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Folders deze week:

Bakker Bart

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Huis. Thuis. Formido.

EERSCHOTSESTRAAT 44, SINT-OEDENRODE

Op hemelvaartsdag zijn wij

Geopend
van 9:00 tot 17:00 uur

*Deze korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties en/of aanbiedingen

van woensdag 16 t/m zaterdag 19 mei

*30% korting op alle verf!

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl
www.zorgkwekerijlieseind.nl

Openingstijden: 
  ma t/m vr. van 9.00 tot 17.30 uur 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

Hemelvaartsdag 
en 

Zondag 20 mei 

geopend 
van 10.00 

tot 17.00 uur
Lieseind 1 
Schijndel 

073-5494949

Zorgkwekerij
’t Lieseind

Hocus Pocus Pilates Nadua, 
deze speeltuin is voor alle kinderen van Sint Antonius van Padua

Met een heuse tover-
spreuk en een toepasse-
lijke openingsceremonie 
is afgelopen maandag het 
avontuurlijk speelterrein 
bij de basisschool in Nijn-
sel geopend. De afgelopen 
maanden hebben de Rooise 
Kiwanis samen met vele vrij-
willigers en sponsoren hard 
gewerkt aan de realisatie. 

De natuurlijke spelaanleidin-
gen zoals onder andere een 
beekwaterspel, roetsjtouw, zand-
tafel, sprookjeshuis, insectenho-
tel, zandtafel en een bouwbos 
prikkelen de fantasie en de crea-
tiviteit van de kinderen. De hek-
senkring was afgelopen maandag 

het middelpunt van de 
openingsceremonie. Er werd een 
act opgevoerd door échte heksen 
met een toverspreuk en heksen-
soep. Met de hulp van een aantal 
kinderen werden de ontbrekende 
ingrediënten voor de heksensoep 
gezocht. Nadat de hoofdheks de 

soep had afgemaakt met onder 
andere paddenpies, een harige 
spinnenpoot, stinkend slangenvel 
en een kikkeroog, was het aan 
schooldirecteur Gerard Roozen 
om het lint door te knippen. On-
der genot van een traktatie van 
bakkerij Bekkers renden de kinde-

ren het terrein op en hebben de 
rest van de middag fijn gespeeld. 
Ze kwamen tijd tekort om samen 
overal mee te spelen. Nijnsel is een 
mooi avontuurlijk speelterrein rij-
ker. Dankzij de hulp van tientallen 
vrijwilligers en plaatselijke onder-
nemers.

Geen geld voor 
herstel Rooise 
wegen

Opbrengst sponsorloop geschonken aan Meerschot
Een paar weken geleden trokken 
alle kinderen van basisschool Eer-
schot, inclusief ouders, leraren, 
leraressen en de directeur, de gym-
schoenen aan om rondjes te rennen 
rond de school. Dit ter gelegenheid 
van het zestigjarig bestaan wat de 
school dit jaar viert.  Destijds werd 
al aangegeven dat een gedeelte 
van de opbrengst geschonken zou 
worden aan Meerschot. 

Afgelopen maandag werd de che-
que overhandigd. Maar liefst twaalf 
kinderen, die de hoogste opbrengst 
van de klas hadden, mochten de 
cheque ter waarde van 1000 euro 
overhandigen. De cliënten van 
Dichterbij, die bij de overhandiging 
aanwezig waren, lieten merken 
enorm blij te zijn met het grote be-
drag. Zo zijn alle rondjes zeker er-
gens goed voor geweest!

In Rooi worden de bezuinigingen 
steeds meer voelbaar, ook letter-
lijk. Men spreekt er schande van, 
maar er is nog geen uitzicht op een 
spoedig herstel van de wegen in en 
rondom Rooi. 

» lees verder op pag. 19

Afscheid....
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Levendige discussie over “grasplan”
Het vervangen van struiken door 
gras of bloemenweide in de Rooi-
se groenstroken en bermen heeft 
donderdag in de voorbereidings-
commissie een levendige discus-
sie opgeleverd. Vooral de rol die 
vrijwilligers kunnen spelen als 
burgers het groenonderhoud in 
eigen hand willen houden, hield 
de fracties bezig.

Als burgers andere ideeën hebben 
hoe het openbaar groen er in hun 
omgeving uit zou moeten zien, 
kunnen ze daar zelf wat aan doen. 
Janine Heisterkamp (HvR/PvdA) 
vroeg zich af wat er van deze zo-
geheten burgerparticipatie ver-
wacht mag worden. De meningen 
waren sterk verdeeld. Weinig, al-
dus portefeuillehouder René Dek-
kers. Veel, te oordelen naar het 
enthousiaste pleidooi van Tilly van 
den Tillaar (BVT). De gemeente 
zou pro-actief mensen moeten be-
naderen. Ze noemde als voorbeeld 
“de zeer gemotiveerde groep die 
het kerkhof in het centrum onder-
houdt.” 

“Laat ze maar komen. Liefst wijk-
verenigingen want individueel 
werkt niet, de een wil dit en de 
ander dat. Maar ik wil de ver-
wachtingen temperen,” reageerde 
Dekkers. Ook hij was daar in het 
verleden een keer enthousiast mee 

begonnen, in de wijk Kinderbos, 
vertelde hij. Er was zelfs nog een 
bos bloemen bezorgd bij de bewo-
ners die met dat initiatief waren ge-
komen. Maar na een half jaar was 
het een drama.” “Wij van de VVD 
geloven niet in sprookjes,” sneerde 
Piet Claassen nog even naar Van 
den Tillaar.  Die reageerde daar niet 
meer op, maar wilde als enige het 
agendapunt in de gemeenteraad 
inhoudelijk behandeld zien.
Bij de aanbesteding van het on-
derhoud vroegen sommige fracties 
zich af waarom, zoals de afge-
lopen tijd vaker is voorgekomen 
binnen Dekkers’’ portefeuille, ook 
hier een deel van de stukken ver-
trouwelijk was. “Ik wil een keer 
van die discussie af,” reageerde 
Dekkers geprikkeld. “Als u die ge-
heimhouding er af wilt, u zegt het 
maar. Maar om te voorkomen dat 
er dan tien bedrijven inschrijven 
voor dezelfde prijs moet ik u dat 
ontraden.” 

Er lopen in ieder geval nog onder-
handelingen met de WSD. Voor de 
afspraken over het onderhoud is 
tot nu toe bepalend geweest hoe 
vaak het groen werd onderhou-
den. De gemeente wil steeds meer 
toe naar afspraken hoe goéd het 
wordt onderhouden. Ofwel “van 
frequentie naar beeldbestek”, al-
dus Dekkers.   

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Kofferen 23
5492 BL Sint-Oedenrode

Postbus 9
5490 AA Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-420190
Fax: 0413-420199

info@vdberk-assurantien.nl
www.vdberk-assurantien.nl

Emotioneel afscheid 
Henriëtte van den Berk

Hartelijk, spontaan en oprecht. 
Deze drie typeringen gaf een ge-
emotioneerde burgemeester Maas 
aan oud-wethouder Henriëtte van 
den Berk, tijdens haar officiële af-
scheid, afgelopen vrijdagmiddag 
in het gemeentehuis. Niet alleen 
hij, maar ook de rest van het colle-
ge en het gehele ambtelijke appa-
raat zullen haar gaan missen. Als 
mens, maar vooral ook als goede 
collega die voor iedereen tijd had. 

Dat het enorm druk was, bleek 
geen verrassing. Als wethouder 
en locoburgemeester was Van den 
Berk zowat bij alles betrokken wat 
met Sint-Oedenrode te maken 
had. Ze sloot zich aan bij ontelbare 

vergaderingen en bijeenkomsten. 
Henritte was graag gezien, maar 
ze stopte, omdat ze voelde en 
besefte dat er geen constructieve 
steun meer voor haar was. In haar 
speech noemde ze wethouder zijn 
‘de mooiste hondenbaan die er is’ 
en in een eerder interview met De-
MooiRooiKrant gaf ze al aan dat 
ze het zo weer over zou doen als 
ze de kans kreeg. Ze had de tijd 
voor geen goud willen missen. 
De hele middag was de scheidend 
wethoudster erg emotioneel, maar 
ondanks de vele tranen de ze weg 
moest pinken,  liep ze constant 
rond met een vrolijke glimlach op 
haar gezicht. Precies zoals ieder-
een haar kende. 

WWW.WINKELREUS.NL

Winkelreus Computers Sint-Oedenrode
Borchmolendijk 20

5492 AK Sint-Oedenrode
t: 0413 767580

Winkelreus Computers stunt met zijn prijzen!
Dit hele weekend (18,19 & 20 Mei) krijgt

iedereen 10% korting op inktcartridges!
Kom snel langs in onze winkel!

*Zolang de voorraad strekt

10%
KORTING

HP - CANON - LEXMARK - EPSON - BROTHER

COMPUTERS - LAPTOPS - TOEBEHOREN - REPARATIES - ONDERHOUD

Kossen | Design

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

OVERLĲDENSBERICHTEN

Een gezond mens heeft wel duizend wensen,
een ziek mens heeft er maar één!

