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Folders deze week:

Drankhandel van Boxmeer
Paris Body Fashion

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, 
dakkapellen, PostNL, zonnepanelen, ATAG-apparatuur, autobanden en velgen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen 
en reeds bestelde goederen. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

*

PINKSTER PLAKTIE

25% KORTING
*OP EEN ARTIKEL NAAR KEUZE!

OP TWEEDE PINKSTERDAG IS ONZE WINKEL GESLOTEN

PLAK VAN 13 T/M 18 MEI DE 20% KORTINGSSTICKERS

OP ZATERDAG VOOR EN DINSDAG NA PINKSTEREN

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Promotie is binnen voor dames 1 MHC

» Lees verder op pag. 30

Lyssa 
foto: Fallen Angel Photography » Lees meer op pag. 5

Lyssa wint 'Slag om Rooi'

Carnaval in mei, in Sint-Oedenrode kan dat
Carnaval vieren in mei. Het klinkt 
als nonsens of grap, maar Sint-
Oedenrode werd afgelopen week-
end toch even omgetoverd tot 
Papgat. Filmmaatschappij Stetz 
uit Amsterdam was met een crew 
van meer dan dertig man aanwe-
zig om een gedeelte van jeugd-
film ‘Alles Mag’ op te nemen. 
Het vroeg om een optocht en een 
sleuteloverdracht. Zoals altijd kon 
Stichting Papgat dat regelen.  

De regisseur en zijn team bekeken 
drie dorpen in Brabant om de film 
op te nemen. Alles moest kloppen; 
een organisatie die aan deze grote 
operatie mee wil werken, een ge-
schikte carnavalswagen en verschil-
lende bruikbare locaties. Sint-Oe-
denrode kwam met stip op één te 
staan. De crew was namelijk direct 
weg van buurthuis De Beckart in 
Nijnsel en de aangeboden hulp van 
Stichting Papgat werd als zeer pret-
tig ervaren. Het weekend van 12 
mei werd geprikt als filmweekend.

» lees verder op pag. 4

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

VOOR PROFESSIONEEL 
ADVIES

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30-21.00u
WO-DO  8.30-18.00u
VR  8.00-18.00u
ZA  8.00-13.00u

www.facebook.com/demooirooikrant
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COLOFON 

Oplage
13.000 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
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

Alarmnummers
Algemeen, spoedeisend: bel 112
(ambulance, brandweer, politie)
Niet spoedeisend, bel:
Ambulance : 0412-631515
Brandweer : 073-6123123
Politie  : 0900-8844 
Milieustraat
Eversestraat 1
Tel.: 0413-481620
Openingstijden:
Ma t/m vr. 12:00u – 17:00 uur
Zaterdag  10:00u – 17:00 uur
Milieuklachten
Tel.: 073-6812821 (provincie)
Huisvuil ophalen: 
zie huisvuilinzamelschema 2013
Huisvuilinfolijn: 0413-481220
Ma., di., wo., vr. 10:00 – 12:00 uur
Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering:
Tel.: 0413-481376
Storingen:
Elektriciteit + gas 0800-9009
(niet eigen installatie)
UPC 0900-1580
Water
073-6838000
(altijd; dag en nacht)
Drukriolering 06-22579758
(buiten kantooruren)
Calamiteiten 06-51602917

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

      Son en Breugel Planetenlaan 1b, 5694 TM    
    tel: 0499-464249

     uitvaart@akuis.nl

Rekenkamercommissie tikt
college op de vingers
De rekenkamercommissie, een 
onafhankelijk orgaan dat onder-
zoekt of gemeentes hun reken-
werk goed uitvoeren, heeft in 
Sint-Oedenrode een aantal ver-
beterpunten aangegeven voor het 
college van B en W. In een reactie 
laat het college weten dat enkele 
verbeteringen eind 2012 in gang 
zijn gezet.

Het rapport van de rekenkamer-
commissie gaat over de manier 
waarop de gemeente omgaat met 
de zogeheten “open einde-rege-
lingen”. Dit is een regeling waarbij 
inwoners geld of hulp krijgen van 
de gemeente, waarbij vooraf niet 
bekend is wie daarvan gebruik ma-
ken en in welke mate. Met andere 
woorden: je weet vooraf niet welk 
bedrag je per regeling kwijt bent. 

De grootste open-einderegelingen 
zijn WMO, WWB en leerlingen-
vervoer. 
De kritiek van de rekenkamercom-
missie richt zich met name op het 
college, dat de gemeenteraad niet 
goed informeert. De gemeente-
raad zelf vult zijn kaderstellende 
rol goed in, maar kan door die na-
latigheid van het college zijn con-
trolerende rol niet goed invullen, 

concludeert de rekenkamercom-
missie. Daardoor is er geen goede 
financiële sturing. 

De open-einderegelingen wijken 
vaak aanzienlijk af van de ge-
schatte uitgaven. Een belangrijke 
oorzaak daarvan zou zijn dat de 
behaalde resultaten uit een voor-
gaand jaar niet lijken te worden 
gebruikt bij het opstellen van de 
begroting in een volgend jaar.  
Doordat de gemeenteraad ach-
teraf wordt geinformeerd kan die 
moeilijk bijsturen. 
Ook de periodieke evaluatie en het 
bijstellen van de beleidskaders kan 
beter.
Het college laat hierop weten dat 
er een “gemeentebreed dash-
board” wordt ontwikkeld om de 
kwaliteit van de ramingen te ver-
beteren, waardoor beter gestuurd 
kan worden op financiële ontwik-
kelingen en de gemeenteraad be-
ter wordt geïnformeerd. Sinds eind 
vorig jaar is per vier wekenperiode 
inzicht in uitgaven en voorschotten 
mogelijk, en zijn sturingsmogelijk-
heden binnen het WMO-budget 
geanalyseerd.
Het onderwerp wordt/is op dins-
dag behandeld in de voorberei-
dingscommissie. 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Afgelopen week ontvingen wij het bericht 
dat ons gewaardeerd lid

Ton van Boxtel 
op 5 mei 2013 is overleden.

Wij wensen Janny, Maarten en Linda Evy 
en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur en leden van tennisvereniging de Kienehoef

Steeds minder lucht
elke dag een beetje
dichter naar de hemel toe
elke dag een treetje

Na een periode waarin zijn gezondheid steeds meer 
achteruit ging, is van ons heengegaan 

mijn lieve man, onze zorgzame vader en lieve opa

Janus van Roosmalen
∗ Sint-Oedenrode, 28 september 1933       

† Sint-Oedenrode, 7 mei 2013

echtgenoot van

Stien van Roosmalen - Bekkers

Sint-Oedenrode: Marianne en Tonny
Cristian en Jolanda
Steven

Mariahout: Jeanne en Frank
Stef
Jop

Christinaweg 12
5492 CG Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst in de kerk van de H. Martinus van de 
Heilige Odaparochie te Sint-Oedenrode en de 
crematiedienst in het crematorium te Uden hebben op 
maandag 13 mei 2013 plaatsgevonden.

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, 
die wij mochten ontvangen.

In het bijzonder gaat onze dank uit naar 
Dokter van Osch en zijn collega Dokter Schut.

Stien van Roosmalen – Bekkers
Kinderen en kleinkinderen

Bedroefd hebben we kennis 
genomen van het overlijden van

Marti en Kaskens

Zeer gewaardeerd ere-lid van Rooi2000.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkind 
veel sterkte met dit grote verlies

Ondernemersvereniging Rooi2000

 

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

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

www.huijbersuitvaart.nl

OPEN DAGEN 
zaterdag 18 mei en zondag 19 mei 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Buitenpotten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.
I.s.m. www.ketrading.com 

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl



Woensdag 15 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe 3

A
a
n

b
i
e
d

i
n

g
e
n

 
z
i
j
n

 
g

e
l
d

i
g

 
v
a
n

 
1

3
-
0

5
-
2

0
1

3
 
t
/
m

 
1

8
-
0

5
-
2

0
1

3
.

KEURSLAGERTROTS

Entrecotes met gratis 

kruidenboter

100 GRAM

2

49

SPECIAL

Carpacciospies

100 gram

2

45

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

KEURSLAGERTROTS

HOUTHAKKERSTEAK

4 STUKS

5

95

WEEKAANBIEDING

KIPSCHNITZELS

4 STUKS

5

95

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413-472728

Renovatie rioolgemaal

Het gebouwtje op de kruising 
Rijckevorsel van Kessellaan en het 
Dommelpark is voor de meeste 
Rooienaren een herkenbaar punt. 
Wat veel burgers niet weten is dat 
er een rioolgemaal in huist. Het 
huisje is enkele meters diep en 
voorzien van pompen, een ketel 
en besturingskasten. Op dit mo-
ment vinden er werkzaamheden 
plaats. Zwaans aquasystems uit 
Zaltbommel en Modderkolk uit 
Wijchen zijn bezig met renovatie 
van het rioolgemaal.

Dat houdt in dat pompen helemaal 
vervangen worden, de overbodige 
grote ketel wordt verwijderd en 
alle besturingskasten worden ver-
vangen en verplaatst. De hele klus 
gaat zo’n drie weken duren. “Een 
pomp in dit gebouwtje was zo lek 
als een zeef en dat gaf proble-
men”, legt Alfons Toonen, mede-
werker van Modderkolk uit. “Wij 
zijn verantwoordelijk voor het 
aansluiten van de nieuwe moto-
ren en het maken van de nieuwe 
besturingskasten. Volgende week 
woensdag moet één nieuwe pomp 

lopen. De oude moet in tact blij-
ven, zodat het allemaal kan blijven 
draaien. Pas als de nieuwe func-
tioneert gaat de oude eruit. Dat 
maakt deze klus wat lastiger.”

Waterschappen werken samen
Johan Boersma van Waterschap 
Aa en Maas begeleidt het project. 
Je zou verwachten dat het onder 
de jurisdictie valt van Waterschap 
de Dommel, maar dat ligt in dit 
geval even anders. Boersma: “De 
drie waterschappen van Noord-

Brabant (Waterschap de Dom-
mel, Waterschap Aa en Maas en 
Waterschap Brabantse Delta) zijn 
aan het kijken hoe ze meer samen 
kunnen werken. Eén van de ideeën 
was om op elkaars grondgebied 
klussen te gaan doen. Zo kunnen 
we van elkaar leren en kunnen 
we beleid gelijktrekken. Het beste 
van twee kanten zullen we filteren 
om zo beter te worden in wat we 
doen. Aangezien onze werkwijzen 
niet zoveel van elkaar verschillen 
spreek je van detailniveau.”

  bakkerij bekk
e

r
s

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE   –   Lieshoutseweg 26, NIJNSEL   –   Raadhuisplein 9, SON  –   Bunders 84, VEGHEL   –    Van de Elsenstraat 2, BREUGEL   –   Ouverture 222, EINDHOVEN   –    Markt 8, SCHIJNDEL  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

PINKSTERWEEKEND
OP Z’N BEKKERST

Met ons desem brood wordt het 
extra lang genieten van het weekend…
alleen nog wat beleg erbij en je eet alsof je in ’n restaurant zit.

bij aankoop van 2 desembroden, 
’n potje Bekkers brooddipper voor 
de helft van de prijs erbij.
De smaken brooddippers zijn, 
truffel mayonaise , 
tomaten tapenade, 
pesto tapenade
en aïoli.
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Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9

5492 AC  St Oedenrode
tel. 0413-820359

Openingstijden dinsdag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur, 
zaterdag en zondag vanaf 14,00 uur, maandag gesloten.

1e Pinksterdag 19 mei

Rockin’ Daddy
Live on Stage

vanaf 21.00 uur

Beckart en Eerschotsestraat
Carnavalsvereniging De Hei-
kneuters stelde haar winnende 
wagen en een gedeelte van de 
loopgroep beschikbaar, de Bra-
bantband werd opgetrommeld 
evenals majorettes uit Zijtaart. 
Daarnaast zorgde een oproep in 
DeMooiRooiKrant ervoor dat tus-
sen de honderd en tweehonderd 
figuranten zich aanmeldden om 
een minirol te kunnen spelen in 
de jeugdfilm. Vrijdag en zaterdag 
werd gefilmd in De Beckart. Op 
zondagochtend kon niemand de 
Eerschotsestraat meer in, omdat 
het plaats moest bieden aan de 

te filmen optocht. ’s Middags ver-
trok de stoet naar het buurthuis 
om de sleuteloverdracht en het 
carnavalsfeest op te nemen. 

Lars Jennissen
Mei van der Meulen, Assistent 
Uitvoerend Producent ‘Alles 
Mag’, keek tevreden terug op 
drie dagen filmen. “Het ging echt 
heel erg goed”, jubelt ze. “De 
mensen hier zijn geweldig. We 
hadden gehoopt op zo’n grote 
opkomst. Volgende week filmen 
we nog op een andere locatie 
en dan zijn we klaar. ‘Alles Mag’ 
zal eind dit jaar of begin volgend 

jaar op Nederland 3 uitgezonden 
worden.” In de creatie speelt Lars 
Jennissen uit Liempde de hoofrol. 
Hij speelt de 12-jarige Tygo die als 
Brabants jongetje naar Amster-
dam verhuist. In zijn nieuwe klas 
moet hij een spreekbeurt houden 
en die houdt hij over carnaval. In 
flashbacks zie je de voorbereiding 
van het carnaval, de uiteindelijke 
optocht en het feest. Voor Lars 
wordt het zijn eerste film. Na zich 
ingeschreven te hebben bij een 
castingbureau werd hij gevraagd 
voor een auditie in Bussum. De 
Liempdse jongen werd gekozen. 
“Ik vond het wel handig dat het 

in Rooi werd opgenomen, omdat 
ik er naast woon. Het afgelopen 
weekend was best zwaar, maar 
heel erg leuk. Het leuke aan ac-
teren vind ik dat ik iemand anders 
mag zijn. Moeilijk vond ik het 
niet, want ook de teksten ont-

houden ging goed.” Lars heeft de 
ambitie om in nog meer films te 
gaan spelen.    

Voor meer foto’s kijk op 
www.mooirooi.nl
 

Vervolg voorpagina

Carnaval in mei, in Sint-Oedenrode kan dat
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Zaterdag 18 mei 
van 8.00 tot 10.00 uur

20%
KORTING
OP ALLES*

* Alleen geldig op 
zaterdag 18 mei 2013 
bij Intratuin Veghel. 
M.u.v. blokhutten, 
bestrating,  zakgoed 
grind en zand, 
boeken, bestellingen, 
gas� essen, levende 
dieren, cadeau kaarten, 
horeca, lopende 
(kortings) acties en 
aanbiedingen.

Intratuin Veghel Heuvel 11, www.intratuin.nl

2e Pinksterdag
open van 11 tot 17 uur

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

Hebt u een probleem? Een groot probleem 
zoals een echtscheiding of een arbeidsgeschil?

Bel: 0413-477444 
of kijk op: www.lipsadvocatuur.nl

http://shakti-ict.nl             +31 (0)6 125 38 218 

 Storingsdienst - Webdesign - Cloud - Maatwerk

Er is altijd een oplossing
Shakti ICT

Wij bouwen:
apps en websites met
toegevoegde waarde

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

Bezoek onze 
informatieavond:

3 juni
18.00 - 20.00uur

Hét adres voor uw kunstgebit!
- reparaties
- aanpassingen
- nieuwe prothese
- kllikgebit

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Al uw prothetische zorg onder één dak!

In samenwerking met 

Vervolg voorpagina

Lyssa wint 'Slag om Rooi'
Zes bands streden afgelopen 
weekend in de 'Slag om Rooi' 
voor een betaald optreden tij-
dens Jaarmarktpop. Vrijdag 
stonden de eerste drie bands op 
het podium van 'De Werf', za-
terdagavond de andere drie. De 
jury koos uiteindelijk Lyssa als 
winnaar van de 'Slag om Rooi'. 
Het publiek dacht daar net iets 
anders over. Volgens hen was 
Dark Sun Rising dit jaar de beste 
band. All Acces en Lyssa eindig-
den bij het publiek respectieve-
lijk als tweede en derde.

De 'Slag om Rooi' wordt sinds 
1997 gestreden. De organisato-
ren proberen ieder jaar zes tot 
tien bands naar Sint-Oedenrode 
te halen. “Dit jaar zouden er ei-
genlijk acht bandjes op het po-
dium staan. Maar op het laatste 
moment lieten er twee weten, 
niet te zullen komen. Dat deed 
aan de sfeer op beide avonden 
echter niets af, die was gewoon 
goed”, zegt Joep Eijkemans, een 
van de organisatoren van de 'Slag 
om Rooi'.

Meer dan alleen hardrock
Joep is verantwoordelijk voor de 
bands die optreden. “We hebben 
als 'De Werf' een laag budget en 
daarom laten we altijd bands ko-
men die gratis optreden. Ondanks 
dat lage budget weet 'De Werf' 
toch altijd een gevarieerd aanbod 

aan muziek op de planken te krij-
gen. Het zijn weliswaar wat vaker 
de meer alternatieve bands die bij 
ons optreden”, zo vertelt Eijke-
mans. ” Maar dat wil niet zeggen 
dat er hier geen andere muziek 
wordt gespeeld. Tijdens deze 'Slag 
om Rooi' zijn er verschillende mu-
zieksoorten te horen. Zo speelt 
Infernal Scheisse vooral hardcore 
punk terwijl Dark Sun Rising juist 
progressieve metal speelt. Maar 
ook de psychedelische rock en 
blues waren het afgelopen week-
end te horen. Orion haalt juist uit 
deze muziekstromingen de inspi-
ratie voor haar muziek. Terwijl 
Lyssa zich weer door de funk en 
garagerock met pop heeft laten 
beïnvloeden. Verder stonden ook 
Last Suggestion en All Access het 
afgelopen weekend nog op het 
Rooise podium.

Vakkundige jury
De jury die het betaalde optreden 
op Jaarmarktpop mocht beoor-
delen bestond uit drie mensen. 
Een van hen is Guido Segers. Hij 
schrijft regelmatig over muziek op 
verschillende websites. Zijn col-
lega Zlatko Yukovic speelt zelf in 
verschillende bands en weet wat 
er allemaal komt kijken bij een 
optreden. Ten slotte is Bart 
Coppelmans namens het 'Werfpu-
bliek' het derde jurylid. Naast de 
professionele jury mocht het pu-
bliek de publieksprijs toekennen.

Geen wereldfaam, maar wel er-
kenning
Of een optreden bij de 'Slag om 
Rooi' de bands wereldfaam op-
levert is verre van waarschijnlijk. 
Toch zijn er volgens Joep wel een 
paar bands die ooit in de Slag om 
Rooi speelden, later wel op Paas-
pop geweest. “Toch hoeft een 
optreden in 'De Werf' geen wind-
eieren te leggen. Zo is de Rooise 
band Radarman from the moon, 
die regelmatig in 'De Werf' 
speelde net terug van een Oost-
Europatournee.  Komende zomer 
gaan ze alweer op tournee naar 
Zuid-Europa”, zo sluit Joep af.

All Acces
foto: Fallen Angel Photography

Infernal Scheisse
foto: Fallen Angel Photography

Orion
foto: Fallen Angel Photography

Last Suggestion
foto: Fallen Angel Photography

Dark Sun Rising
foto: Fallen Angel Photography

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Café Brein Uden en Oss

Praten over intimiteit en seksualiteit
De gevolgen van een niet-aange-
boren hersenletsel voor intimiteit 
en seksualiteit staan centraal tij-
dens Café Brein op 28 mei in Uden 
en 30 mei in Oss. Café Brein is een 
trefpunt voor mensen met een niet-
aangeboren hersenletsel (NAH), 
mantelzorgers, partners, familie-
leden, vrienden en professionals. 
NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na 
een beroerte, ongeval, hersentumor 
of reanimatie. Kijk voor meer infor-
matie op www.nahnobrabant.nl. 

Het oplopen van een hersenletsel 
is ingrijpend voor u en uw part-
ner. Het kan zowel lichamelijk als 
geestelijk grote gevolgen hebben 
en het verandert veel in uw leven. 
Ook uw relatie en seksleven kun-
nen veranderen. Café Brein be-
steedt aandacht aan intimiteit en 
seksualiteit in relatie tot een niet-
aangeboren hersenletsel. Wat kan 
daarin veranderen, wat zijn de ge-
volgen en hoe kunt u daar zo goed 
mogelijk mee omgaan. U krijgt in-
formatie en gaat in kleine groepjes 
met elkaar in gesprek. Café Brein 
Uden is op dinsdag 28 mei in Ei-
gen Herd, Rooijsestraat 32. Café 
Brein Oss is op donderdag 30 mei 
in Buurthuis De Kortfoort, Florali-
astraat 93. Beide bijeenkomsten 
starten om 19.30 uur (19.00 uur 
zaal open) en duren tot 21.30 uur. 
Deelname is gratis en aanmelden 
is niet nodig. 

In Café Brein worden wisselende 
onderwerpen besproken in een 

gezellige ontspannen sfeer. Het 
accent ligt op contact, erkenning, 
herkenning en voorlichting. Een 
plek waar je niet steeds hoeft uit te 
leggen wat er aan de hand is. Vrij-
willigers organiseren Café Brein sa-
men met SWZ, Thuiszorg Pantein, 
Brabant Zorg, Revalidatiecentrum 
Tolbrug, Pluryn, De Mantelzorg-
winkel en MEE Noordoost Brabant.
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Sierbestrating

 Nijnselseweg 38    •    5492 HE    •    Sint-Oedenrode    •    0413-472595    •    www.meulengraaf-beton.nl

Spelen met Korein Kinderplein

Op het grasveld achter basisschool 
Eerschot werd vrijdag druk ge-
speeld door tientallen kinderen. 
Van 13.00 tot 16.00 uur hield 

kinderopvang Korein Kinderplein 
samen met Daan Veldkamp een 
kinderspelmiddag. Deze jongeman 
volgt een opleiding MBO Cultureel 

Maatschappelijk Werk. Het was 
een gezellige en geslaagde mid-
dag.
 

Dorpsraad Nijnsel op zoek naar 
vrijwilliger ter ondersteuning bestuur

Voelt u zich betrokken bij Nijnsel 
en bent u tevens administratief 
onderlegd dan is deze functie wel-
licht iets voor u. 

De Dorpsraad vertegenwoordigt in 
samenwerking met de gemeente 
het algemene belang en leefbaar-
heid in het dorp. Ter ondersteu-
ning van het bestuur is men op 
zoek naar iemand die de planning 
bijhoudt, reserveringen doet, tijdig 

agenda’s en verslagen verstuurd, 
elektronisch stukken archiveert  en 
bezoekers ontvangt tijdens ver-
schillende bijeenkomsten.

Kortom een accuraat persoon met 
interesse voor de ontwikkelingen 
in Nijnsel. De inzet van uw tijd zal 
gemiddeld uitkomen op 1 avond in 
de 2 weken.

Heeft u interesse of wilt u graag 
meer informatie dan kunt u contact 
opnemen met Welzijn de Meierij, 
steunpunt.vsp@welzijndemeierij.nl 
of bellen 073-5441400 en vragen 
naar Gerry Jochems

Rooienaar te gast in 
studio Radio 538

Het begon als 
een grap, maar 
het begint on-
dertussen aar-
dig uit de hand 
te lopen. Rooi-
enaar Hendrik 
Jan Sonnemans 

is fervent luisteraar van het 538 
programma ‘Maak het of kraak 
het’. Na wekenlang telefonisch 
contact te hebben gehad met de 
presentatoren mag de aanhouder 
op 31 mei naar de studio komen.

‘Maak het of kraak het’ komt ie-
dere donderdagavond op de radio. 
Wekenlang belde Hendrik Jan naar 
de uitzending met als doelstelling 
om op de radio te komen. Dat 
lukte zelden, maar het begon de 
mannen in de studio op te vallen 

dat iedere week dezelfde persoon 
belde. Ze besloten contact met 
hem op te nemen. Dat hebben 
ze geweten. Met zijn grappen en 
grollen werkte Hendrik Jan hen zo 
op de lachspieren, dat ze besloten 
om hem iedere week te bellen tij-
dens de uitzending. Zo is de grap-
penmaker uit Sint-Oedenrode een 
vast item van de show geworden 
en geeft hij iedere week tussen 
21.15 en 21.30 uur zijn ongezou-
ten humoristische mening op nieu-
we liedjes. 

Enkele weken geleden nodigde 
één van de presentatoren hem uit 
voor een bezoekje aan de studio. 
Dat liet hij zich geen twee keer 
zeggen. Hendrik Jan nam de uit-
nodiging aan. Op 31 mei is hij live 
te horen vanuit de studio van 538.
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Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146      http://shakti-ict.nl             +31 (0)6 125 38 218   

Computerstoring
Even Shakti ICT bellen

Storingsdienst - Webdesign - Cloud - Maatwerk

Er is altijd een oplossing
Shakti ICT

Hopen op een hagelbui

Constant houdt Gilberto van Kas-
teren het weer in de gaten. Niet 
alleen in Nederland, maar ook in 
de rest van de wereld. Als ergens 
op deze planeet een flinke hagel-
bui bezig is, ruikt de Rooienaar 
handel en komt hij snel in actie. 
Binnen een paar dagen is hij op 
plaats van bestemming om zijn 
professie uit te oefenen; uitdeu-
ken zonder spuiten met hagel-
schade als specialiteit. 

De vader van Gilberto, Rinus, is 
een echte pionier. Midden jaren 
negentig begon hij als één van de 
eersten in Nederland met het uit-
deuken zonder spuiten. Het ging 
met name in begin vooral om klei-
ne parkeerdeukjes. Wanneer een 
auto vroeger deukjes had, werd hij 
overgespoten. Het probleem was 
dan opgelost, maar voor een flinke 
prijs.  Rinus: “Uitdeuken zonder 
spuiten is een moderne, kosten-
besparende en milieuvriendelijke 
reparatiemethode om een auto uit 
te deuken. Deukjes kunnen uit het 
plaatwerk van de auto worden ge-
haald zonder dat dit deel opnieuw 
gespoten hoeft te worden. Hier-
door zal er dus geen kleurverschil 
ontstaan. Deze reparatie is finan-
cieel veelal voordeliger en beter 
voor het milieu. Een voorwaarde 
is wel dat de lak niet beschadigd 
mag zijn.

Wij werken zowel voor particu-
lieren, autobedrijven, autoscha-

deherstelbedrijven en lease- en 
verzekeringsmaatschappijen.” Te-
genwoordig zijn er steeds meer 
‘restylers’ op de markt gekomen. 
Toch onderscheidt Van Kasteren 
zich. In 2003 is Gilberto mee in de 
zaak gekomen. Samen met zijn va-
der kwam hij op een idee.
Ze besloten om zich te verdiepen 
en te specialiseren in hagelschade. 
“Een paar keer per jaar komt er in 
Nederland een fikse hagelbui voor, 
met hagelstenen die groot genoeg 
zijn om schade aan de auto te ver-
oorzaken. Zodra dat het geval is, 
betekent dat werk aan de winkel. 
Omdat er meerdere restylers zijn in 
Nederland, zijn we ons ook gaan 
richten op het buitenland”, zegt 
Gilberto, die net terug is uit Zuid-
Afrika. Daar werkte hij drie maan-
den om zo’n honderd auto’s deuk-
vrij te maken. Gilberto: “Als ergens 
op de wereld een hagelbui is, kom 
ik met meerdere restylers in con-

tact. Samen proberen we dan de 
klus binnen te halen. Iets meer dan 
een jaar ben ik daar nu mee bezig. 
Ik heb onder andere gewerkt in 
Oostenrijk, Zwitserland en nu dus 

Zuid-Afrika. In totaal ben ik maar 
zo’n drie maanden thuis geweest.” 
De hagelbui in Johannesburg was 
zo heftig, dat Gilberto zo’n 100 
auto’s onder handen moest ne-
men. Naast de Nederlander waren 
er nog meer restylers bezig, uit an-
dere hoeken van Europa én Afrika. 

“Het ligt aan de schade, maar bij 
flinke hagelschade verwerk ik on-
geveer één auto per dag”, zegt 

Gilberto, die beschikt over het bes-
te materiaal. Bij het uitdeuken ge-
bruikt hij lampen. Deze laat hij op 
de plek schijnen waar de deuken 
zitten. De rechte lijn van de lamp 

wordt onderbroken als er een kuil-
tje zit. Met stokken duwt Gilberto 
de deukjes eruit. Echt monniken-
werk. “Je zou zeggen dat iedereen 

dit kan leren, maar dat is niet zo”, 
vervolgt de vakman. “Je moet na-
melijk ontzettend veel geduld heb-
ben. Soms zit er een deukje in een 
deuk, dat is pas echt priegelwerk. 
Verlies je het geduld? Dan kun je 
beter stoppen, want dan wordt het 
niks.”

Kan vader hem wel missen op de 
zaak? “Natuurlijk gaat Gilberto 
alleen als de agenda het toelaat. 
Voor ons bedrijf is dit extra”, ver-
telt pa. De komende maanden zal 
het wat drukker worden, omdat de 
kans op hagelbuien toeneemt. 
Rinus: “Hagelbuien komen alleen 
in de warmere maanden voor. 
Bij onweer vallen druppels door 
koude en warme luchtlagen. Hoe 
meer lagen, hoe groter de hagel-
steen wordt. Ieder jaar heb je er-
gens in Nederland een hagelbui 
met grote stenen. De laatste vijf-
tien jaar is het aantal hagelbuien 
sowieso toegenomen.” Dat bete-
kent alleen maar meer werk voor 
Van Kasteren restyling. Niemand 
weet waar Gilberto volgende week 
zit. Hij zelf ook niet. Dat kan zo 
maar aan de andere kant van de 
wereld zijn. Daarom houdt hij de 
weerberichten scherp in de gaten 
en hoopt hij stiekem op een ferme 
hagelbui.

“VERLIES JE HET GEDULD DAN 
KUN JE BETER STOPPEN.”

Gilberto (l) en vader Rinus van Kasteren

In dit pand in Zuid-Afrika werkte 
Gilberto drie maanden

Werkzaamheden Molenwiel hervat

Vijver ‘de Molenwiel’ wordt flink onder handen genomen. Een opknapbeurt was hard nodig. Vier á vijf weken 
geleden werd de plas uitgebaggerd en op dit moment zijn mensen bezig om nieuwe beschoeiing (lage oever-
verdediging) aan te brengen en de oever natuurvriendelijk te maken.

Vijver ‘de Molenwiel’ wordt flink onder handen genomen. Een opknapbeurt was hard nodig. Vier á vijf weken 
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Matthieu Dirven Open Podium

Jong talent laat van zich horen

“We willen de mensen laten ge-
nieten van het plezier dat de uit-
voerenden hebben aan hun pas-
sie”, aldus Nicoline van Esch, één 
van de medeorganisatoren van de 
Matthieu Dirven Concerten. Om 
een podium te kunnen bieden aan 
jonge talentvolle muzikanten ver-
zorgden het Cultureel Platform, 
het Roois Kultuur Kontakt en Mik 
afgelopen zondag gezamenlijk 
een  Open Podium in Mariëndael.

“Je zoekt thema’s”, vervolgt 
Nicoline haar relaas. “Voor dit 
concert hebben we gekeken naar 
wat er aanwezig is aan jong mu-
zikaal talent. Veel muzikanten die 
vandaag optreden, komen uit de 
talentenklas van MIK, maar ook 
een aantal anderen hebben zich 
gemeld.” Uit de verschillende aan-
meldingen werd een gevarieerd 
programma samengesteld. “We 

merkten al snel dat dwarsfluit en 
piano momenteel erg in trek zijn”, 
aldus Nienke Meulenbroeks, loca-
tieregisseur MIK. “Het programma 
was even afwachten. We willen 
het publiek laten horen, wat de 
jongeren zelf willen laten horen. 
Het is wel erg leuk dat daar een 
zeer gevarieerd programma uit 
is gekomen met zowel 18e, 19e 
eeuwse en moderne muziek.” 

