Chinezen
  Centrum Sint-Oedenrode 

8/9/10 juli 
FEESTWEEKEND

Cambiance de Kienehoef 

 8 juli 
Midzomernachtfeesten 

  Café d’n Toel 

8 juli 
Internationale veldwedstrijd 

handboogschieten 
  Gebr vd Berk Boomkwekerijen  

8 juli 
Live muziek: Dommelvolk
Centrum Sint-Oedenrode

  
9 juli

Officiële openingsfeest  
‘De Vriendschap’   

(voorheen het Riethof)
 

9 juli  
Samba Rooi pool party 

  Cambiance de kienehoef

9 juli 
Orgelconcert

  Martinuskerk

9 juli 
Live muziek: de Kornuiten
Centrum Sint-Oedenrode

9 juli 
 Duitse avond

Oud Rooij

  9 juli 
Midzomernachtfeesten

  Café d’n Toel 

10 juli
Midzomernachtfeesten

  Café d’n Toel 

12 t/m 15 juli
25e keer Zevensprong 

Centrum Sint-Oedenrode
 

16 juli
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap
(voorheen Riethof)

16 juli 
Tuning by Night 
second edition

  Centrum Sint-Oedenrode 

17 juli  
voetvolleytoernooi   
dorpsplein in Olland

 
 19 juli 

Filmclub - Natuurfilm
  Odendael 

19 juli 
Chinees concert

  Odendael 

22 juli 
Bouwvakfeest
  Café d’n Toel 

22 juli
Vrije dansavond  danscentrum Cultura

De Vriendschap
(voorheen Riethof)

22 juli 
Oud Nijnsel Zomerdagen

Café Oud Nijnsel

23 juli 
Oud Nijnsel Zomerdagen

Café Oud Nijnsel

30 juli 
Live muziek: 

Chris van Grinsven
  Oud Rooij 

30 juli 
2e keer Meadowpop.
  Feesttent  Sonseweg

 
30 juli

Vrije dansavond  danscentrum Cultura
De Vriendschap

(voorheen het Riethof)
 

 6 augustus 
Dansen in Odendael

  Odendael

 6 augustus
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 
(voorheen het Riethof)

 
 9 - 27 augustus  

Rooise driebanden Kermistoernooi    
 Wapen van Eerschot  

13 augustus
Vrije dansavond danscentrum Cultura

De Vriendschap 
(voorheen Riethof)

 14 augustus 
Britse Automobiel Dagen 

  Burgemeester Wernerplein  

  14 augustus  
 Elvis Presley day

 in Sint-Oedenrode
 Café van Ouds

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

16 augustus 
Filmclub - Oorlogswinter

  Odendael 

21 augustus 
Kofferbakverkoop

  Dorpsplein Olland

 21 augustus 
Pannenkoeken bakken! 

  Kinderboerderij Kienehoeve

 27 - 31 augustus 
Rooi Kermis  

Centrum Sint-Oedenrode 

 27 augustus  
Orgelconcert

  Martinuskerk 

28 augustus 
Koningsschieten 
Sint Jorisgilde 

Gildeterrein 
Sint-Oedenrode 

 29 augustus 
22e editie Ollandse 

biljartkampioenschappen 
 Olland

 3 september  
Dansen in Odendael

  Odendael 

4 september
Wandelsportvereniging EJOS 

jaarlijkse wandeltocht
  Startbureau Nijnsel  

 4 september 
Vlooienmarkt 

CV ‘t Skrothupke
 Parkeerterrein Kofferen

4 september 
Live muziek: band

Oud Rooij

  11 september
2e Rooise Waterdag  

Centrum Sint-Oedenrode 

18 september 
Mooi-Rooi & Fokpaardendag 

  Manege De Pijnhorst én centrum 
Sint-Oedenrode 

18 september 
T.W.C. Dommeldal   

mountainbiketoertocht
 de Vresselse Hut  

17 september
Michiel Enders en DJ

  Café Oud Rooij
 

18 September 
Broodbakken 

  Kinderboerderij Kienehoeve 

20 september 
Filmclub - Once upon a time 

in the west
  Odendael 

20 september 
Startersbijeenkomst

Locatie: n.n.b.

Odendael