Met al haar wilskracht en vechtlust had ze nog graag verder 
willen leven. Na alle fijne jaren die wij 

met haar mochten beleven, 
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van

Francy van Casteren – van de Meerendonk

echtgenote van Werner

 * Sint-Oedenrode, 12 augustus 1968   † Nijmegen, 14 mei 2012

Werner van Casteren

Corrie van de Meerendonk en Martien   
Karin en Rob       
 Lisa en Jaap
Henri en Helma
         
Corrie en Henk van Casteren
Corina en Peter
 Linda, Rudy en Anne
Henry en Ine

De afscheidsdienst wordt gehouden op zaterdag 19 mei om 
10.30 uur in de H. Martinuskerk, Pastoor Smitsstraat 44 te 
Olland (Sint-Oedenrode), waarna we Francy aansluitend 
begraven bij de kerk.

Francy is in Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 
te Sint-Oedenrode. Er is gelegenheid om afscheid van haar 
te nemen op vrijdag 18 mei van 19.00 tot 20.00 uur. 

In plaats van bloemen wilde Francy graag een bijdrage voor 
de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS); 
een collectebus is aanwezig in de kerk.

Tartwijck 69, 5491 EJ Sint-Oedenrode
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Centrummanagement presenteert nieuwe huisstijl, website en actie

Rooi is……de nieuwe huisstijl van centrum Sint-Oedenrode

Het is snel gegaan in Sint-Oedenro-
de. Vorig jaar werd het idee geop-
perd om een Centrummanagement 
in het leven te roepen. De koe werd 
bij de horens gevat. Het Centrum-
management werd een feit. Onder-
nemers stemden ermee in om geza-
menlijk reclamebelasting te betalen 
en het team kon aan de slag om het 
centrum van Sint-Oedenrode extra 
bruisend te maken. Binnen afzien-
bare tijd lag er tastbaar resultaat op 
tafel; een website, een huisstijl en 
een actie speciaal voor het winke-
lend publiek. Vorige week dinsdag 
werden die plannen vol trots gepre-
senteerd aan de ondernemers uit 
het centrum.

Ongeveer de helft van de uitge-
nodigden winkeliers en andere 
ondernemers uit het centrum was 
aanwezig in Pan & Cook, waar de 
presentatie plaats vond. Een voor 
een benieuwd naar de eerste re-
sultaten. Wie goed rondkeek, ving 

al een vleugje op van de nieuwe 
huisstijl, bedacht en uitgewerkt 
door reclamebureau Publik. Er la-
gen kaartjes op tafel met daarop: 
Rooi is. Wat zou dat betekenen?

Na een welkomstwoord van cen-
trum coördinator Gé Muller en een 
aanmoedigingswoord van burge-
meester Maas gaf Marieke Verhoe-
ven van Publik antwoord op die 
vraag. Rooi is….heerlijk lunchen en 
dineren, Rooi is….lekker winkelen, 
Rooi is….een bruisend centrum. 
Het centrum van Sint-Oedenrode 
treedt vanaf nu naar buiten onder 
de naam Rooi is. Een sterke formule 
die op velerlei manieren is te benut-
ten. Bij deze nieuwe huisstijl hoort 
natuurlijk ook een nieuwe website, 
namelijk www.rooi-is.nl. Daarop 
staat voor het winkelend publiek 
alle informatie die ze nodig hebben 
wanneer ze willen winkelen of eten 
in Sint-Oedenrode. Parkeerregels, 
winkels, openingstijden en open 

zondagen en koopavonden. Ook 
de winkeliers onderling kunnen er 
op inloggen, zodat ze een platform 
hebben om te communiceren. 

Als kers op de taart kwam het 
Centrummanagement met de 
Bon-vùr-Ton actie. Tijdens bijzon-
dere koopavonden en koopzonda-
gen wordt de nieuwe Bon-vur-Ton 
actie in werking gezet. Bij aankoop 
van een product bij een van de 
winkeliers of horecagelegenheden 
krijgen mensen voor iedere 15 
euro een bon. Deze kunnen wor-
den ingeleverd in een grote rode 
ton op de kiosk. Acht ondernemers 
hebben prachtige prijzen beschik-
baar gesteld, zoals een vijfgangen 
diner voor twee personen bij De 
Beleving, een draadloze printer 
van Digitotaal, een stofzuiger van 
Roxs Elektro en nog veel meer. Af-
gelopen zaterdag, de dag van de 
Lentekoopavond, vond de actie 
voor het eerst plaats. 

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 Comfort Zones:  

waar voeten spreken …………
Ko�eren 4  -  5492 BN Sint Oedenrode
0413 - 769 027 - www.comfortzones.nl

luchtig lopenLekker

Sandalen voo
r dames, 

heren en kind
eren

Bij aankoop een 
gratis ijsje bij 
de ijSMAAKerij
ambachtelijk schepijs en chocola met smaak !
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KEURSLAGERKOOPJE

4 hamburgers + 4 BBQ 

worstjes

samen

5

95

WEEKAANBIEDING

KIP INDONESIAN

500 GRAM

5

00

VLEESWARENKOOPJE

GEBRADEN GEHAKT + 

RAUWEHAM

200 GRAM SAMEN

3

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

KALKOENHAASJES

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

BARBECUE COMPLEET

DIVERSE OPTIE'S

P.P.

9

35

G. Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, 5492 AH  ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Centrummanagement scoort met “bon vùr ton”
Als eerste mijlpaal in de nieuwe pro-
motie van het centrum van Sint-Oe-
denrode lanceerde Centrummanage-
ment vorige week haar schitterende 
website www.rooi-is.nl, waarbij 
tegelijkertijd een aantrekkelijke 
consumentenactie werd aange-
kondigd: “bon vùr ton”. 

Door een achttal ondernemers uit 
het centrum zijn de volgende schit-
terende prijzen ter beschikking ge-
steld: een vat bier met tap, een 
vijf-gangen diner voor 2 personen, 
een high tea plus prosecco voor 4 
personen, een stofzuiger, een e-
reader met hoes, advertentieruimte 

van een kwart pagina, een draad-
loze all-in-one printer en vijf maal 
een 6-persoons monchoutaart. De 
consument kreeg bij elke € 15,= be-
steding een kanskaart die in de rode 
ton bij de kiosk moest worden gede-
poneerd. De reacties van de klanten 
waren van lovend tot blij verrast.
A.s vrijdagavond om 19.00 uur zal 
op de kiosk de trekking plaatsvin-
den. Centrummanagement hoopt 
dat veel mensen zullen komen 
kijken, want met dit prijzenpakket 
is het de moeite waard. De actie 
zal het komend jaar steeds bij bij-
zondere koopzondagen en evene-
menten worden herhaald.

Sybrand van Haersma Buma bezoekt Sint-Oedenrode
Sybrand van Haersma Buma be-
zoekt in het kader van de cam-
pagne “CDA kiest lijsttrekker” 
vandaag Noord Brabant. De dag 
staat niet alleen in het teken van 
de lijsttrekkersverkiezing, maar 
heeft ook alle aspecten van be-
drijfsbezoeken en kennismaking 
met de motoren van de Brabantse 
economie. Uiteraard wordt daarbij 
veel aandacht gegeven aan Brain-
port en het grote aantal toeleve-
ringsbedrijven in de regio Eindho-
ven. Van Haersma Buma zal ook 
Sint-Oedenrode bezoeken.

Van Haersma Buma start die dag 
zijn campagne bij de VDL Groep in 
Eindhoven. Daarna wordt de ste-
ven naar het noorden gericht. 20 
kilometer ten noorden van Eindho-
ven ligt de mooie gemeente Sint-
Oedenrode.  Het is het hart van de 
boomkweek.  Sybrand van Haers-

ma Buma is van 13.00 uur tot 14.30 
uur te gast bij Van den Berk aan de 
Boskantseweg (Donderdonk 4) in 
Sint-Oedenrode (0413-480475). 
Hij zal ter plaatse een rondleiding 
krijgen over het bedrijf en kennis-
maken met de nieuwste technie-
ken die de boomkwekers tot hun 
beschikking staan. Pieter van den 

Berk, algemeen directeur, zal aan 
het gezelschap vervolgens in de 
presentatieruimte van het complex 
de laatste nieuwtjes toelichten. 
Met name de duurzaamheid, die 
bij Van den Berk zo nadrukkelijk in 
het hele proces centraal staat, ver-
dient hierbij extra aandacht.
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Wie voortdurend in
de wolken verkeert, is niet
van deze wereld.

   Kees Hermis

Handelsweg 18 - 5492 NL - Sint Oedenrode - 0413-490088
www.progress-uitzendbureau.com

U ziet ze vast wel ooit rijden. Die blauwe autootjes van 
Progress Uitzendbureau. Met bijna driehonderd werk-
nemers is het misschien wel de grootste werkgever 
van Sint-Oedenrode. Over het algemeen komen deze 
werknemers uit het Oosten van Europa, voornamelijk 
uit Polen en Letland. Als vreemde eend in de bijt ko-
men ze in ons kikkerlandje terecht om te werken. Voor 
hen een cultuurshock, maar ook voor de gemiddelde 
Rooienaar was of is het soms best wennen om met ze 
samen te leven. Is dat terecht? Natuurlijk bestaan er 
stereotyperingen over Oost-Europeanen, maar Pro-
gress wil laten zien hoe de vork echt in de steel zit. 
Waarom zijn ze naar Nederland gekomen? Wat zijn 
hun ambities? Wat voor werk doen ze? Waar leven ze 
en wat doen ze in hun vrije tijd? In een vierluik geeft 
Progress een kijkje in het leven van enkele van hun 
werknemers. DeMooiRooiKrant ging in gesprek met 
Gosia Kmiecik en de koppels Dawid Ziombkowski en 
Ania Wrona en Borys Jancevskis en Kristina Nagula.