Vol trots leidde Nienke Meulen-
broeks het publiek door het pro-
gramma, te beginnen met Ma-
nouschka van Beek. Voor 
Manouschka is het bespelen van 
de dwarsfluit een soort uitlaatklep 
voor alles. Schijnbaar moeiteloos 
nam ze haar toehoorders mee in 
de romance van Georges Brun. Als 
totale muzikale ommezwaai, zong 
Janne van de Wetering daarna met 
volle, donkere stem Leave the light 

van Beth Hart. Ze zorgde daarbij 
zelf voor de muzikale begeleiding 
op de piano. Niet de muzikanten 
zelf, maar de moderne techniek 
stak even een spaak in het wiel. 
Tijdens het bespelen van Pavane 
van Fauré begon de begeleidende 
CD te haperen. Dwarsfluitist 
Geertje Swaans liet zich echter niet 
zomaar afleiden. Dapper ging ze 
door, totdat het haar teveel werd 
en de Cd-speler werd uitgezet. Het 
laatste deel speelde ze zonder mu-
zikale begeleiding. Toch zette het 
voor haar een domper op het op-
treden. Ook Carlijn Hoogendoorn, 
die na haar de piano bespeelde, 
werd enigszins uit haar evenwicht 
gebracht. Tijdens Gade van Edvard 
Grieg raakte ze een paar keer uit 
haar concentratie. Zonder er teveel 
woorden aan vuil te maken, pakte 
ze goed de draad weer op.

Na de pauze wist Leanne 
Hanegraaf het publiek met haar 
dwarsfluit te beroeren met een 
technisch moeilijk stuk van Carl 
Stamitz. Met de sonate van 
Stachinsky had ook Oscar Peeze 
Brinkhorst niet voor een eenvou-
dige uitdaging gekozen. Zijn vin-
gers wisten echter vlekkeloos de 
juiste pianotoetsen te vinden: een 
technisch hoogstandje volgens ve-
len. Zanger Fenne van Wuijtswin-
kel en gitarist Lesley Birsak sloten 
het programma. In aandachtige 
stilte volgde het publiek hun voor-
dracht. Ingetogen zong Fenne als 
laatste het gevoelige lied Autumn 
leaves van Eva Cassidy. Jong talent 
was duidelijk aanwezig. 

MIK Masterclass Adri Frigge op 
1 juni a.s.

Adri Frigge, bekend van zijn et-
sen, schilderijen en decors, geeft 
een heuse MASTERCLASS op za-
terdag 1 juni a.s. 

Adri is winnaar van de individuele 
kunst- en cultuurprijs ‘09 voor het 
hele oeuvre van de gemeente Sint-

Oedenrode. Voor deze masterclass 
nodigt Adri Frigge je uit in zijn 
atelier in Sint-Oedenrode. Het is 
een unieke kans om in een prach-
tige groene omgeving begeleid te 
worden door deze bekende bevlo-
gen Rooise kunstenaar en docent. 
Neem zelf werk mee waar je mee 
bezig bent, of je schildermaterialen 
om die dag een speciaal werk te 
maken. Info en aanmelding: 
www.mikweb.nl of 
www.pieterbrueghel.nl 
of bel: 073-5492901

Wanneer doe je het goed?
Tja, geachte mevrouw Ria Hulsen, ’t  is aalt wà, zou ik haast zeggen. 
We doen het niet gauw goed hè. Doen we te veel voor de kinderen, 
dan klagen de groten, doen we teveel voor de groten, dan klagen de 
ouders omdat er niet genoeg voor de kinderen gedaan wordt. En dan 
is het natuurlijk heel gemakkelijk om dan maar meteen naar de pen 
te grijpen en een ingezonden brief op poten naar de krant te sturen 
om te klagen.

Misschien was het wel zo zinvol geweest als u de moeite genomen 
had om een van de bestuursleden van de Oranje Vereniging aan 
te spreken op 30 april, er liepen voldoende (nieuwe) bestuursleden 
rond, herkenbaar aan een schitterende oranje naamplaatje. Ook had 
u even naar de info-tent kunnen komen, dan hadden we u daar uit 
kunnen leggen waarom we 30 april op deze manier hadden georga-
niseerd.
Gedurende drie weken hebben we in DeMooiRooiKrant het pro-
gramma van deze dag geplaatst, zodat iedereen op de hoogte kon 
zijn van alle activiteiten die op 30 april gepland stonden. Als u de 
moeite genomen had om dat even te lezen, hadden uw kinderen zich 
de moeite kunnen besparen om naar ons altijd zo gezellige Rooi te 
komen als er toch “niets te doen” was.

Hebt u enig idee wat het kost om een draaimolen en een zweefmolen 
te laten komen? Heeft u enig idee wat het kost om een podium op 
het Kerkplein te zetten? Heeft u enig idee wat de 3 bekers kosten 
voor de mooist versierde fietsen? Heeft u enig idee wat een disc-
jockey kost? Heeft u enig idee wat de vergunningen kosten voor die 
dag? Weet u dat er geen enkele Rooise artiest gratis op komt treden 
omdat ze zoveel van Rooi houden? Gelukkig waren Erik Lathouwers 
en Marloes zo aardig om voor een vriendenprijsje op te treden en de 
Rooi Tulpen voor een paar consumpties, daar waren we heel erg blij 
mee. Heeft u enig idee met hoeveel geld de Oranje Vereniging, die 
overigens geheel uit vrijwilligers bestaat, een dag als afgelopen 30 
april moet bekostigen? Weet u wat het kost om 50 marktkramen te 
huren voor de speelgoedmarkt? 

Beste mevrouw Ria Hulsen, zo kan ik nog wel even doorgaan, het is 
gewoon een centenkwestie. Dat moet u toch ook weten. Heeft u met 
uw groep wel eens gratis ergens opgetreden? Mochten de mensen 
gratis en voor niets naar jullie uitvoeringen komen kijken en luisteren? 
Wij willen als Oranje Vereniging van alles organiseren, hoe meer hoe 
liever. We willen alles vol zetten met attracties voor jong en oud. 
Maar de financiële middelen ontbreken ons nou eenmaal, dat is niet 
anders. Het zou sportiever van u zijn geweest als u eens meedacht 
of ideeën aan zou leveren en met alternatieven zou komen in plaats 
van alleen maar negatieve brieven te schrijven naar de krant, want 
daar kunnen we niets mee. Natuurlijk mag u kritiek hebben, wij zijn 
ook maar mensen, maar kom dan eens met ons praten hoe we dit op 
zouden kunnen lossen. Sorry Ria, maar dit moest me even van mijn 
Rooise “Oranje” hart.

Will van der Linden
Oranje Vereniging Sint-Oedenrode

Lezerspodium....
Door: Will van der Linden

De liefste vader van Sint-Oedenrode

Op zondag 16 juni is het Vaderdag. Nu we de moeders van 
Rooi flink in het zonnetje hebben gezet, is het tijd voor 
de vaders! 

Heb jij de liefste, stoerste, sterkste of beste va-
der van Sint-Oedenrode? Stuur dan een foto 
en een korte motivatie van 150 woorden 
naar redactie@demooirooikrant.nl. Laat 
zien dat jouw vader deze prestigieuze titel 
heeft verdiend. Op woensdag voor Vaderdag maken we 
de winnaars bekend. Inleveren kan t/m maandag 10 juni. 
De winnaar krijgt een echt mannenpakket.  
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Programma informatie TV Meierij

Rondje Rooi 
Vanaf donderdag 16 mei 2013 is 
er op TV Meierij weer een uitge-
breid Rondje Rooi met de volgen-
de onderwerpen (onder voorbe-
houd): - Kroningsdag in centrum 
was een gezellig feest - Hoe ver-
der met coalitie gemeenteraad? 
Verkenner brengt verslag uit. 
- Herdenking gevallenen bij oor-
logsmonument - Benefietavond 
voor Stichting Alpe d’Huzes - Ne-
derlands grootste motorclub The 
Shadows bezoekt Rooi - Brengt 
beslissingswedstrijd Ollandia ‘t 

kampioenschap? - Frans Cox 
bereikt 100-jarige leeftijd - Op-
namen in Sint-Oedenrode voor 
VPRO jeugdprogramma - Anto-
niuskapel wordt naar definitieve 
plaats gebracht - Activiteiten voor 
jong en oud bij Boskant Open Air 
- Aandacht voor collecte Long-
fonds

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
02:00 – 6:00 – 10:00 – 14:00 – 
18:00 en 22:00 uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken 
vernieuwd.

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 49, analoog op 792 MHz. 
Via UPC op 256 MHz..

Iedere dinsdag en donderdag 
één broodje en 2 drankjes naar keuze voor € 10,00

Tel.: 0413-479031 - www.browniesanddownies.nl

LET OP! LAATSTE ACTIEMAAND!

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

Opa en oma 50 jaar getrouwd!
Proficiat!

Jorg-Janiek-Lisan-Marjet-Willem-Manon

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

digitaal drukwerk
Sluisplein 60               
5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479787      
info@printservice-sint-oedenrode.nl   
www.printservice-sint-oedenrode.nl

Antwan Kuis

Wij zijn trots en blij want wij hebben 
er een “beertje” in de familie bij!

Aiden William de Beer 
08-05-2013

Zoon van
Ad en Denise

de Beer-Shannon 

11/117-119 
Homer St-Earlwoord

NSW 2206 Sydney
Australië

Kleinzoon van
Jan en Greet de Beer

21 mei 50 jaar getrouwd

Leo en Rina van Aarle
 – van den Biggelaar

Gefeliciteerd 
namens kinderen en kleinkinderen

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Liefste moeders verwend door Rooise ondernemers

Het was zondag Moederdag. In 
heel Sint-Oedenrode deden kinde-
ren - oud of jong – hun best om hun 
mama te laten stralen. De dames 
werden verwend met een ontbijt, 
bloemen, bonbons of een etentje. 
Ook enkele Rooise ondernemers 
kwamen met een mooi gebaar. Via 
DeMooiRooiKrant schonken ze de 
‘liefste moeders van Sint-Oedenro-
de’ een mooi prijzenpakket.

Vorige week stond in DeMooiRooi-
Krant een pagina met de moeders 
die door hun kroost waren opge-
geven als zijnde ‘liefste moeder’. 
Drie inzendingen werden door 
een onafhankelijke jury als meest 
bijzonder ervaren. Deze moeders 
werden afgelopen vrijdagmid-
dag door DeMooiRooiKrant bij 
De Beurs uitgenodigd om prijzen 
in ontvangst te nemen. Martine 

van der Burgt kwam namens haar 
moeder Antoinette. Ook winnaars 
Gertrude van Gool en Yvonne van 
de Velde waren aanwezig.

De prijzen werden geschonken 
door: Pour Vous, Welten Juwe-
liers, Brekelmans bloemen, ijs-
café Zoete Hemel, Savohs, You! 
Fashion for women, De Beurs, de 
Hoofdzaak en DA van der Doelen. 

v.l.n.r.: Martine van der Burgt (dochter van Antoinette), Gertrude van Gool en Yvonne van de Velde

50 JAAR PROFICIAT

Collega’s BrabantZorg Odendael 

Al 30 jaar 
gewoon van de Laar

Het is echt waar, 
pap en mam 

beide 50 jaar! 

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

varkenssaté

gemarineerde kipfi let
of gemarineerde speklap

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER bIj ONS Uw OUDE 

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

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

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

VRijdag 3 aug. Om 13.00 uuR 
zijn we weeR Open.

Hertog Hendrikstraat 8, 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470777

Wij weten het zeker DE LENTE komt eraan
 

ZONDAG 24 MAART
presenteren wij tijdens 3 modemomenten

OM 13.00, 14.00 EN 15.00 UUR 
DE SPRANKELENDE VOORJAARSCOLLECTIE 

VAN  YOU! FASHION FOR WOMEN

passend bij de kleurige vrolijke voetenmode van Termeer.
U bent van harte welkom!

 

op
 Zomerjassen

Colberts
Vesten

Sale bij You!

w
w

w
.lm

ed
ia

.n
l

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

ACTIE-WEEK
(Van  1  mei  t/m  5  mei)

20% 
KORTING

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode
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Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

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

Boskant Open Air 

Koud, rustig, maar wel gezellig

“Gezelligheid dat is Boskant en dat 
is de Vriendschap”, dat zei mede-
werker Erwin afgelopen zondag bij 
aanvang van Boskant Open Air. Erg 
druk was het toen nog niet. Vol-
gens Paul de Corte moest de druk-
te nog komen. “Vorig jaar was dat 
ook zo”,  aldus de mede-eigenaar 
van De Vriendschap: “Dat komt 
straks wel goed.” 

Langzaamaan druppelde het be-
zoek het plein op. Vorig jaar werd 
Boskant Open Air voor het eerst 

gevierd om het toenmalig eenja-
rig bestaan van De Vriendschap 
en de opening van ijssalon Amicio 
te vieren. Dit jaar werd het geheel 
grootser aangepakt. “De insteek is 
om er een eigen dorpsfeest van te 
maken”, aldus Paul de Corte: “Het 
moet iets bijzonders zijn waar de 
mensen voor thuis blijven.” 

De ballonnenman deed inmiddels 
goede zaken. Een rij kinderen stond 
klaar voor de meest uiteenlopende 
creaties. Voor Ilaria (5 jr) maakte hij 

een clown van wel zo’n tien ver-
schillende ballonnen. Daarna be-
gon hij aan een hondje voor haar 
zus Monica (8 jr). Daarnaast werd 
volop geschminkt. Zelfs het perso-
neel liep rond met versierde gezich-
ten. Even later deden veel kinderen 
enthousiast mee aan de workshop 
zumba-dansen. Toen barstte de 
hemel echter open en viel de work-
shop letterlijk in het water. Het pu-
bliek en de dansers vluchtten snel 
naar binnen. 

De avond bleef grotendeels droog, 
maar toch bleef de grote drukte uit 
tijdens het optreden van de Faute 
Esther Band. Aan De Vriendschap 
lag het niet; het was gewoon koud. 
Paul: “We zitten nu eenmaal in 
Nederland. Het weer kun je nooit 
voorspellen.” Toch vond hij het een 
geslaagd feest. Al was het een stuk 
rustiger, toch was het gezellig. 

Bij goed weer buitenpodium

Open Huis dancentrum Cultura

Het nieuwe dansseizoen begint 
weer bijna. Daarom houdt dans-
centrum Cultura aankomende 
zondag 19 mei een Open Huis. 
Het is het ideale moment om te 
kijken welke dans het best bij u 
past. Dansen is helemaal hip. Ze-
ker met al die dansvormen die er 
tegenwoordig zijn. Stoffig? Wel-
nee! Ook op hedendaagse muziek 
kun je letterlijk uitstekend uit de 
voeten. En waar kun je beter leren 
dansen dan bij Danscentrum Cul-
tura in Sint-Oedenrode?

Daar bieden ze naast het stijldan-
sen voor jeugd en volwassenen, 
ook hippe Kidzz Swing lessen, 
streetdance/hip hop en uiteraard 
Zumba® aan. Het is zelfs mogelijk 
om Salsalessen te volgen. Dat ook 
steeds meer paren naar Boskant 
gaan om hun openingsdans van 
de naderende bruiloft te oefenen 
is geen toeval. Danscentrum Cul-
tura kiest met hen de dans en zal 

het tot in de puntjes leren. Zo kom 
je goed voor de dag!

Ze geven les van beginners tot en 
met topklasse. Het team bestaat 
uit zeer ervaren docenten en as-
sistenten zodat kwaliteit hand 
in hand gaat met een gezellig 
avondje dansles. Ook voor wed-
strijdtraining kunt u bij ons terecht. 
Danscentrum Cultura heeft vele 
succesvolle wedstrijdparen, zowel 
op regionaal als landelijk niveau.

In de week na het Open Huis heeft 
iedereen de mogelijkheid om gra-
tis proeflessen te draaien. Dat kan 
van dinsdag de 21e tot vrijdag de 
24e. Bevalt het? Dan is inschrijven 
nog drie weken mogelijk. 

Open Huis danscentrum Cultura, 
zondag 19 mei, 15.00 tot 18.00 
uur en 19.00 tot 23.00 uur. 
Pastoor Teurlingsstraat 30, 
0413-472572, Boskant

Wethouder opent De Ossekop
Met een flinke lel aan de bel open-
de wethouder Jeanne Hendriks af-
gelopen zaterdagavond het nieu-
we eetcafé De Ossekop aan de 
Heuvel in Sint-Oedenrode. Voor 
haar zelf had deze actie een speci-
aal tintje. De ouders van Hendriks 
waren vroeger namelijk uitbater 
van café De Ossekop op precies 
dezelfde plek. Ze woonde er jaren 
en heeft daarom nog veel bijzon-
dere herinneringen bij het pand. 
Het openingsweekend werd druk 
bezocht. De Ossekop draait nu de 
eerste volle week.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

 

De trend uit Amerika!!
  Feather Extensions

  

De veertjes zijn in talloze kleuren verkrijgbaar
Fel gekleurd tot blond, zowel lang als kort

K
ap

sa
lo

n 
Be

lle
 P

la
za Kerkplein 3

5492 AN Sint-Oedenrode
Tel. 0413 471305

www.kapsalonbellaplaza.nl

Per stuk € 9,50 
 Bundel (5 stuks) € 19,50
Drops (2) € 9,50
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MEIMAAND
   VOETENMAAND

(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

De Maand van de Voet is weer gestart!

Uw specialist in voetengezondheidszorg:

Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8 a, 5492 GB Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-478610 www.podotherapiebrugmans.nl

De Maand van de Voet staat dit jaar in het teken van 
DE OUDERE VOET. Gezonde voeten houden mensen 
actief en in beweging. Door o.a. reuma, artrose, 
vaatproblemen, diabetes of angst om te vallen kunnen 
er problemen ontstaan aan uw voeten of bij het staan en 
lopen. Dan is specialistische zorg noodzakelijk.

Een podotherapeut kan als specialist in de voeten-
gezondheidszorg advies geven en helpen uw voeten 
gezond te houden. Zo kunt u onbezorgd en actief van 
uw pensioen genieten!

GEZONDE VOETEN GEZONDE VOETENGEZONDE VOETEN

Brugmans brief  27-01-2009  14:53  Pagina 1

i.o. medisch pedicure

Neulstraat 37
5492 DC Sint-Oedenrode 

Mobiel: 06 305 605 72

Medisch pedicure

www.pedicuresintoedenrode.nl

Heeft u wel eens bedacht wat 
uw voeten voor u doen?

Het is prettig dat óók uw voeten de 
nodige aandacht hebben gehad.
Geen ontsierende dikke nagels 

of droge plekken, maar voeten die 
gezien mogen worden en u pijnloos 

door de zomer loodsen.

Ook voor diabetisch en reumatische voeten
voor het maken van ortheses aan en tussen de tenen,

nagelbeugels zetten voor ingroeiende teennagels
 en voor het corrigeren van beschadigde, schimmel nagels 

kunt u bij mij terecht. 

Wat voor voeten u ook heeft, verzorg ze goed!

Rian van Stiphout, 
Koeveringsedijk 11, 5491SB, Sint-Oedenrode

Tel: 0413-474331

I.O. medisch pedicure 
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MEIMAAND
(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

NeulstraatÊ37
5492ÊDCÊÊSint-Oedenrode
TelefoonÊÊ:Ê0413Ê476818
MobielÊÊÊÊ:Ê06Ê305Ê605Ê72
AantekeningÊ
diabetische /reumatischeÊvoet

i.o. medisch pedicure

Maand van de voet 2012

Wat is podotherapie?

Podotherapie is een jong, pa-
ramedisch beroep en het be-
staat in deze vorm pas vanaf 
1982. Het beroep podothera-
peut is wettelijk beschermd. 
Dat wil zeggen dat de op-
leidingstitel podotherapeut 
alleen gevoerd mag worden 
door iemand die daarvoor ge-
diplomeerd is. Een podothe-
rapeut heeft een (sinds 2003) 
4-jarige fulltime HBO oplei-
ding afgerond in Eindhoven 
(Fontys Paramedische Hoge-
school) of Enschede (Saxion 
Hogescholen). 

Marloes Goossens- van der 
Zanden uit Sint-Oedenrode 
heeft een eigen praktijk in 
Sint-Oedenrode: Podothera-
pie Sint-Oedenrode. Samen 
met Lieke Schuts heeft ze 

ook een praktijk in Schijndel. 
Ze bestrijken het hele gebied 
en inmiddels hebben ze een 
ijzersterke naam opgebouwd. 
Over twee weken komt de 
nieuwe website online: www.
podotherapiesintoedenrode.
nl.  Inmiddels is ze samen 
met pedicure Wilma van de 
Wetering verhuisd. Ze deel-
den samen een ruimte aan de 
Neulstraat (in Odendael). Nu 
zijn ze een verdieping naar 
boven gegaan en hebben ze 
praktijkruimtes naast elkaar. 
Dat geeft de mogelijkheid om 
op dezelfde tijd open te zijn 
(dinsdag en donderdag). Op 
deze manier kunnen ze extra 
service bieden aan patiënten. 
Dat doet Marloes ook door 
voortaan op dinsdagavond 
open te zijn. Wilma van de 

Wetering studeert 14 juni af 
als medisch pedicure. Dat le-
vert haar meer specialisatie 
op. 

Wat doet een podothera-
peut? 
Een podotherapeut behandelt 
mensen met voetklachten 
of klachten die voortvloeien 
uit het niet goed functione-
ren van de voeten. Hierbij 
valt te denken aan klachten 
aan het bewegingsapparaat, 
zoals knie-, heup- of (lage) 
rugklachten. Wanneer de 
oorzaak van de klacht is ach-
terhaald, wordt er een be-
handelplan opgesteld en uit-
gevoerd. De podotherapeut 
probeert de functie van de 
voet te behouden of te verbe-
teren en hierbij zijn verschil-
lende therapieën mogelijk. 

Wat behandelt een podothe-
rapeut?
De klachten die een podothe-
rapeut kan behandelen zijn 
erg divers. Hierbij kan onder 
andere worden gedacht aan: 
- standsafwijkingen met als 
gevolg klachten aan de voe-
ten en/of benen  - klachten 
door overbelasting  - sport-
blessures  - voetproblemen bij 
kinderen - nagelproblematiek 
zoals ingegroeide teenna-

  nenet nav negnikjiwfa - sleg
- huidaandoeningen zoals 
likdoorns en eelt  - voetklach-
ten bij Diabetes Mellitus en 
reuma  - wondbehandelingen 

Directe Toegankelijkheid Po-
dotherapie 
Vanaf 1 augustus 2011 is Po-
dotherapie direct toeganke-
lijk. Dat wil zeggen dat er niet 
per de�nitie een verwijzing 
van huisarts of specialist meer 
nodig is om een consult aan te 
vragen bij de podotherapeut. 
Let op: een consult op verwij-
zing van huisarts of specialist 
blijft wel de voorkeur houden.

Pijnlijke voeten?
Problemen met lopen?
Diabetes- of reumapatiënt?
Rugklachten?
Vermoeide benen?
Ingegroeide teennagels?
Sportblessure?

Wellicht is een bezoek aan de
Podotherapeut een oplossing.

Overleg met uw arts voor een verwijzing.

Gevestigd in Odendael

Marloes Goossens-van der Zanden
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode
0413-470058
info@podotherapiesintoedenrode.nl

Voeten zo stroef en geolied zo glad,
voeten zo glanzend en toch innerlijk mat.
Voeten waarop het oog niets aan scheelt,
voeten verhard met wel drie lagen eelt.

Laat uw voeten goed verzorgen!

Na een winter lang modieuze laarzen, 
zware schoenen en strak dichtgeknoopte 
sneakers, komen onze voeten eindelijk 
weer in de vrije lucht. Bij veel mensen 
is te zien dat ze de voeten in de donkere 
maanden hebben verwaarloosd. Bij ande-

ren is dat wat minder het geval, maar het 
is altijd goed om de podotherapeut of pe-
dicure naar uw voeten en nagels te laten 
kijken. Zie op deze pagina de specialisten 
uit Sint-Oedenrode waar u terecht kunt.
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Alles voor je hAAr, 
voor iedereen

Kofferen 14a - 5492 BN Sint-Oedenrode 
0413-479265

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

dinsdag t/M vrijdag 9.00 - 17.00 uur
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

exclusi eve home cooking, koken op lokati e.k k l

Geslaagd tafelen

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Aanbieding
Sigma S2U 
primer 1 ltr blik 
(lichte kleur)

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nl
32,00

De mystieke wereld van de Arabische volbloedpaarden

Het circus van de Arabische vol-
bloedpaarden is te vergelijken 
met de Formule 1. Overal ter we-
reld strijken de handlers (voor-
brengers) neer met hun beste 
paarden. Saint-Tropez, Las Vegas, 
Sint-Oedenrode…. Het staat heel 
bizar in dit rijtje, maar Sint-Oe-
denrode hoort er dit jaar voor de 
tiende keer bij. Het heeft een seri-
euze plek verworven in dit circuit. 
Daar heeft de familie Stoop voor 
gezorgd. Door veel te lobbyen, 
maar ook door te presteren.

In de jaren zeventig werd er een 
jaarlijkse keuring gehouden bij ma-
nege De Leijer. De geheimzinnige 
wereld van de Arabische volbloed-
paarden heeft dus al een voor-
geschiedenis is Sint-Oedenrode. 
Jaren sloeg het evenement haar 
kampement op in Tilburg. Dankzij 
Pieter Stoop en Frans Vliegenthart 
kwam het weer terug naar Rooi. 

Lobbyen
Inmiddels is het een paardeneve-
nement van internationale allure. 

De familie Stoop en Stichting Ma-
nege de Pijnhorst krijgen van over 
heel de wereld gasten over de 
vloer. Vooral het Midden-Oosten 
is goed vertegenwoordigd. Vorig 
jaar werd het paard Moutaz al Bi-
waibiya, eigendom van de koning 
van Saoedi-Arabië, gekroond tot 
best of show. Hoe komen deze 
parels in Sint-Oedenrode terecht? 
“Dat is een kwestie van gunnen”, 
zegt Pieter. “We steken ontzet-
tend veel tijd in lobbyen. Inmiddels 

hebben we heel veel contacten in 
dit wereldje, maar die moeten we 
wel blijven onderhouden. Je zult 
het niet geloven, maar we zijn nu 
al weer bezig voor volgend jaar.” 
En dat terwijl 15 en 16 juni pas de 
editie van 2013 plaatsvindt. En-
kele weken geleden reed Pieter 

even op en neer naar Parijs om er 
folders uit te delen. Vorige week 
deed dochter Annelieke mee aan 
een wedstrijd in België. Ook daar 
had ieder familielid reclamemateri-
aal bij zich. 

Koninklijke stallen Jordanië
Familie Stoop krijgt steun vanuit 
meerdere hoeken. Er zijn vaste 
gasten, inmiddels serieuze vrien-
den, uit hoge kringen in binnen- 
en buitenland die graag naar Sint-
Oedenrode komen. Pieter: “Om 
voet aan de grond te krijgen in het 
Midden-Oosten heb je contacten 
nodig. Eén van die contacten is 
dhr. Besseling, een succesvol za-

kenman uit Zeeland. Hij komt veel 
in het Midden-Oosten en helpt me 
met het promoten van het eve-
nement. Het presteren van mijn 
dochter Annelieke in de Arabische 
volbloedpaarden sport heeft ook 
geen windeieren gelegd.” De ta-
lentvolle dochter van Pieter heeft 

inderdaad een serieuze naam op-
gebouwd in het circuit. Ze is al 
meerdere malen Nederlands en 
Belgisch kampioen geworden. Ze 
bezocht al meerdere malen de ‘Ro-
yal stables’ van de Jordaanse Ko-
ninklijke familie. Ook Pieter en zijn 
vrouw zijn daar geweest. “We wa-
ren uitgenodigd door de prinses”, 
vertelt hij. “We zijn persoonlijke 
vrienden geworden. Het paard 
verbindt ons. Toen we daar waren, 
ging het dan ook alleen maar over 
paarden. Twee jaar geleden be-
zocht de Prinses van Jordanië onze 
show. Voor mij was dat de meest 
bijzondere gast ooit.”

Welke gasten er allemaal komen 
wil Pieter niet zeggen. “Ook al zou 
ik het willen…. Dit wereldje is zo 
apart. Soms komen de handlers in-
eens opdagen en sommige blijven 
weg terwijl ze zouden komen. Dat 
maakt het onvoorspelbaar, maar 
ook spannend.” De editie van dit 
jaar belooft wederom hoogstaand 
te worden. Het is een ideaal mo-
ment om eens een kijkje te nemen 
in de mystieke wereld van de Ara-
bische volbloedpaarden. We zijn 
bevoorrecht in Sint-Oedenrode. 
Sommige mensen reizen de wereld 
over om een glimp van dit evene-
ment op te vangen. Voor ons ligt 
het in de achtertuin.” 

“INMIDDELS HEBBEN WE HEEL VEEL 
CONTACTEN IN DIT WERELDJE, MAAR DIE 

MOETEN WE WEL BLIJVEN ONDERHOUDEN”

Moutaz al Biwaibiya, een Arabische hengst. 
Eigendom van de Koning van Saoedi-Arabië. 
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Een steuntje  
in de rug 
voor je kind
Budgetvoorlichter Nibud heeft onlangs een 

onderzoek gedaan naar het spaargedrag van 

ouders voor hun kinderen. Eén van de con

clusies was dat de laatste jaren minder ouders 

geld opzij leggen voor studie of het eerste huis 

van hun kroost. Toch denkt het Nibud dat het 

animo om te sparen wel weer zal toenemen.

Er zijn plannen om de studiefinanciering vanaf 

volgend jaar volledig te vervangen door een  

lening. In dat geval kan je als student dus 

prima een steuntje in de rug gebruiken. Als je 

straks je eerste koophuis wilt kopen, dan wordt 

eigen geld misschien ook belangrijk. Reden  

genoeg om eens te overwegen om te gaan 

sparen voor je kinderen.

Met Zilvervloot Sparen van SNS Bank komt het 

spaargevoel van vroeger weer terug. Je kunt 

ieder kalenderjaar tot € 600 sparen voor je kind 

of kleinkind. De variabele rente is nu 2%* per 

jaar. En is je kind 18 jaar én is er minimaal 10 

jaar gespaard? Dan keren we maar liefst 10% 

premie uit over de inleg die op dat moment nog 

op de rekening staat. Net zo hoog als vroeger. 

Mooi toch! Iedereen mag meesparen. Dus ook 

opa’s en oma’s. 

Zilvervloot Sparen is een mooie manier om je 

kind of kleinkind straks financieel een beetje 

op weg te helpen als hij of zij 18 wordt. Van het 

gespaarde bedrag kunnen fijn de rijlessen  

worden betaald. Of het kan dienen als bijdrage 

in de studiekosten of als opstapje naar een 

eerste eigen huis. Prima doelen die dan  

binnen handbereik liggen. En als je Zilvervloot 

Sparen voor je kind of kleinkind opent, kunnen 

zij ook nog eens een leuk cadeau afhalen in 

de SNS Winkel. Kom dus snel een keer langs! 

Trouwens, fijn ook dat je gewoon nog een bank 

kunt bezoeken. Eentje bij je in de buurt.  

De SNS Winkel. Je bent van harte welkom,  

de koffie staat klaar.

* Variabele rente op jaarbasis per 23042013.  

Rentewijzigingen voorbehouden. Kijk voor de  

actuele rentepercentages op snsbank.nl.

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

                       Donderdag 16 mei start ons feest- 
                      weekend i.v.m ons 50-jarig jubileum! 
                      Deze feestelijke gebeurtenis vieren 
we natuurlijk graag met onze trouwe klanten 
aan wie we dit te danken hebben.

Speciale jubileum ac�e:
Bij aankoop van 

lingerie-nachtmode 
of badmode elk 

tweede ar�kel 
voor 50% kor�ng!

de koffie en thee 
    staat klaar!

G.H. v. Heerebeek- v.d. Braak
Rechterstraat 30
5281 BW Boxtel
T. 0411 - 673302

www.founda�on-bekkers.nl

bestaat 50 jaar!

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Altijd je eigen vaste instructeur/trice
Nieuwe VW polo’s(rookvrij)

Lespakketten v.a.35,- euro p.u.
Autisme en faalangst-certi� caten
Ook snelcursussen(al sinds 1999)

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

   Rozenstraat 5 Nijnsel

Hoe houd je bijna zeventig men-
sen tot aan de finish op de fiets? 
Een toepasselijke metafoor voor 
‘hoe streef je met bijna zeventig 
mensen een gemeenschappelijk 
doel na met een positief resul-
taat?’ Het antwoord is simpel: een 
solide organisatie. Rooi d’Huez 
beschikt daar over. Bestuursle-
den Karine Vohs, Rinke Donkers 
en Willian van de Sande zijn al 
maanden bezig om het boeltje te 
stroomlijnen, tot aan 15 juni, de 
grote dag. 