Deel 2: Opboksen tegen taalbarrière en stigmatisering

Vorige week kwamen Gosia Kmiecik en de 
koppels Dawid Ziombkowski en Ania Wro-
na en Borys Jancevskis en Kristina Nagula 
in DeMooiRooiKrant aan het woord over 
hoe ze als werknemers van Progress in ons 
Brabantse dorp zijn beland. Ieder heeft zijn 
eigen verhaal, maar eenmaal in Sint-Oe-
denrode kregen ze allemaal met hetzelfde 
te maken. Zo is er een onvermijdelijke taal-
barrière. Communiceren met collega’s, met 
de baas, maar vooral met Rooienaren op 
straat of in winkels blijkt erg lastig. Daarbij 
heerst er bij sommige mensen een negatief 
beeld over Oost-Europeanen, die ze zien 
als overmatig alcohol drinkende, stelende 
en lastige buitenlanders. Natuurlijk zit er 
altijd wel eens een lastpak tussen, maar de 
werkelijkheid is anders, veel anders.

Dawid en Ania hebben het erg goed naar 

hun zin in Sint-Oedenrode, 
ondanks het feit dat ze ooit 
vreemd aangekeken worden. 
“Het is een klein dorp, dus 
iedereen kent elkaar”, zegt 
Dawid. “We voelen dat men-
sen ons soms op een bepaalde 
manier aankijken, omdat ze 

zien dat we niet van hier zijn. We heb-
ben het gevoel dat sommige Nederlanders 
alle Polen op één hoop gooien. Alsof we 
allemaal voor overlast zorgen. Daar heb-
ben we wel begrip voor, maar het is niet 
terecht. Natuurlijk zijn er best mensen die 
contact willen, maar door de taal wordt 
dat steeds moeilijker. Bijvoorbeeld aan de 
kassa is het lastig.” Gosia, die Rooi een 
mooi en schoon dorp vindt: “Ik merk dat 
de mensen open zijn. Soms vraagt iemand 
mij wel eens wat. Daar ben ik altijd best 
bang voor, omdat er een taalbarrière is.” 
Gelukkig biedt Progress een uitkomst op 
dat gebied en verzorgt  voor haar werk-
nemers diverse relevante opleidingen. Vele 
werknemers maken gebruik van de moge-
lijkheid om bijvoorbeeld  intern Nederland-
se les te volgen. 

Progress zorgt ervoor dat 
de werknemers goede 
huisvesting krijgen. Er is 
speciaal iemand voor in 
dienst om dat in banen te 
leiden. Die persoon fun-
geert als ‘huisbaas’. Als 
er problemen zijn kun-
nen ze bij hem 24 uur per 
dag aankloppen. “In het 
begin woonden we op 
een camping”, vervolgt 
Dawid. “Daar hadden 
we het niet zo naar onze 
zin. Nu wonen we in Nijn-
sel in een huis. We zijn er 
flink op vooruit gegaan. ” 
Ook Borys is zeer tevre-
den over zijn woning. Hij 
woont eveneens in Nijn-
sel, in het huis van de klant waar hij al jaren 
via Progress werkt. Er is ruimte genoeg, in 
een mooie omgeving en dichtbij het werk. 
Zijn ze tevreden over de begeleiding van 
de huisbaas? Ze knikken instemmend. 
Dawid.: “We kunnen bij wijze van spreken 
midden in de nacht bellen. Zo hadden we 

laatst een lekkage en hij regelde meteen 
iemand die het kwam maken.”

Volgende week volgt deel 3 van deze se-
rie. Daarin vertellen de Poolse en Letse 
medewerkers over hun vrije tijd en over 
hun ambities. Willen ze blijven wonen en 
werken in het mooie Rooi? 

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

Dommelrodedag

Culturele dansdag helemaal in stijl 

Afgelopen donderdag hield Bs 
Dommelrode de ‘Dommelrode 
dansdag’. Eens in de drie jaar or-
ganiseert de school een thema-
dag. Dit jaar werd het voor het 
eerst de ‘Dommelrodedag’ en 
vierde de school direct driedubbel 
feest. Leraar Joop van Eijk vierde 
zijn 40-jarig jubileum en directeur 
Enny Kuijpers vierde de 10e mei 
haar verjaardag. Wat Enny niet 
wist, was dat de school wel de-
gelijk bewust had gekozen om het 
feest op haar verjaardag te vieren.

Dansen uit allerlei verschillende 

culturen en landen vormden het 
thema van de dag. In de vooraf-
gaande weken, had elke klas een 
land gekozen en het nodige over 
het betreffende land geleerd. In 
de loop van de ochtend stond de 
hele school en ook Mariëndael op 
z’n kop. Diverse dansworkshops 
werden verzorgd door Mik. Jaap 
(gr 1/2 a): “We hebben de pan-
nenkoekendans gedaan.” In blau-
we broek, wit shirt en een vlag 
om de hals, vertegenwoordigden 
zij Nederland. Intussen was groep 
4/5 lekker aan het swingen op de 
Afrika-dans, met eigengemaakte 

blikken trommel als begeleiding. 
Groep 5 zat boven T-shirts te ver-
sieren. Met cowboyhoed en zak-
doek om de hals wilden zij gaan 
line dansen zoals in de VS. “Obama 
is president, Coca-Cola komt uit de 
VS, het vrijheidsbeeld staat er en 
ze hebben er een Oscar voor beste 
filmmakers”, konden een aantal 
meiden uit de klas direct vertellen. 
Tussen het dansen en werken door, 
werd er zelfs in stijl gegeten. De 
ouderraad had gezorgd voor een 
buffet in stijl. Diverse kraampjes, 
beschikbaar gesteld door de Leijer, 
stonden opgesteld. Fruitspiesjes 

vanuit Brazilië, Zuid-Afrikaanse 
cocktails, Mexicaanse Dorito’s, 
Franse croissantjes, het kon niet 
gek genoeg wezen. 

In de loop van de middag trok-
ken de groepen richting de Beurs. 
Voor alle (groot)ouders werd een 
geweldige voorstelling gegeven. 
Directeur Enny had gedacht dat 
ze haar verjaardag op de achter-
grond kon houden, maar dat viel 
toch even anders uit. Zowel zij als 
jubilaris Joop van Eijk werden nog 
even in het zonnetje gezet. Dat 
hoort er nou eenmaal bij. 

Antwan Kuis (l) namens de oudervereniging 
en leraar Joop van Eijk 

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.
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Suzan
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Deze Fendt 

wordt alweer 30!!

Deze biker 
wordt 50!

Hartelijk Gefeliciteerd
Motorclub d’n Dommel

Nijnsel 2, 
proficiat 

namens 
de vaste supporters

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Filmtheater Mariendael 
Donderdag 31 mei 2012
aanvang 20.15 uur 
€ 5,50 incl. pauzedrankje

"Pieds Nus"
Twee zussen die uit elkaar zijn 
gegroeid worden weer op elkaar 
aangewezen als hun moeder sterft. 
De jongste Lily leeft onbevangen en vrij en laat zich 
door niemand vertellen wat ze moet doen. Haar oudere 
zus Clara woonde al jaren niet meer thuis. 
Lily kan echter niet voor zichzelf zorgen dus Claire 
neemt de zorg op zich.

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Davy van Vught

Met het behalen van het rijbewijs

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

Sjef van den 
Berg 750e volger 
op Twitter

Normaal volgt DeMooiRooiKrant 
Sjef van den Berg op de voet. 
De boogschutter komt dan wel 
uit Bernheze, maar hij schiet zijn 
wedstrijden voor Ontspanning. 
Hij staat dus met regelmaat in de 
krant. Sinds kort volgt Sjef De-
MooiRooiKrant via Twitter (@de-
mooirooikrant) Per toeval meldde 
hij zich als 750e volger aan, dus lag 
er voor hem een leuke attentie te 
wachten. Van de redactie kreeg hij 
een waardebon van 15 euro, zodat 
hij in Rooi iets moois kan kopen. 
Blijf ons volgen op Twitter en maak 
kans op leuke prijzen!

Tom van den Elsen, 
25 jaar in dienst bij WSD

Het is al weer 25 jaar geleden 
dat Tom in dienst trad bij de 
WSD groep, bij de vestiging in 
Schijndel. Hij is daar eerst een 
lange periode werkzaam ge-
weest op een aantal interne 
montageafdelingen. Nu is Tom 
alweer een groot aantal jaren 
vanuit de WSD werkzaam bij 
andere bedrijven, eerst bij het 
V&D magazijn in Nijnsel en 
vandaag de dag bij Berco in 
Schijndel, waar ze onder andere 
vrachtwageninterieurs maken. 
Tom werkt met veel plezier voor 
de WSD en hoopt dat hij dat 
nog lang kan blijven doen. Af-
gelopen zaterdag heeft Tom dit 
jubileum gevierd met familie en 
vrienden in de Beckart.