Dan fietst de groep Rooi d’Huez 
één of meerdere keren de Alpe 
d’Huez op. Ongeveer een half jaar 
geleden kwamen zeventig perso-

nen bij elkaar bij manege De Pijn-
horst om instructies te krijgen van 
de drie kartrekkers. “We hoorden 
de verhalen van Karine over Alpe 
d’Huzes en besloten om zelf een 
deelname te regelen voor veel 
mensen. Toch wilden we het op 
onze eigen manier doen. Wel voor 
het goede doel, maar niet op de 

dag van Alpe d’Huzes”, legt Rinke 
het begin uit. Rooi d’Huez staat 
voor een zelfstandige organisatie 
van een benefietrit. Willian: “Tij-
dens de bijeenkomst legden we 
uit dat het wel de bedoeling was 
dat iedereen op een ludieke ma-
nier geld in moest zamelen. Daar 
is flink gehoor aan gegeven. Ie-

dereen was meteen enthousiast 
en ging aan de slag.” “Dat is het 
mooie”, valt Karine, die door haar 
medebestuursleden liefkozend het 
cement tussen de stenen wordt 
genoemd, hem bij. “Iedereen doet 
iets.” Een fietstocht voor gezin-
nen, speelgoed verkopen op de 
Koninginnemarkt, benefietavon-
den en nog veel meer. Stuk voor 
stuk ludieke acties die al veel geld 
in het laatje hebben gebracht. 
“We hadden een streefbedrag van 
10.000 euro ingesteld, maar daar 
zijn we heel ruim overeen”, weet 
penningmeester Rinke te vertellen.

Allemaal leuk en aardig die bij-
zondere initiatieven, maar er moet 
natuurlijk ook nog getraind wor-
den. Anders komen ze de berg 
niet eens op. Ook dat loopt prima. 
“Zo’n vijftig van de bijna zeventig 
man traint regelmatig”, aldus Wil-
lian, de man die de communicatie 
voor zijn rekening neemt. “Vooral 
nu we weer buiten kunnen fietsen 
wordt er veel getraind. Bijna iedere 
dag gaat er wel een groepje. We 
zijn al een paar keer naar Limburg 
geweest om te oefenen en gaan 
nog twee keer. Er vindt dan verde-
ling plaats in groepen; beginner/
gemiddeld/gevorderd. Zo kan ie-
dereen fijn fietsen.” 

Zo komt de dag des oordeels 
steeds dichterbij. Er zijn dan geen 
verplichtingen. “Iedereen doet die 

dag wat hij wil”, vertelt Willian. 
“Wil je één keer, ga je één keer. 
Heb je genoeg over voor nog een 
keer, ga je nog een keer. Het zal 
wel een hele bijzondere dag wor-
den.” Het bestuur heeft er al zin 
in. Al is het alleen maar omdat ze 
die dag zelf kunnen gaan genie-
ten, zonder iets te regelen.

Bijna tijd om zelf te gaan genieten

Het bestuur van Rooi D’Huez: v.l.n.r.: Rinke Donkers, Karine Vohs en Willian van de Sande
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Mooi op  leeftijd
Dansen in Odendael
Op  zaterdag 18 mei a.s. houdt 
KBO Sint-Oedenrode  i.s.m  
Odendael een dansavond in de 
Ontmoeting te Odendael met live 
muziek van orkest Piet de Koning.

Voor de zomervakantie is dit de 
laatste dansavond op zaterdag. In 
juni en juli lassen we even een zo-
merstop in. We starten dan weer 
met Rooi Kermis op zaterdag 24 
augustus  met livemuziek van Or-
kest de Grensmuzikanten uit Reu-
sel. De organisatie hoopt op een 
grote opkomst a.s zaterdag. 
Orkest Piet de Koning verzorgt lek-
kere dansmuziek en is ook prettig 
om gewoon naar gaan te luisteren.

De dansmiddagen die elke woens-
dagmiddag eveneens in de Ont-
moeting gehouden worden gaan 
nog door tot de laatste woensdag 
van juni en stoppen alleen in de 

maand juli. De eerste woensdag in 
augustus is er dan weer dansen.

Hebt u dus zin in een lekker 
avondje uit met zang , muziek en 
dans  kom dan zaterdag 18 mei  
naar de Ontmoeting in Odendael. 
Entree zoals gewoonlijk € 1,- Niet 
leden € 1,50

Uit-Etenclub KBO Sint-Oedenrode
Op donderdag 16 mei a.s. gaat de 
Uit-Etenclub van de KBO met een 
aantal deelnemers lekker eten bij 
restaurant Kreta in Sint-Oedenrode.

Vanwege de a.s. vakantietijd is er 
in juni en juli geen Uit-Etenclub 
gepland. We starten dan weer op 
donderdag  15 augustus 2013. Als 
er nog mensen zijn die zich op wil-

len geven voor donderdag 16 mei, 
dan kan dat nog bij Jo Oerlemans  
Tel: 473575   of Sjaantje Boerboom, 
Tel: 475187. Aanvang 18.30 u. Sa-
menkomst vanaf 17.30u.

Wilt U nog een keertje gezellig 
gaan eten voor de vakantie, bel 
dan Jo of Sjaantje en zij regelen 
nog een plaatsje voor U.

Gitaarlessen voor senioren
In september start er een nieuwe 
cursus: gitaarlessen voor 50-pus-
sers. Deze populaire tak van het 
muziek maken werkt zonder dat je 
noten hoeft te lezen. Er wordt ge-
werkt met zogenaamde gitaarak-
koorden waarmee je liedjes kunt 
begeleiden.

De liedjes die gebruikt worden zijn 
meestal liedjes uit de jaren ’60 en 

’70, van de Heikrekels tot de Rol-
ling Stones, van Boudewijn de 
Groot tot Tom Jones.

Ook bestaat de mogelijkheid eigen 
liedjes in te brengen. Ideaal ook 
voor mensen uit het onderwijs, 
maar vooral voor die 50 plusser 
die al jaren twijfelden of die vroe-
ger altijd al gitaar hadden willen 
spelen. Ook melden zich  vaak 

cursisten aan die vroeger gitaar 
speelden en dit nu weer op willen 
pakken.
Er wordt gewerkt in groepjes van 
maximaal 4 personen. De lessen 
zijn wekelijks en duren 30 minu-
ten. Voor info kun je gerust bellen 
met cursusleider Nico van de 
Wetering: 0413 475291 
of per e-mail: 
nicovandewetering@kpnmail.nl

2E PINKSTERDAG OPEN

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

van 10.00 tot 17.00 uur

329,- “Tokio” TV dressoir 
160x40x50(h)

579,- “Tokio” dressoir 
180x45x85(h)

679,- “Tokio” bergkast 
130x45x150(h)

379,-
“Tokio” salontafel 
130x70x45(h)

169,-
“Tokio” hoektafel 
60x60x45(h)

Compleet
7 delige eetset

1250,-

Locoburgemeester bezoekt 100-jarige
Locoburgemeester Cees 
van Rossum bracht 
afgelopen vrijdag in 
Odendael een bezoek 
aan een wel heel bij-
zonder verjaardagsfeest. 
Dhr. Frans Cox vierde 
namelijk zijn 100e ver-
jaardag. 

Vanaf 10.30 uur waren 
genodigden welkom 
op zijn receptie in het 
verzorgingstehuis. Na-
tuurlijk zat zijn 93-jarige 
vrouw Mia aan zijn zijde. 
Cox is voor zijn leeftijd 
nog erg goed van geest. 
Tot zijn 95e levensjaar 
reed hij auto en nog 
steeds is hij lid van de 
cliëntenraad van Oden-
dael. 

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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VRIJDAG 24 MEI

ZATERDAG 25 MEI

ZONDAG 26 MEI
GLAMOURAMA

STUNTS & TRICKS
Een dag vol activiteiten voor jong en oud. 

Voorverkoop:   Café De Dorpsherberg
    Café D’n Toel
Vrijdag & Zaterdag  Dagkaart €7,50
    Combikaart   €12,00

Kassa:    Dagkaart € 9,00

ZORG DAT 
JE

ERBIJ BENT

    (Vrijdag & Zaterdag 
    toegang vanaf 16 jr, 
    legitimatie verplicht) 30EUROLIVE

Een dag vol activiteiten voor jong en oud. Een dag vol activiteiten voor jong en oud. 

Café De DorpsherbergCafé De Dorpsherberg

    Combikaart   €12,00    Combikaart   €12,00

ZONDAG 26 MEI
ZET HET IN JE AGENDA

Een dag vol met 
binnen- en 

buitenactiviteiten 
voor de hele familie 

in het teken van 
STUNTS & TRICKS.

Entree en

activiteiten 

GRATIS
Programma:
* Race simulator
* Dansworkshops
* Mega slotracebaan
* Mountainbike trial show
* Wheely simulator
* Motor trial show
* Verreiker
* Ollandse Dorpskapel
* Schminken
* Knutselen
* Reuze zandbak
* Scouting rooi met  
   diverse activiteiten
* Springkussen

AANVANG 12.30 

GRATISGRATIS

check onze site voor het volledige weekendprogramma

PRACHTIGE HANGPLANTEN 
EN ZOMERGOED

hangplanten  €9,-

 
waarvan 20% gaat naar
Rooi d’Huez t.b.v. KWF

GROEN EXCLUSIEF S T

 

openingstijden
ma t/m za 

10.00 uur tot 18.00 uur

zomergoed €1,10

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)

Alpe d’Huez beklimmen met een tandem

6 Juni 2013 is het weer zover. De 
beklimmingen van de Alpe d’Huez 
in het kader van Alpe d’Huzes 
staan te beginnen. Vanuit de stich-
ting 2Climb2Raise doet Henk Oer-
bekke uit Sint-Oedenrode dit jaar 
voor de 2e keer mee aan de be-
klimmingen van deze berg.  
 
Het evenement Alpe d’Huzes is een 
Nederlands wielerevenement waar-
bij de Franse alpencol Alpe d'Huez 
een aantal malen achter elkaar be-
klommen wordt, om geld in te za-
melen voor onderzoek naar kanker. 

De stichting 2Climb2Raise heeft 
zich binnen dit kader op het 
patiënten vlak gericht. Alle activi-
teiten voor Alpe d’Huzes zijn ge-
richt op het inzamelen  geld voor 
de kankerbestrijding. 2Climb2Raise 

wilde echter meer. 2C2R wil voor 
de mensen die nu ziek zijn iets 
doen. Dat hebben we gedaan door 
patiënten gedurende een half jaar 
intensief te begeleiden in een tra-
ject dat uiteindelijk geresulteerd 
heeft in het per tandem omhoog 
fietsen van de Alpe D'Huez. Om 
dit te doen moet nogal een presta-
tie verricht worden. Met name het 
verbeteren van de conditie, wils-
kracht en zelfvertrouwen hebben 
en een hele grote doses doorzet-
tingsvermogen.

De Alpe wordt beklommen met 
tandems, tandems waar een goede 
fietser met bergervaring voorop 
zat, de zogenaamde captain en de 
patiënt, de stoker,  achterop naar 
vermogen meefietst. Henk is één 
van die captains.

Henk: “In totaal zijn wij vorig jaar 
met 14 stokers naar boven gegaan en 
gaan we dit jaar met 18 stokers naar 
boven. In 2 ploegen van 9 tandems. 
Samen met alle stokers hebben wij 
een half jaar intensief getraind om 
ervoor te zorgen dat de Alpe op 6 
juni kon worden beklommen. Een 
fantastische ervaring voor zowel sto-
kers, captains als begeleiders.
Het enthousiasme, de positieve in-
stelling en het doorzettingsvermo-
gen van deze mensen is ongelofe-
lijk. Alle tandems met hun stokers 
hebben vorig jaar hun doel bereikt 
en dat gaan we dit jaar weer probe-
ren. Het is een unieke ervaring om 
met zo’n groep patiënten een week 
lang in Frankrijk te zijn. Lief en leed 
te delen met als hoogtepunt het fa-
ciliteren van de stokers in het berei-
ken van hun doel.” 
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Es ge de naom he’t vruug op te staon, kande wel ‘s 
‘nne keer blijve ligge.
Iemand met een goede reputatie wordt veel vergeven.
Uit: De Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 Sint-Oedenrode viert carnaval in mei

Wauw schat!!
fanfare en praalwagens!
je hebt echt uitgepakt

voor moederdag!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Jan van de Moosdijk

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Rian van Alebeek
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Liefde

in houden van 
zit veel besloten
het omvat vooral
wisselende seizoenen

cupido is er vaak 
op een onverwacht moment
of je wordt door fonteinen vol
gelukzaligheid verwend

doch ook wat in liefde 
wordt gegoten
blijkt vaak een droom
of is onwerkelijk verwachten

met lege woorden 
als versleten schoenen
en stilte die onenigheid 
langzaam moet verzachten

*
maar tederheid 
kunnen ontvangen
en je hart door tevredenheid 
laten bevangen
 
en bovenal je kwetsbaarheid
aan de ander willen tonen
tot het ultieme geven bereid

wie durft elkaar,
in wederzijds vertrouwen, 
zo te belonen

Puzzelpagina

Stuur uw oplossing voor a.s. maandag 12.00u naar 
redactie@demooirooikrant.nl 

onder vermelding van Oogcontact. Inleveren bij ons 
kantoor kan ook. We zitten aan Heuvel 17.

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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. 073-5441400
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. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.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/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
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)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Waarom staat er 
‘Paneel buiten bedrijf’ op het 

paneel boven de weg? 

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

Zoek de volgende woorden: 
skeetball, waterballen, aquafun, aquablasta, sambaballoon, schietsalon,  

popcorn, suikerspinkraam, autoscooter, booster, pusher, grijpautomaten,  
draaimolen, nougat, suikerwerken, ruedeparis, magicstar, lunapark, cakewalk,  

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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Woordzoeker 

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

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 
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Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  

	  

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

Zoek de volgende woorden:
papegaaien, roodstaart, groenvleugelara, agaponis, grasparkiet, 

valkparkiet, vink, sijs, mozambiquesijs, huismus, groenling, 
distelvink, roodoogtortel, palmtortel, kroonduif, diamantdu, fazantduif, 

harlekijnkwartel, kuifkwartel, boomkwartel, muskaatduif, duiven, 
 

Dubbel voordeel op alle Kia modellen
Kia 20 jaar in Nederland

Kia Picanto A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a. € 42,- /mnd*

Kia Picanto 20th Anniversary Kia Rio 20th Anniversary
1.0 CVVT 3-deurs 1.2 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel € 1.795,- Uw klantvoordeel loopt op tot wel € 2.045,-

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar** 50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**

Rijklaar v.a. € 4.703,- Rijklaar v.a. € 6.545,-

Kia Rio A | wegenbelastingvrij | v.a. 14% netto bijtelling v.a. € 72,- /mnd*

20th Anniversary 
Surprise Surprise!
Alle Kia Picanto en Kia Rio 
uitvoeringen tijdelijk gratis met 
een volledig geïntegreerd 
Pioneer navigatiesysteem met 
touchscreen t.w.v. € 1.295,-.

Dubbel voordeel op alle Kia modellen
Kia 20 jaar in Nederland

th Anniversary

en de rest over 1 jaar

Rijklaar v.a. € 4.703,-Rijklaar v.a. € 4.703,-

 Anniversary

Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 -147 g/km. Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage. Exclusief metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. De gratis Pioneer navigatie ontvangt u bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto en Rio zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 29 juni 2013. *Alle genoemde bijtellingspercentages en het 
wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 
42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder 
vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en 
persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt € 5.000,- voor de Kia Picanto en € 7.500,- voor de Kia Rio. Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van 
een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio met aankoopdatum t/m 29 juni 2013 en uiterste registratiedatum van 12 juli 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties.

Content Autogroep
Pietersbergweg 3, 5628 BS Eindhoven, Tel. 040 - 21 57 010, www.kia-eindhoven.nl

Kia Rio Kia Rio 
1.2 CVVT 3-deurs1.2 CVVT 3-deurs1.2 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel € 2.045,-

50/50: Betaal nu de helft 

Rijklaar v.a. € 6.545,-
 Anniversary 

Surprise Surprise!
Alle Kia Picanto en Kia Rio 
uitvoeringen tijdelijk gratis met 
een volledig geïntegreerd 

Kia Rio 
1.2 CVVT 3-deurs1.2 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel € 2.045,-

50/50: Betaal nu de helft 

Rijklaar v.a. € 6.545,-Surprise Surprise!
Alle Kia Picanto en Kia Rio 
uitvoeringen tijdelijk gratis met 
een volledig geïntegreerd 

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
DURLINGER

C. NOOIJEN VAN HEERTUM
VORSTENBOSCH
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Beeltenis
Of afscheid nog beginnen moest,
stond hij los op de schoorsteen.
Niet dat je hem vergeten zou, maar
om hem deelgenoot te maken van
wat je deed en zei.

Soms viel hij om, lag hij voorover,
vond je hem op de grond.
Het oprapen, rechtop zetten,
teruggeven van zijn plaats
werd ritueel gesprek.

Nu hij is ingelijst, staat hij pas
stil, is doder dan voorheen.
Binnen vier spalken achter glas
geannexeerd door tijd.

    Kees Hermis

Uit: Tijdland, 2010

Excursie Rooise VVD naar Koninklijke Auping en 
Mengvoederfabriek “de Hoop”
In navolging van eerdere excursies 
aan o.a. het Europees Parlement 
en de Maasvlakte gaat op vrijdag 
7 juni de Rooise VVD een be-
zoek brengen aan de Koninklijke 
Auping fabrieken in Deventer en 
Mengvoederfabriek “de Hoop”in 
Zelhem.

Op deze dag zullen twee totaal 
verschillende bedrijven worden 
bezocht.
’s Morgens wordt gestart met een 
excursie bij de Auping fabrieken en 
’s middags worden we verwacht 
bij de mengvoederfabriek.  

Koninklijke Auping
De dag wordt begonnen bij 
Auping met een presentatie waar-
bij o.a. wordt stilgestaan bij de op 
handen zijnde nieuwbouwplannen 
en de daarmee gepaard gaande 
samenwerking met de gemeente. 
Voorts wordt een inkijk gegeven in 
alle facetten van de fabricage van 

bedsystemen en de ontwikkelin-
gen welke Auping in haar 125-ja-
rig bestaan heeft doorgemaakt.
Vervolgens krijgt het VVD gezel-
schap een rondleiding in de hout-
fabriek en de staalfabriek en wordt 
kennis gemaakt met het hoog-
waardige productieproces van 
dit gerenommeerde bedrijf. In de 
showroom staat de nieuwste col-
lectie bedsystemen opgesteld als 
resultaat van 125 jaar slaapkennis.

De Hoop mengvoeders
Het 2de bezoek zal plaatsvinden 
bij veevoederfabriek “de Hoop” in 
Zelhem.
Deze ambitieuze voerleverancier 
voor pluimveehouders laat de be-
zoekers kennis maken met haar 
moderne productieprocessen. Aan 
de orde komen o.a. de keuzemo-
gelijkheden uit de samenstelling 
van hoogwaardige voersoorten die 
het beste passen bij het bedrijf van 
de pluimveehouder. Het begrip 

voedselveiligheid is hier een van-
zelfsprekend onderdeel van. 
Naast een uitgebreide presentatie 
vindt er een interessante rondlei-
ding plaats door de fabriek.   

Aanmelden
Voor deze excursie zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar. Ook niet-
VVD leden zijn van harte welkom 
om deel te nemen aan deze inte-
ressante dag. Men vertrekt om 
8.00 uur ’s ochtends per bus vanaf 
Parkeerterrein “De Neul”  in Sint-
Oedenrode en zal rond 18.00 uur 
weer terug zijn. De kosten voor 
deze dag bedragen € 22,50 p.p. 
incl. vervoer en lunch. Het belooft 
een interessante dag te worden.

Aanmelden kan bij Martien van 
Erp via 0413 – 47 64 07 of door 
een email te sturen naar: 
mamvanerp11@kpnmail.nl

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
uw jurist met fiscale en financiële kennis van zaken
effectiever en goedkoper dan een advocaat
inclusief uitgebreid financieel advies
één aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Scheiden doe je samen
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Plattelands Festival te Nijnsel

Op 6 en 7 juli 2013 is het weer 
zover. Dan houdt de Klassieke 
Landbouw Werktuigen Vereni-
ging voor de 27ste keer haar jaar-
lijkse evenement, het Plattelands 
Festival. Oftewel “Het gezelligste 
weekendje van Brabant”.
 
Dit jaar hebben ze voor de veran-
dering de indeling van de terreinen 
helemaal omgegooid. Alle gezel-
lige thema’s die u van hen gewend 
bent, zijn wederom vertegenwoor-
digd, maar ze hebben dit jaar al-
lemaal themahoeken gecreëerd.  
Zo komt u via een entree van di-
verse oude en zelfbouw woonwa-
gens het terrein op, waar een plein 
voor de feesttent is gemaakt met 
aan de ene zijde schuurtjes, waar 
men diverse oude ambachten kan 
bekijken en onder begeleiding kan 
beoefenen. 
 
Aan de andere zijde is de trekker-
trekbaan, waar de oude tractoren 
laten zien dat ze ondanks hun leef-
tijd toch nog behoorlijk wat in hun 
mars hebben. Ook zal de dorsclub 
De Stofvreters dorsdemonstraties 

geven op het dorsterrein.  Aan-
grenzend aan het dorsterrein ligt 
het trekkerbehendigheidsterrein. 
Daar zullen de trekkerchauffeurs 
laten zien hoe handig ze met hun 
voertuigen zijn. 
 
Naast de ongeveer 750 tractoren 
zijn er ook nog oldtimer vrachtau-
to’s te bewonderen waaronder en-
kele zeer speciale. Voor de kinde-
ren is er een speeltuin met o.a. een 
draaimolen en een springkussen. 
Op de grote markt kunt u van alles 
vinden zoals onderdelen, gereed-

schappen, miniaturen en antieke 
spullen. Voor de inwendige mens 
is er ook van alles te verkrijgen tij-
dens het genot van de live muziek. 
 
Kortom alle ingrediënten voor het 
gezelligste weekendje van Brabant 
zullen weer aanwezig zijn op 6 en 
7 juli aan de Vresselseweg te Nijn-
sel, en parkeren en de entree zijn 
ook nog eens GRATIS. Wil je meer 
weten? zie www.KLW-vereniging.
nl. Tot ziens op het Plattelands Fes-
tival op  6 en 7 juli.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Opnames Jeugdfi lm “Alles Mag” 
in Papgat succesvol afgerond
Met onze voeten op tafel in positie 1, genietend van onze eigen gebak-
ken “snacks”, onder het genot van een lekker koud ECHT pilsje, den-
ken wij nog even terug aan de lange dag van de opnames voor de film! 

Met in ons achterhoofd steeds weer een stem die zegt: “jullie waren 
erg goed, we gaan het nog een keertje over doen”!  Nooit gebeurde 
het in ons al weer lange carnavalsbestaan dat het halve glas (malt) 
bier net zo vol bleef als toen het ons aangereikt werd en zeker niet 
dat het tegen het kookpunt aan zat. En terwijl we dit stukje schrijven 
achtervolgt ook meneer Telfort ons nog in een reclamespotje dat net 
voorbij kwam. (Door hem zullen onze bezoeken aan de Efteling nooit 
meer hetzelfde zijn nu wij weten dat hij al het halve sprookjesbos 
genomen heeft!!) 

Het begon al erg vroeg met de optocht in de Eerschotsestraat, zon-
dagmorgen 08.00 uur. Nooit zag ik wagens in de optocht zo vaak 
voorbij komen en teruguit gaan, en De Heikneuters keer op keer de 
eerste plaats inclusief de publieksprijs zien winnen! Maar petje af voor 
alle moeite die er gedaan werd! Veel credits ook voor de Brabantband. 
Al eerder een hele dag “gedraaid”en ook nog op zondag de hele dag 
aanwezig. Zowel bij de optocht als bij de Beckart. Ze moesten een 
hele middag wachten, maar mochten helaas aan het einde niet meer 
spelen. En toch hielden ze de moed er goed in. Petje af! Ook de ma-
jorettes maakten lange zware dagen door en stonden tot op het laatst 
op de vloer mee te doen met 88 keer achter elkaar: “en nou die hènd-
jes de lucht in”! Knap meiden. Echt klasse! Ook een speciaal woord 
van dank aan onze Burgemeester, Peter Maas. Hij moest er twee keer 
voor terugkomen maar uiteindelijk vervulde hij zijn rol met verve!

Op het gevaar af mensen te vergeten, sluiten we af met alle figuran-
ten te bedanken, en dat waren er veel!! 
Hartstikke bedankt voor alle inzet. Topklasse. Papgat werd echt op de 
kaart gezet! We leverden met z’n allen opnieuw een knap stuk Rooi 
Promotion!! Bedankt. Geluid: uit. Licht: uit. Eerste 50 beelden: uit. Wij 
gaan op positie 0! Iedereen KEI-bedankt voor deze (voor velen vooral 
achteraf) geweldige ervaring!

Stichting Papgat

Lezerspodium....

Wij zijn 
verhuisd!

Ons nieuwe adres is:
Hertog Jan II laan 42a

5482 BJ  SCHIJNDEL

www.maskeradekledingverhuur.nl     T. 073-5470080 

Nu óók verkoop van 
   galakleding, al vanaf € 29,-
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Trouwplannen? Zie onze voorbeeld al-
bums op www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Early bird actie: dagelijks tot 10.00 uur of-
ficiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Naaiatelier Ans Herstelwerkzaamheden
voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden:  ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00
En op afspraak.
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter ? Voor slechts €25 lossen wij dit 
probleem voor u op ! Ook ondersteuning 
aan huis. Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Leuke verjaardagskalender nodig, kijk 
op www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Tijd vOOr uw Tuin!
Culterra koemest, mosbestrijder, 

div. soorten kunstmest, graszaad voor 
gazon, potgrond, onkruidbestrijders, 

zwembadzout, chloor.

--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
Dierbare herinneringen – wij zetten uw 
oude films over op dvd.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Te huur; huis in Boskant met eigen par-
keerplaats. Info; 06-52885978
--------------------------------------
Textielbedrukking: Wij leveren capu-
chontruien, polo’s, shirts, caps en meer 
bedrukt met logo en/of tekst.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Te koop: Jonge bruine legkippen, 
volledig ingeënt.
T: 0499-471755
M: 06-13894215
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Epson kleurenscanner, 
in nieuwstaat. € 20,-
Tel 0413-479322
--------------------------------------
+/-35m2 betontegels. Gratis af te 
halen. Grijs + rood.
tel 0624809565
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren..
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

Verloren

Enige tijd geleden, op weg naar 
Gemonde
Pulsar herenhorloge chroom/goud-
kleurige band.
Neem contact op met 0413-475195
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

Aangeboden

Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

   

Ook deze week hebben we weer een foto uit de oude doos. Kent ie-
mand mensen op deze foto? Zo ja, stuur dan een mail naar redactie@
demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor (Heuvel 17). De koffie staat klaar!

Oplossing week 19

Volgens mij zijn het mijn opa en 
oma. Willem  en Christien Wil-
lems, opa in het midden en oma 
rechts op de foto. Het zijn de ou-
ders van mijn moeder Marina 
Willems (Rust)

Marijke van Breugel-Rust

De man links op de foto is mijn opa, Toon Verschuijten uit 
Sint Oedenrode, voor de Martinuskerk in Sint Oedenrode.

Marco Sijnen  

Historische beelden

Marktplein
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen aanne-
men voor onderhoud.
Info 06-20933850
--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889
r.brand12@chello.nl
--------------------------------------
Druk? Last van stress? Of lekker 
relaxen? Probeer een ontspannings-
massage. Kijk op 
www.ellenvorstenbosch.nl 
of bel 06-20165259
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool in Sint-Oedenrode;
voor puppy- & gehoorzaamheids-
cursussen.
Mob.: 06-27038463
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl 
--------------------------------------

Diversen

19 mei vlooienmarkt voetbalvereni-
ging Sportpark Heyhoef
Roostenlaan 305 Eindhoven. 9-16 uur.
06-20299824
--------------------------------------
De Plekkers houden 9 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------
Zijn alle eieren “scharrel” als enkele 
honderden kippen af en toe buiten 
mogen lopen en enkele duizenden van 
hetzelfde bedrijf niet?
N.A. Denker
--------------------------------------

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

Midden in het centrum van Sint-Oedenrode
Slechts € 152.000 k.k.

06-22149600

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

Kijk voor foto’s van vroeger op 
WWW.FOTOROOI.NL
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Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk

Onder de koepel van de majestu-
euze St.Paul’s kathedraal in Lon-
den gaf Cantecleer  op 10 mei een 
concert onder de bezielende lei-
ding van Peter Raaijmakers. Dit is 
een bijzondere en unieke gebeur-
tenis. Buiten het vaste koor van de 
kathedraal mogen slechts 10 con-
certen per jaar gegeven worden 
door andere koren. De eer van een 
optreden in  St. Paul’s Cathedral 
viel te beurt aan  het Rooise ge-
mengde koor Cantecleer.

Dit bijzondere optreden in de ka-
thedraal was  voor het jubilerend 

koor het  hoogtepunt van hun 
40-jarig jubileum.  Het was een 
gevarieerd religieus repertoire 
waaronder een aantal met bewer-
kingen van dirigent Peter Raaij-
makers. Onder andere werden de 
bewerkingen van Raaijmakers  uit-
gevoerd van Max Welcker’s Kyrie 
en Agnus Dei uit de Missa “ Ite ad 
Joseph”, opus 199 en van John Ja-
cob Niles’ “I wonder as I wander”.  
Naast deze bewerkingen werden 
werken van o.a. Hendrik Andries-
sen, Strawinsky en Bortniasky op 
een ingetogen, gedragen wijze 
vertolkt. 

De schitterende omgeving, de ge-
weldige akoestiek, en niet in de 
laatste plaats de perfecte uitvoe-
ring van het koor maakte dit con-
cert tot een ontroerend concert.  Er 
volgde een warm applaus door het 
internationale publiek; het enthou-
siasme was groot. Mensen van 
verschillende nationaliteiten maak-
ten foto’s en brachten felicitaties 
uit. Ook de organisatoren van de 
St.Paul’s complimenteerden het 
koor met de uitvoering. 

Het concert in de St. Paul’s was 
een onderdeel van een tournee  

in Engeland. Er werden ook een 
aantal profane concerten gege-
ven. Elke dag was er een concert: 
woensdag in Doddington Palace 
Gardens; donderdag in Cambridge 
op Market Square; (vrijdag in de 
St.Paul’s) en zaterdag in Green-
wich. Bij deze concerten waren de 
voorbijgangers zeer verrast; ble-
ven graag staan luisteren. Peter 
Raaijmakers had voor de profane 
concerten eveneens een gevari-
eerd repertoire voor samengesteld: 
o.a. Hongaarse, Zweedse, Estse en 
Zuid-Afrikaanse liederen. Elk con-
cert in de buitenlucht werd afge-

sloten “We’ll meet again” ook een 
bewerking van Ruud Bos en Peter 
Raaijmakers. Dit lied werd door de 
omstanders luid meegezongen. 
Cantecleer oogstte met deze op-
tredens ook veel bijval en applaus. 
De muzikale Engeland tournee 
werd daarmee tot een grote suc-
cesvolle onderneming!

Cantecleer sluit haar jubileumjaar 
af  met een concert op zondag 29 
september om 11.30 uur in Mari-
endael. Dit concert wordt samen 
met het jubilerend Kinderkoor 
Sint-Maarten uit Sint-Oedenrode 
uitgevoerd.

Riet Meijs

Bijzonder Concert Roois Koor Cantecleer in Londen

Foto: Guus Boot

Toegewijde muzikanten genieten nu al van PerMissie
Voor de mensen die nog geen 
kaartje hebben gekocht voor Per-
Missie van Theaterkoor Rooi…. 
Ga dat maar eens snel doen, 
want het gezelschap bestaat 
niet alleen uit goede acteurs en 
zangers, maar ook uit tientallen 
zeer bekwame muzikanten die je 
zeker moet horen. Ze maken het 
optreden compleet. Ben van den 
Biggelaar (53), Annelies Edelman 
(41) en Lars Mitzer (17) maken 
onderdeel uit van het ensemble. 

Annelies Edelman
Instrument: cello

Hoe lang speelt u al in een or-
kest? 
“Ik speel al sinds mijn tiende - 
met een pauze van ongeveer tien 
jaar - in kleine en grote orkesten. 
Ik ben begonnen op blokfluit. 
Maar nadat ik op mijn dertiende 

was overgestapt op cello, ben ik 
al snel daarmee in orkesten gaan 
spelen. Eerst in een klein orkest 
van de muziekschool waar ik les 
had en na een paar jaar ben ik in 
het Rotterdams Jeugd Symfonie 
Orkest gaan spelen. Dat heb ik 
gedaan tot ik ging studeren. Sinds 
2002 speel ik bij Symfonieorkest 
Eindhoven (v/h Helikon Symfo-
nieorkest).”

Hoe bent u in het stuk van 
Theaterkoor Rooi terecht gekomen? 
“Toen theaterkoor Rooi bezig was 
de eerste productie “Feest” voor 
te bereiden, bleken er cellisten 
te weinig te zijn. Via één van de 
andere orkestleden, die ik weer 
kende van Symfonieorkest Eind-
hoven, werd ik toen benaderd.”

Ben van den Biggelaar
Instrument: trombone

Hoe lang speelt u al en in welke 
orkesten?
“Zo’n 35 jaar geleden kwam ik via 
mijn vrouw Martje terecht bij de 
Nijnselse fanfare. Eerst speelde ik 
bariton, maar door Jan van Box-
tel ging ik trombone spelen. Later 
werd ik semiprofessioneel mu-
zikant. Daardoor heb ik in meer 
dan honderd orkesten gespeeld. 
Op dit moment speel ik onder 
andere bij het Philips Symfonisch 
Orkest, bij Maxiband Timeless en 
Kamerorkest Alviare. Daarnaast 
geef ik tromboneles.”

Is dit de eerste keer dat je bij 
Theaterkoor Rooi meedoet?
“Nee hoor. Een aantal jaren ge-
leden deed ik voor het eerst mee 
tijdens de productie Jesus Christ 
Superstar. Ik vind het ontzettend 
leuk om mee te doen, omdat ik 
erg geniet van het enthousiasme. 
Het is een echte Rooise aange-
legenheid en de sfeer is heel erg 
goed. Ook nu is het weer zo 
groot dat ik graag een bijdrage 
lever aan PerMissie.” 

Lars Mitzer
Instrument: klarinet

Je bent pas net 17 jaar. Ben je de 
jongste van dit grote orkest? 
“Samen met mijn zusje ben ik de 
jongste. We zijn een tweeling.”

Waar kom je vandaan?
“Ik kom uit Aalst-Waalre.”

Hoe ben je dan bij Theaterkoor 
Rooi terechtgekomen?
“Mijn vader doet al sinds Jesus 
Christ Superstar mee met 

Theaterkoor Rooi. Hij speelt 
hoorn. Ook mijn moeder en zusje 
spelen mee. Mijn moeder speelt 
dwarsfluit en mijn zusje hobo. Tij-
dens de vorige productie ‘Droom-
huis’ deed ik ook al mee.”

Is dit het enige muzikale initiatief 
waar je aan mee werkt?

“Nee, zeker niet. Ik speel op dit 
moment nog bij twee orkesten 
meer. Namelijk bij het Eindho-
vens Muzikaal Collectief en bij 
Harmonie de Volharding in Aalst-
Waalre. Het kost niet zo heel veel 
tijd, dus het valt allemaal wel te 
combineren.”

Vind je het leuk om bij dit stuk 
betrokken te zijn? 
“Ja, echt fantastisch. Het zijn alle-
maal leuke mensen, de repetities 
zijn leuk en het eindproduct lijkt 
me geweldig.”
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

Correspondentieadres 
Postbus 44,
5490 AA Sint-Oedenrode
T (0413) 481 911
info@sint-oedenrode.nl
www.sint-oedenrode.nl

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen 
en overige burgerzaken is het 
publieksplein ook geopend op 
maandagmiddag van 16.00  tot 
20.00 uur.
Vanaf 1 januari 2013 werken wij 
op afspraak! 
Via www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 kunt u een af-
spraak maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

Spreekuur wethouders
Het spreekuur is op afspraak,
tel. (0413) 481 911

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

Meldingen en servicelijn
Openbare ruimte en riolering 
(0413) 481 376 en buiten 
kantooruren 06 – 51 60 29 17 
Voor drukriolering  buiten 
kantooruren 06 - 22 57 97 58

Milieu
Huisvuilinfo (0413) 481 911, 
ma, di, wo en vr van 10.00 tot 
12.00 uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
Tel. (0413) 481 620
geopend van ma t/m vrij van 
12.00 tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

Alarmnummers
112 bij spoed, levensgevaar of 
heterdaad 0900 - 8844 voor aan-
gifte, vragen, meldingen voor poli-
tie (wijkagenten: F. van Rozendaal, 
A. van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord 
voor internetaangifte en informatie 

Astrid en Kelly

Altijd iets lekkers….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Openingstijden gemeentehuis met pinksteren
In de week van Pinksteren is het 
gemeentehuis gesloten:
• Maandag  20 mei
• Dinsdag 21 mei geopend:
    - Van 09.00 tot 12.30 uur
    - Van 16.00 tot 20.00 uur 
    (verplaatste avondopenstelling)

Komt u naar het gemeentehuis? 
Maak dan een afspraak via 
www.sint-oedenrode.nl 
of bel (0413) 481911.

Een boom kan ons niet bellen, u wel!  Samen Sterk!   
Merkt u iets waar een luchtje aan zit?
De brabantse natuur is mooi, maar ook 
kwetsbaar. Steeds krijgt onze gemeente 
te maken met het dumpen van 
(chemisch) afval, stroperij, hennepkweke-
rijen en andere illegale activiteiten. Met 
hulp van alerte inwoners is de kans op een 
treffer vele malen groter om de veroorza-
kers aan te pakken van dit soort misstan-
den. De gemeente Sint-Oedenrode roept 
daarom iedereen op om te helpen! 

Ziet u iets verdachts? 
Zet 0900-9965432 in uw mobiele 
telefoon en bel gratis!

Na deze melding trekt er een hand-
havingsteam direct op uit. Dat maakt de 
kans om de overtreder te beboeten groter. 

Wat betekent “Samen sterk”?
“Samen sterk” is een samenwerking 
van provincie, gemeente, politie, wa-
terschappen, nieuwe Voedsel en Waren 
autoriteit, Staatsbosbeheer, Natuurmo-
numenten en Brabants Landschap. 
Kijk voor meer informatie op 
www.brabant.nl/samensterk. 

Inzameling oud papier

Donderdag 16 mei
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan 

de achterzijde van de Beckart vanaf 
07.00 uur.

Zaterdag 18 mei
•  C.V. De Klotjes; container aan de Julia-

nastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur; 

•  Sint-Joris; container op het terrein 
achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Francis-
cusschool; container bij school van 
10.00 tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van basisschool De Sprongh; 
container tegenover speeltuin van 10.00 
tot 12.00 uur.

Woensdag 22 mei
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens de 
zomertijd van 08.00 tot 20.00 uur en 
tijdens de wintertijd van 08.00 uur tot 
17.00 uur. 

Chemokar op zaterdag 18 mei 
Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw 
chemisch afval en kleine elektrische 
apparaten (föhns, broodroosters, kof-
fiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de 
chemokar. 

De chemokar staat op de volgende 
plaatsen:
•  10.00 tot 10.45 uur Pastoor Smits-

straat bij de kerk in Olland

•  11.00 tot 11.45 uur Ritaplein bij de 
kerk in Boskant

•  12.00 tot 12.45 uur parkeerterrein van 
de Beckart in Nijnsel

•  13.30 tot 14.20 uur parkeerterrein 
voor het gemeentehuis

•  14.30 tot 15.20 uur parkeerterrein 
voor sporthal Kienehoef

•  15.30 tot 16.20 uur parkeerterrein bij 
de kerk in Eerschot

Huisvuil aanbieden kan goedkoper

Enkele weken geleden is het afval uit 
de grijze container van een groot aantal 
bewoners onderzocht.

Wat blijkt: bijna één derde van het afval 
uit de grijze container bestaat uit etens-
resten.

Wist u dat:
•  etensresten in de GFT (groene) contai-

ner horen
• GFT afval gratis is

•  Afval in de grijze container € 0,18 per 
kilo kost

Uit dit onderzoek blijkt ook dat er nog 
te veel:
Papier, drankkartons, glas, metalen en 
textiel tussen het restafval zit.
U kunt dit allemaal gratis kwijt, onder 
andere op de milieustraat.

Afval scheiden is goed voor uw porte-
monnee en goed voor het milieu!

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld 
bouwen, milieu, kappen van bomen, slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)
Voor de procedures kijk op de website www.sint-oedenrode.nl/actueel/bekendmakingen

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Verwestraat thv nr. 43 ------ 07-05-2013 Kappen 1 lindeboom
Zwembadweg 66 5491 TE 23-04-2013 Plaatsen wandel/tunnelkappen
Handelsweg 1a 5492 NL 15-04-2013 Aanleggen inrit
Houtsestraat 24 5492 TM 26-04-2013 Omgevingsvergunning berperkte  
   milieu-toets – MeR beoordeling
Liempdseweg 12 5492 SM 23-04-2013 Tijdelijk plaatsen bijgebouw
Boxtelseweg 9 5491 XT 24-04-2013 Diverse nevenactiviteiten bij 
   agrarisch bedrijf
Hoogstraat 55 5492 VV 01-05-2013 Aanbrengen vaste mestopslag en  
   maken zolder in bestaande stal
Ravelstraat 2 5491 MB 06-05-2013 Bouwen dakopbouw en overkapping

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Boxtelseweg 2 5491 XT 6 weken  Nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijf
De Leijerweg 9 5491 TK 6 weken Bouwen van een rundveestal

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Verwestraat thv nr. 43 ------ 07-05-2013 Kappen 1 lindeboom per direct, 
   met herplant
Bikkelkampen 2 5491 SM 08-05-2013 Kappen 75 coniferen, 1 berk en 
   4 fijnsparren, met herplant
Kofferen 60 5492 BP 08-05-2013 Plaatsen reclamelogo’s Ahrend
Bunderdreef perceel N 52 ------ 13-05-2013 Kappen 138,7 are perceel met 
   populieren, met herplant
Bremhorst + parkeerterrein ------ 08-05-2013 Kappen 26 bomen, met herplant
park Kienehoef 
Ollandseweg 130 5491 XC 13-05-2013 Plaatsen dakkapel en aanpassen  
   kap- constructie
Scheidingsweg 6 5491 TH 13-05-2013 Verlengen ligboxenstal

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 7 mei tot en met 13 
mei 2013 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
•  Van De Nijnselse Ruiters & Ponyruiters 

voor het houden van de Outdoor Rui-
terdagen van 27 tot en met 29 juni  op 
het terrein aan de Villenbraken 15 te 
Sint-Oedenrode.

•  Van Hendig Zat voor het houden van 
een beachvolley toernooi op 31  
augustus 2013 op het terrein aan de  
Waterhoef 2 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Melding vergunningsvrije 
evenementen
•    Van Percussiegroep Harmonie  

Nijnsel voor het houden van een slag-
werkspektakel op 9 juni 2013 op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode. Dit is 
een rectifciatie op onze publicatie van 
week 19, i.v.m. verkeerde datum.

Verleende verklaringen van geen 
bezwaar
•  Aan LTC ’t Groene Woud voor het hou-

den van de ATB Tourtocht op 8 sep-
tember 2013 door onze gemeente.

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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Themawandeling over “social media” 
Het Gesprek te Pas, dat op zondag 
19 mei in het Damiaancentrum 
wordt gehouden, heeft  als on-
derwerp “social media”. Er zitten 
allerlei voor- en nadelen aan het 
gebruik van de nieuwe communi-
catiemiddelen als Twitter en Face-
book. Veel jongeren kunnen niet 
meer zonder, veel ouderen hebben 
er angst voor. Welke invloed heeft 
dit gedrag op onze samenleving en 
op ons persoonlijk? Wie over deze 
en dergelijke vragen mee wil den-
ken en praten tijdens dit ‘gesprek 
met wandeling’, meldt zich op zon-
dag 19 mei om 10.00 uur bij het 
Damiaancentrum, Schijndelseweg 
46, 5491 TB in Sint-Oedenrode.

Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deel-
nemers in kleine groepjes een wan-
deling van een uurtje in de bossen, 
tuinen of de prachtige omgeving 
van het centrum. Zij spreken dan, 
al of niet aan de hand van de mee-
gegeven vragen, over of naar aan-
leiding van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een 

gezellige kop koffie/thee de erva-
ringen, verhalen of meningen uit, 
bespreken de teksten en om onge-
veer 12.00 uur besluiten we dan 
deze ontmoeting van mensen en 
hun ideeën en denkbeelden. 

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben. Al wandelend kunnen de 
deelnemers hun eigen verhaal kwijt 
en zo inspiratie opdoen of gemoti-
veerd worden om te (blijven) wer-
ken aan het nastreven van idealen. 
Het thema nodigt uit tot nadenken 
over de maatschappelijke werke-
lijkheid en onze rol daarin.

Onze kosten bedragen per deelne-
mer aan het ‘Gesprek te Pas’ 4 euro, 
wij zijn tevreden met elke bijdrage 
naar draagkracht.  Voor alle infor-
matie over de Gesprekken te Pas: 
tel. 0413-291200 of 
06-10223044.
Zie ook www.damiaancentrum.nl

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Tweede Pinksterdag 
geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur

Groot assortiment zomerbloeiers

Tweede Pinksterdag Tweede Pinksterdag 

College bezoekt Marvu

Om precies te weten wat er bin-
nen de dorpsgrenzen allemaal af-
speelt, brengt onze burgemeester 
Maas met zijn wethouders zo’n 
zes á zeven keer per jaar een be-
zoek aan één van de vele bedrij-
ven die Sint-Oedenrode rijk is. Zo 
blijven ze op de hoogte en wor-
den ze ook nog eens bijgepraat 
over de verschillende branches. 

Gisterenmiddag brachten ze een 
bezoek aan Marvu.

Marvu ontwerpt, produceert, as-
sembleert en installeert transport-
systemen en speciaalmachines in 
overleg met de klant en steunend 
op een ruime ervaring. Elke pro-
ductielijn vraagt een eigen aanpak, 
branches kennen specifieke me-

thoden en moeten rekening hou-
den met trends. Daarom vult Mar-
vu haar basistransportsystemen 
en liften aan met de fabricage van 
speciaalmachines die aan de meest 
uiteenlopende wensen voldoen. 
Dit jaar bestaat de dochteronder-
neming van Marvu, EasyLockDrive 
systems, vijf jaar. Dit bedrijf houdt 
zich bezig met intern transport bin-
nen voedselverwerkingsbedrijven.

Maas, Hendriks, Dekkers en Van 
Rossum kregen een uitgebreide 
rondleiding. Ze vonden het reuze 
interessant om te zien waar Marvu 
zich mee bezig houdt. 
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Pastoraal Centrum:
Tel: (0413) 477741
(voor spoed ook bereikbaar buiten 
openingstijden Pastoraal Centrum)
Openingstijden Pastoraal Centrum:
maandag t/m donderdag
9.30 - 12.30 uur
Vrijdag gesloten.
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
e-mail secretariaat:
team@heiligeodaparochie.nl
e-mail algemeen:
informatie@heiligeodaparochie.nl
Parochiebijdragen naar rekeningnummer: 
Rabobank 1382.04.071
t.n.v. Parochie Heilige Oda

Pastoraal team:
Pastoor Vincent Blom,
vblom@heiligeodaparochie.nl
Pater Pushpa Raj,
frpushparajvpet@yahoo.com
Pastor Paul Rens,
prens@heiligeodaparochie.nl
Diaken Tim Bangert
tbangert@heiligeodaparochie.nl
Diaken Frank van der Geld,
fvdgeld@heiligeodaparochie.nl
Pastoraal werkende
Manon van den Broek,
mvdbroek@heiligeodaparochie.nl

Parochiebureau’s:
Voor het aanvragen van een 
doopbewijs en opgeven van 
een misintentie.

Centrum Heilige Martinus
e-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl
Adres: Kerkplein 47 A
5492 AN  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 476455
Openingstijden parochiebureau:
dinsdag, donderdag en vrijdag
10.00 – 12.00 uur

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

Nijnsel Heilige Antonius van Padua
e-mail: nijnsel@heiligeodaparochie.nl
Adres: Lieshoutseweg 9 A
5492 HS  Sint-Oedenrode
Tel: (0413)472615
Misintenties opgeven:
dinsdag 10.00 - 11.00 uur

Olland Heilige Martinus
e-mail: olland@heiligeodaparochie.nl
Adres: Pastoor Smitsstraat 44
5491 XP  Sint-Oedenrode
Misintenties graag opgeven bij
Harrie Heerkens, Roest 7a
5491 XX  Olland
Tel: (0413) 472024, bij voorkeur
op donderdagavond tussen
19.00 en 20.00 uur

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

Son Heilige Petrus’Banden
e-mail: parochiecentrum@
st-petrus-banden.nl
Adres: Kerkplein 7
5691 BB  Son
Tel: 0499-471266
Openingstijden parochiebureau:
ma t/m vr 9.30 – 12.00 uur

Breugel Heilige Genoveva
e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl 
Adres: Genovevastraat 16
5694 AG  Breugel
Tel: 0499-471230
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.

Designed by: DMRK

Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 

genda

14 mei   
KBO Mariaviering, Odendael                                    
14.30u
Vergadering parochiebestuur                                  
20.00u
Doopselvoorbereiding, 
Petrus Banden Son                 
20.00u
 

18 mei    
Pinksterviering en pinksterwake, 
Martinus Centrum    
19.30-22.00u
 
22 mei   
Overleg doopselvoorbereiding, 
De Goede Herder         
20.00-21.30u

Van de pastores

Zoek het Koninkrijk Gods
Afgelopen woensdag zat ik 
’s ochtends een uurtje bij de Zoete 
Moeder, in de Sint Jan. Ik was 
verbaasd over wat ik zag: in dat 
uurtje kwam de hele mensheid 
voorbij. Zwart en blank, man en 
vrouw, jong en oud en er tussen-
in. Hip of klassiek. Een wandel-
club, verschillende groepjes met 
drie generaties: oma en/of opa, 
dochter en/of zoon, kleindoch-
ters en kleinzonen. Rolstoelen 
en rollators, puberjongens met 
pet op en de handen diep in de 
zakken. Het leger kaarsjes groei-
de snel. Indrukwekkend, omdat 
je weet dat bij elk kaarsje een 
vraag, een hartenkreet hoort. Het 
waren vluchtige bezoekjes vaak, 
dat wel. Maar hoeveel mensen 
weten toch het brandend hart van 
de ontzagwekkende Sint Jan te 
vinden!?

Onwillekeurig dacht ik aan de ge-
zichten van ouders en kinderen 
die ik dit jaar heb ontmoet bij de 
Eerste Heilige Communie en het 
Vormsel. Zoveel lieve, mooie, ver-
schillende mensen. Soms ervaar ik 
hier een zelfde vluchtigheid: even 
is er intensief contact, dan gaan 

we vaak weer ieder zijn of haar 
weg. 

Met de Heilige Oda zijn we op 
zoek naar het Koninkrijk van God. 
We weten: we zullen een leven 
lang op zoek zijn. Soms zitten we 
op de goede weg. Soms lijkt het 
alsof we in niemandsland verzeild 
geraakt zijn. Het mooie van onze 
Kerk is dat we samen kunnen zoe-
ken en als zoekers met elkaar ver-
bonden kunnen zijn, elkaar kun-
nen bemoedigen en inspireren.

Achter mij in de Sint Jan zat een 
oma met haar kleindochter van 
een jaar of acht. ‘Zo’, zei oma, ‘nu 
ben je eens in de kerk geweest 
zonder dat je de hele tijd moet 
luisteren.’ 

Zoete Moeder, voor onderlinge 
verbondenheid van de gezinnen 
bij onze zoektocht naar het 
Koninkrijk van God wil ik bidden. 
Op uw voorspraak, en die van de 
Heilige Oda. En dat Gods Geest 
ons daarbij woorden geeft die er-
toe doen. 

Manon van den Broek

Woord van dank 
Afgelopen zondag was om meer-
dere redenen een bijzondere dag: 
Moederdag, Odadag en de eucha-
ristieviering die vanuit de 
St. Martinuskerk rechtstreeks door 
de KRO werd uitgezonden. Een 
woord van dank past aan allen die 
hun bijdrage hebben geleverd aan 
het welslagen van deze zondag: 
de feestelijke en fleurig geklede 
koren: kinderkoor St. Maarten en 
kinderkoor Nijnsel alsmede 
Aurora. Samen stonden zij garant 
voor mooie zang onder leiding van 
Erie van der Zanden en de beide 
organisten Henk van Riel en Bert 
Augustus. Daarnaast dank aan de 
koster, misdienaars, acolieten, col-
lectanten, catering, siergroep voor 
de fraaie bloemenpracht en het 
St. Jorisgilde. Ook de poetsploeg 
betrek ik graag in dit woord van 
dank. Niet alleen de kerk maar 
ook de Odakapel blonk als nooit 
tevoren. Die Odakapel op het 
kerkhof heeft een kleine metamor-
fose ondergaan: van binnen is het 

interieur verrijkt met een tweetal 
afbeeldingen (reliëfs) uit het leven 
van de heilige Oda en van bui-
ten is de kapel fraai versierd door 
tuincentrum Brekelmans.  In de 
Odakapel, maar ook in de kerk en 
buiten de kerk vestigen daarnaast 
de fraaie banieren de aandacht op 
het Odajaar. Dit alles kon niet tot 
stand komen dankzij het meeden-
ken van de Stichting Behoud Mar-
tinuskerk en de sponsoring van 
TVE Reclameproducties !!!

Zoals gezegd: we vieren het 13e 
eeuwfeest van de heilge Oda in 
dankbaarheid en bescheidenheid. 
In juni opent de tentoonstelling 
over deze Rooise heilige. Via deze 
parochiepagina houden wij u graag 
op de hoogte van deze en volgende 
activiteiten. Het begin is gemaakt 
van een bijzonder gedenkjaar. Veel 
dank aan allen die daar hun steen-
tje aan willen bijdragen.
     
Pastoor Vincent Blom

Odajaar in de parochie van 
Sint-Oedenrode – Son – Breugel
Het Odajaar is afgelopen zondag 
in de St. Martinuskerk geopend, 
maar zal niet ongemerkt voorbij 
gaan aan de zes andere kerken 
van onze H. Odaparochie. Met 
Pinksteren zal in de kerken van 
onze parochie de fraaie Odakaars 
worden ontstoken met een kleine 
plechtigheid. De heilige Oda is de 
heilige van het licht: haar blind-
heid werd genezen en ontving van 
Onze Lieve Heer het licht in haar 
ogen en bovenal in haar hart. Dat 
licht zullen wij een jaar lang in de 

kerkgebouwen van onze paro-
chie laten branden. Tevens zal in 
alle kerken een banier komen met 
daarop het motto van dit herden-
kingsjaar: ‘zoek het koninkrijk van 
God’.  Voor het ontwerp van zowel 
de kaars als de banier zijn wij onze 
parochiaan Daan van Amesfoort 
dank verschuldigd. Ook iconen-
schilder Theo van Tartwijk danken 
wij voor het beschikbaar stellen 
van de Oda-icoon die nu zo’n cen-
traal beeldmerk is in dit jaar.

Afscheid pastor Michael Deli
Zoals u weet moet onze parochie 
afscheid nemen van pastor Michael 
Deli. Om gezondheidsredenen 
is hij onlangs afgekeurd. Inmid-
dels is Michael weer woonachtig 
in Vlaanderen.  Op Eerste Pink-
sterdag, 19 mei, zal Pastor Deli 
afscheid nemen van de Odaparo-
chie tijdens de eucharistieviering 
van 9.30 uur in de St. Genoveva-
kerk te Breugel. Na de viering is er 
gelegenheid om Michael persoon-

lijk te groeten en elkaar te ont-
moeten in Den Bauw. We wensen 
pastor Michael Deli alle goeds toe 
en hopen dat zijn gezondheid het 
toelaat om op bescheiden wijze 
nog dienstbaar te kunnen zijn in 
de Kerk.  Pastoraal Team en Paro-
chiebestuur zijn Michael dankbaar 
voor zijn inzet en warme Vlaamse 
betrokkenheid bij onze parochie 
en bij de Breugelse geloofsge-
meenschap in het bijzonder.

Pinksterwake
Komende zaterdag, 18 mei, vindt 
er in de St. Martinuskerk van Sint-
Oedenrode een Pinksterwake 
plaats. Naast Witte Donderdag is 
ook de avond voorafgaande aan 
Pinksteren een moment om sa-
men te waken en te bidden. Van 
19.30 – 22.00 uur zal de 
St. Martinuskerk geopend zijn 

voor gebed, aanbidding, stil-
te…….   Om 19.30 uur wordt de 
eucharistie gevierd, die een wat 
meer internationaal karakter zal 
dragen, geheel passend bij het 
Pinksterfeest. Met name ook de 
vele Poolse mensen die in onze 
parochie wonen of werken nodi-
gen wij van harte uit.

Pinksterfeest!

Voor Peuters en Kleuters, 
hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en anderen die mee willen vieren.

Zondag 19 mei 11.00 uur de Goede Herder kerk.

Jezus is gestorven en naar de hemel gegaan. 
Zijn vrienden zijn alleen achtergebleven. 

Maar Jezus heeft hen een helper beloofd.

Een helper, ook voor ons. 
En wat voor een!

Ben je nieuwsgierig? 
Dan zien we je zondag op ons Pinksterfeest! 

We gaan zeker muziek maken, dus neem je muziekinstrumentje maar mee!
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Kerkdiensten
De Goede Herder Sint-Oedenrode

Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 18 mei 19.00u: 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Peter Rooyakkers Hans 
en Elly van den Nieuwenhuijzen-
Verhagen en Simone; Jan en Mar-
garetha Bekkers-van Thienen; Nel-
ly van Enckevort-Bekkers; Toon en 

Tonia van Kemenade-van de Hurk; 
William Thijssen; overleden ou-
ders van de Meerendonk-Bressers; 
Wim en Barbara Goossens-Ver-
meltfoort;  Harrie van Schijndel; 
Harrie en Bep van Deursen-van 
den Heurik; Noud van Deursen.

1e Pinksterdag 19 mei 9.30 uur: 
Eucharistieviering met het Marti-
nuskoor.
Intenties: Stien Habraken, Cisca 
de Beer-van Roosmalen, Piet van 
Hoof, Piet en Jana Pepers-Wou-
ters, Noud Wellens, Lino en Bettie 
Zimmerman-van de Rijt, Bertha 
van Erp-van de Ven, Gerard van 
der Heijden, Broer van der Horst, 
Thijs en Dina Merks-van den Berg, 
Jan Kanters, Gijs en Maria van 
Liempd, Ruud van Doorn, Han en 
Dora Wouters-Eijkemans, Jan van 
de Wijdeven, Christiaan Wouters, 

Petronella de echtgen. en overl. 
fam. leden,Opa Wim van Langen, 
oom Erik Rooijakkers en oma Jo-
hanna Rooijakkers-van Hoof.
2e Pinksterdag 9.30 uur: Eucharis-
tieviering met het Martinuskoor.
Intentie: Uit dankbaarheid b.g.v. 
een 80e verjaardag.
Woensdag  9.00 uur: Eucharistie-
viering.
Donderdag geen viering.
Vrijdag 9.00 uur: 
Eucharistieviering.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 18 mei, 
Pinksterzaterdag
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Collecte Week Nederlandse Mis-
sionaris
Zondag 19 mei, Pinksteren
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het  Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Collecte Week Nederlandse Mis-
sionaris
intenties: Willem en Grarda van 
Kemenade-Nouwens, Corrie en 
Leo van de Ven-van den Hurk, 
Gerard Brands, Thé Leenders.
13.15 uur: Doop Ward Derks
14.00 uur: Doop Jens van der 
Pasch
15.00 uur: Doop Sophie Keepers
Pastor Michael Deli, die om medische 
redenen helaas zijn werkzaamheden 

als lid van het Pastorale Team van 
onze Parochie H. Oda moet beëindi-
gen, neemt vandaag afscheid tijdens 
de Eucharistieviering van 09.30 uur 
in de Sint Genovevakerk in Breugel. 
Na afloop van de Eucharistieviering 
is er in de kerk gelegenheid om per-
soonlijk afscheid van hem te nemen. 
Een passend geschenk is dan een 
envelop met inhoud. Daarna is er in 
Den Bauw (tegenover de kerk) gele-
genheid een kopje koffie of thee te 
gebruiken.
Maandag 20 mei, Tweede Pink-
sterdag
11.00 uur: Eucharistieviering
In de maand mei wordt in de Sint 
Petrus’ Bandenkerk elke maandag 
en woensdag om 19.10 het Ro-
zenhoedje gebeden. In de maan-
den mei tot en met oktober wordt 
elke zaterdag om 19.00 uur het 
Rozenhoedje gebeden in de Ma-
riakapel aan de Beverlaan.

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 18 mei
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                   
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
Zondag 19 mei Hoogfeest van 
Pinksteren
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: overleden ouders Verbrug-
gen –Brugmans en dochter Doortje, 
Marinus en Piet Bosch, Bets Over-
weg-Elzebroek, Bert van der Leest, 
Cees Hoek, Doortje Verhagen-de 
Lepper, Jo van Leuken-Jansen, 
Frans de Lepper, Miep Smulders-
Rouleaux, Leopold Voncken, Annie 
Swinkels-Manders, om zegen over 
onze parochie

Aansluitend aan de mis kunt u in 
Den Bauw afscheid nemen van pas-
tor Michaël Deli.
Maandag 20 mei
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
intentie: Johan Foolen, voor de zie-
ken in onze parochie
Zaterdag 25 mei
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Theo vd Oever en Tinie v 
Laarhoven,om zegen over onze pa-
rochie

Mailadres is gewijzigd in 
breugel@heiligeodaparochie.nl  

H. Martinus Olland

Zaterdag 18 mei 17.30u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Wout v.d. Meerendonk; 
Francy van Casteren-v.d. Mee-
rendonk; Jan van Roosmalen; 

Karel van Kessel; Johan en Marie 
v.d. Biggelaar en zoon Jan; Han-
neke Hagelaars-v.d. Kerkhof; Ties, 
Kee, Henk en Rien Thomassen en 
Ilse v.d. Heijden-v.d. Made.

Sint Antonius Nijnsel

Zaterdag 18 mei 9.00u. 
Eucharistieviering  
1ste Pinksterdag om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd 
koor
Intenties: Lien Vogels- Kerkhof, 
Anna van Grinsven- van Berkel, 
Wilma van Grinsven, Petronella en 
Johan Thijssen- Gloudemans en 
dochter Tonny, Jans v.d. Meerak-

ker, Marian Smith- Nouwens, Tine 
Verhagen- van Kuijk, Tonny Fran-
ken nms de Buurt, Ties en Anna 
Aarts- v.d. Heijden, Doortje Aarts, 
Driek en Martha v.d. Berg en zoon 
Gerrit. 
2de Pinksterdag 
geen viering
Dinsdag om 19.00u.
6de noveen H. Antonius van Padua 

Antoniuskapel Nijnsel op transport

Op vrijdagmorgen vroeg stond 
alles klaar op Hoeve Strobol om 
de nieuwe Antoniuskapel te gaan 
verhuizen naar de hoek Lies-
houtseweg/Oude Lieshoutsedijk. 
Op het terrein van Harrie en Riet 
Dekkers.

De afgelopen weken hebben en-

kele vrijwilligers hard gewerkt aan 
het bouwen van het nieuwe ge-
bedshuisje. Het heeft een opper-
vlakte van 2,50 x 2,50 meter en is 
3,70 cm hoog. Tijdens ‘Kom maar 
Achterom’, twee weekenden gele-
den, konden bezoekers van Hoeve 
Strobol raden hoeveel de kapel 
weegt. Het antwoord: ongeveer 

15 ton.
Een 70-tons kraan van de firma 
Gaffert Speciaal Transport en een 
dieplader waren nodig voor dit 
“Heilige Antoniustransport.” Om 
10.45 uur stond de kapel op haar 
nieuwe plek. Op 13 juni aanstaan-
de wordt hij om 19.00 uur ingeze-
gend door bisschop Hurkmans.

Tv mis als opening Heilig Oda jaar

In de Martinuskerk werd op zon-
dag 12 mei de opening van het  
heilige Oda jaar feestelijk gevierd. 
De mis werd rechtstreeks door de 
KRO (RKK) op de televisie uitge-
zonden.