D’n Berry
30 jaar

Proficiat
De Vrienden

Autorijschool 
Paul Feddon

Bedankt voor het 
1e keer slagen van 

mijn rijbewijs.

Kim van Duren

verf behang
& woondecoratie

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

 Vliegengordijnen 
( kattenstaart) € 34,95

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Digitotaal gaat landelijk

De naam Digitotaal gaat landelijk. 
Deze week kwamen de eigenaars 
van de Rooise computerwinkel, 

Twan van den Akker en Aron van 
Weert, met ICT-formule McDOS-
net overeen dat de naam landelijk 

ingezet zal worden.

McDos-net kwam er na een lan-
delijk onderzoek achter dat de 
consument smacht naar echte 
specialisten, waar service hoog in 
het vaandel staat. Vanzelfsprekend 
kwam de landelijke onderneming 
uit bij Digitotaal uit Sint-Oeden-
rode.
Vanaf 1 augustus aanstaande zal 
de naam Digitotaal prijken op  11 
winkels in Nederland. Deze win-
kels worden gerund door zelfstan-
dige specialisten, die hun klanten 
helpen met een persoonlijke ad-
vies in combinatie met een hoge 
service.
Op termijn wordt er gestreefd 
naar een uitbreiding van het aantal 
Digitotaal-winkels naar ongeveer 
120 stuks in geheel Nederland.

Twan van den Akker (m) en Aaron van Weert (r) zien 
hun naam straks in heel Nederland voorbijkomen
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Zomerevenementen: Seniorenkapel Best en 
veertig plus band

Mits het weer het toelaat vinden 
er ook komend weekend twee op-
tredens plaats in het centrum van 
Sint-Oedenrode in het kader van 
Zomerevenementen Sint-Oeden-
rode. Een initiatief, wat al jaren 
loopt en in het leven is geroepen 
om het centrum aantrekkelijker te 
maken voor winkelend publiek. 

Op vrijdagavond 18 mei vanaf 
18.30 uur speelt de Seniorenkapel 
uit Best. Ze zitten dan op het Kerk-
plein. De Seniorenkapel Best is op-
gericht in november 1986. Na vele 
jaren van “ups and downs”   onder 
verschillende dirigenten is onder 

leiding van A. Walravens de kapel 
uitgegroeid tot een vriendengroep 
van  28 muzikanten en een diri-
gent die op een zeer aanvaardbaar 
niveau musiceren. De kapel speelt 

vrolijke, vlotte en goed in het ge-
hoor liggende volksmuziek uit Ne-
derland, Duitsland, en Tsjechië.  

Op zaterdagmiddag 19 mei treedt 
Blaaskapel 40 plus op uit Uden en 
omgeving. Zij nemen plaats voor 
de kiosk aan de Markt. Kom dus 
op vrijdag en zaterdag gezellig een 
kijkje nemen in het centrum van 
Sint-Oedenrode.

Meer informatie over de Zomer-
evenementen: tel. 0413-472241 
of mail naar 
zomerevenementen@gmail.com

Seniorenkapel Best

Veertig plus band

EK 2012 in Café D’n Toel
EK 2012 here we come! Zo denken 
onze voetballers erover. Dat wil je 
toch niet missen? Kom naar Café 
D’n Toel, zo denken wij erover. Bij 
Café D’n Toel volg je alle wed-
strijden tot in detail op ons grote 
scherm en onze flatscreens.

Wat is er nu gezelliger dan samen 
in het café voetbal te kijken met 
een koud pilsje erbij? Speciaal van-
wege het EK, ondersteunen wij de 
actie van hoofdsponsor Carlsberg. 
Verdien krasloten bij aankoop van 

één krat Carlsberg. Heb je iets ge-
wonnen, lever dan je lot in aan de 
bar en val direct in de prijzen. 
Zaterdag 9 juni wordt de aftrap 
gegeven met de wedstrijd Neder-
land tegen Denemarken. Woens-
dag 13 juni speelt Nederland tegen 
Duitsland en zondag 17 juni kun je 
bij Café D’n Toel genieten van de 
wedstrijd tussen Portugal en Ne-
derland. Hoe het wedstrijdschema 
verder verloopt moet nog blijken, 
maar tijdens deze eerste ronde zit je 
bij Café D’n Toel op de beste plek. 

advertorial

Schrijf je nu al in voor solexrace: 
‘Plaankgas dur Olland’
Vorig jaar werd een nieuwe traditie 
geboren: de 8 uurs Solexrace ‘Plaan-
kgas dur Olland’. Dit jaar maken we 
het spektakel nóg iets uitgebreider. 
Op 8 juli vanaf 11.00 uur begint de 
voorronde van de Solexrace met de 
‘ludieke klasse’. Kijk voor meer in-
formatie op www.solexrace.info. 

Vanaf 18.00 uur zal topband Tilt het 
feest muzikaal laten losbarsten. Het 
uitgangspunt van elk Tilt-optreden 
is, dat de tent op z’n kop moet.  
Aangezien Café D’n Toel het hele 
weekend al op z’n kop staat, zal dat 
vast wel lukken. Kom gezellig naar 
Café D’n Toel en feest met ons mee.

De lekkerste

Bestel via 
www.bakkerbart.nlBakker Bart

Borchgrave 10-12
5492 AT St. Oedenrode

Tel: (0413) 47 81 15

Bestel  
nu ook de 
lekkerste 
belegde 
broodjes
en vlaaien 
online...

Wij bezorgen  
op verzoek 
je bestelling!

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Cultuur coördinatoren gaan 
samen op schoolreis 
Op donderdag 24 mei gaan maar 
liefst 32 ICC-ers in de regio Maas 
en Meierij samen een culturele 
schoolreis ervaren en beleven 
want……cultuur  beleven is cultuur 
doorgeven. Deze schoolreis is ge-
organiseerd door de gezamenlijke 
marktplaatsen voor cultuureducatie 
(3M genaamd) in de regio Maas en 
Meierij te weten: Cube ( Bernheze), 
marktplaats Schijndel, Plaza Cultura 
(Sint-Michielsgestel en Vught), Plein 
23 (Veghel), stichting C (Uden),  
CultuurBox ( Boxtel en Haaren) en  
Curioso (Sint-Oedenrode).

De icc ers hebben geen idee wat de 
inhoud van de dag zal zijn, ze laten 
zich volledig verrassen maar dat het 
in het teken zal staan van cultuur-
educatie dat is een ding wat zeker 
is! Door actief vanaf 9.00 uur aan 
de slag te gaan op de diverse loca-
ties in de Meierij  zullen ze na een 
inspirerende dag rond 17.30 uur met 
de bus weer thuisgebracht worden. 
De gezamenlijke marktplaatsen voor 
cultuureducatie wensen de  icc-ers 
een hele leuke, inspirerende, gezel-
lige cultuureducatieve dag toe!

Mont Ventoux beklimmen voor Nepal 

Afgelopen zaterdag hebben enkele Rooienaren de be-
ruchte berg Mont Ventoux in Frankrijk beklommen. De 
Mont Ventoux is vast onderdeel van de Tour de France en 
staat bekend als een echte kuitenbijter. De Rooise man-
nen hebben de 22 km en het hoogteverschil van 1600 
meter beklommen om geld in te zamelen voor een kin-
dertehuis in Nepal. 

Een van de deelnemers, Ronald van Hedel, heeft in het 
kader van zijn politie opleiding in 2011 twee weken in 
een opvangcentrum voor HIV besmette kinderen in Ka-
thmandu, Nepal gewerkt. Door zijn enthousiaste verha-
len werden de 17 Rooise vrienden geïnspireerd om tijdens 
hun sportieve uitdaging geld in te zamelen voor dit goede 
doel. Door een persoonlijke streeftijd te verbinden aan een 
tegenprestatie is bij familie, vrienden, collega’s nu al bijna 
€ 5.000,- opgehaald. Met dit geld kan in Nepal voor een 
lange tijd weer medicijnen en goede voeding voor de kin-
deren gekocht worden. Het MSPN kinder opvangcentrum 
kan niet bestaan zonder donaties en schenkingen. Het re-
kening nummer 1302.53.766 Mont Ventoux sponsoring, 
Rabobank St Oedenrode, blijft daarom open voor extra 
donaties. 

Met een toptijd van 1 uur 45 minuten voor de beste ren-
ner en 5 uur voor de snelste wandelaar was het een zeer 
succesvolle dag.  De Rooise veertigers kijken nu al uit naar 
de volgende uitdaging. Dit kan of de Oktoberfeesten in 
München worden of toch een berg uit de buitencategorie. 
Er zal in ieder geval weer een goed doel gezocht worden. 

Vlnr: John van Erp, Rob van de Biggelaar, Hennie Bouwe, Marcel 
Mulders, Rob Lauwen, Sander Selten, Ronald van Hedel, 
Michel Steenbakkers, Stephan de Kruijff, Anco de Visser, Jeroen 
Mulders, Rob Ven, Michiel Bergen, Paul der Kinderen, Bas van 
Schaayck, Wim Brussee en Bart van de Wetering. 
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Heuvel 18 | Sint-Oedenrode |  0413-472720 | www.huiskensoptiek.nl

Mei maand 
feestmaand

JFREY-Eyewear design   Porsche Design
RayBan    Gucci
Carrera    Augusto Valentini
Tommy Hilfiger   Vuillet Vega
Holemans Jewellery  Lightec
DeStijl 1924   Rodenstock

Nieuwe collecties van:

Nieuwe openingstijden: 
dinsdag t/m donderdag  van 9.30-18.00, 

vrijdag van 9.30-21.00, 
zaterdag van 9.30-17.00.