"Op deze 7e zondag van Pasen be-
gint in onze parochie het jubileum-
jaar ter ere van de heilige Oda.
Wij gedenken dat deze heilige 
vrouw 1300 jaar geleden (27 no-
vember 713) op 33-jarige leeftijd 
stierf. Oda is dochter van de ko-
ning van Schotland en om van 
haar blindheid genezen te worden, 
maakte zij een pelgrimage naar 
het graf van de heilige Lambertus 
in Luik. Uiteindelijk, na afstand te 
hebben gedaan van alle Koninklij-
ke rechten en de Koninklijke waar-
digheid, koos zij de zuidelijke Ne-
derlanden als woonstede. Eerst in 
de omgeving van Venray en Weert 
en uiteindelijk hier, in wat nu Sint-
Oedenrode heet”, aldus pastoor 
Vincent Blom.

De koorzang werd gedaan door 
Koor Aurora, Kinderkoor Sint-
Maarten en het Kinderkoor Nijnsel 
o.l.v. dirigent  Erie van der Zanden-
Vos. De orgels werden bespeeld 

door  Bert Augustus en Henk van 
Riel. Pastoor Vincent ging de mis 
voor, samen met lector Richard de 
Visser.

De feestelijke eeuwmis begon om 
10.30 uur en de kerk zat inmiddels 
vol. De aanwezigen zagen hoe de 
gildebroeders het Odabeeld op 
een vernieuwde draagstoel naar 
het altaar brachten. Vergezeld 
door de staf van Oda, een ivoren 
kam en een drinknap. De grote 
jubileumkaars werd door de kin-
deren ontstoken. Ook werd het 
Odabeeld door hen versierd met 
bloemen. De pastoor vertelde het 
verhaal van de Heilige Oda. Over 
hoe zij in  Sint-0edenrode terecht 
kwam en een teruggetrokken be-
staan leidde van gebed, armoede 
en soberheid in een armzalige hut.  

Het thema van dit 13e eeuwfeest  
is “Zoek het Koninkrijk Gods”. 
Ook  zijn er in dit Odajaar enige 
bijzondere activiteiten, te volgen 
via het parochienieuws in deze 
MooiRooikrant.  Op 17 november 
wordt het jubileum afgesloten en 
ook deze viering is landelijk te vol-
gen op de televisie. Deze tv mis-
sen worden georganiseerd door de 

KRO (RKK) Thuiskerk , info is te 
zien op deze site: 
www.rkk.nl/eucharistieviering

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag geen Eucharistieviering
Donderdag 16 Mei de Laatste 

Ritanoveen. om 19.00 uur. 
Zaterdag geen Eucharistieviering.



Woensdag 15 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe24 

metalen
TRANSPORT
FIETSREK
zware kwaliteit

7.95

STRIJKVRIJ!CREËER DE

ZOMERLOOK! FLEUR JE
FIETS OP!

ROOD OF WIT

SOLAR
FIETSLAMP
laadt overdag op
nooit meer lege 
batterijen
3 functies
2 LED's

HOLIDAY

HAAR
VERF
diverse kleuren

1.22

UNI 2-TONE

DEKBED
OVERTREKSET
polyester/katoen
140x200 cm

TRENDY

BLOEMEN
SLINGER
ca. 125 cm

8.99

FANCY

DAMES
BALLERINA
diverse kleuren
maten 36-42

4.29

2.99 4.99

INTEX

OPBLAAS
KROKODIL
incl. handgreep
ca. 168x86 cm

PORTABLE

KOOK
TOESTEL
in koffer
voorzien van 
elektronische
ontsteking

TRENDY

HEREN
POLO
diverse kleuren 
en prints
100% katoen
maten M-XXL

MIEREN- OF

SLAKKEN
BESTRIJDER
gebruiksklaar
mieren:
250 gram
slakken:
500 gram

PAILLETTEN

DAMES
TOP
diverse kleuren
maten S-L

LICHTGEWICHT

TUIN
STOEL
hoog model
textylene zitting en rug
5 standen verstelbaar

12.95

7.29

11.99

HANNIBAL

TROLLEY
REISTAS
met uitschuifbare handgreep
voor optimaal reiscomfort
XL-size
extra stevig!

0.79

3.29

1.992.39
trendy designs
FIETS
ZADELHOES

0.44

200x200 cm

10.79
240x200 cm

12.29

diverse kleuren
ZWEM
NOODLE
160 cm
Ø 6,5 cm

1.19

kooktoestel
NAVUL
GAS
227 gram

0.99

Kijk op action.nl voor de folder

Elders
6.95
7.99

Elders
8.99
9.95

Elders
17.95
19.95

Elders
5.95
7.99

Elders
3.95
5.95

Elders
6.95
7.99

Elders
17.95
24.95 Ze
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

EINDHOVEN  •  Petrus Canisiuslaan 64 
GELDROP  •  Nuenenseweg 75-77
GEMERT  •  Nieuwstraat 48-50
HEEZE  •  Kapelstraat 118

HELMOND  •  Sobrietasplein 1
HELVOIRT  •  Vincent van Goghplein 3  
NUENEN • Hoge Brake 62
OIRSCHOT • Standaardplein 2

SCHIJNDEL  •  Boschweg 62a
SOMEREN  •  Postelstraat 35b
ST. OEDENRODE  •  Hertog Hendrikstraat 16
UDEN  •  Mgr. Bosstraat 49

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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Donderdag 16 mei paranormale 
avond: foto lezen
Vanwege de zeer grote belang-
stelling op 28 maart j.l. verzorgd 
Wim v.d. Heijden wederom een 
foto leesavond in Meerschot, aan-
vang 19.30 uur.

Door middel van foto’s wordt 
contact gelegd met overledenen, 
u kunt overigens ook foto’s mee-
brengen van nog levende mensen.
Bedenk vooraf eventuele vragen 
die u wilt stellen, dat maakt het 

op deze avond gemakkelijker. Om 
iedereen in de gelegenheid te stel-
len mag u tenminste 1 foto laten 
behandelen. Afhankelijk van het 
aantal aanwezigen kunnen even-
tueel meerdere foto’s behandeld 
worden. Koffie en thee zijn voor 
€ 1 verkrijgbaar.

De toegang is gratis en voor ieder-
een toegankelijk, de zaal is open 
vanaf 19.15 uur.

Groep 7 Black & White party, vrijdag 24 mei in The Joy

Speciaal voor alle leerlingen uit 
groep 7 is er op vrijdag 24 mei van 
19:00 uur tot 22:00 een Black & 
White party. Speciaal om jullie en 
je ouders kennis te laten maken 
met Jeugddisco The Joy. 

Jeugddisco The Joy is speciaal voor 
jeugd van 11 tot en met 15 jaar uit 

Olland, Boskant, Rooi en Nijnsel. 
1x in de maand op vrijdag hebben 
we een party zoals karaokeparty, 
schuimparty, glow in the darkparty 
en nog veel meer!  De entree is 
gratis, een glaasje fris kost € 1,00 
en een glas ranja € 0,50.

Ons adres is Oude Lieshoutseweg 

7 (naast de Beckart) in Nijnsel.
Voor informatie of vragen kan je 
mailen naar jeugddiscothejoy@
upcmail.nl. Je kunt ons volgen op 
Twitter: twitter.com/Thejoynijnsel  en 
Facebook: www.facebook.com/
JeugdDiscoTheJoy. Zo blijf je van 
alle party’s op de hoogte

Slagwerkspektakel Nijnsel met percussiegroep 
St. Hubertus uit Herpen

Zoals in verschillende aankondi-
gingen al gemeld, hierbij wat meer 
informatie over het slagwerkspek-
takel. Het belooft een sfeervolle 
middag te worden waarbij u ver-
steld staat van alle mogelijkheden 
van slagwerk. Uw zoon of dochter 
wil graag slagwerk gaan spelen? 
Kom kijken!

De percussiegroep van Harmonie 
Nijnsel organiseert op zondag-
middag 9 juni een groots slag-
werkspektakel op het kerkplein 
in Sint Oedenrode. De deelne-
mers zijn de percussiegroep en de 
jeugdpercussiegroep uit Nijnsel 

en de percussiegroep uit Herpen. 
Met zo'n 20 slagwerkers zal er 
een groot spektakel gepresenteerd 
gaan worden. Alle groepen staan 
onder leiding van Heino Ploegma-
kers. Het spektakel zal uitgevoerd 
worden om 14.30 uur en om 
16.15 uur.
 
Tijdens dit spektakel zal een groot 
aanbod aan slagwerk aan bod 
komen, van muziek op  samba 
en melodische instrumenten tot 
aan muziek op olievaten. Het pu-
bliek zal zelf ook in het optreden 
betrokken gaan worden! Men 
zal versteld staan wat er allemaal 

mogelijk is op het gebied van slag-
werk.
 
Dit is het eerste slagwerkspek-
takel wat de percussiegroep uit 
Nijnsel organiseert en past goed 
in het nieuwe beleid wat Harmo-
nie Nijnsel heeft uitgezet. Met dit 
optreden gaan wij laten zien dat 
we allang niet meer alleen marsen 
spelen, maar dat slagwerk bespe-
len heel divers en leuk is!

Zorg dat u erbij bent!! 
9 juni, kerkplein Sint-Oedenrode, 
14.30 uur of om 16.15 uur. Thuis feesten?

Verhuur van o.a.:
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

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

Wij zijn op zoek naar een creatief talent!

Heb jij:
 je kappersopleiding afgerond,

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

Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

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

naar:

info@senzhaircare.nl

Markt 9
5492 AA  Sint-Oedenrode

WWW.senzhaircare.nl
Tel 0413 – 471737

**BEN JIJ EEN CREATIEF TALENT?
Heb jij:

• Je kappersopleiding afgerond
• Minimaal 3 jaar ervaring in het vak

• Zoek je een baan voor ongeveer 16 uur per week
• Geen bezwaar om te blijven leren

• Genoeg pit om ons trendy team te komen versterken!

Dan nodigen wij je graag uit om te solliciteren 
naar de functie van Haarstyliste. 

Stuur je motivatie (met pasfoto) naar:

Senz Haircare • Heuvel 30 • 5492 AD Sint Oedenrode
Tel.: (0413) 47 17 37 • E-mailadres.: info@senzhaircare.nl

PERSONEEL

Heuvel 6 - Lieshout - 0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl

2e pinksterdag geopend van 11.00 tot 17.00 
aanbiedingen:

- gratis montage bij aankoop van een kinderstoeltje
- 20% korting op alle cadeau-art.

- aanbiedingsfiets Gazelle Cadiz van 749,00 voor 649,00 ( op=op)

www.verkeersschoolschellekens.nl

Mobiel: 06-43581407
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!
€ 38,50 per lesuur

V.W.-rijbewijs inclusief  
SLIPCURSUS

GRATIS  voor nieuwe aanmeldingen

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl
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Grand Café
Odendael

 

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis 
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal
 

 
 

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

Op vertoon van de Rooise Pas

(niet van toepassing op 
aanbiedingen)

DeMooiRooiKrant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 

Het bericht wordt tevens gratis 
geplaatst op de website 

www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GRATIS!

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

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

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

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

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

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

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

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

kunt waarborgen. 

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

Ontvangst 18.45, Programma van 19.00 - 21.00 uur 

Informatiebijeenkomst  
Veilig Wonen  

Incl. een kop-

je thee, ko�e 

en een hapje!  

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

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

of�ciële pasfoto’s

www.bartvanderaafotogra�e.nl

Bart van der Aa Fotogra�e
Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

OdendaelOdendael

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

De Ontmoeting
Odendael

        De Ontmoeting
Odendael

Attendeer andere

Cappuccino 

van € 1,60 

voor € 1,30

10% korting op het 
totale Schrobbeler 

assortiment

Pistolet salade van € 3,05 

voor € 2,65

Broodje kroket van € 1,90 

voor € 1,60

Huzaren salade van € 4,05 

voor € 3,70

mei - juni

2013

28 mei 14.30 uur
Optreden Hertog Jan koor

20 juni 14.00 uur
Optreden Seniorenorkest 

Dommelvolk

4 juni 19.30 uur

Optreden Gitaarclub 

Ancora

vrijdagavond 31 mei
Vis avond met muziek van 

Trio ‘d Antonet
€ 20,- p.p.

Rooise Pashouders

Betalen € 18,50 p.p.

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

Korting op 

consumptiemunten en 

maaltijden 

in De Ontmoeting 

in Odendael

Verenigingsleven 
Odendael; 

u kunt deelnemen aan het 
uitgebreide activiteitenaanbod 
van Odendael en krijgt met uw 

Rooise Pas korting op deelname.

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Rooise pashouders ontvangen een 
gratis kopje ko�e of thee

vrijdagavond 21 juni
Asperge avond met muziek 

van Erik Lathouwers en 
Liesbeth

€ 20,- p.p.

Rooise Pashouders

Betalen € 18,50 p.p.
Rooise pashouders ontvangen een 

gratis kopje ko�e of thee
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Dubbel voordeel op alle Kia modellen
Kia 20 jaar in Nederland

Kia Picanto A | wegenbelastingvrij | 14% netto bijtelling v.a. € 42,- /mnd*

Kia Picanto 20th Anniversary Kia Rio 20th Anniversary
1.0 CVVT 3-deurs 1.2 CVVT 3-deurs

Uw klantvoordeel loopt op tot wel € 1.795,- Uw klantvoordeel loopt op tot wel € 2.045,-

50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar** 50/50: Betaal nu de helft en de rest over 1 jaar**

Rijklaar v.a. € 4.703,- Rijklaar v.a. € 6.545,-

Kia Rio A | wegenbelastingvrij | v.a. 14% netto bijtelling v.a. € 72,- /mnd*

20th Anniversary 
Surprise Surprise!
Alle Kia Picanto en Kia Rio 
uitvoeringen tijdelijk gratis met 
een volledig geïntegreerd 
Pioneer navigatiesysteem met 
touchscreen t.w.v. € 1.295,-.

Dubbel voordeel op alle Kia modellen
Kia 20 jaar in Nederland

th Anniversary

en de rest over 1 jaar

Rijklaar v.a. € 4.703,-Rijklaar v.a. € 4.703,-
20th Anniversary 
Surprise Surprise!

 Anniversary

Gem. verbruik: 3,2 - 6,3 l/100km, 31,2 - 15,9 km/l. CO2-uitstoot: 85 -147 g/km. Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW/BPM, kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges en recyclingbijdrage. Exclusief metallic lak en lakbescherming. Getoonde modellen kunnen 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. De gratis Pioneer navigatie ontvangt u bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto en Rio zolang de voorraad strekt tot uiterlijk 29 juni 2013. *Alle genoemde bijtellingspercentages en het 
wegenbelastingvrij zijn, zijn afhankelijk van datum van registratie. De vrijstelling van wegenbelastingvrij geldt tot 1 januari 2014. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 
42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. **De 50/50 actie betreft een (niet) doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij AFM onder 
vergunningsnummer 12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en standaard informatieblad of bel 030 - 63 88 580. Uw Kia-dealer en Kia Finance geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en 
persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitgestelde betalingsperiode (tot uiterlijk 12 maanden na tenaamstelling) worden geen rente en kosten in rekening gebracht. Het maximale financieringsbedrag bedraagt € 5.000,- voor de Kia Picanto en € 7.500,- voor de Kia Rio. Deze actie is geldig voor het actuele modelprogramma van 
een nieuwe Kia Picanto of Kia Rio met aankoopdatum t/m 29 juni 2013 en uiterste registratiedatum van 12 juli 2013. Deze actie geldt, tenzij anders vermeld, niet in combinatie met andere acties.

Content Autogroep
Pietersbergweg 3, 5628 BS Eindhoven, Tel. 040 - 21 57 010, www.kia-eindhoven.nl

Kunstcadeau kind-atelier

Kinderen schilderen cadeau voor dierbare

Kinderen tekenen en schilderen heel puur. Ze be-
ginnen en laten hun fantasie los op het doek. Voor 
volwassenen is het bijna ongrijpbaar en amper na 
te bootsen. Henriette van der Heijden is al jaren 
geboeid door kinderkunst, werken van Karel Appel 
en de Cobra-stijl (een stroming binnen de moderne 
kunst). Zelf schildert ze ook en haar kennis en kunde 
wil ze graag delen met kinderen. Vandaar het initi-
atief: Kunstcadeau kindatelier aan de Ollandseweg.

Kunstcadeau kindatelier houdt in dat Henriette kin-
deren begeleidt in het maken van kunst. “Het idee 

is ontstaan op mijn werk”, begint de Rooise. “Ik ben 
leerkracht op een basisschool in Boxtel. Daar merk ik 
altijd hoe gedreven kinderen bezig zijn met tekenen 
en schilderen. Ze kunnen zich er helemaal in verliezen 
en maken vaak de mooiste dingen. Vooral het ‘kliede-
ren’ vinden ze helemaal geweldig.”

Omdat Henriette zelf kunstenares is en een atelier 
heeft, besloot ze om met kinderen aan de slag te 
gaan. Ze biedt hen ruimte in haar atelier om te ko-
men schilderen. Met een doel, dat wel, want samen 
met hen maakt ze schilderijen om als cadeau te ge-
ven. Bijvoorbeeld aan vader en moeder of aan opa 
of oma. “Ik ben er pas mee begonnen. Ik heb het al 
vaker uitgeprobeerd. Laatst nog met kinderen die iets 
hebben gemaakt voor opa. Dat ging hartstikke goed. 
Eerst overleggen we wat we gaan maken, dan maken 
we een tekening of een schets en tot slot gaan we aan 
de slag op het grote doek. Dat vinden ze super inte-
ressant. Kinderen kunnen heel mooie dingen maken, 
vooral als ze gestuurd worden. Daar ben ik dan voor.” 

In het atelier van Henriette kunnen de kinderen zich 
flink uitleven. Behalve goed advies, hebben ze ook de 
beste materialen tot hun beschikking. Grote kwasten 
en verf, heel veel verf. Een ultieme plek om lekker sa-
men te kliederen en een mooi cadeau te maken voor 
iemand die ze lief vinden. 

www.kunstkadokind.nl, 
Ollandseweg 109b.  

De IJsheiligen zijn voorbij  
Kom nu perkplanten kijken op onze kwekerij (7000 m²)

* Mooie bloeiende stekgeraniums € 1,00
 
per stuk.

* Vele soorten hangplanten in een 25 cm Ø pot € 9,50

  

* Een uitgebreide sortering planten op stam.  

Openingstijden: 
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.30 uur

en za. van 8.30 tot 17.00 uur
Alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur

Tweede Pinksterdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur   

Op onze kwekerij vindt u een uitgebreid assortiment 
perkgoed in meer dan 100 verschillende soorten en 

kleuren, geraniums,hangplanten,fuchsia's,kuipplanten
en potgrond in een overdekte verkoopruimte. 

Voor het compleet reiningen van uw auto
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05
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Mooi in de regio

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 13 t/m zondag 19 mei 2013. week 20

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

1e PINKSTERDAG 
GESLOTEN

2e PINKSTERDAG OPEN 
VAN 14/18 UUR

TJOKVOL & HELEMAAL GRATIS. HELEMAAL  HELEMAAL GRATIS.

Coop 
culinaire 
been-
hammetjes
alle soorten

500 gram

elders 5.15

500 GRAM

2.79
kilo 5.58

SPAAR VOOR HET GRATIS 

BOODSCHAPPENPAKKET 

T.W.V. €40,-

1+1 
GRATIS

2.99

Coop verse 
fruitsalade
alle soorten
2 schalen 
à 350 gram
bijv. seizoen 
fruitsalade en 
meloenmix
elders 5.98

Vlinderwandeling in de Prekers
Wat hebben Braamvlinder, Ar-
gusvlinder, Atalanta, Oranjetipje, 
Bont dikkopje en Koevinkje met 
elkaar gemeen behalve hun wel-
luidende naam? Het zijn enkele 
vlindersoorten die kleur geven 
aan de Prekers, een prachtige na-
tuurparel in Het Groene Woud.

Zondag 19 mei neemt vlinderken-
ner Joep Steur belangstellenden 
mee voor een mooie vlinderwan-
deling door het natuurgebied de 
Prekers.
De wandeling is onderdeel van 
het project Vlinders in Het Groene 
Woud en gebaseerd op het gelijk-
namige unieke boek.

De tocht gaat over herderspaden, 
kronkelende bospaden en beekoe-
vers door een afwisselend land-
schap van bossen, graslandjes, 
boomweiden en schapenweiden.
Tijdens de wandeling vertelt Joep 
Steur u alles over de vlinderpopu-
latie die hij de afgelopen jaren in 
de Prekers in kaart heeft gebracht.
Start om 13.30 uur vanaf Schaaps-
kooi Schijndel aan de Martemans-
hurk. Wandelschoenen zijn ge-
wenst. 
Voor meer informatie bel Rien 
Rijken van NMC Schijndel: 
tel. 073-54 92208 / 06-126370 25. 
Kijk ook eens op: 
www.nmcschijndel.nl 

Nieuw! Combinatie streekmarkt en aspergefeesten
Via een samenwerking vanuit 
het Recreatief Collectief Veghel 
vindt er op 2e Pinksterdag, 20 mei 
a.s., van 11.00 tot 17.00 uur voor 
het eerst in deze combinatie een 
streekmarkt en aspergefeesten 
plaats. De opzet is om iedereen 
op een gezellige manier, laag-
drempelig kennis te laten maken 
met activiteiten en producten uit 
deze streek.

De streekmarkt is op het terrein 
van 'Het Goeie Leven' in Eerde en 
de aspergefeesten bij De Wit As-
perges in Mariaheide. Tussen beide 
locaties is een mooie fietsroute uit-
gezet, die gratis op beide locaties 
verkrijgbaar is. Er is genoeg te be-
leven voor jong en oud. De toe-
gang is gratis!

Onderstaand een overzicht van de 
diverse activiteiten:
Op het terrein van Het Goeie 
Leven (www.hetgoeieleven.nl) in 
Eerde vindt de streekmarkt plaats, 
waar men actief bezig kan zijn met 
o.a. kanovaren, GPS tocht lopen, 
steppen, handboogschieten, Vlag-
heide loop. Maar waar natuurlijk 
ook diverse zaken geproefd kun-
nen worden via broodjes bakken 
op het kampvuur met bakkerij Van 
Dam, koek van Sint Antonius mo-
len, Imkerij familie Kusters, Brou-
werij 'Sint Servattumus', Koffie & 
Theeschenkerij Vlagheide, kaas-
keuken 'Het Goeie Leven', Asperge-
kwekerij Ad en Maria van Erp, Gebr. 
van de Ven groenten en fruit. Bij het 
terras zullen Opstaporkest Frissels-
tein, (R)hit'm (jeugdslagwerk Eerde) 
en Fanfare 'Echo der Bergen' optre-
dens verzorgen.

Bij Aspergekwekerij Marc en Sandra 
de Wit (www.dewitasperges.nl) in 
Mariaheide kunt u een rondleiding 
krijgen door de asperge-velden. 
Maar ook uitleg over het sorteren 
en schillen van asperges, kook-
workshops en entertainment met 
asperges door Christ Manders en 
Willem Tilborghs, wijnproeverij 
door Van Bilsen (winnaar lekkerste 
wijn bij asperges 2013), kaasproe-
verij door Boer Spierings, verse 
groenten en fuit van 'Vers van 
Hier', zuivelproeverij door de Pe-
trus Hoeve, uitleg 'van kip tot ei', 
lekkere hapjes van 'Tramstation', 
ijs van de Cleefshoeve. Ook op het 
terras zijn diverse versnaperingen 
verkrijgbaar, terwijl u geniet van 
muziek van de 'Krikkelbloazers'.
Graag nodigen wij iedereen uit om 
beide locaties te bezoeken.

Voordelig shoppen bij 
Intratuin Veghel
Een zinderende zomer, zingende 
krekels, zalig luieren en heel veel 
lange dagen buiten leven. Dat 
wordt werkelijkheid voor steeds 
meer mensen. In eigen tuin! 
Vreemde talen horen? Stap even 
buiten de deur. Exotisch uit eten? 
Bijna om de hoek. En net als in 
Frankrijk, Spanje en Portugal kunt 
u ook thuis gewoon met euro’s 
betalen. Haal het zuiden naar u 
toe. Verrukkelijke lavendel, steil 
groeiende, supersmalle coniferen, 
uitbundig bloeiende klimplanten. 
U kunt ze bij Intratuin Veghel 
voordelig kopen. 

Aankomende zaterdag 18 mei krij-
gen alle klanten tussen 8:00 en 
10:00 uur bij Intratuin Veghel 20% 
korting op al haar aankopen. Op 
deze manier kun je extra voordelig 
profiteren van het uitgebreide as-
sortiment planten, vijverartikelen, 

barbecues, potterie, gereedschap, 
sfeerartikelen en de grote collectie 
van tuinmeubelen.
Kijk voor de voorwaarden op 
www.intratuin.nl/veghel

Daarnaast komen officiële demon-
strateurs van Weber op maandag 
2e Pinksterdag een Weber bbq-
demonstratie geven. Tijdens deze 
dag zijn er zoals u gewend bent 
volop aanbiedingen op barbecues. 
Alle klanten van Intratuin krijgen 
sowieso tot 1 juni bij iedere € 100,- 
besteding aan barbecues en acces-
soires € 10,- aan vleescheques te 
besteden bij de ambachtelijke sla-
ger van Veghel, Slagerij Pennings. 
. 
Intratuin Veghel heet u aanko-
mende zaterdag tussen 8:00 en 
10:00 uur extra voordelig welkom 
met de 20% kortingsactie.

advertorial

Erfgoed: Erg goed!

Twee oude ambachten zijn recent 
op de Nationale Inventaris van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
in Nederland geplaatst, namelijk 
het ambacht van klompenmaker 
en dat van molenaar. Een mooi 
voorbeeld hoe deze 2 ambach-
ten zich samen kunnen presen-
teren was afgelopen weekend te 
zien in de Bestse molen De Vol-
harding. Met medewerking van 
Heemkundekring “Dye van Best” 
en De Vleutse Hoeve was er tij-
dens de nationale molendagen op 
11 en 12 mei jl. veel informatie 
over klompen, streekproducten 
en molen te krijgen en kon men 
de ambachtslieden aan het werk 
zien. Gecombineerd met de histo-
rische kennis en materialen van de 
heemkundekring leverde dit een 
prachtig stukje Brabants cultureel 
erfgoed op. 

Klompengat heeft klompen-gat
Klompen hebben een belangrijk 
deel uitgemaakt van de regionale 
historie: de grootste klompen-
fabriek van Nederland (van der 
Velden) stond in Best, zo ook een 

van de eerste klompen-
makersvakscholen van  
Nederland en in onze 
regio waren vele klom-
penmakerijen geves-
tigd. Daarnaast waren 
er veel klompenmakers 
die als boer in de winter 
klompen maakten om 
wat geld te verdienen. 
Maar waar is dit belang-
rijk stukje streekproduct 
toch gebleven? Het ant-
woord op deze vraag 
lijkt van De Vleutse 
Hoeve te komen: Herma 
van der Vleuten gaat 
het klompen-gat dat is 
ontstaan door het ver-
dwijnen van klompen-
makers, -fabrieken en 
–museum grotendeels 
opvullen. Vol enthousi-
asme richt zij zich in De 
Vleutse Hoeve aan de 
Sint Oedenrodeseweg 
op klompen en overige 
streekproducten. De 
open molendagen wer-
den door Herma dan 
ook graag aangegrepen 
om samen met molenaar 
Anja de Brouwer de mo-
len van een feestelijk en 

streekgebonden tintje te 
voorzien. De heemkun-

dekring zorgde voor een perfecte 
aanvulling van dit initiatief door 
kennis en materialen ter beschik-
king te stellen.

Dat is smullen..
Rondgeleid worden in de molen, 
klompen passen, streekproducten 
bekijken, molenaars aan het werk 
zien, van boom tot klomp en een 
gevarieerde foto-expositie: ruim 
500 bezoekers smulden afgelopen 
weekend volop van al dit Bestse 
materiële en immateriële erfgoed. 
En niet alleen hiervan, ook van 

de pannenkoeken die ter plekke 
gebakken werden van hét succes-
nummer van onze Bestse molen: 
het door de molenaars samenge-
stelde spelt- en tarwepannenkoe-
kenmeel. Maar ook van het heer-
lijk ruikend brood dat van het in 
de molen gemalen meel gebakken 
is door de ambachtelijke bakker 
Paul, werd volop genoten. Door 
de grote hoeveelheid bezoekers 
waren de molenaars in verband 
met veiligheidsoverwegingen niet 
in de gelegenheid om volop te 
malen. Maar vanzelfsprekend zijn 
geïnteresseerden op zaterdagen 
tussen 11.00 en 16.00 uur van 
harte welkom om alsnog een kijkje 
te komen nemen: hangt de blauwe 
wimpel buiten de kap, dan is de 
molen geopend!

Dat smaakt naar meer..
Voor diverse scholen hebben vrij-
willigers van de molen eerder 
rondleidingen verzorgd. Het onder 
de aandacht brengen van onze re-
gionale geschiedenis in combinatie 
met een oud ambacht geeft de 
leerlingen veel inzicht in de buurt 
waarin zij wonen. De informatie 
van de heemkundekring en de me-
dewerking van de Vleutse Hoeve 
is een welkome aanvulling hierop. 
De prettige samenwerking in het 
afgelopen weekend tussen molen, 
Vleutse Hoeve en heemkunde-
kring smaakt dus naar meer… 

Voorjaarsschoonmaak
Komt u in de voorjaarsschoon-
maak foto’s of materialen tegen 
van klompen of molens: u helpt 
door deze (tijdelijk) ter beschikking 
te stellen. U kunt hierover contact 
opnemen met Anja de Brouwer 
van de molen De Volharding, te-
lefoonnummer 0499-310002 of 
stuur een mail naar: info@molen-
best.nl, info@vleutsehoeve.nl of 
secretariaat@heemkundebest.nl. 

Bas De Wit (jonge molenaar in opleiding), aan 
het opzeilen van molen “De Volharding” te Best

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Het terrein rond mijn Franse huis moet nodig worden gemaaid. Ik 
struin een beetje door de opgeschoten brem, ontwijk de scherpe 
doornstruiken en sta ineens in een geurige wolk van verse tijm, zo-
maar ’n paar vierkante meter wilde planten, ’n gratis kruidentuintje. 
Een eindje verderop, langs de oprit van mijn zwagers huis, staan bos-
sen rozemarijn als ware het onkruid. Nu nog ’n bol violette knoflook, 
’n barbecue, een half schaap en het hele dorp zal zich met trillende 
neusvleugels rond mijn huis verdringen. Wij kochten overigens, per 
ongeluk, “Bio-braise, bois torréfié (gebrand hout) in plaats van houts-
kool. Bleken het houtblokjes ter grootte van een kwart baksteen te 
zijn, die fikken als een tierelier en een geurige houtsmaak aan het 
diverse gebraad geven, volgens de verpakking. Schijnt ook 100% na-
tuurlijk te zijn, dus ongevaarlijk voor lijf en leden. Het resultaat viel 
echter zwaar tegen, dus hoedt u voor dezelfde vergissing!

Daar zijn die Fransen overigens allemaal meester in, het produceren 
van een vlaag verleidelijke etensgeur, die van de BBQ, uit de keuken 
of het restaurant komt. En altijd die knoflook, ze staan er mee op en 
gaan er mee naar bed. Toch kan ik me niet herinneren dat ik weg 
moest deinzen als ik met een Franse man of vrouw aan het praten was. 
Iemand vertelde mij dat het lichaam went aan het regelmatig gebruik 
van knoflook en misschien is het daarom wel dat wij in Nederland zo 
meuren als we ’n keer wat tenen naar binnen hebben gewerkt. Of zou 
het zijn dat de Fransen er anders mee omgaan en de knoflook bijvoor-
beeld vaker heel laten en poffen? Diverse chefs beweren dat juist bij 
het pletten of persen de stoffen, die de onaangename adem (achteraf) 
veroorzaken, vrij komen. Gepofte knoflook vind ik superlekker –denk 
aan kip met 40 tenen knoflook- en blijkbaar heeft mijn omgeving 
daarna minder last van mijn stankcirkel. Gebakken knoflook kan snel 
verbranden en dan bitter en onwelriekend worden.
Sommige mensen vinden de complexe geur van truffel niet lekker en 
het moet gezegd, als je een potje jus des truffes openmaakt krijg je 
een zweem van verstikte handdoeken onder je neus, je weet wel, 
die lucht als je ze een week lang in dat stomme ronde zwembadtasje 
had laten zitten. Er zijn mensen, die zich afdrogen met zo’n penetrant 
riekende doek en die ruiken dan de hele dag naar jus des truffes, 
ook een optie. Een verse wintertruffel ruikt naar concentraat van alle 
heerlijke paddenstoelen, naar bosgrond en inderdaad ’n vleugje ver-
stikking voor de pittigheid. De twee Nederlandse dames die door hun 
mannen, leden van een kookclub, waren meegetroond op een korte 
truffelreis en die wij toevallig ontmoetten in een restaurant nabij As-
sisi, vertelden ons onomwonden “die zwarte dinge mar smèrrig te 
vinden”. Tsja, dan betaal je 1200 euro voor een driedaagse reis naar 
het walhalla van het zwarte goud, terwijl ze voor dat geld liever naar 
Gambia zouden gaan, zonder die kookfanaten van hen, voor heel 
andere zwarte dingen…
Daarover gesproken, Afrika heeft een geheel eigen geur, die je bij elk 
bezoek direct dat Aha-erlebnis geeft. ’t Zal niet in de laatste plaats 
met al dat fikkiestoken te maken hebben: toen wij ’n keer ’s nachts in 
Lagos landden, zagen wij boven vanuit het vliegtuig duizenden vuur-
tjes binnen en buiten de stad. Mix dat nog ’n keer met de aroma’s 
uit de jungle en je weet waar je bent. Afrikanen vinden ons, blan-
ken, stinken en dat is dikwijls wederzijds. Sommigen denken dat de 
lichaamsgeur van, met name, de mensen van het platteland te maken 
heeft met het eten: yam en cassave. Hoe dan ook, toen wij ’n keer ’n 
stel van hen meenamen in de auto, riep iedereen: “raampjes open!” 
Wij in het Nederlands en zij in het Afrikaans….

Ook Afrikanen houden van pittig eten. Hier volgt het derde onderdeel 
van de rijsttafel.

Sambal goreng buncis (boontjes) van Esther Stiekema
500 gr sperzieboontjes
2 kleine uien, 3 teentjes knoflook
1,5 rode peper, zonder zaadjes
1 eetlepel laos, 2 salamblaadjes (toko)
½ bouillonblok, 1 eetlepel ketjap
Evt. snufje ve-tsin (ik niet, hoor)
Hak de uien, knoflook en rode peper zeer fijn. Fruit samen met de 
salam en de laos in wat olie. Maak de boontjes schoon en breek in 
stukken, voeg toe aan het kruidenmengsel, samen met de bouillon-
blok, de ketjap en wat water. Smoor tot de boontjes gaar zijn en voeg 
af en toe wat water toe.

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

Geur en reuk (5)

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND
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Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Ze hebben er hard voor geknokt. De 
hockeydames van MHC 1 hebben 
zondagmiddag een promotie weten 

af te dwingen naar de eerste klasse. 
Dat deden ze door thuis Maastricht 
te verslaan. 

Er moest gewonnen worden, wil-
den de dames nu al veilig zijn voor 
een promotieplaats.  Uiteraard wilde 
Maastricht ervoor zorgen dat het 
feestje uitgesteld zou worden, maar 
de gasten werden totaal overdon-
derd door een fel Rooi.

Goed combinatiespel aan beide kan-
ten zorgde voor een mooie pot hoc-
key. De openingstreffer van Karien 
Thielen kwam op een mooi moment. 
Door een actie van Floor Oppers 
kreeg de thuisploeg een strafcorner 
die bekwaam werd benut. Maastricht 
liet het er niet bij zitten en kwam een 
aantal keren gevaarlijk uit de hoek. 
De Limburgers hadden goede straf-
corners, maar ook deze werden niet 
benut.

De Rooise dames zetten alles op al-
les om de punten veilig te stellen. 
Net voor rust maakte Lisa van de Ven 
2-0. Deze treffer zorgde voor een 
enorme opluchting onder de speel-
sters en het publiek. Toen Vera Schel-
lekens de 3-0 binnen knalde kon het 
feest in Sint-Oedenrode losbarsten. 
De euforie was groot toen het eind-
signaal klonk. 

Na het pinksterweekend spelen de 
dames van MHC hun laatste thuis-
wedstrijd tegen EMHC. Komend sei-
zoen kunnen ze zich op gaan maken 
voor een stapje hoger, maar dat is 
voor latere zorg. 

Vervolg voorpagina

Promotie is binnen voor dames 1 MHC

Geslaagd weekend tijdens 
4-daagse Hemelvaartconcours

paardensport

Afgelopen Hemelvaartweekend 
vond op locatie bij ‘manege de 
Pijnhorst’ in Sint-Oedenrode het 
jaarlijks terugkerende Hemelvaart-

concours plaats. Dit concours wordt 
georganiseerd door rijvereniging 
de Rooise Ruiters en Ponyruiters. 
Vele vrijwilligers, leden en spon-

soren hebben er dit jaar weer voor 
gezorgd dat het concours weer een 
groot succes is geworden. 

Nog nooit mocht deze wedstrijd 
zoveel deelnemers ontvangen. 
Vier dagen lang reden trailers en 
vrachtwagens af en aan om deel 
te nemen aan deze fantastische 
wedstrijd. Helaas wilde het weer 
niet elke dag meewerken, maar 
dit mocht de pret niet drukken. 
Ruiters en amazones lieten in elke 
rubriek zien wat zij in huis hadden, 
hierdoor werd het elke keer weer 
een spannende strijd. Ook twee 
Rooise deelnemers wisten op deze 
thuiswedstrijd een aantal prijzen 
te behalen. Op donderdag nam 
Bram van Gaal deel aan de klasse 
Z. Met zijn paard Wannebee is 
hij dit outdoor seizoen gestart in 
deze klasse. Hij wist de afgelopen 
4 wedstrijden, maar liefst  3 keer 
in de prijzen te vallen. Ook op het 
thuisterrein ging hij weer voor de 
prijzen. Hij liet twee mooie omlo-
pen zien en behaalde daarmee een 
4e prijs. Op zaterdag kwam Bram 
wederom aan de start. In de klas-
se M reed hij met zijn paard Caro 
een razendsnelle barrage, maar 
met helaas het risico op een balk. 
Ondanks dat eindigde hij op een 
knappe 6e plaats. Recent lid, Julia 
Geers, reed op zaterdag ook weer 
in de prijzen. In de klasse L ver-
scheen ze met haar paard Alexan-
der in de piste. Tijdens een enorme 
stortbui reed ze twee foutloze rit-
ten en mocht zichzelf op een 6e 
plaats opstellen.

In Maarheeze vond dit weekend 
ook een concours plaats. Hier werd 
een selectie wedstrijd georgani-
seerd voor de sectie dressuur van 
kring Eindhoven. Mariette Bekkers 
reed haar paard Berline naar een 
6e plaats in de klasse M1.  

Voor meer foto’s kijk op 
www.mooirooi.nl
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Roois beachsoccer is mede mogelijk gemaakt door:

Za 18, zo 19 en ma 20 mei 2013

Dit jaar met groots jeugdtoernooi!

www.beachsoccerrooi.nl

Gratis entree!

Grandioos spektakel!

Jij komt toch ook kijken?
Spetterende beachparty!

• Aanvang zaterdag, zondag + maandag om 09:00 uur• Evenemententerrein De Neul Sint-Oedenrode• Zondagavond Beachparty vanaf 18:00 uur• Ruim 60 deelnemende teams• Live muziek + DJ – Rooise gezelligheid!

voor iedereen!
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paardensport

Een geslaagd weekend voor Sydney Renders
Dit mag gezegd worden van de 
9 jarige amazone, die afgelopen 
zaterdag tijdens het concours in 
Haps de eerste prijs heeft behaald 
met Silver in de BL klasse. Op 
zondag waren we te gast bij de 
Rooise Ruiters. De pony's vormen 
de afsluiting van een gezellig en 
goed georganiseerd 4 daags hip-
pisch evenement.

Tijdens dit prachtige concours 
heeft Sydney met Silver weer la-
ten zien hoe het moet met nu een 
tweede prijs.

Ook de andere Vresselse Ruiters 
lieten in St Oedenrode zien dat 
hun pony's in vorm zijn. Nina van 
Enckevort reed met Mystery naar 
een welverdiende 2e plaats in de 

DB categorie en verzamelde zo de 
maximaal haalbare punten voor de 
selectie van de Brabantse Kampi-
oenschappen. Veerle van de Pasch 
met Orchid's Higlands Surprise 
reed de snelste tijd in de barrage 
maar helaas zorgde een balk voor 
de 5e plaats. Met Sallie B mocht ze 
zich opstellen om de 2e prijs in ont-
vangst te nemen in de klasse DM.

Zeer succesvol paardensportweekend 
voor de Nijnselse Ruiters

Voor de dressuurruiters werd er 
afgelopen weekend in Maarheeze 
een dressuurselectie verreden. De 
Nijnselse ruiters kunnen met een 
tevreden gevoel terug kijken op 
deze wedstrijd. 

Marieke Siertsema bracht haar 
Zarotte voor in de dressuurring 
klasse Z2. Zij liet weer blijken goed 
in vorm te zijn en boekte de over-
winning. Ook Eefje Huijbers wist in 
Maarheeze met Diva H met over-
tuiging te winnen. Zij liet in de vol-
le B-rubriek iedereen achter zich 
staan.  Elske Huijbers deed ook 
mee op Diva H, maar dan in de 
klasse L1. Een mooie 5e plek was 
het resultaat. Michelle Westerdijk 
had in de klasse L2 succes. Ze ein-
digde met Divers W met mooie 
punten op een knappe 2e plaats.
 
In Sint-Oedenrode stond tijdens 
het Hemelvaart-weekend manege 
De Pijnhorst weer in het teken van 
mooie paardensport. Onze buur-

vereniging wist weer een mooi 
concours neer te zetten voor zo-
wel toeschouwer als deelnemer. 
De Nijnselse Ruiters waren op dit 
mooie concours natuurlijk goed 
vertegenwoordigd. Op donder-
dag, de eerste concoursdag viel 
Eline Peters in de prijzen. In een 
volle klasse M rubriek won zij met 
Balinda F.S. een 2e prijs. In de op-
volgende rubriek, klasse Z, mocht 
Suzan van Gastel met Barca een 9e 
prijs ophalen.

Op de tweede concoursdag schreef 
Suzan van Gastel  een mooie ru-
briek op haar naam. Ze won met 
Enjoy It de 4-jarige rubriek. Thom 
van Dijck behaalde in diezelfde ru-
briek een 4e plaats met E.R.P.
Zaterdag werd de klasse B goed 
gedomineerd door de Nijnselse 
Ruiters. Monique Gevers wist met 
Cas de prijzenrij te openen. Na 
twee mooie rondes mocht zij zich 
op plek 1 opstellen. Zij werd op de 
voet gevolgd door Nicole Gevers 

met Bentley, die zich als 2e mocht 
plaatsen. Bart Kluijtmans werd met 
Diablo 4e, Mandy Jansen met Ca-
toya S werd 10e en Marjan van 
Hooft sloot de prijzenrij met Ance-
lotti door op een 11e plek te eindi-
gen. In de L- rubriek was het Suzan 
van Gastel die met David Guetta 
een 10e prijs mee naar huis mocht 
nemen. Ten slotte wist Suzan van 
Gastel met Barca ook nog eens de 
slotrubriek voor de paardenruiters, 
de klasse M, te winnen. Thom van 
Dijck pakte met Coco Habana in 
deze rubriek de 8e prijs. De laatste 
concoursdag in Sint-Oedenrode 
stond in het teken van de pony 
springsport. Ashley Peters wist de 
eer van de Nijnselse Ponyruiters 
hoog te houden door in de klasse 
DL met Napoleon een 4e prijs mee 
naar huis te nemen.
 
Verder wist Thom van Dijck een 
week eerder tijdens het springcon-
cours in Geldrop met April in de 
klasse L 6e te worden.

Annelieke Stoop presteert prima in Westerlo
Afgelopen weekend reisde 
Annelieke Stoop wederom af naar 
België voor de tweede competitie 
wedstrijd. Ditmaal was de wed-
strijd in Westerlo. Annelieke be-
haalde met Progress Ysabella een 
eerste plaats in de proef A7 met 
66,8%. 

In de proef A6 werd een tweede 

plaats behaald met 62,3%. Naast 
Ysabella werd er ook gestart met 
Progress Kashmira Lazize. Kashmira 
is zelf gefokt door Annelieke en 
is 4 jaar oud. Afgelopen winter is 
ze door Annelieke zelf ingereden 
en ondanks haar jonge leeftijd en 
weinig wedstrijdervaring wist ze 
in een groot deelnemersveld haar 
eerste prijs te winnen. In de proef 

E7 werd ze derde met 64,2%. Pas 
over 2,5 maand zal de volgende 
wedstrijd in België plaats vinden 
en hopelijk heeft 
Kashmira dan al 
wat meer wedstrij-
dervaring en kun-
nen er nog betere 
scores behaald 
worden.

Cloeck en Moedigh wint 
sextettentoernooi

jeu de boules

Zaterdag werd het Roois sextettentoernooi 
gespeeld. Hierbij bestaat een team uit 6 
personen, die deze dag in steeds wisselende 
samenstellingen resp.: triplet, doublet of 
tête-à-tête spelen. 

Er deden 6 teams mee, drie van Cloeck & 
Moedigh, twee van Boskant’s Boeleke en één 
van titelverdediger De Klutsers uit Nijnsel. 
Na een inspannende dag kon de eindstand 
worden opgemaakt. Winnaar werd Cloeck & 
Moedigh 2 (+37), bestaande uit Anny Hart-
man, Johan van Kuijk, Wim v/d Rijdt, Gerrie 
v/d Rijdt, Kees Luijten en André v/d Nieu-
wenhof. Tweede werd het Cloeck & Moe-
digh team 3 van Hennie van Eck (+26) en 

derde De Klutsers uit Nijn-
sel (+23). 

In de NJBB zomeravond-
competitie kon team 1 in 
de hoofdklasse slechts één 
punt mee terug nemen uit 
Tilburg in hun uitwedstrijd 
tegen aartsrivaal Tilburg 1 
(4-5). Ditmaal wist het tri-
plet van Wim/Gerrie/André 
geen enkele winstpartij te 
scoren. De andere tripletten 
boekten beiden twee winst-
partijen. Team 2 speelde in 
de 1e klasse in Dongen te-
gen Dongen 2 en wist de 
volle winst te pakken (6-3) 
waarbij alle tripletten twee 
winstpartijen boekten. 
Volle winst  in de 1e klasse 
was er ook voor team 3 in 

hun uitwedstrijd tegen Oisterwijk 3 (6-3) en 
blijft daarmee in de top van het klassement 
meedraaien. Zowel het triplet Johan/Anny/
Rob als het triplet Ad/Jan/Piet haalden drie 
winstpartijen binnen. In de 2e klasse liet team 
4 twee punten liggen door hun uitwedstrijd 
tegen Cochonetclub 2 in Loon op Zand nipt 
te verliezen met 4-5. Dat ze nog één punt 
wisten te halen was te danken aan winst in 
de laatste partij van het triplet Huub/Aad/
Frans. In het vrijdagavondtoernooi werden 
ditmaal de meeste punten gepakt door 
Gerrie (1e, 3+29) en Wim v/d Rijdt (2e, 
3+27), gevolgd door Toon Vervoort (3e, 
3+18) en Erik Verschuijten (4e, 3+13). Hans 
Neggers sloot de rij als 5e (2+15).

Het winnende team Roois sextettentoernooi 2013

Maak kennis met tennis!!

Op 8, 15 en 22 juni vinden de kennismakingsdagen plaats van 
TV de Kienehoef voor jeugd en senioren. De kennismakings-
lessen voor senioren worden geheel gratis verzorgd. Voor de 
lessen van de jeugd wordt een bijdrage van 6 euro gevraagd!

Jeugd Kennismakingsdagen
Onze clubtrainers staan drie opeenvolgende zaterdagen klaar 
om uw kind, in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar oud, de 
beginselen van het tennisspel bij te brengen. U kunt uw kind 
aanmelden voor 4 juni, waarna de clubtrainer u zal informeren 
op welk uur uw kind speelt tussen 13.30 en 15.30 uur. Inschrij-
ven via sjorssportief.nl. Enthousiast na deze cyclus? Dan kunt 
u uw kind aanmelden voor een heel seizoen en zal een weke-
lijkse training verzorgd worden van september 2013 t/m juni 
2014. Meer informatie wordt tijdens deze dagen verstrekt.

Senioren kennismakingsdagen
Deze kennismakingsdagen voor de senioren zijn vooral be- 
doeld om een grote groep mensen op een originele manier te 
laten kennismaken met het spel. Start tussen13.30 en 14.30 uur. 
Voordelen voor de starters zijn:
Reductie op lidmaatschaps- en trainingsgeld.
Want voor slechts e 130,- kun je een jaar lang gebruik maken 
van de tennisbanen met een ledenpas en 15 opeenvolgende 
weken training volgen bij een van onze clubtrainers.

    

  

Interesse voor inschrijving?

Doe dit voor 4 juni en u wordt geïnformeerd over het 

programma. Mocht u één van de dagen verhinderd 

zijn dan is dat geen enkel probleem.

Opgeven kan via info@tvdekienehoef.nl,

of bel op werkdagen Cees v/d Boer 06-46776090.

Jeugdleden kunnen zich inschrijven via

www.sjorssportief.nl
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Sportcentrum van den Oever presenteert driemaal 
“Dansshow Out of the Box”

Oefenen, oefenen en nogmaals 
oefenen! Op dit moment is het ex-
tra zweten en zwoegen geblazen 
voor alle dansers bij Sportcentrum 
van den Oever. Een optreden ver-
zorgen, dat doen zij vaker, maar 
deze keer pakken ze het grootser 
aan. Dit jaar besloten Neeltje van 
Kasteren en Claudia van Gorkum 
om een spetterende dansvoorstel-
ling in elkaar te zetten waar alle 
dansers aan deelnemen. En nu is 
het eindelijk zo ver! 

Voor de dansers betekent dit veel, 
heel veel, oefenen. Neeltje en Clau-
dia zijn samen met Anne van de San-
de, volgens Neeltje haar linker- én 
rechterhand, hard aan het werk om 
de laatste puntjes op de i te zetten 
voor hun dansshow op 9 juni 2013 
in De Beurs te Sint-Oedenrode. 

Dansleraressen Neeltje en Claudia 
bereiden zelfs de kleinste danser-
tjes voor op de grote voorstelling. 
Ze zijn trots! Trots dat het nu al 
zo goed gaat! De Beurs heeft de 
dansers in de gelegenheid gesteld 
om al regelmatig op het podium te 
oefenen, zodat iedereen zich hier 
straks helemaal op haar gemak 
voelt. 

Maar ondertussen worden er 
achter de schermen ook flink wat 
uren gemaakt, 150 dansers en 
23 dansmixen, dat betekent ruim 
300 kostuums. Al een flink aantal 
maanden zijn er diverse vrijwil-
ligers, waar ze enorm dankbaar 
voor zijn, in de weer met het be-
denken en maken van alle kos-
tuums maar ook het decor wordt 
niet vergeten. Er wordt alles op 
alles gezet om te zorgen voor de 
juiste beleving van de elementen 
in de show. Aan de kleinste de-
tails wordt gedacht. En dat kost 
veel tijd, veel  geld en enorm veel 
energie maar dat is het volgens 
Neeltje van Kasteren allemaal 
dubbel en dwars waard. Ze kan 
niet wachten totdat alle dansers 
staan te stralen op het podium. 

Wel zijn Neeltje en Claudia (en 
daarmee alle dansers) de spon-
soren enorm dankbaar, zonder 

hen was het financieel niet mo-
gelijk geweest om deze show op 
te zetten. Daarom via deze weg 
een groot en bijzonder dank-je-
wel naar de sponsoren;  Kinder-
opvang De Verbinding, Heijmans 
Timmerwerken, Autobedrijf M. 
van de Laar, Langenhuizen aan-
nemersbedrijf & interieurbouw, 
Formido Sint-Oedenrode, HABO 
Vleesspecialiteiten Schijndel, 
EMVO Techniek, Smits & Lam-
mers Holding B.V., Van Acht Au-
toschade, Fysiotherapiepraktijk 
Joost de Vaan en Sportcentrum 
van den Oever. BEDANKT! 

Zondag 9 juni 2013 is het dan zo 
ver, om 12.00 uur gaan de deuren 
voor de eerste maal open en zal 
eenieder hartelijk ontvangen wor-
den door het speciaal aangeklede 
welkomstcomité.  Vanwege het 
grote aantal dansers is er gezocht 
naar voldoende gelegenheid voor 
alle familieleden, vrienden en ken-
nissen om te komen kijken naar 
het eindresultaat. Daarom wordt 
de show driemaal vertoond, dus 
na een korte pauze zullen alle 
dansers zich weer voorbereiden 
op hun tweede voorstelling en 
om 18.30 uur zullen ze allemaal 
nog een laatste keer knallen!! 

Naam en leeftijd : 
Puck Valize,  10 jaar
Raf Valize, 8 jaar.
Trin Valize, 6 jaar.
 
Positie en team en hoe lang speel 
je al waterpolo/zwemmen?  
Puck; In de E2, speelt al 3 jaar 
waterpolo
Raf; Speelt bij de mini’s, eerste 
seizoen
Trin;  Speelt bij de mini’s,  eerste 
seizoen

Wat vind je leuk aan de sport?  
Puck vindt waterpolo leuk, om-
dat ze een balsport leuk vindt en 
graag zwemt.

Raf vindt ook de balsport in het 
water leuk en ze vindt het leuk 
om veel te leren.
Trin houdt van de spelletjes en 
vindt vooral de toernooien erg 
leuk.

Wat is je hoogtepunt? 
Puck; Buitentoernooi in Drunen.
Raf; Laatste training van Ma-
rijke waarbij alles lukte wat ze 
geleerd had!
Trin; Het toernooi in Sint-Oe-
denrode in maart.

Gooi door die bal!

V.l.n.r.: Puck, Raf, Trin

Argo doet mee aan Brabantse 
Zomer Kampioenschappen

zwemmen

Komend weekend en het week-
end van 25 en 26 mei worden de 
Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen gehouden in het ‘Pieter van 
den Hoogenband Zwemstadion’ 
in Eindhoven. Namens Argo zullen 
15 zwemmers en zwemsters van 

de Wedstrijdgroep deelnemen aan 
deze wedstrijd. Zij zullen 32 keer 
op persoonlijke titel aan de start 
verschijnen en 5 keer als een es-
tafette ploeg. De wedstrijd begint 
beide dagen om 13.30 uur.Toertocht Ollands Mooiste met 

recreatieve gezinstocht
wielersport

Wielertoerclub ‘Gerry van Ger-
wen’ organiseert een toertocht op 
zondag 26 mei. De routes van 80 
en 130 km gaan richting Maas en 
Waal waar vooral op kleine dijk-
weggetjes wordt gefietst met uit-
zicht op die typische dijkhuisjes. 
De rijders van de 130 km maken 
nog een extra lus van Bokhoven 
naar Hedel en komen onder meer 
door Wijk en Aalburg en Brakel. 

De route van 80 km gaat via 
Cromvoirt naar Bokhoven waar 
een pauze is bij Het Veerhuis. Via 
de noordkant van Den Bosch gaan 
beide routes door Kruisstraat, Mid-
delrode en Sint-Michielsgestel te-
rug naar Olland.

Voor de deelnemers aan de 50 km 
is er een pauze gepland in Crom-
voirt. Via Vught gaat  men verder 
naar Sint-Michielsgestel en van-

daar weer naar Olland. Deze route 
is vooral ook geschikt voor recrea-
tieve fietsers.  De starttijd is tussen 
8.00 en 11.00 uur.

De routes zijn met borden uitge-
pijld. De startlocatie is Café D’n 
Toel, Pastoor Smitsstraat 4, Ol-
land, gemeente Sint-Oedenrode. 
Inlichtingen: 0413-476461 of 
06-42997466

Nieuwe shirtsponsors en 50-jarig 
jubileum voor Attaque

tafeltennis

Attaque is verheugd dat zij drie 
Rooise bedrijven bereid heeft ge-
vonden om haar drie seniorenteams 
te sponsoren. Brasserie de Beleving, 
Café ’t Pumpke en TriNed hebben 
zich  allen voor een periode van vier 
jaar verbonden aan de club. 

Met de spon-
soring zijn de 
teams van At-
taque voorzien 
van nieuwe 
shirts en broe-
ken. De ko-
mende vier jaar 
zullen de namen 
en logo’s van de 
sponsors prijken 
op de rug van 
onze competi-
tiespelers. Bras-
serie de Beleving 
sponsort Atta-

que 1, Café ’t Pumpke is sponsor 
van Attaque 2 en TriNed tot slot 
sponsort team 3.  Het bestuur wil 
graag Ralf Dirven, Rob de Vries en 
Paul van Wanrooij hartelijk danken 
voor hun  steun en vertrouwen in 
Attaque.

Naast de nieuwe shirtsponsors is 
er bij Attaque nog een reden voor 
een feestje. Dit jaar bestaat Atta-
que precies 50 jaar en dit wordt op 
zaterdag 1 juni gevierd met een 
grote reünie. Voor deze reünie zijn 
alle oud-spelers van de club be-
naderd en uitgenodigd voor een 
feestelijke avond in sportzaal de 
Kienehoef. Tijdens deze avond is 
er tevens de gelegenheid voor de 
oud-leden om nog eens een bal-
letje te slaan. Daarnaast kunnen 
de oud-leden onder het genot van 
een hapje en drankje herinnerin-
gen aan hun Attaque-tijd ophalen. 
Oud-leden die onverhoopt geen 
bericht hebben gehad en toch 
graag aanwezig willen zijn kunnen 
nog contact opnemen met Peter 
Verhagen via 
p.verhagen4@chello.nl.

Twee dagen wielerspektakel door 
ons mooie Brabant

De 23e Hel van Brabant: zaterdag 
25 mei 2013 en zondag 26 mei 
2013. ‘De Hel van Brabant’ is DE 
tweedaagse wielerklassieker met 
wederom volle inschrijving. We 
hebben weer vele renners moeten 
teleurstellen, het maximale aantal 
amateurwielrenners uit Neder-
land, België, Duitsland, Polen en 
Zwitserland verschijnen aan de 
start.

De wielrenners strijden twee da-
gen, door onze mooie provincie 
Noord Brabant om de felbegeerde 
Mies van der Heijden Bokaal, de 
gele trui, de bloemen, de kussen 
van de rondemissen en de prijzen.
Zaterdag 25 mei start: 13.00 uur, 
1e etappe  door de ”Meierij” 116 
kilometer / Finish: ± 15.30 uur.                      
Zondag 26 mei  start: 13.00 uur, 
2e etappe  door de ”Kempen”125 

kilometer met de finish beide da-
gen   op de Boschdijk, t.h.v. GGzE, 
wordt verwacht rond 15.50 uur.                     

De routes die zeer geliefd zijn, om-
geven door prachtige natuur en 
liefelijke steden en dorpen, gaat 
ook over vele kilometers kasseien-
wegen die moeilijk te bereiden zijn 
voor de renners en daardoor een 
uitdaging zijn.       
Onder de deelnemers onder ande-
re ex Nederlands kampioen van de 
KNWU, Marc v. Grinsven uit Deur-
ne, Piotr Korfnagel (de winnaar v.d. 
Hel 2009 en 2011), sterke ploegen 
uit Nederland, België en Duits-
land met dit jaar ook een ploeg uit 
Zwitserland. Kortom, de crème de 
la crème aan de start inclusief de 
winnaar van 2012 Christof Marien. 
Zie ook deelnemerslijst op onze site 
www.helvanbrabant.nl

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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Iedereen is welkom - Gratis entree
Evenemententerrein De Neul

Record aantal van 59 teams in actie tijdens pinksterweekend.

Beach Soccer Rooi is er weer klaar voor!

Aankomend pinksterweekend 
staat traditiegetrouw weer in het 
teken van Beach Soccer Rooi. Met 
maar liefst 59 teams is het eve-
nement tot de laatste plaats ge-
vuld. Op zaterdag staat een groot 

jeugdtoernooi op het programma 
met maar liefst 24 jeugdteams in 
de leeftijd van 11 tot en met 16 
jaar. Op zondag en maandag ko-
men de 11 dames- en 24 heren-
teams in actie. 

Extra investeringen
Volgens mede-organisator 
Robert Barclay zijn de verwachtin-
gen hooggespannen voor deze 8e 
editie van Beach Soccer Rooi “we 
hebben dit jaar bewust gekozen 
om over de gehele breedte extra 
te investeren in het evenement. 
Diverse zaken zijn professioneler 

aangepakt en we hebben extra 
geïnvesteerd in het avondpro-
gramma. Wij willen ieder jaar een 
beter evenement neerzetten en 
we zijn er dan ook van overtuigd 
dat deze 8e editie de beste wordt 
tot nu toe”. Aan het aantal deel-
nemers zal het in ieder geval niet 
liggen, als de weergoden dan ook 
nog meewerken, dan belooft het 
inderdaad een mooi pinksterweek-
end te worden op De Neul.

Erkenning
Het succes van Beach Soccer Rooi 
is ook de KNVB niet ontgaan, de 

winnaars van Beach Soccer Rooi 
kunnen zich rechtstreeks kwalifi-
ceren voor het Nederlands Kam-
pioenschap Beach Soccer in Sche-
veningen. Door de KNVB worden 
officiële, internationaal fluitende, 
Beach Soccer scheidsrechters naar 
Sint-Oedenrode gestuurd om alle 
wedstrijden in goede banen te lei-
den. Dit jaar is Beach Soccer Rooi 
ook voor het eerst opgenomen in 
de “City Beach Tour”, een lande-
lijke reeks met de leukste beach 
events. 

Live-muziek
Zowel op zaterdag- als op zon-
dagavond vinden er diverse op-
tredens plaats. Op zaterdagavond 
zijn er vanaf 20:00uur optredens 
van Ryan van Langen, Alex West 
en Brian Cristopher. Op zondag-
avond start vanaf 18:30uur een 
“Beachparty” met als hoofdact de 
bekende Eindhovense feestband 
“Lijn7”. Alle activiteiten tijdens 
het pinksterweekend zijn gratis en 
voor iedereen toegankelijk.  Meer 
informatie over Beach Soccer Rooi: 
www.beachsoccerrooi.nl of via 
Twitter: @beachsoccerrooi 

beachsoccer

Brons op het NK voor Piet van 
den Berg en Lotte Steijaert

handboogschieten

De Rozelaer heeft dinsdagmid-
dag een wedstrijd geschoten. Bij 
de Rozelaer schieten de veteranen 
vanaf 55 jaar van HBV vereniging 
Ontspanning. De Rozelaer heeft 
zijn eigen competitie en Koning. 

Dagwinnaar was Jan Gordijn met 
een score van 219. Verdere uit-
slag: Jan van Bergen 215, Jan van 
Erp 192 , Albert van Ofwegen 183, 
Leo van Breugel 179, Jan Lathou-
wers 157 en Antoon Hermes 156. 

Op vrijdagavond hebben de se-
nioren de vierde wedstrijd van de 
Zonabeker geschoten. Hierbij gaat 
het om de hoeveelheid negens. De 
dagwinnaar was John van Mulu-
kom met 203 punten en 10 x 9. 
De overige scores waren: Wil Kivits 
219 (9 x 9), Frans van de Braak 197 
(9 x 9), Mart Verhoeven 202 (7 x 
9), Arno Vervest 163 (6 x 9), Jos 
van den Berg 186 (4 x 9), Jan van 
Erp 181 (2 x 9) en Antoon Hermes 
125 (2 x 9). Bij de meeschietende 
jeugd was Lotte Steijaert winnaar 
met 211 punten en 8 x 9. De ove-
rige jeugd: Daan Martens 183 (7 x 
9) en Roos Staals 161 (2 x 9).

Op zaterdag heeft Piet van den 

Berg een fita geschoten in Purme-
rend. Hij schiet op 70, 60, 50 en 30 
meter. De scores waren 284, 293, 
287 en 317, totaal 1181. Hij werd 
tweede bij de cadetten. Zondag 
schoten Piet van den Berg en Lotte 
Steijaert het Nederlands Kampi-
oenschap 25 meter 1 pijl in 
Schaijk. Dit is een kampioenschap 
over 50 pijlen op 25 meter. Piet 
schoot 470 punten en werd derde 
bij de heren cadetten 1e klasse. 
Lotte schoot 424 punten en werd 
derde bij de dames cadetten. Op 
maandagavond hebben de Vrien-
den van Pieter Breugel hun club-
avond. Op dinsdagmiddag wordt 
er bij de Rozelaer geschoten.