Nieuwe 

hoorstudio

Hartelijk welkom 
in onze nieuwe winkel

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Rooi Events trapt af, voetbalminnend Rooi trapt mee

Sneijder neemt de bal aan en kijkt 
rustig rond. In zijn ooghoek ziet hij 
Robben vertrekken. Vliegensvlug 
snelt hij voorbij zijn tegenstan-
der. De pass van Sneijder komt 
perfect aan en plots staat Robben 
oog in oog met de keeper. Links 
van hem is Huntelaar meegelo-
pen. Robben geeft een tikje breed 
en de spits van Schalke ’04 maakt 
hem bekwaam af. Doelpunt!! 1-0 
In de laatste minuut tegen Duits-
land! Heel Nederland is in rep en 
roer. Oranje petjes vliegen door 
de lucht. Er wordt gezwaaid met 
vlaggen en het regent eventjes 
bier... Dit tafereel is straks zomaar 
werkelijkheid in Sint-Oedenrode, 

want Rooi Events heeft grootse 
plannen tijdens het EK, met de 
Markt als middelpunt.

Twee jaar geleden stond Rooi al 
in vuur en vlam tijdens het WK 
voetbal. Tot verrassing van ieder-
een kwam Nederland in de Finale. 
Iedere wedstrijd was te zien op 
een groot scherm op de Markt. 
Dat smaakte naar meer en dus 
benaderde burgemeester Maas de 
plaatselijke horeca of het mogelijk 
zou zijn om zoiets dergelijks weer 
op poten te zetten. Uiteindelijk 
durfden de volgende ondernemers 
het aan om er iets van te maken: 
De Dorpsherberg, Cambiance de 

Kienehoef, café Oud Rooij, Brasse-
rie de Beleving, Cafetaria de Kof-
fer, café Oud Nijnsel, Twins Ca-
tering en De Pastorie. Ze werken 
samen met MK2. 

Na een aantal keer brainstormen 
waren de initiatiefnemers het er 
over eens. Het evenement wordt 
voor iedereen aantrekkelijk. Voor 
de burgers, maar ook voor de on-
dernemers die rondom de Markt 
gevestigd zijn. Speciaal daarom is er 
een lokale klantenactie in het leven 
geroepen. Bij iedere besteding van 
15 euro krijgen klanten in Rooi2000 
winkels een kaart die ze ingevuld 
in een  ton moeten gooien. Tijdens 

de uitzendingen van de wedstrijden 
worden grote prijzen verloot. Daar-
naast gaat een gedeelte van de op-
brengst van het EK-evenement naar 
een nog nader te bepalen goed doel 
in Sint-Oedenrode. Daarmee toont 
de organisatie haar maatschappe-
lijke betrokkenheid. 

Op zaterdag 9 juni speelt het Ne-
derlands Elftal haar eerste wed-
strijd tegen Denemarken. De 
band Eternity zal die avond voor 
de muziek zorgen als Duitsland – 
Portugal op groot scherm wordt 
getoond. De  woensdag erna, op 
13 juni, speelt Nederland tegen 
Duitsland. Omdat het doorde-

weeks is zal het programma tot 
12.00 uur duren. Op 17 juni pakt 
Rooi Events goed uit. Het is de 
dag van Nederland-Portugal, maar 
ook Vaderdag. Dat vraagt om een 
speciaal programma. Er zullen veel 
activiteiten plaatsvinden die voor 
kinderen interessant zijn, zoals 
een huifkartocht en verschillende 
attracties. DJ Johan zal de Markt 
laten feesten met zijn muziek. Be-
halve een leuk programma is er 
ook iedere wedstrijd een goede 
catering aanwezig. Als Nederland 
verder komt, dan zullen ook de 
vervolgwedstrijden op de Markt 
te zien zijn. Het programma is nog 
niet bekend, maar er wordt zeker 
rekening mee gehouden. Het is 
een immense klus. Na iedere wed-
strijd wordt alles weer afgebroken 
om het daarna weer in ere te her-
stellen voor de volgende kraker. 

Natuurlijk is het ook mogelijk om 
het evenement te sponsoren. Er 
zijn meerdere mogelijkheden. Van-
af 150 euro is sponsoring mogelijk, 
maar vanaf 400 euro is iemand al 
stersponsor. Een hoofdsponsor-
schap kost 1500 euro. De Markt 
staat vol, dus een betere exposure 
is er bijna niet! En vooral niet als ze 
ook nog eens de finale halen. Dat 
zou werkelijk fantastisch zijn!
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Test je voetbalkennis met de Amigos 
Menswear/MooiRooi.nl EK-poule

Amigos Menswear/
MooiRooi.nl

EK-poule
2012

Het EK staat weer voor de deur. 
Zachtjes aan begint de Oranje-
koorts toe te slaan. Binnen nu en 
een paar weken zijn de straten en 
de etalages weer Oranje. Wie gaat 
er winnen? Nederland, Spanje en 
Duitsland behoren tot de topfa-
vorieten, maar misschien vindt er 
wel een verrassing plaats! Denk 
jij te weten wie er wint? Doe dan 
mee aan de EK poule van Amigos 
Menswear en MooiRooi.nl.

De EK-poule is in te vullen op het 
kantoor van DeMooiRooiKrant en 
bij Amigos Menswear. Het gaat er 
niet alleen om dat je een overwin-
ning of gelijkspel goed voorspeld, 
maar er worden ook vragen ge-
steld die een echte voetbalkenner 
goed in moet kunnen vullen. Een 
correct antwoord levert extra pun-
ten op! En natuurlijk zijn er leuke 
geldprijzen aan verbonden. Mee-
doen kost maar tien euro, maar de 
winnaar strijkt al snel 30% van de 
prijzenpot op. De gehele top vijf 
valt sowieso in de prijzen. En hoe 
meer er mee doen, hoe meer er te 
winnen valt!

De tussenstand van de poule is 
tijdens het EK terug te vinden op 
www.mooirooi.nl en op Facebook. 
Ook in DeMooiRooiKrant vindt u 
iedere week de tussenstand.

Avondwandelvierdaagse 
met vernieuwde routes

Op 5, 6, 7 en 8 juni wordt in Sint-
Oedenrode de 8e Avondwandelvier-
daagse georganiseerd door wan-
delsportvereniging OLAT (Ollandse 
Lange Afstands Tippelaars). De ver-
nieuwde routes leiden de wandelaars 
door vele stukken groene natuur van 
Sint-Oedenrode en de kerkdorpen 
Boskant, Nijnsel en Olland.

De eerste drie dagen is de start en 
finish telkens 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 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 wandel-

wagens, rollators en scootmobielen. 
Deze laatsten dienen zich in een 
wandeltempo te verplaatsen. Op de 
5km route is voor kinderen een leu-
ke puzzelzoektocht uitgezet, waar-
mee mooie prijsjes te winnen zijn. 

Kaartverkoop en inschrijving: 
Voorverkoop 4dagenkaarten à 
€ 4,00. 15 mei t/m 2 juni, VVV, 
Kerkstraat 20. 4 juni 18.00-20.00 

uur, Bibliotheek, Markt 30. Ver-
koop 4dagenkaarten à € 5,00 en 
dagkaarten à € 1,50: 5 juni vanaf 
17.30 uur. Startbureau Boskant.
De 4dagenkaarten 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.

Bijzondere voorstellingen in de 
openlucht
Brabantse acts trekken deze zo-
mer door hun eigen provincie 
om vakantiegangers te verbazen 
en vermaken. Hun voorstellingen 
zijn van mei tot en met september 
te zien in de openlucht: op cam-
pings en bij horecagelegenheden, 
buiten het theater. Wij nodigen u 
uit voor de opening op zondag 27 
mei 2012, bij Cambiance De Kie-
nehoef in Sint-Oedenrode.
  
Laat je verrassen!
Vrijetijdshuis Brabant en het bkkc 
hebben hun krachten gebundeld 
om met Buitenpodium! twee par-
tijen samen te brengen die elkaar 
tot op heden niet kennen: die van 
de kunsten en de toeristische ac-
commodaties. Op acht verschil-
lende locaties in Brabant verrassen 
veelbelovende Brabantse makers 
het publiek met muziek, dans, the-
ater, cabaret en film.
 
Een tipje van de sluier: vers van 
de Rockacademie - en in de race 
voor een optreden tijdens Guus 
Meeuwis’ concert ‘Groots met een 
zachte G’ - speelt Isabelle Amé 
de sterren van de hemel bij Her-
berg De Drie Linden in Drunen. Bij 

Cambiance De Reebok speelt het 
jonge en ambitieuze Kabaret in 
Quartet met Berit Companjen een 
hilarische cabaretvoorstelling. En 
bij Cambiance ’t Witven verovert 
ex-profvoetballer Björn van der 
Doelen je hart met zijn band Allez 
Soldaat en hun mooie Brabantse 
liedjes. 
 
De opening 
Op zondag 27 mei wordt Buiten-
podium! officieel geopend met 
een buitenfilmvoorstelling op 
Cambiance De Kienehoef in Sint-
Oedenrode. Je kijkt naar verma-
kelijke korte films van Brabantse 
filmmakers met CosyMo’s Solar 
Cinema, een mobiele bioscoop op 
zonne-energie. Zodra het buiten 
donker is, omstreeks 22.00 uur, 
start de voorstelling. Onder de 
sterrenhemel, met een deken om 
je heen en een kussen om op te 
zitten. Je bent van harte uitgeno-
digd om te komen kijken!

Alle acts en speeldata vind je op 
www.podiuminbrabant.nl. Dit 
project wordt mede mogelijk ge-
maakt door het Prins Bernhard 
Cultuurfonds.

Collecte Anjerfonds
Dit jaar wordt de landelijke Anjer-
collecte gehouden in week 21 van-
af 20 tot en met 26 mei 2012. Het 
Prins Bernhard Cultuurfonds sti-
muleert cultuur en natuurbehoud 
in Nederland - op grote en op klei-
ne schaal. Bijzondere initiatieven, 
bevlogenheid en talent worden 
met financiële bijdragen, opdrach-
ten, prijzen en beurzen aangemoe-
digd. Door actieve fondsenwerving 
en inkomsten uit loterijen kan het 
Prins Bernhard Cultuurfonds jaar-
lijks ruim 3500 projecten en perso-
nen ondersteunen. 

Vele verenigingen en Stichtingen 
in Sint-Oedenrode kunnen getui-
gen van de steun die ze mochten 
ontvangen van dit fonds. Con-

tactpersonen uit verschillende ver-
enigingen dragen zorg voor het 
goede verloop en tekenden voor 
de legitimatie die de collectanten 
bij zich hebben.
De collectanten, komende uit 12 
verschillende Culturele Verenigin-
gen van Sint - Oedenrode vragen 
u om een bijdrage voor het Prins 
Bernhard Cultuurfonds

Geef om Cultuur! Geef gul aan het 
Cultuurfonds! Zet een potje met 
collectegeld dicht bij de voordeur; 
er zijn meerdere collectes rond 
deze tijd. Mocht u de collectant 
gemist hebben kunt u nog contact 
opnemen met cultureelplatform@
kpnmail.nl of kunt u een donatie 
overmaken via www.anjeractie.nl

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis! Combineren uit 
verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de gehele 
collectie nachtkleding, de voordeelverpakkingen en bepaalde 
seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is gratis.

it’s a special momentGRATIS*
Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren uit verschillende 
TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v. de multipacks en bepaalde
seizoenscollecties. Het laagstgeprijsde product is GRATIS.

*

Heuvel 15a  5492AC Sint-Oedenrode  Tel.: 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838

Voorjaars actie

Van maandag t/m
donderdag

2e hoofdgerecht 
voor € 1.00*

Reserveren gewenst

Kijk voor voorwaarden 
en info op onze site
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Voorproefje Boskant’s eetpunt

Zo’n maand geleden stopte Sa-
lus met de bezorging van warme 
maaltijdverstrekking. Hoe het ver-
der zou gaan, was voor vele ou-
deren een vraag. In Boskant werd 
vandaag de primeur geboden. Een 
eetpunt voor senioren in de kan-
tine van V.V. Boskant. Een initia-
tief van K.B.O., Attent Boskant, 
Welzijn Salus en Odendael. 60 se-
nioren meldden zich aan voor de 
maaltijd. De vraag was aan de se-
nioren zelf, hoe het verder gaat…

Toon Hageman, voorzitter K.B.O. 
Boskant: “Dit is een voorproefje. 
We zitten hier op het voetbalveld, 
dus we leggen straks de bal midden 
op tafel en dan zien we wel wat er-
van komt.” Eerst werd er uitgebreid 
geproefd en gekletst natuurlijk. 
Want ook dat is belangrijk. Toon: 
“De maaltijdbezorgers kwamen re-
gelmatig langs de deur. Vaak volgde 
een praatje en als er iets mis was, 
werd dat doorgegeven. Dat missen 
mensen.” Tot vorige maand was 
Harrie Konings één van de bezor-
gers: “We werkten in Boskant met 
vijf vrijwilligers. Ik heb het ruim 10 
jaar gedaan en altijd gedacht ‘dat 
doe ik totdat ik er zelf aan toe ben’, 

maar toen werd het afgeschaft!” 
Harrie, zelf 80 jaar, at lekker een 
hapje mee.

De meeste mensen waardeerden 
de maaltijd ten zeerste. Of ze er 
gebruik van gaan maken, durfde 
men in eerste instantie nog niet te 
zeggen. Hoe gaat het er precies uit 
zien? Wanneer moet je je aanmel-
den? Hoeveel gaat het kosten? Die 
vragen weerhield menigeen van een 
beslissing. Gelukkig kon Wil van de 
Laar, vanuit Odendael, een hele-
boel vragen toelichten. De aanmel-
ding hoeft pas de dag van tevoren; 
De kosten bedragen slechts €6,55 
en daarvoor kun je kiezen uit de 
twee dagmenu’s die die dag ook bij 
Odendael zelf op het menu staan. 
De stichting Vrienden van Odenda-
el heeft een bus geschonken. Deze 
bus zal ook worden gebruikt om 
maaltijden naar Boskant te brengen. 

Voor het toetje kreeg iedereen de 
gelegenheid om een korte enquê-
te in te vullen. De eerste resultaten 
werden direct verwerkt. Wellicht 
kan er binnenkort op vrijdag wor-
den gestart.

Voor inlichtingen/verkrijging verkoopbrochure en inschrijfbiljet kunt u contact opnemen 
met gemeld notariskantoor (tel: 0413-474944/e-mail: notaris@grimbeldubois.knb.nl)

Zal op 7 oktober 2011 om 15.00 uur ten kantore ten verzoeke 
van de eigenaar overgaan tot openbare verkoop bij inschrijving van:

A. Woonhuis met bedrijfsgebouwen, erf en tuin aan de Ollandseweg 44   
 te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode 
 sectie I nummer 4113, groot 32.90 are 
 (aangeboden in verschillende kavels!) 
B. Bosgrond aan de Stok te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend 
 gemeente Sint-Oedenrode sectie P nummer 150, groot 56.25 are.
C. Bosgrond aan de Maai te Sint-Oedenrode, kadastraal bekend 
 gemeente Sint-Oedenrode sectie P nummer 281, groot 36.20 are.
D. Bos/landbouwgrond aan de Horst te Sint-Oedenrode, kadastraal    
 bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie P nummer 369, 
 groot 75.70 are.
E. Landbouwgrond aan de Struikheide te Sint-Oedenrode, kadastraal    
 bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie R nummer 84, 
 groot 01.27.60 hectare.

Verkocht zal worden conform de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij 
openbare inschrijving van registergoederen 1996 van de Koninklijke Notariële 

Beroepsorganisatie en de Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden, die bij het 
notariskantoor ter inzage liggen.

Bezichtiging van Ollandseweg 44 is mogelijk op 
zaterdag 17 september van 10.00 tot 12.00 uur 

en op zaterdag 24 september van 14.00 tot 16.00 uur.

Mr. Albert Grimbel du Bois
Corr. adres: Postbus 75, 5490 AB Sint-Oedenrode

Tel. 0413-474944 - Fax 0413-490040
Email: Notaris@grimbeldubois.knb.nl

www.notarissint-oedenrode.nl

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

16, 18 en 19 mei

20% 
korting 
op de hele 
collectie

incl. accessoires 
en tassen

Commissaris van de Koningin blij met ambitieus 
Sint-Oedenrode

Net als vandaag, kreeg Sint-Oe-
denrode ook vorige week woens-
dag al hoog bezoek. Commis-
saris van de Koningin, Wim van 
de Donk, kwam een kijkje nemen 
in Rooi. ’s Morgens had hij een 
onderhoud met college en een 
gedeelte van de raad. Er werd ge-
sproken over de toekomstvisie van 
Sint-Oedenrode en de samenwer-
king met andere gemeenten in de 
buurt, die inmiddels in volle gang 
is. Daarna ging hij op bezoek bij 

de Koninklijke Ahrend. Hij werd 
er rondgeleid in de fabriek. 

Van de Donk is niet onbekend met 
Sint-Oedenrode. Hij komt namelijk 
uit Veghel en was bijvoorbeeld in 
Rooi aanwezig toen het beeld van 
Bisschop Bekkers werd onthuld. 
De Commissaris prees burge-
meester Maas en de raad om hun 
toekomstgerichtheid. “Ik ken de 
burgemeester als zeer actief. Sint-
Oedenrode kijkt over de grenzen 

heen. Dat leeft ook bij de gemeen-
teraad heel sterk. Rooi is ambitieus 
en dat is voor de toekomst ook no-
dig”, aldus Van de Donk. Tijdens 
de persconferentie pleitte hij voor 
een wijziging in de grondwet. Vol-
gens hem moeten gemeenten veel 
meer te zeggen krijgen over de uit-
voer van eigen taken. Nu is het zo 
dat iedere gemeente hetzelfde ta-
kenpakket heeft. Volgens de com-
missaris zouden grotere gemeen-
ten meer taken moeten krijgen en 
kleinere gemeenten minder.