Het is voor leden vrij trainen als de 
accommodatie niet bezet is.

Avondwandelvierdaagse 2013

Start voorverkoop 4daagse kaarten van OLAT

Op 4, 5, 6 en 7 juni wordt in Sint-Oeden-
rode de 9e Avondwandelvierdaagse georga-
niseerd door wandelsportvereniging OLAT 
(Ollandse Lange Afstands Tippelaars). De 
vernieuwde routes leiden de wandelaars 
door vele stukken groene natuur van Sint-
Oedenrode en de kerkdorpen Boskant, Nijn-
sel en Olland.

De eerste drie dagen is de start en finish tel-
kens in een ander kerkdorp en de laatste dag 
op de markt in Rooi. Er kan gekozen worden 
uit routes van 5, 10 of 15km en deze voeren, 
waar mogelijk, over veld-, weide-, zand en 
bospaden. Daarnaast is er een rolstoelroute 
van 6km, welke gaat over goed begaanbare 
wegen en is ook zeer geschikt is voor wan-
delwagens, rollators en scootmobielen. Deze 
laatsten dienen zich in een wandeltempo te 

verplaatsen.
Op de 5km route is voor kinderen een leuke 
puzzelzoektocht uitgezet, waarmee mooie 
prijsjes te winnen zijn. 

Kaartverkoop en inschrijving:
Voorverkoop 4 dagenkaarten à € 4,00 :
14 mei t/m 1 juni: VVV, Kerkstraat 20
31 Mei 18.00-20.00 uur: Bibliotheek, Markt 30

Verkoop 4 dagenkaarten à € 5,00 en dag-
kaarten à € 1,50:
 4 juni vanaf 17.30 uur: Startbureau Boskant

De 4 dagenkaarten zijn inclusief verzorging en 
medaille. Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.avondvierdaagse-sint-oedenrode.nl en er 
volgt een uitgebreider artikel in dit blad in de 
laatste week van Mei.

wandelen

MEI 250 EURO INRUIL AKTIE!
€ 250,- inruil voor uw oude fi ets bij 
aankoop van een nieuwe fi ets!* 
*min. bedrag € 999,- 
Geldig op 2013 modellen, 
andere akties uitgesloten

MEI 250 EURO INRUIL AKTIE!
€ 250,- inruil voor uw oude fi ets bij 
aankoop van een nieuwe fi ets!* 
*min. bedrag € 999,- 
Geldig op 2013 modellen, 
andere akties uitgesloten
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Kampioenen in de watten gelegd

De F1 van KV Boskant heeft het 
seizoen met een kampioenschap 
afgesloten. Ze werden verrast met 
een mooi shirt.

De wedstrijd werd ruim gewonnen 
met 2-10 en dat is gevierd met een 
tocht op de platte kar. Met als eindbe-
stemming Fien van Liempd (leidster). 
Daar gingen de kampioenen met zijn 
allen in de jacuzzi, ze kregen pof-

fertjes, ijs, snoep en een bal voor ze 
naar huis gingen. Met zijn allen na-
men ze afscheid van Fien, want dit 
is haar  laatste seizoen als leidster/
coach. Fien kreeg een bloemetje. 
Dit was het laatste seizoen dat er 
in Boskant korfbal gespeeld is. Vol-
gend seizoen starten ze samen met 
Concordia een nieuwe korfbalclub. 
Het hele team bedankt Fien voor 
haar inzet.

v.l.n.r: Ilva v. Berkel, Lisa v. Berkel, Rosan Smulders 
Fien v. Liempd Pleun v.d. Biggelaar, Lynn de Grauw.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Odisco lijdt forse nederlaag

Odisco speelde afgelopen zon-
dag thuis tegen DOS 1 uit Asten. 
Odisco had aan 1 punt genoeg om 
helemaal zeker te zijn van lijfsbe-
houd in de 1e klasse.

Odisco begon slap aan de wed-
strijd en had heel veel moeite met 
de felheid en het korte verdedigen 
van DOS. Na 3 minuten maakte 
DOS dan ook 0-1. Doordat DOS 
veel kansen miste kon Odisco via 
Denise Steenbergen 1-1 maken 
na 12 minuten. Toch wist DOS 
snel weer de voorsprong te nemen 
1-2. Na 20 minuten kon Odisco 
weer gelijk komen via Marlon van 

Heeswijk 2-2. Het spel bleef snel 
en ondermaats, waardoor Odisco 
niet in haar spel kwam. Hierdoor 
moesten ze toch vrij snel weer een 
doelpunt incasseren 2-3. Maar via 
Myrthe van Heereveld kon Odisco 
toch weer op gelijke hoogte ko-
men 3-3. Helaas wist Dos met 3-4 
de rust in te gaan.

In de rust werd de dames verteld 
dat ze feller moesten zijn en meer 
beleving in de wedstrijd moesten 
gooien, maar helaas bleef dat in de 
2e helft ook uit en wist DOS bin-
nen 1 minuut 3-5 te maken. Hierna 
werd het spel alleen slechter en vie-

len de ballen aan de zijde van DOS 
steeds makkelijker. Odisco liet ver-
dedigend steeds meer ruimte vrij. 
DOS maakte hier dankbaar gebruik 
van en liep zo weg naar 3-12, 7 
minuten voor tijd. Meike Leenderts 
wist het laatste doelpunt 1 minuut 
voor tijd te maken. Eindstand 4-12. 
Odisco speelde niet goed en had de 
kracht niet om er in de 2e helft nog 
een wedstrijd van te maken. Door 
het resultaat van De Kangoeroe en 
de uitslagen in de andere 1e klasses 
is Odisco nu wel 100% zeker van 
lijfsbehoud en kan dus volgende 
week zonder druk op bezoek bij de 
Kangoeroe in Veghel. 

Duiven vechten zich door regen
De tweede midfond vlucht was af-
gelopen zaterdag vanuit Sezanne 
(341 km). Negentien liefhebbers 
uit Sint-Oedenrode, goed voor 506 
duiven, deden mee aan de race.

Gelost om 7.45 uur vertrokken ze 
richting Rooi. Was het vorige week 
een stroeve vlucht, deze week kre-
gen ze onderweg nogal wat regen 

te verwerken. Maar de duiven 
sloegen zich er goed door. Met een 
snelheid van 1565 m.p.m werd de 
eerste geklokt door Harrie Vos.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: H. Vos: 1. J. v. Boxmeer: 
2,4,5,7,8,13,15. Comb. G. & H. 
v. Dijk: 3,10,14. W. v. Houtum: 
6,9,12. H. v. Boxmeer: 11.

duivensport

BMX cross in Dedemsvaart
Op zondag 12 mei werd de twee-
de Topcompetitie gereden in De-
demsvaart.

Bij de Boys 10 jarigen werd Kyro 
van Schijndel in de manches 5,2 en 
1. In de kwartfinale werd hij netjes 
3e, in de halve 2e en in de finale 
3e. Bas Verhagen werd in de man-
ches 2,4 en 5. In de kwartfinale 
3e. Omdat hij in de halve finale 5e 
werd, haalde hij de finale net niet. 
Lex Veldt werd in de manches 4, 5 

en 3. Bij de Boys 11 jarigen werd 
Wessel van Dijk in de manches drie 
keer tweede, in de kwartfinale ook 
en in de halve finale 5e. Ook hij 
pakte net geen finaleplaats. Koen 
van der Wijst haalde de finale wel. 
Hij pakte bij de Boys 15/16 jarigen 
in de manches drie keer een eerste 
plaats. In de kwartfinale en de hal-
ve finale werd hij tweede. Na de 
finale stond hij vierde. Alex Veldt 
reed bij de cruises all en werd in de 
manches 5, 8 en 4.

bmx

Seizoenscup in goed en slecht weer

golf

De eerste ronde van de Seizoens-
cup bij De Schoot is weer ge-
speeld. Er volgen er nog vier plus 
de finale.

Bij Seizoenscup I (hcp 0-16) op 5 
mei was het prachtig weer, met 
als winnaars Marjo van Herpen 
en Ward Emmaneel. Beiden met 
70 slagen netto. Bij Seizoenscup II 
en III op 11 mei was er veel wind 
en vooral regen, waardoor het wel 

erg lastig werd om goed te scoren. 
Bij Seizoenscup II (hcp 16-22) won 
Magda Trouwborst met 71 netto 
slagen en Giel Besamusca werd 
tweede met 72 slagen. Seizoens-
cup III (hcp 22-36) werd gewon-
nen door René Schellekens met 41 
punten, gevolgd door Ineke 
Driessen met 36 punten.

Goede start Ollandia in nacompetitie

Door de 3-1 winst op Nijnsel in 
de 1ste wedstrijd van de nacom-
petitie kan Ollandia op 2de Pink-
sterdag toekijken wat het resultaat 
wordt van de wedstrijd Nijnsel te-
gen SCMH. De uiteindelijk winnaar 
van deze nacompetitie promoveert 
naar de 4de klasse. De KNVB heeft 
onlangs de aan de nacompetitie 
deelnemende teams geïnformeerd, 
dat door het wegvallen van Dijkse 
Boys en de samenwerking Almania/
SSOC, ook de nummers 2 van de 
nacompetitie nog kans maken op 
promotie. Deze nummers 2  van de 

8 vijfde klassen binnen het District 
Zuid 2 maken via extra wedstrijden 
op 2 en 9 juni ook nog kans op de 
2 vrij gekomen plaatsen in de 4de 
klasse.

Nadat woensdag Ollandia C1 
woensdag met een 3-0 overwinning 
al het kampioenschap binnenhaalde, 
kan er a.s. zaterdag opnieuw een Ol-
landia jeugdteam kampioen worden. 
Dan speelt Ollandia F1 haar laatste 
wedstrijd van deze competitie thuis 
tegen Schijndel/Vitam F6. Bij elk re-
sultaat dat gelijk of beter is dan con-

current MULO is ook dit team kam-
pioen. Voor de Ollandia jeugd zou 
na de 3 najaarskampioenen  2 kam-
pioen in de voorjaarsreeksen een 
mooi succes zijn. Ook diverse andere 
teams spelen woensdag en zaterdag 
nog hun laatste wedstrijden van de 
competitie.   Steun de komende we-
ken dus niet alleen Ollandia 1, maar 
steun ook de Ollandia jeugd, want 
van de jeugd zullen we het zeker in 
de toekomst moeten hebben. Voor 
alle laatste informatie kijk regelmatig 
op  www.ollandia.nl.

Rhode voor nacompetitie tegen Mierlo-Hout
A.s. donderdag wordt een begin 
gemaakt aan de nacompetitie. 
Acht ploegen spelen dan voor 3 
plaatsen in de 2e klas. Normaal 
gesproken zouden dit 2 plaatsen 
zijn, maar omdat Dijkse Boys zich 
eerder in het seizoen heeft terug-
getrokken uit de competitie komt 
er een extra plaats vrij.

DE tegenstander van Rhode in de 
1e ronde is de nummer 12 uit de 
2e klas H. Zondag zijn in de twee-

de klas de laatste competitiewed-
strijden gespeeld. Dit was nog een 
spannende aangelegenheid. Naast 
het al gedegradeerde Helden kwa-
men er nog 3 ploegen voor directe 
degradatie in aanmerking en 4 an-
dere voor de nacompetitie voor 
degradatie. Uiteindelijk is Mierlo-
Hout op de 12e plek geëindigd en 
dat wordt dan de tegenstander van 
Rhode. Mierlo-Hout is een oude be-
kende van Rhode en zeker een las-
tige tegenstander, het haalde maar 

liefst 29 punten in de competitie. 
Rhode begint op donderdag met 
een uitwedstrijd en speelt op 2e 
Pinksterdag thuis. De winnaars van 
de 1e ronde plaatsen zich voor de 
2e ronde. De 2 winnaars van de 2e 
ronde promoveren naar de 2e klas. 
Door de extra promotieplaats spelen 
de 2 verliezers, samen met de verlie-
zers van de derde klas A en B nog, 
via een knock-out systeem, om één 
extra promotieplaats. Voor meer in-
formatie zie www.rhode.nl.

Nijnsel moet met Pinksteren de geest krijgen
Nijnsel had afgelopen zondag in 
de kolkende arena de Ollandse 
leeuw even bij de staart maar net 
niet lang genoeg. Hij wist zich 
toch los te trekken en vervolgens 
zelf een paar keer te bijten zodat 
de geelblauwe vijand alsnog het 
onderspit moest delven. 

En dat betekent dat Nijnsel op 
Tweede Pinksterdag 20 mei op-
nieuw voor een finale staat, maar nu 
in de eigen arena aan de Sportlaan 
in Nijnsel. Tegenstander is SCMH 
dat door een sterke slotfase in de 
competitie de derde periodetitel 
veroverde. SCMH is een gevaarlijke 
outsider in deze nacompetitie en kan 
na een paar weken rust fris aan de 
start verschijnen. Voor Nijnsel is het 
de laatste kans om nog mee te blij-

ven doen. De eerste plaats is na de 
nederlaag in Olland uit zicht, maar 
ook de nummer twee gaat in dit ge-
val nog door naar een soort ‘tweede 
nacompetitie’ vanwege het fuseren 
van enkele clubs uit Limburg. Enkele 
weken geleden behaalde Nijnsel 
een krappe 3-2 thuiszege tegen de 
groenwitten uit Mariaheide. Zowel 
de 2-2 als de 3-2 vielen toen in bles-
suretijd. De wedstrijd begin maan-
dag om half drie.

Nijnsel 2 maakte meer werk van het 
begin van de nacompetitie door in 
Veghel met maar liefst 1-6 te win-
nen van Blauw Geel’38 5. Op een 
superdeluxe kunstgrasveld, dat voor 
even de Nijnselse knollentuin deed 
vergeten, waren de gasten superieur 
waarbij uitblinker Nick Dortmans 

met de rust al drie goals in het vijan-
delijke mandje had liggen. In de rust 
werd hij gewisseld en op transport 
gezet naar Olland. Nijnsel 2 speelt 
op zondag 26 mei om twaalf uur de 
tweede en laatste thuiswedstrijd in 
deze reeks tegen Bavos 2 en zeker 
bij een overwinning trekt Nijnsel aan 
het langste eind. Dat betekent ech-
ter nog geen promotie, want vervol-
gens moet er op zondag 2 juni nog 
een derde en laatste wedstrijd aan 
te pas komen om de begeerde pro-
motie af te dwingen. Die gaat dan 
tegen de winnaar van de nacompe-
titie van een andere reserve derde 
klasse. Nijnsel 2 levert een knappe 
teamprestatie als je bedenkt dat het 
vorig jaar nog promoveerde naar 
deze klasse.  

voetbal

KV Nijnsel verliest door traag begin
Nijnsel 1 speelde afgelopen zondag 
de een na laatste wedstrijd van de 
buitencompetitie tegen Gazelle 1 
in Guttecoven, Limburg. Ondanks 
dat Nijnsel hoopte naar een zonnig 
zuiden te gaan, waren de weerom-
standigheden tijdens deze wedstrijd 
slecht, mede hierdoor kwamen de 
dames van Nijnsel erg laat op gang.

Nijnsel  1 had veel moeite om in de 
eerste helft kansen te creëren, laat 
staan doelpunten te maken. In de 
17de en 20ste minuut maakte 
Gazelle twee doelpunten, wat 
Nijnsel bracht op een achterstand, 
2-0. Hierna gaf Nijnsel te weinig 

druk in de verdeding wat resulteerde 
in een afstandschot door Gazelle, 
3-0. 

In de rust werd duidelijk dat Nijnsel 
moest vechten om terug te komen in 
de wedstrijd, geduld hebben en kan-
sen creëren. Het duurde hierna nog 
veel te lang, maar uiteindelijk na een 
paar mooie kansen viel het doelpunt 
in de 25ste minuut van de tweede 
helft. Manon van Walbeek wist ach-
ter de korf weg te trekken en scoorde. 
Dit doelpunt schudde Nijnsel (te laat) 
wakker, maar binnen drie minuten 
scoorde ook Monique Merks. Hierna 
maakte Anne in de 32ste minuut een 

mooie doorloopbal af, wat de tussen-
stand bracht op 4-3. Met nog één mi-
nuut op de klok, wilde Nijnsel graag 
de bal onderscheppen van Gazelle. 
Helaas scoorde Gazelle hiermee nog 
een afstandschot. Uiteindelijk creerde 
Myrna Foolen en Astrid van de Laar 
nog één mooie kans onder de korf, 
wat leidde tot een strafworp. Deze 
laatse kans werd benut door Astrid 
van de Laar. Eindstand 5-4.

Op zondag 26 mei zal Nijnsel  1 
om 10.30 uur haar laatste wed-
strijd van het seizoen thuis spelen 
tegen Midako, Mierlo.
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MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

Topprestatie in Jubileumjaar PHV Steeds Paraat 
door Theo de Bie

Tijdens de voorjaarskeuring po-
litiehond 1 afdeling Brabant te 
Eindhoven Welschap heeft onze 
voorzitter Theo de Bie met zijn x 
Mechelse Herder Kazz zaterdag 
11 mei het certificaat met lof be-
haald.

‘s Morgens tijdens de vooroefenin-
gen in afdeling 1; zoeken, springen, 
volgen, gevonden voedsel, voed-
sel weigeren en stil zijn behaalden 
zij de volle 65 punten. In afdeling 
2; het waterwerk, overzwemmen 
en apporteren van de plank pak-
ten ze ook de volle buit, namelijk 
20 punten. Het revieren naar het 
voorwerp kon Kazz het niet laten 
om er af te blijven en beschadigde 
het  met een klein beetje, wat hem 
een strafpunt opleverde (24 van 

de 25 punten) Het revieren naar 
een verdacht persoon koste Kazz 
geen enkele moeite en behaalde 
de volle 25 punten. Bij het trans-
port van een arrestant behaalde 
Kazz onder moeilijke omstandig-
heden (de sleutelbos bleef hangen 
aan het pak van de arrestant en 
viel pas veel later op een andere 
plek) toch tot een goed einde te 
brengen. Klasse, hier ook de volle 
15 punten.

Na de pauze begon om 14.00 
uur het zware manwerk (de bijt-
oefeningen e.d.) te beginnen met 
stokstellen, werpvastheid, terug-
roepen, rijwielstellen en schijnaan-
val. Kazz verspeelde nog een punt  

bij de aanvalsoefening (tot staan 
brengen van een arrestant die met 
een vuurwapen schiet) en tijdens 
transport de arrestant die hij even 
uit balans bracht, wat hem twee 
strafpunten kostte.

Voor de wijze van voorbrengen en 
algemeen appel behaalden ze al-
letwee de volle tien punten (20 in 
totaal) waarbij zijn totaal op 436 
punten uitkwam (440 is het maxi-
male aantal dat te behalen is) Een 
heel dik certificaat met lof werd 
hun deel. Weer een schitterende 
prestatie van de geleider en voor 
de club Steeds Paraat. Kazz gaat 
dienst doen als politiehond bij het 
politiekorps Brabant Noord.

Nijnsel krijgt pak slaag van 
FC Eindhoven

Vorige week dinsdagavond kreeg 
het eerste elftal van VV Nijnsel een 
flink pak slaag van FC Eindhoven. 
Verrassend was het niet, maar de 
thuisploeg genoot wel van de wed-

strijd. Na de eerste helft keek Nijn-
sel tegen een achterstand aan van 
4-0. Eindhoven, dat baalde van het 
slechte veld, was op alle fronten be-
ter. Het niveauverschil werd duide-

lijk blootgelegd. In de tweede helft 
duurde het lang voor dat de gasten 
het net weer wisten te vinden, maar 
uiteindelijk prikten ze er drie bij.

voetbal

Paul van der Rijt schudt hier enkele verdedigers van FC Eindhoven af

Dewy Lo-A-Njoe wint het 
HouVast toernooi te Mierlo

judo

Na een korte periode zonder wed-
strijden moesten de wedstrijdju-
doka’s van Dai-Ippo weer de tatami 
op om hun krachten te meten. Voor 
Dewy Lo-A-Njoe pakte dit weer 
eens een keer zeer goed uit. 

Toch moest zij het opnemen tegen 
de regerend Nederlands Kampioen. 
Deze kampioen beet zich voor de 2e 
keer dit jaar kapot op de judokwa-
liteiten van Dewy. Ja, het was een 
pittige partij, maar Dewy was goed 
gefocust en wist uiteindelijk te sco-
ren. Met een yuko wist zij deze par-
tij binnen te halen en dat was geen 
slechte start. Dewy had het in de fi-
nale moeilijker. Haar tegenstandster 
wilde niet echt judoën maar weer 
wel net genoeg om geen straf te krij-
gen. Uiteindelijk won ze op scheids-
rechtersbeslissing en ze stond even 
later toch maar weer mooi bovenaan 
op het schavot. 

Martijn van Dalen had het ook weer 
helemaal te pakken. Hij wist 4 partij-
en op ippon te winnen tegen vooral 
buitenlandse judoka’s. In de finale 
wist hij zijn tegenstander zo goed 
van zich af te houden dat deze twee 
straffen kreeg. Helaas voor Martijn 
is een klein moment van onoplet-
tendheid hem fataal geworden. Zijn 
tegenstander scoorde aan het einde 
van de partij. Dit gaf hij niet meer af 
en Martijn moest genoegen nemen 
met zilver. Toch is hij dik tevreden, 
omdat het gewoon weer eens ou-
derwets liep. Teun Packbiers wist in 
dit zwaarbezette toernooi nog een 
mooie 3e plaats te behalen. Het 
heeft Teun de laatste tijd wat tegen-
gezeten met wat problemen met zijn 
ademhaling. Gelukkig had hij hier 
geen last van. Proficiat Teun. 

Kim Hooi had het ook al niet echt ge-
troffen met de loting. Net als Dewy 
moest ook zij tegen een Nederlands 
Kampioen. Maar Kim liet zich niet 

overbluffen en ging er hard tegen 
aan. Een goede actie van Kim werd 
verkeerd geïnterpreteerd door de 
scheidsrechter. Na de nodige pro-
testen herriep de scheidsrechter zijn 
beslissing en wees Kim aan als win-
nares. Jammer dat ze haar 1e partij 
verloor maar in de strijd om de 3e 
plaats wist zij ook weer tot score te 
komen. Ze won weer overtuigend 
met ippon en zo nam Kim ook een 
3e prijs mee naar huis. 

Dan moest ook Ryan Lo-A-Njoe nog 
op het podium komen. Ryan lag he-
lemaal op koers om 1e te worden 
maar in zijn 3e partij kreeg hij han-
soku-make (diskwalificatie) Hij zou 
de broek van de tegenstander ge-
pakt hebben en dat mag niet, dit is 
een nieuwe regel. Maar op de grond 
mag dit wel. De scheids zag dit an-
ders en gaf Ryan straf. Ryan wilde 
zich wreken en de drie komende 
partijen liet hij geen spaan heel van 
zijn tegenstanders. Drie keer winst 
met ippon, zijn laatste tegenstander 
ging bijna uit zichzelf liggen om er 
maar van af te zijn. Jim van de Ven 
en Gijs Packbiers hadden wel ontzet-
tend goed staan te draaien maar met 
respectievelijk vier keer en drie keer 
winst moesten ze toch met lege han-
den naar huis.      

DV Sunrise is ‘Blinded By Colours’

Dansvereniging Sunrise is op dit 
moment volop bezig met de voor-
bereidingen van een spectaculaire 
dansvoorstelling die op 14 en 15 
juni wordt gehouden in cultureel 
centrum Mariëndael. Kaarten voor 
deze voorstelling zijn vanaf dinsdag 
21 mei te koop aan de kassa van 
Mariëndael.

Dit jaar staat de voorstelling in het 
teken van het thema ‘Blinded by 

colours’.  Aan de hand van diverse 
kleuren die worden bezongen in 
bekende populaire liedjes zullen de 
danseressen van Sunrise gevoelens 
en emoties uitbeelden. Hierbij wordt 
ook gebruik gemaakt van beeld en 
lichteffecten. 
Nu de toernooien voorbij zijn trai-
nen alle danseressen, van jong tot 
oud, zeker twee tot drie keer in de 
week om alle verschillende dansen 
onder de knie te krijgen. Het kan dus 

niet anders of ook deze keer beloofd 
het een indrukwekkend spektakel te 
worden!
De voorstelling wordt maar liefst drie 
keer opgevoerd: op vrijdag 14 juni 
om 19.00 uur en op zaterdag 15 juni 
om 14.00 uur en om 19.00 uur. In de 
voorverkoop kosten de kaarten € 5,  
op voorstellingsdagen € 7,50. Wees 
er snel bij, want we verwachten veel 
bezoekers. Kijk voor meer informatie 
op www.dansverenigingsunrise.nl.

dansen

Dames VV Nijnsel zoeken versterking
De damesafdeling 
van voetbalvereni-
ging Nijnsel is op 
zoek naar nieuwe 
leden met of zonder 

voetbalervaring. We hebben drie 
teams die in verschillende klas-
sen uitkomen. Zowel de 1e, 2e als 
3e helft vinden wij belangrijk. Als 
je interesse hebt en/of graag een 

keer op woensdag (vrijblijvend) 
wilt meetrainen, neem dan contact 
op met nijnseldames@hotmail.com 
of bel naar: 06-18390484

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
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Laat uw airco tijdig nakijken

Deze maand bij een airco-check 
een gratis geurbehandeling
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Ollandia C1 opnieuw kampioenvoetbal

Na in het najaar ongeslagen kam-
pioen te zijn geworden werd Ol-
landia C1 voor de voorjaarreeks 
ingedeeld in een hogere klasse. 
Vooraf werd een moeilijke com-
petitie verwacht, maar het team 
draaide ook nu weer vanaf het be-
gin bovenaan mee. 

Mocht het spel even wat tegenzit-
ten, dan werd er toch hard gestre-
den voor de punten. Op woens-
dag 8/5 moest de kroon op het 
werk worden gezet in de wedstrijd 
uit bij Gemert. Zij zetten in het be-
gin druk maar de Ollandse verde-
diging doorstond deze en geleide-
lijk werd Ollandia sterker. Toen het 
via een mooie aanval en afstraffen 
van een fout in de Gemertse ver-
dediging binnen 1 minuut 2x wist 

te scoren, kantelde de wedstrijd en 
werd Ollandia met veel strijdlust 
en goed voetbal heer en meester. 
Ook in de 2de helft heerste Ol-
landia en had de wedstrijd volledig 
onder controle. Nadat onder het 
toeziend oog van vele supporters 
de 0-3 werd gescoord was het 
kampioenschap binnen. Na het 
laatste fluitsignaal van de scheids-
rechter was Ollandia dan ook de 
terechte kampioen, kwamen de 
spandoeken voor de dag en kon-
den de bloemen en felicitaties in 
ontvangst worden genomen. In 
Olland aangekomen volgden ver-
dere felicitaties en vuurwerk. Het 
mooie resultaat, van 27 punten 
uit 11 wedstrijden en een doel-
saldo van 32 voor en 21 tegen, 
geeft aan dat er voor elk punt hard 

moest worden gewerkt.

VV Ollandia feliciteert, door het in 
Liempde gevestigde autobedrijf van 
Driel in tenue gestoken, Ollandia C1 
met het behaalde kampioenschap 
en wenst ze nog veel succes in de 
toekomst. Het kampioensteam be-
staat uit: Zie foto staand: Rob vd 
Heijden, Kjeld Hermans, Hans v 
Roosmalen, Mark v Oorschot, Gijs 
Beekmans, Lisanne Teulings, 
Melanie vd Broek, Mike v Rooij, 
Jurrit v Roosmalen en Ton v Rooij. 
Zittend: Thomas vd Heuvel, Dirk 
de Bie, Sebastian v Kessel, Joery v 
Rooij, Koert vd Ven,  Mathien 
Bekkers en Stan de Beer. Op de foto 
ontbreken speler Casper Vissers en  
begeleider Albert v Kessel.

Rhode F3 weer kampioen

Soms is het al weken voor het 
einde van de competitie duidelijk 
welk team er kampioen wordt. 
Toch zijn de mooiste kampioen-
schappen diegene waarbij het 
einde het spannendste is. Zo was 
het ook voor Rhode F3, die na hun 
kampioenschap vorig jaar in de F9 
weer voor de eerste plaats gingen. 
Alle weken van de competitie 
stonden ze eerste met gedegen 
combinatievoetbal, ijzersterke 
verdediging en prachtige doel-
punten. Toch waren ze afhanke-

lijk van Avanti en hun resultaten 
in de laatste twee wedstrijden. Zij 
moesten nog twee wedstrijden 
inhalen en konden met één punt 
verschil toch nog boven Rhode F3 
eindigen.

Hoe onverwachts was het dan ook 
dat Avanti punten liet liggen tegen 
Irene, die op dat moment laatste 
stond. Hier had het team al hele-
maal niet op gerekend. En dan ben 
je ineens kampioen zonder dat je 
hoeft te spelen.

Een feestje was op zijn plaats en 
na het toernooi bij Avanti op za-
terdag 11 mei (dat was natuurlijk 
helemaal leuk) werden de verse 
kampioenen gehuldigd. Na het 
aantrekken van de traditionele 
kampioenschap T-shirts, het win-
nen van de Bas Voets Fair Play 
Award bij Avanti, ging de stoet 
richting Rhode. Hier werden de 
jongens en trainers gehuldigd door 
Marij van Erp en mochten ze op de 
prachtig versierde en luidruchtige 
“platte kar”.

Rhode F1 terechte winnaar KNVB-
beker regio zuid

Afgelopen Hemelvaart versloeg 
Rhode F1 de Deurnse F1 met over-
macht tijdens de regio bekerfinale 
van de KNVB in Gemert. 

De Deurnse ploeg, van wie Rhode 
in de competitie al eens had ge-
wonnen, bood nauwelijks tegen-
stand. Binnen 5 minuten stond het 
4-0 voor Rhode F1. Bij rust stond 
het 5-1. De tweede helft ging op 
dezelfde voet verder, ook al had 
Rhode nu de felle zon tegen. De 
Rooise voetballers walsten door 

tot een forse 10-2 eindzege.
Vorig jaar won hetzelfde team, 
toen nog F3, ook de regiobeker. 
Nu mag het team voor de tweede 
keer spelen op het toernooi van de 
Dag der Kampioenen in Susteren. 
Op 1 juni reist Rhode F1, met de 
stoet trouwe aanhangers, af naar 
Limburg om voor de laatste keer 
in deze samenstelling haar tanden 
te laten zien. De kampioen van 
het toernooi gaat, zo weten ze uit 
ervaring, met een kanjer van een 
beker naar huis.

voor vlnr: Niels Brussee, Roel van Zutphen, Niels van Genugten, Sil Swinkels, 
Dani Dekkers, Ruben Plaat, Wesley Vorstenbosch, Steven Loeffen. achter 
vlnr: Marcel Plaat, Antoine Vorstenbosch, Frank Swinkels 

Extra ledenvergadering vv Nijnsel
Op donderdag 16 mei belegt vv 
Nijnsel een extra ledenvergadering. 
Op de agenda staat onder meer de 
intentie om de naam van vv Nijn-
sel de komende jaren te wijzigen 
in ‘Nijnsel/TVE reclame’. Hierover 
moeten de leden beslissen. Dit is 
een principeafspraak met de nieu-
we hoofdsponsor TVE reclamepro-

ducties. Andere agendapunten zijn 
onder meer het onderhoud van het 
sportpark de komende jaren en het 
‘DNA van vv Nijnsel’.
De vergadering begint om 21.15 
uur, na de training van de selectie.
Leden van vv Nijnsel zijn van harte 
welkom op deze extra ledenverga-
dering.

Boskant 2 speelt nacompetitie tegen Oss’20 3
Voor Boskant 2 is de competitie 
nog niet afgelopen. Door het be-
halen van een periodetitel moeten 
nog een aantal promotie duels 
worden gespeeld. Boskant 2 be-
gint op Pinkstermaandag met de 
uitwedstrijd tegen Oss’20 3.