Over het werkbezoek aan de Ah-
rend was Van de Donk zeer posi-
tief. Hij noemde het een mooi en 
inspirerend bezoek, waarbij hij was 
verrast door de omvang van het 
bedrijf en het feit dat Ahrend al zo 
ver is op het gebied van duurzaam-
heid en cradle-to-cradle. Tevens 
kon hij het zeer waarderen dat 
Ahrend zeer verbonden is met de 
oorsprong van het bedrijf. Van den 
Donk: “Ahrend houdt het dichtbij 
waar het gebeurd. Daar kan Philips 
een voorbeeld aan nemen.” 

De ‘Natuurweij’ ligt er weer netjes bij

De jeugdnatuurwachters van Sint-
Oedenrode hebben afgelopen zater-
dag weer hard gewerkt. Samen maak-
ten ze de ‘natuurweij’ aan de randweg 
lente klaar. Het onkruid is gewied en 
de bloembedden zijn ingezaaid. 

Fiets ‘m erin 
groot succes
Afgelopen vrijdag was het dan zo 
ver, het sponsorfeest ten behoeve 
van het KWF, Fiets ‘m erin. Met 
ruim 150 aanwezigen hebben we 
flink gefeest, gedanst, gedronken 
en hard gefietst op de bierfietsen. 
Ook werd er flink geboden op 
de droomdate-veiling. Er is heel 
gul gegeven! In totaal maarliefst 
€1125,-. Dit bedrag bestaat uit 
een flinke donatie van Oud Rooy, 
een grote opbrengst van de veiling 
en gulle giften in onze collectebus-
sen. Via deze weg willen Café Oud 
Rooy van harte bedanken voor de 
sponsoring van het feest en ook 
iedereen die er bij was op 11 mei. 
Dit brengt ons weer een stuk dich-
ter bij het doel van de € 10 000,-.

Trido IT-specialisten 
‘Automatiseringsbedrijf van het jaar’

Tijdens de ICTVakdag, hét evene-
ment van en voor de ICT-branche, 
heeft directeur Paul van Wanrooij 
van Trido IT-Specialisten B.V. uit 
Sint-Oedenrode de ICTWaarborg 
Award van ‘Automatiseringsbe-
drijf van het jaar 2012’ in Utrecht 
in ontvangst mogen nemen.

Gedurende twee maanden hebben 
bedrijven hun stem op hun ICT-part-
ner mogen uitbrengen en deze in-
houdelijk gemotiveerd op zes hoofd-
lijnen. Op basis van deze stemmen 
en motivaties heeft de jury van de 
ICTWaarborg Awards uit meer dan 
5.000 genomineerde ICT-bedrijven 
afgelopen maandag de winnaars van 
de ICTWaarborg Awards bekend ge-
maakt.
Met een gemiddelde beoordeling 
van een 4½ van de maximaal 5 pun-

ten scoort Trido IT-Specialisten B.V. 
een zeer goede 9 op alle zes de be-
oordelingspunten. Daarnaast geven 
de inhoudelijke motivaties van de 
klanten voldoende reden om deze 
award toe te kennen volgens Sander 
Vale, voorzitter ICTWaarborg. Ook is 
Trido IT-Specialisten B.V. sinds begin 
dit jaar ook gecertificeerd deelnemer 
van ICTWaarborg en bied daarom 
ook onze ‘7 Zekerheden’.
Deze award is een erkenning van de 
inzet, kennis en kwaliteit welke we al 
meer dan 12 jaar aan onze klanten 
leveren, aldus Paul. Na aanleiding 
van onze nominatie hebben we vele 
leuke reacties mogen ontvangen van 
onze klanten. Natuurlijk kan dit niet 
zonder ons team van inmiddels vijf-
tien gemotiveerde en gekwalificeer-
de collega’s. Service stopt niet om vijf 
uur, dat weten onze klanten.

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

IN PRIJS VERLAAGD! 

Brockstraat 11 
Vraagprijs:€ 189.000,-kk 

 
    TE KOOP 

 
Tussenwoning  

met garage  
Gunstig gelegen tussenwoning 
 Ligging in het centrum 
 Eigen garage 
 Vrij uitzicht op Dommel 
 
 
 Meer informatie over de woning vindt u op 
onze website: 
www.vandenbergmakelaardij.nl en 
www.funda.nl. Of loop eens binnen in ons 
kantoor voor de brochure. 

Wethouder Hendriks 
helpt een handje
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Hij hi dè mèdje opgelaoje
(Hij heeft dat meisje zwanger gemaakt)
Bron: Brabantse Spreukenkalender (Peter van Antwerpen, Veghel/Vught) BRABANTSE SPREUKEN

Moederdag, “the day after”

De kruimels van het bed stofzuigen,
alles in de keuken weer op zijn plaats,

de afwas van 2 dagen, de was die 
is blijven liggen weer bijwerken,
de dubbele kado‛s omruilen en 

het aanrecht weer schoon
 krijgen. Druk hoor.. moederdag

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

De weide van mijn jeugd

slechts eenmaal
keer ik nog weerom
en zie reeds van verre
met glans omgeven
de weide van mijn jeugd

door hoop gedreven
waarin iedereen nog deugt
en ik enkel liefde verwacht
van verlichte sterren

als ik dat nu overzie
en terugdenk aan mijn
pure kinderdromen
lijkt het heden 
daarvan vervreemd

het zal bij jou zo 
ook wel overkomen

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Jolanda Simons

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Lenie Sanders

Zijtaartseweg 23
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Rikken en 
jokeren voor 
K.B.O. Olland
KBO Olland gaat, in verband met 
het 50-jarig bestaan, rikken en 
jokeren in de Dorpsherberg op 
zondag 20 mei, zondag 2 sep-
tember en zondag 16 september. 
Allemaal aanvang 20.30 uur. In-
schrijfgeld € 3,50 per persoon. Er 
wordt ook een loterij gehouden. 
De prijzen zijn prachtige levens-
middelen pakketten. Aan het 
einde van het rik-jokerconcours 
wordt een prijs van  € 50,00 ver-
loot onder de deelnemers. Wij re-
kenen op een grote opkomst

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!

Wees wijs
met een R.I.S. opleiding 

veilig je rijbewijs!

€37,50 per lesuur
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

+ LOGO 
Deze woordzoeker wordt u aangeboden 

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

Zoek de volgende woorden:
traiteur, worst, slagerij, boerenham, verheijen, pizza, gehakt, tortilla, hakbijl, carpaccio, snijmachine, 

rookvlees, vleeswaren, steak, boterhamworst, rooienaartje, biefstuk, worstmaker, maaltijden, vlees, soep, 
winkel, salade, rund, mes, 

 

Deze woordzoeker wordt u aangeboden door: Traiteur Slagerij Verheijen

Zoek de volgende woorden op:
Traiteur   Gehakt   Vleeswaren
Worst   Tortilla   Steak
Slagerij   Hakbijl   Boterhamworst
Boerenham  Carpaccio  Rooienaartje
Verheijen  Snijmachine  Biefstuk
Pizza   Rookvlees  Worstmaker 
Mes   Salade   Winkel
Maaltijden  Vlees   Soep

Heuvel 26
5492AD Sint-Oedenrode

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteurslagerijverheijen.nl

HOSTINGWEBDESIGN

GRAPHIC DESIGN

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

www.pixelboxdesign.nl

Ruud van de Pol
Heuvel 17

5492 AC Sint-Oedenrode
06 24 80 95 65

desIgn 
pixelbox 

by Nekludov

by Nekludov

Wilt u ook de naam van uw 
bedrijf aan een 

woordzoeker verbinden 
en op die manier ludiek 

adverteren? 

Neem contact op met de 
redactie. De puzzel is 

geheel naar eigen wens 
in te vullen!
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MiK geeft voorproef
Muziekdocenten van MiK bezoe-
ken komende weken ruim zestig 
basisscholen in de regio om kin-
deren te trakteren op een voor-
proefje van de cursus DOREMI-
na-school-LATIDO, die na de 
zomervakantie van start gaat. 

Muziek kan zoveel betekenen in 
je leven. De leeftijd van deze kin-
deren is bij uitstek geschikt om ze 
te laten proeven en ervaren wat 
muziek met je doet. Daarvoor is 
de cursus dan ook ontwikkeld. Bij 
DOREMI-na-school-LATIDO ma-
ken kinderen van groep 4 en 5 op 
een leuke en speelse manier kennis 
met muziek. MiK Kunsteducatie 
start hiermee na de grote vakantie 
in de gemeenten Boxtel, Haaren, 
Schijndel, Sint Oedenrode, Sint 
Michielsgestel, Veghel en Vught. 
De basisschoolleerlingen beleven 

nu dus een soort preview in de 
klas! 

Waaruit bestaat de cursus?
Op een speelse manier wordt de 
eerste kennis van muziek, ritme 
en notenschrift bijgebracht aan 
leerlingen uit groep vier en vijf. De 
kinderen ontwikkelen melodisch 
en ritmisch gevoel en leren veel 
liedjes die ondersteund worden 
door spel en beweging. Daarnaast 
worden gedurende het schooljaar 
tal van instrumenten gepresen-
teerd, zoveel mogelijk in samen-
werking met plaatselijke muziek-
verenigingen. Het uitgangspunt 
van de cursus is het plezier hebben 
in muziek. Alle leerlingen die nu in 
groep drie en vier zitten kunnen 
zich via www.mikweb.nl aanmel-
den voor de cursus DOREMI-na-
School-LATIDO. 