Toch nog een toetje voor Boskant 
2 in de vorm van een nacompeti-
tie dank zij het behalen van de 3e 

periodetitel in de reserve 2e klasse 
D. Samen met Oss’20 3 en Volhar-
ding 3 zal in een halve competitie 
worden uitgemaakt wie klassenpe-
riodekampioen wordt.  Die speelt 
voor promotie naar de reserve 1e 
klasse tegen de klassenperiode-
kampioen van de reserve 2e klasse 
C. De 1e wedstrijd in de poule van 
Boskant 2 is gespeeld. Volharding 
3 was veel te sterk voor Oss’20 3 

en won thuis met liefst 7-0. Dat 
betekent dat de eerstvolgende 
wedstrijd (KNVB regelementen) 
die van Oss’20 3-Boskant 2 wordt. 
De wedstrijd is gepland op (Pink-
ster)maandag 20 mei a.s. De aan-
vangstijd is op het moment van dit 
schrijven nog niet bekend, maar 
is z.s.m. terug te vinden op de vv 
Boskant site.

Sil Swinkels en Tim Vennings winnen 
Martien van Lieshout Penaltybokaal

Op Hemelvaartsdag vond op 
sportpark de Neul een fantastisch 
MK2 Rhode Clinic en het 6 tegen 6 
toernooi plaats. Het was weer een 
geslaagde dag.  Na afloop werd er 
gestreden om de Martien van Lies-
hout Penaltybokaal. Deze werd 
bij de pupillen gewonnen door Sil 
Swinkels (F1) en bij de junioren 
door Tim Vennings (C3).

◄ Sil Swinkels (r) en Tim Vennings 
laten trots hun beker zien

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Vlnr.: Jens Spijkers, Jelt van Oirschot, Ted van Oirschot (trainer), Joep Donkers, 
Teun Bergen, Jari van der Post, Tom van de Loo, Tijn Vorstenbosch, Wout Sanders, 
Carlo Vorstenbosch (trainer), Willian van de Sande (trainer), Julian van de Sande.
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voetbal Familietoernooi en vlooienmarkt VV Boskant geslaagd

De organisatie van de vlooien-
markt en het Familievoetbaltoer-
nooi kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde Hemelvaartsdag. 
Mede door het prachtige weer 
(voor de toeschouwers bij het fa-
milievoetbal had het enkele graad-

jes warmer mogen zijn), trok de 
vlooienmarkt weer meer bezoe-
kers dan voorgaande jaren. Mede 
daardoor kon er aan het einde van 
de dag weer een mooi bedrag wor-
den bijgeschreven op de rekening 
van onze (voetbal)jeugd. 

Ook de organisatie van het familie-
voetbaltoernooi kijkt terug op een 
zeer geslaagde middag. Winnaar 
van het 22e familievoetbaltoernooi 
werd de familie vd Heijden/vd Lin-
den die de penaltyreeks in de finale 
iets beter wist te benutten dan de 

familie vd Wijdeven. Die stonden 
na afloop echter ook niet met lege 
handen omdat de sportiviteitprijs 
hen ten deel viel.

Het “kratje trappen”, een wedstrijd 
voor de bonnen, werd een prooi 

voor (nieuwkomer) familie vd Big-
gelaar. Meer info vindt u op onze 
site: www.vvboskant.nl

De winnaars: familie v/d Heijden / v/d Linden

Ploeg toont veerkracht na verloren beslissingsduel

Ollandia op pole in nacompetitie

Op weg naar de vierde klasse neemt Ollandia de 
toeristische route. Donderdag verloor de ploeg van 
Gerard van Zutphen de kampioenswedstrijd van NLC 
’03, en zondag had het 2-0 achter moeten komen in 
de alles-of-niets-derby tegen Nijnsel. Na een ijzer-
sterke comeback in die wedstrijd staat Ollandia nu 
eerste in de nacompetitie.

NLC ’03 – Ollandia 1-0 (1-0)
‘Dit was zó spannend’, bekende Ollandia-trainer 
Gerard van Zutphen na afloop van de beslissingswed-
strijd. ‘Een aantal spelers heeft er niet van kunnen 
slapen.’ Het seizoen van de ploeg op Ekkerzicht had 
dan ook al lang en breed afgelopen kunnen zijn. Hal-
verwege oktober won de ploeg immers nog met 5-0 
van NLC, en werd het met overmacht 
periodekampioen. In de laatste ronden van de regu-
liere competitie verspeelde Ollandia een voorsprong 
van vijf punten, en stond het zelfs nog even twee 
punten achter op de ploeg die donderdag kampioen 
werd. De eindstand was al na iets meer dan een kwar-
tier bereikt, toen NLC-captain Wouter Bijl een knul-
lige overtreding en de daarop volgende vrije trap tot 
doelpunt promoveerde. Ollandia raakte nog wel een 

paar keer de paal, maar wist de tegenstander nooit in 
een hoek te drukken.

Ollandia – Nijnsel 3-1 (0-0)
Na een ongewoon felle eerste helft die zich overal be-
halve in de beide strafschopgebieden afspeelde, en 
waarin de Limburgse scheidsrechter Moonen de kaar-
ten wonderwel op zak hield, was het Nijnsel dat tien 
minuten na rust op voorsprong kwam. De ploeg van 
Theo Hageman had tot de pauze meer verzorgd ge-
speeld, maar kwam niet of nauwelijks door de zwart-
witte defensie heen. Aan de andere 
kant van het veld kon het spitsen-
duo-Erven maar weinig met de ge-
jaagde hoge ballen die drie kwartier 
lang hun kant op kwamen. In de 53e 
minuut werd een een-tweetje tussen 
Stefan Hulsen en Lars van Zutphen 
succesvol door de laatste afgerond. 
Zes minuten later liep Paul van der 
Rijt dwars door twee Ollandia-ver-
dedigers heen en legde de bal af op 
de voor een leeg doel staande Stefan 
Hulsen. Dat die de bal naast wist te 
schuiven verdient bewondering.

De gemiste kans bleek het kantelpunt 
van de wedstrijd. Nog geen minuut 
later pegelde Gerbe Voets de bal, die 
hem op de rand van de zestien was 
toegekomen via een corner van 
Richard Markus en de flipperkast van 
het strafschopgebied, uit de lucht en 
in de verre kruising. ‘Na de 1-1 heb-
ben we nooit meer het gevoel ge-
had dat we niet zouden winnen’, zei 
aanvoerder Siemons van Ollandia na 
afloop. Hij kreeg gelijk. Nijnsel bleek 
door de niet gescoorde 2-0 en de 
wel gescoorde gelijkmaker helemaal 
geknakt en van de kaart. Toen René 
Raaymakers een kwartier voor tijd de 
bal kreeg van Robert Erven, wiens 
aanname rook naar buitenspel, was 
de zege ook in de score uitgedrukt. 
Vijf minuten voor tijd was het feest 
compleet toen dezelfde Robert Erven 
een wederzijds shirtje-trekken be-
loond zag worden met een penalty, 
die hij zelf benutte.

Op Pinkstermaandag speelt Nijnsel 
thuis tegen Mariaheide. Als de ploeg 
van Theo Hageman die wedstrijd 
weet te winnen, kan het ook nog 
meedingen om promotie. Ollandia 
speelt op 26 mei uit bij datzelfde 
Mariaheide, en kan dan na veel vij-
ven en zessen promotie afdwingen.

Voor bijna 800 man publiek dolf Ollandia 
het onderspit in het beslissingsduel

Na een achterstand rechtte Ollandia 
de rug en won alsnog.

Goede prestaties Rooise golfteams
De golfcompetitie zit er al weer op 
en de 11 teams van De Schoot heb-
ben allemaal redelijk tot goed ge-
presteerd.
Bij de zondagteams eindigde Dames 
1 als derde, evenals Heren 1. Heren 
2 en Heren 3 staan allebei veilig op 
plaats 4. Bij de seniorencompetitie is 
Dames 1 tweede geworden. Dames 
3 is zelfs kampioen geworden met 

promotie naar de 4e klas! 
In de heren- seniorencompetitie ein-
digden Heren 1, Heren 2 en Heren 3 
allemaal op de vierde plaats.
Heren 4 bereikte de tweede plaats 
en ook hier een kampioensteam met 
Heren 5, inclusief promotie naar de 
5e klas! De komende maanden vol-
gen nog de verschillende individuele 
clubwedstrijden op De Schoot.

golf



Woensdag 15 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia
 

  
Uitslagen senioren:
Ollandia 1-NLC’03 1    0-1
Ollandia 1-Nijnsel 1   3-1
Ollandia 4-SCMH 5   9-1 
VOW Vr1-Ollandia Vr1   3-0
 
Uitslagen jeugd:
Gemert C5-Ollandia C1G   0-3
Blauw Geel’38 F6-Ollandia F2G   2-1
Ollandia E1-Erp E2   1-2
Nijnsel F1G-Ollandia F1   3-8
Blauw Geel’’38 F11-Ollandia F2   0-12

Programma jeugd Woe 15/5: 
Avanti’31 E2-Ollandia E1   v:17.30u
Za 18/5: 
Handel B1-Ollandia B1   14.30u
Blauw Geel’38 E3-Ollandia E1 v:8.15u
Nijnsel E3-Ollandia E2G  v:9.00u
Ollandia F1-Schijndel/Vitam F6   9.30u
Ollandia F2G-WEC F3G   10.30u  

VV Boskant

Uitslagen senioren 
Boskant 3-ELI 3  2-3
Boskant 4-Nijnsel 5  6-0
Boskant 5-Nijnsel 6  0-0
Boskant 6-Rhode 8 3-5
WHV 5-Boskant 7  2-0 
Prinses Irene VR3-Boskant VR1  4-3

Uitslagen jeugd
Nijnsel A1-Boskant A1  2-1
Blauw Geel A3-Boskant A1  afgelast
Gemert D5-Boskant D1  0-2

Programma senioren ma 20/5:
Oss’20 3 – Boskant 2 tijd nog onbe-
kend, voor info zie www.vvboskant.nl

Programma jeugd do 16/5:
Blauw Geel E7-Boskant E1  v.18:00u.
 
Programma jeugd Pinksterweekend
D- tot en met F-jeugd gaan op voet-
balkamp in Oirschot.
A-, B- en C-jeugd gaan deelnemen 
aan toernooien.

VV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel 5 - Avanti’31 4  1-7
Boskant 4 - Nijnsel 5    7-0
Berghem Sport VR1 - Nijnsel VR1  1-4
Blauw Geel’38 5 – Nijnsel 2 1-6
Ollandia – Nijnsel 3-1
MULO vet – Nijnsel vet 1-2
Nijnsel – FC Eindhoven       0-7

Uitslagen jeugd: 
Nijnsel C1G - Sparta’25 C2  2-7
Nijnsel C2 - Erp C2    0-11
Blauw Geel’38 E10 - Nijnsel E2G   5-3
Gemert E12 - Nijnsel E3   3-12
Nijnsel F1G - Ollandia F1  3-8

Programma senioren ma 20/5:
Nijnsel – SCMH 14.30u

Programma jeugd woe 15/5:
Nijnsel C2 - ASV’33 C3 18:45u

Programma jeugd do 16/5:
S.V. Brandevoort C1 - Nijnsel C1G 18:30u
Nijnsel E3 - Rhode E10 18:45u
Stiphout Vooruit F3 - Nijnsel F1G 19:00u
Programma jeugd za 18/5:
Nijnsel B1 - Gemert B3 14:30u
Nijnsel C2 - Blauw Geel’38 C5 13:00u
Nijnsel E2G - Irene E3 10:00u
Nijnsel E3 - Ollandia E2G 10:00u

Rhode

Programma senioren do 16/5:
Mierlo Hout – Rhode 19:00u
Programma senioren ma 20/5:
Rhode – Mierlo Hout 14:30u

Uitslagen senioren:
Heeswijk 4 - Rhode 5  2-4
DVG 6 - Rhode 7 3-7
Boskant 6 - Rhode 8 3-5
Rhode 9 - Schijndel, 10 3-1
Rhode 10 - Avanti, 10 0-3

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen
NeCa B1-Concordia B2  6-5
Altior C1-Concordia C1  7-2
BMC W1-Concordia W1  8-0

Programma woe 15/5:
Flash 3-Concordia 4  a. 20.00u.
Programma za 18/5:
Odisco E1-Concordia E1  a. 11.15u. 
Emos E3-Concordia E2  v. 09.00u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Gazelle 1-Nijnsel 1  5-4
Nijnsel 3-Spoordonkse Girls 3  3-5
Nijnsel B1-De Horst B1  3-5
Nijnsel B3-De Kangeroe B1  7-3
Nijnsel D1-Winty D1  5-3
Nijnsel E1-Tovido E2  18-3

Programma Woe 15/5: 
Nijnsel 3-BIO 4  a.19.45u.
Za 18/5:
Nijnsel F1-JES F1  a.9.30u.

KV Odisco

Uitslagen Za 11/5:
Odisco A1 - Flash A1  7 - 9
Odisco C1 - Korloo C1          4 - 1
Zo 12/5:
Odisco 1 - DOS (A) 1            4 - 12

Programma za 18/5:
Odisco E1 - Concordia E1      11:15u
Woe 22/5:
Odisco 2 - Nijnsel 3    20:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 8/4:
1 Hrn. A.v.Hommel- H.v.Zon 57,81 
% 2 Echtpr. Seegers 57,29 % 3 Hrn. 
H.v.Erp- H.v.Genugten 56,25 % 4 Dms. 
B.v.d.Laar/ M.Verhagen 55,21 %.

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 8 mei: A Lijn 1: Joop en 
Marianne Muller 61.25 % 2. Mari en 
Nellie v.d.Vleuten 59.03 % 3. Truus 
v Heesch-Addie Rijkers 56.94 % 4. 
Jan en Mien v Rooij 51.39 %  B lijn: 
1.Jos en Marlies Teulings 58.33 % 2. 
Fons en Els Raaijmaakers 52.29 % 3. 
Ageeth Sc hevers-Maria Bloem 49.17 
% 4. Sjef en Gerda v.d. Kerkhof 48.96 
%; zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie d.d. 8/5:, ronde 7, 
tweede zitting:  
A-lijn: 1.Betsy van Kaathoven & Tiny 
v.d. Pasch 59,69 2.Lia van Ham & 
Leny Kremers 54,90 3.Jan Machielsen 
& Henk Schakenraad 52,81 4.Marion 
Konings & Thea v.d. Laar 52,08
B-lijn: 1.Will Schilder & Tino Hille-
naar 59,38 2.Nancy Lathouwers & 
Anni Oppers-van Boxtel 52,92 3.Nel-
leke Kappen & Jeanne Swinkels 52,29 
4.Sjan van Acht & Thea van de Aker 
51,67
C-lijn: 1. Hermien Botter & Dick Bot-
ter 61,67 2.Marijke van den Berk & 
Francine de Koning 60,00 3.Tonnie 
van Acht & Jos van Acht 59,17 4.Jo 
Kremers & Harrie Kremers 56,25

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 7/5
A-lijn: 1,Bert & Diny Kanters 60,83 % 
2.Hilly v.Bosbeek & Ria Swinkels 60,42 
% 3.Jana v.d.Acker & Mien v.Berkel 
55,42 % 4.Toon & Marietje v.Schaijk 
53,33 % B-lijn: 1.Riet v.Hout & 
Clazien Nolle 65,42 % 2.Cor & Marie-
tje Mollen 64,50 % 3.Mieke Toebast 
& Toos Vissers 60,83 % 4. Piet & Toos 
Reijbroek 57,50 %  

KBO Zijtaart 

Vrij bridgen 10/5
A-lijn:1.Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits 
72,50 % 2.Cor v.d.Berg & Jan Rijkers 
62,00 % 3.Bert & Diny Kanters 58,33 
% 4. Chris & Christien v.Helvoirt 54,00 

% B-lijn: 1.Hans v.d.Brand & Jo Ver-
hoeven 65,97 % 2.Ad & Riet Koe-
voets 53,47 % 3.Henk v.d.Linden & 
Fien v.Boxmeer 53,47 % 4.Cees & Riet 
v.Hout 52,78 % Iedereen is welkom 
op de vrijdagmiddag in Het Klooster. 
Aanmelden 0413-363312. 
  
Bridgeclub De Neul

Uitslag 13/5:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie 
Hutschemaekers 60.42; 2. Mia Poels 
& Peter Wagenaar 56.60; 3 en 4 
gedeeld: Mien v Schijndel & Ad v. 
Hommel en Annie Stevens & Lonja 
Woonings 55.56.
B-lijn: 1. Wilmien & Albert v. Gastel 
60.00; 2.Nettie Passier & Ans Wage-
naar 57.08; 3. Guus Plevier & Fried 
v.d. Laar 55.00; 4 en 5 gedeeld: Jana 
& Harrie v.d. Acker en Truus v. Heesch 
& Nelleke Kappen 54.58.
C-lijn: 1. Jo & Frans Bouwdewijns 
62.15; 2. Gonnie d. Poorter & Riet 
Meijs 57.99; 3. Diny v. Erp & Joke v.d. 
Laak 57.29; 4 en 5 gedeeld: Corrie 
Kapteijns & Babs v.d. Vleuten en An-
nie Kastelijn & Riky v.d. Schoot 55.21.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.
nl. Maandag a.s. 2e Pinksterdag geen 
bridge

BC ’t Koffertje 

Uitslag van 13/5:
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
62,50; 2 Leny Kremers & Willem de 
Roo 59,03; 3 Nicole van de Berg & 
Theo van Geffen 58,33; 4 Elvira Thijs-
sen & Ad van de Laar 55,90 B-lijn: 1 
Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 
65,83; 2 Coen Meuwissen & Geert van 
der Zanden 59,58; 3 Jan Derks van de 
Ven & Gerard Verkade 57,92; 4 Riet 
van de Laar & Ans Wiessing 52,92 C-
lijn: 1 Agnes & Gerard Obbema 67,36; 
2 Tonny van Acht & Ben van der Steen 
62,50; 3 Angela van Rooij & Henriette 
van Tijn 54,17 4 Jan van der Velden & 
Riet Verstappen 49,31
  

hockeyMats vd Brand gaat voor 
overwinning op Maaskiezel

Na een zeer succesvol verlopen 
Tank S Rally, waarin ze met de Nis-
san 350Z op een keurige tweede 
plaats in de 350Z Challenge en bin-
nen de top tien algemeen wisten 
te finishen, zijn KNAF Talent First 
Mats v.d. Brand en Eddy Smeets 
helemaal klaar voor de volgende 
uitdaging, de Sezoensrally in de 
omgeving van Bocholt (België).

De klassieker in het noorden 
van België, net over de grens bij 
Weert, staat bekend om het vele 
onverhard, meer dan 25% van de 
wedstrijd wordt over het zoge-
naamde Maaskiezel verreden. Een 
ondergrond die je tijdens geen en-
kele andere rally tegen zult komen 
en voor Mats dus een compleet 
nieuwe ondergrond. Eddy daar-
entegen stond al vele malen aan 
de start van zijn thuisrally en wist 
onder andere Kris Princen en Ne-
lis Verkooijen  naar een prachtige 
negende plaats algemeen te lei-
den. Of datzelfde resultaat in het 
algemene klassement er dit jaar 
met Mats inzit valt nog maar te 
bezien aangezien de wedstrijd ook 

meetelt voor het Open Nederlands 
Rally Kampioenschap en het Bel-
gisch Rally Kampioenschap. 
Doel voor het duo dit seizoen is 
het kampioenschap in de 350Z 
Challenge, dit betekent dus dat 
ze ook tijdens de Sezoensrally 
een goed resultaat in de Challen-
ge moeten gaan neerzetten. Een 
hoog resultaat in het algemeen 
klassement is van minder belang. 
Sommige van de concurrenten in 
de 350Z Challenge hebben, net als 
Eddy, al flink wat ervaring op het 
Maaskiezel. Zaak voor Mats dus 
om er direct vanaf de eerste proef 
goed bij te zitten om de aansluiting 
met de concurrentie niet te ver-
liezen.  Mats: "Het is mijn eerste 
deelname aan de Sezoensrally en 
weet dus niet echt wat ik kan ver-
wachten. Eddy en de mannen van 
VRS hebben flink wat ervaring in 
de Sezoens dus ik ga er vanuit dat 
zij me, ongeacht de omstandighe-
den, kunnen begeleiden naar een 
topresultaat en mogelijk de winst 
in de 350Z Challenge." 

De Sezoensrally wordt op 18 mei 

verreden in de omgeving van 
Bocholt. De karakteristieke klas-
sementsproeven zijn uniek in de 
rallysport. Geen proef omvat een 
volledig geasfalteerde of gravel 
ondergrond waardoor rijden met 
banden specifiek voor een bepaal-
de ondergrond niet aan de orde 
is.  Het rijden over het Maaskiezel, 
een soort kleine ronde steentjes, 
vereist een goede focus, een flinke 
portie lef en goede coaching  om-
dat rempunten zeer lastig te be-
palen zijn en de snelheden enorm 
hoog.  

De wedstrijd omvat vier klasse-
mentsproeven die allemaal drie-
maal worden aangedaan en start 
op zaterdagochtend rond 08:15 
uur. De eerste equipe wordt om-
streeks 21:00 uur op het finish-
podium verwacht. Zij hebben dan 
zo'n 166 kilometer aan klasse-
mentsproeven achter de rug. Het 
serviceterrein is als altijd gehuis-
vest op en rond het gezellige Kerk-
plein in Bocholt.
Stand 350Z Challenge na Tank S 
Rally:

1. Dirk Garvelink  
30 punten
2. Mats van den Brand  
25 punten
3. Anton van Limpt  
21 punten

autosport

Shoot out competitie bij MHC 
Sint-Oedenrode

Zondag 12 mei is de finale gespeeld 
van de Shoot Out competitie. Na 
een voorselectie per team streden 
er 14 jeugdspelers om de titel club-
kampioenen Shoot Out 2013. 

De winnaars zijn:
categorie meisjes: Anouk van de 
Velde MD1 en Kim van Hamond 
MD2

categorie jongens: Sep Schuurman 
JC1 en Felix Engbers JC1
categorie keepers: Ruben Jussen 
JB1
Deze winnaars zullen op 26 mei 
in Valkenswaard spelen voor de 
districtskampioenschappen Shoot 
Out Zuid Nederland.
Allemaal van harte gefeliciteerd en 
succes op 26 mei.
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Uitslagen
hockey

MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen Senioren 12/5 
Oedenrode D1 - Maastricht D1 3 - 0
Oedenrode D3 - Den Bosch D11 4 - 0
Oedenrode D4 - MEP D4 10 - 0
Oedenrode H3 - Eindhoven H8 9 - 2
Hopbel D2 - Oedenrode D2 1 - 1
Berlicum D2 - Oedenrode D6 2 - 0
Best H3 - Oedenrode H2 5 - 2
Best HB - Oedenrode HA 5 - 2
Oirschot HB - Oedenrode HB 2 – 4

Uitslagen Junioren 11/5  
Oedenrode JA1 - Geel-Zwart JA2 9 - 0
Oedenrode JB1 - Geel-Zwart JB3 4 - 0
Oedenrode MA1 - Civicum MA1 1 - 2
Oedenrode MB2 - Basko MB4 6 - 1
Oedenrode MD2 - Mierlo MD2 1 - 6
Den Bosch JC5 - Oedenrode JC1 3 - 6
Venray JD2 - Oedenrode JD1 3 - 0
Gemert MC1 - Oedenrode MC3 6 - 1
 
Programma Senioren 26/5 
Oedenrode D2 - Drunen D3 10:30u
Oedenrode HA - Geldrop HB 11:00u
Oedenrode H3 - Gemert H3 12:30u
Oedenrode D1 - EMHC D1 12:45u
Oedenrode D5 - Horst D2 14:00u
Oedenrode H1 - HOD H1 14:30u

Hopbel D4 - Oedenrode D4 10:30u
Oss D4 - Oedenrode D3 12:00u
Oss D5 - Oedenrode D6 13:30u
Eindhoven H5 - Oedenrode H2 14:30u
Hopbel HC - Oedenrode HB 15:00u

Programma Junioren 25/5 
Oedenrode JE2 - Best JE2 9:00u
Oedenrode JF2 - Boekel F1 mix 9:00u
Oedenrode M8E2 - Mierlo M8E1 9:00u
Oedenrode M8E3 - Deurne M8E2 9:00u
Oedenrode MF2 - Oirschot MF2 9:00u
Oedenrode ME2 - Mierlo ME4 10:00u
Oedenrode MD3 - Boekel MD1 10:30u
Oedenrode MD2 - Basko MD3 11:30u
Oedenrode JD1 - Oirschot JD2 12:00u
Oedenrode JC1 - Boxmeer JC1 13:00u
Oedenrode MC2 - Gl-Zwrt MC4 13:30u
Oedenrode MB1 - Helmond MB2 14:30u
Oedenrode JA1 - Bommelerwrd JA1 15:00u
Mierlo JE1 - Oedenrode JE1 9:00u
Best JF1 - Oedenrode JF1 9:00u
Eindhoven MD3 - Oedenrode MD1 9:00u
Best ME3 - Oedenrode ME1 9:00u
Oirschot MF1 - Oedenrode MF1 9:00u
Son MF3 - Oedenrode MF3 9:30u
Best M8E2 - Oedenrode M8E1 11:45u
Hopbel MC3 - Oedenrode MC3 12:30u
Deurne JB1 - Oedenrode JB1 12:45u
Gemert MB2 - Oedenrode MB2 13:00u
Mierlo MA1 - Oedenrode MA1 14:45u
Gl-Zwrt MA4 - Oedenrode MA2 16:30u
Cranend. MC1 - Oedenrode MC1 10:00u 

Afgebeelde set 
van 799,- voor 549,- Pr
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE ONLINE WINKEL OP

65 JAAR DE WIT: EXTRA ACTIES EN AANBIEDINGEN, LIVE MUZIEK VAN THE WHITE STARS, GEZELLIG BUITENTERRAS EN PROMOTEAM ACSI

TWEEDE PINKSTERDAG GEOPEND VAN 10 TOT 17 UUR

9,95

Designlab shirt
• T-shirt voor heren

• 100% katoen

199,-
SETS VANAF

169,-

29,95

Tuinmeubelshow
• Enorm assortiment tuin-, lounge- en serremeubelen

• Naast sets ook de mogelijkheid stoelen en 
tafels zelf te combineren!

• Uit voorraad leverbaar

• Bezorgservice

Compressor koelboxen
• Diverse merken en modellen

• Enorm koelbereik en ideaal voor op vakantie!

Teva I Hurricane junior
• Stabiele sandaal voor de allerkleinsten

Outdoorchef City Grill
• Compacte en zeer 

veelzijdige barbecue 
met ingebouwde 
temperatuurmeter 
en piëzo ontsteking

179,-

26,99

119,95
VANAF

JUBILEUMACTIE
GRATIS BIGSHOPPER 
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Jongens A1 MHC Sint-Oedenrode 
Kampioen

hockey

Afgelopen zaterdag heeft Jongens A1 van MHC Sint-Oedenrode de 8e wedstrijd van de competitie gewon-
nen. Met nog 2 wedstrijden te spelen mogen ze zich nu al kampioen noemen.

Meld je aan voor de hockeyclinic

Hockeyinternational Floris Evers bezoekt 
MHC Sint-Oedenrode

Op maandag 20 
mei (Pinksteren) 
vindt de Rabo-
bank Hockey-
clinic met top-
hockeyer Floris 
Evers plaats bij 
hockeyclub MHC 
Sint-Oedenrode 
(Bremhorst 2).

  
Nieuwe leden mogen een jaar 
lang gratis hockeyen! 
Van 10.00 tot 11.30 uur zal er voor 
iedereen in de basisschoolleeftijd 
een Fun Clinic plaatsvinden. Deze 
bestaat voor de helft uit hockeyoe-
feningen en voor de andere helft 
uit spelletjes gemixt met hockey. 
Voor iedereen heel veel fun dus!  
Alle hockeyers en niet-hockeyers 
zijn van harte welkom. Kom ge-

zellig langs en neem al je vriendjes 
en vriendinnetjes mee!   Als je op 
deze dag lid wordt van MHC Sint-
Oedenrode mag je een  jaar lang 
gratis hockeyen!!  

Om 11.45 uur begint de clinic voor 
de C en D jeugdleden van MHC 
Sint-Oedenrode. En om 13.30 de 
clinic voor de A en B jeugdleden 
van MHC Sint-Oedenrode. Deze 
middag-clinics zijn door het techni-
sche karakter vooral voor de eigen 
leden van MHC Sint-Oedenrode. 
Natuurlijk is iedereen van harte 
welkom om deze dag een drankje 
te komen drinken op het terras van 
MHC.  

Tophockeyer Floris Evers
De clinic’s worden gegeven door 1 
International en 3 hoofdklassespe-

lers! Alle kinderen kunnen tijdens 
de Meet & Greet vragen stellen 
aan de meegekomen hockey Inter-
national: Floris Evers! Floris heeft 
o.a. tweemaal op de Olympische 
Spelen (Athene en Londen) de zil-
veren medaille gewonnen. 

Doe mee!
Inschrijven doe je door een mail te 
sturen naar clinic@mhcsint-oeden-
rode.nl (voor 18 mei). Vermeld in 
de mail je naam, adres, telefoon-
nummer, leeftijd, school, groep/
klas, en als je lid bent van MHC 
Sint-Oedenrode in welk team je 
speelt. 

Tot dan! 
Meer info op 
www.mhcsint-oedenrode.nl 

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

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

HIJ MAAIT U (GE)NIET
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Woensdag 15 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe40 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en 
Judith Dubois

Mariendael

15 mei
Verkeersexamen 

Rooise jeugd
Sint-Oedenrode

15 mei 
Avond voor KWF met komische Wim 

Daniëls
De Beurs

15 mei 
Roois Biergilde
café Van Ouds

16 mei 
Paranormale avond

Meerschot

16 mei 
Uit-Etenclub KBO
Sint-Oedenrode

17 - 19 mei 
Beachsoccer

Evenemententerrein 
De Neul

17 mei 
Film “Haar naam was Sarah” 

van Gilles Paquet–Brenn
Mariendael

18 mei 
Dansen in Odendael

Odendael

19 mei 
Open Huis

Danscentrum Cultura

20 mei 
Open dag Miss Hyacinth

Veerse Heide

20 mei 
Dag van het kasteel
Kasteel Henkenshage

21 - 23 mei
Elke dag gratis 

workshops dansen!
Danscentrum Cultura

22 mei
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

24 - 26 mei 
Ollend Dreijt Dur
D’n Tip, Olland

24 mei 
Black & white groep 7 party

The Joy

24 mei 
Muscical PerMissie
Sporthal de Streepen

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

24 mei 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura
De Vriendschap

25 mei 
Après-ski party

The Joy

25 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei - 20 juli 
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

26 mei 
Ollands Mooiste
Start in Olland

26 mei 
Kano- en raftwedstrijden

Locatie: Dommelpark

26 mei 
Kunst in Rooi

Sint-Oedenrode

26 mei 
Nationale Kinderboerderijendag!

Kinderboerderij

26 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei 
Orgelconcert 

Laurens de Man
Martinuskerk

31 mei 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura
 De Vriendschap

1 juni 
Dag van de Omroep

TV Meierij

1 juni 
ELE rally

Sint-Oedenrode

1 juni
Dansen op zaterdagavond

Odendael

2 juni 
Ommetje de Vleut

vertrek vanaf de Markt

2 juni 
Bedrijventoernooi

VV Nijnsel

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

2 juni 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage

2 juni 
Mathieu Dirven Koffi econcert 

met NJA
Kasteel Henkenshage

4 - 7 juni 
Avondwandel4daagse

Sint-Oedenrode

6 juni 
Onderonsje: creatief 
met plastic stroken
Damiaancentrum

8 juni 
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura 
De Vriendschap 

9 juni 
Grote vlooienmarkt

Van Kaathoven (milieustraat)

9 juni 
Familie/vriendentoernooi KV Nijnsel

Nijnsel

9 juni 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage

9 juni 
Dansshow Out of the Box

De Beurs

9 juni 
Slagwerkspektakel

Kerkplein

11 juni 
KBO avond: Sonny boy

Odendael

12 juni
Straatspeeldag Olland

Dorpsplein

13 juni 
Inwijden Antoniuskapel

Nijnsel

14 juni 
Schuimparty

The Joy

14 juni 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura 
De Vriendschap 

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Aanstaande zaterdag    mei         
 ...U -   ...U

TUINPLANTEN     
VERKOOP
 2 Geraniums voor    ,-,                                      

Diverse kuipplanten, hangpooen en stekperkplanten

Corsica   A,      PS Zijtaart           -    --