Bert en Mien Termeer benoemd tot Erelid Narrekap

Zaterdag 12 mei heeft carnavals-
vereniging de Narrekap, zoals 
gebruikelijk op de jaarlijkse feest-
dag, haar jubilarissen gehuldigd. 
Dit jaar echter met een speciaal 
tintje. Naast Bart en Daisy van 
der Steen (11 jaar lid) , Diny van 
Boxtel en Carlo van Berkel (beide 
33 jaar lid) werden dit jaar Bert en 

Mien Termeer gehuldigd als 44 
jaar lid. Ter gelegenheid van hun 
inbreng en betrokkenheid gedu-
rende dit 44 jaar trouw lidmaat-
schap, heeft het bestuur van k.v. 
de Narrekap hen beide voorgedra-
gen voor de benoeming tot erelid. 
Met goedkeuring van alle leden 
zijn Bert en Mien afgelopen zater-

dag dan benoemd tot Erelid door 
de trotse voorzitter Marcel Nolle. 

Bert een Mien runden indertijd een 
winkel op Dommelrode waar de 
oorsprong van de Narrekap ligt. 
Vandaar dat ze betrokken raakte 
bij k.v. de Narrekap als sponsoren 
van de vereniging. Al snel wer-
den zij gevraagd om lid te worden 
en sinds die tijd zijn Bert en Mien 
echte Narrekappers. Op diverse 
fronten betrokken en aanwezig bij 
alles wat met de Narrekap en haar 
leden te maken heeft.  De laatste 
jaren zijn ze beide zeer fanatiek in 
de “commissie Klompenklets”, die 
zoals de naam al doet vermoeden 
de Jaarlijkse Klompenklets in de 
Beurs (dit jaar 23, 24 en 25 no-
vember) organiseert. Bert en Mien 
zijn daarin druk met het scouten 
van de artiesten, de administratie 
en het “uitbaten” van het arties-
tencafé. De trouwe bezoekers van 
de klompenklets hebben dan ook 
regelmatig van “dé klein vrouwke” 
gehoord die de kletsers achter de 
schermen in toom houdt.

Bert (l) en Mien Termeer werden in 
het zonnetje gezet door Marcel Nolle

Lips Kehrens Snoeks

specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling
gratis spreekuur maandag en donderdag

(17:00 tot 18:00 uur)

Borchmolendijk 13 te Sint-Oedenrode
0413-477444

SILVER FACTORY 
Sint-Oedenrode

+ 31 (0) 0413 471222

Silverfactory.indd   1 02-04-2012   11:06:10

C’est la Vie verruimt openingstijden 
in weekend en breidt menukaart uit

Chiang Wu en zijn vriendin Sheng 
Gao zijn sinds eind vorig jaar de 
nieuwe uitbaters van C’est la Vie 
aan de Borchgrave in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Destijds 

kondigden ze al aan dat ze binnen 
afzienbare tijd hun kaart aan zou-
den aanpassen om te voldoen aan 
de wensen van hun bezoekers. Dat 
is vanaf heden het geval. Eveneens 
worden de openingstijden in het 
weekend verruimd tot 22 uur.

De afgelopen maanden hebben 
de horecaondernemers veel naar 
hun gasten geluisterd. Regelmatig 
werd de vraag gesteld of er Azia-
tisch eten geserveerd wordt en of 
zij een avondkaart voeren. Chiang 
en Sheng namen de tijd om een 
avondkaart samen te stellen. Dat is 
inmiddels gebeurd. Met trots pre-
senteert het duo hun nieuwe items. 
Wat dacht u van heerlijke Japanse 
voorgerechten als Sushi en Yakitori? 
Of hoofdgerechten als lekkere nasi 
in kerrie met garnalen of biefreepjes 
die op Aziatische wijze zijn bereid? 
Natuurlijk heeft C’est la Vie nog 

veel meer overheerlijke Aziatische 
gerechten. Het is aan u om eens 
lekker te gaan proeven. Uiteraard 
blijft de mogelijkheid bestaan om 
als gebruikelijk te lunchen. Ook de 
lunchkaart is gevarieerd. C’est la Vie 
heeft nog veel meer dan wat er op 
de kaart staat. Op het uithangbord 
buiten de zaak staan met regelmaat 
nieuwe gerechten die buitenom de 
menukaart geserveerd worden, zo-
als bijvoorbeeld de pittige kipsala-
de, de hamburger of de lentesalade.
C’est la Vie heeft daarnaast beslo-
ten om de openingstijden in het 
weekend flink te verruimen. Het 
restaurant zal voortaan het hele 
weekend open zijn tot 22.00 uur. 
Dat zal ook op bijzondere feest-
dagen het geval zijn, zoals op He-
melvaart (morgen) en Pinksteren. 
Kom gezellig, lunchen, borrelen of 
dineren!

Op maandag 28 mei (2e pink-
sterdag) wordt er een fiets- en 
wandeltocht georganiseerd door 
enkele rooienaren die de Alpe 
D’huez gaan beklimmen op 30 
juni. De tocht start bij familie 
van Hooff op Nieuwenhuizen 1 
in Sint-Oedenrode tussen 13.00-
14.00 uur. De routes zijn voor een 

zacht prijsje van 1 euro te koop en 
daarnaast organiseren we ook een 
loterij  waarbij u kans maakt op 
een mooie prijs.
De fiets- en wandeltocht eindigt 
op Nieuwenhuizen 1 alwaar u 
in de tuin kunt genieten van een 
heerlijk fruithapje, een lekker visje 
(Claresse) een drankje en dit al-
les onder het genot van live mu-
ziek van het accordeonduo Marie 
en Brechje. Zij brengen kruidige, 
sprankelende samenklanken uit de 
mediterrane. De trekking van de 
loterij is tussen 15.30 en 16.00 uur. 
Uiteraard gaan alle opbrengsten 
naar het KWF. Noteer de datum in 
uw agenda en ben van harte uit-
genodigd. 

Annemieke, Ad, Corry en Toon

advertorial

Alpe d’huez fiets- en wandel-tocht Vlagheideloop 28 
mei, Schrijf je in!

Op maandag 28 mei vindt de eer-
ste Vlagheideloop plaats. Deze 
hardloopwedstrijd maakt deel uit 
van de open dag van de Vlagheide. 
Kleedruimte en douches zijn aan-
wezig.  
De afstanden en starttijden zijn:
10.00 uur: 2,5 kilometer jeugd-
loop tot en met 12 jaar
10.30 uur: Start halve marathon 
en 10 kilometer 
10.45 uur: Start 5 kilometer 
Inschrijven is mogelijk via 
www.inschrijven.nl tot en met 24 
mei 2012. Op 27 en 28 mei kan 
alleen op Vlagheide 8a worden in-
geschreven en wordt € 1,- meer in 
rekening gebracht dan via de site. 

Deel peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang in 
kinderdagverblijven 
De activiteiten van het peuter-
speelzaalwerk in Sint-Oedenrode 
worden ook binnen de huidige 
vier kinderdagverblijven moge-
lijk gemaakt. De subsidieregeling 
wordt hierop aangepast. 

Met plaatsing van het peuter-
speelzaalwerk onder de Wet Kin-
deropvang en Kwaliteitseisen Peu-
terspeelzalen (Wkkp) worden de 

kwaliteitseisen, het financierings-
stelsel (voor werkende ouders) en 
het toezicht gelijk getrokken. Als 
de nieuwe peuteropvang voldoet 
aan de kwaliteitseisen voor kin-
derdagverblijven, komen ouders 
die werken (tweeverdieners) en 
gebruik maken van deze peuter-
opvang in aanmerking voor een 
bijdrage van de Belastingdienst. 
De gemeente stopt dan de subsi-

die van de peuterspeelzaalplaatsen 
voor deze categorie. Aan de finan-
ciering van twee dagdelen peuter-
opvang aan kinderen waarvan één 
ouder werkt, blijft de gemeente 
deels bijdragen.
Omdat de voorbereidingscom-
missie dit collegevoorstel unaniem 
steunde, staat het als hamerstuk 
op de agenda van de eerstvolgen-
de gemeenteraad.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 
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GEMEENTENIEUWS

Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Gevonden voorwerpen
- zwart hoesje met huissleutel

Verloren voorwerpen
- gouden ketting met kruisje
- bruine portemonnee met ID-kaart, 
rijbewijs en andere pasjes
- GSM Samsung Galaxy Y
- donkere Nike jas met huissleutels, 
golfbal en tennisbal

Procedures
Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

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

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

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

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

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

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

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 
5200 MA ‘s-Hertogenbosch

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

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

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

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

Gemeentenieuws

Nieuwe regeling aanvraag reisdocumenten
Om de grote hoeveelheid aanvragen 
van reisdocumenten in goede banen 
te kunnen leiden, heeft het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties een aantal maatregelen 
genomen, die op woensdag 9 mei in 
werking treden. De maatregelen van 
het ministerie hebben te maken met 
het vervallen van de geldigheid van 
kinderbijschrijvingen in het paspoort 
van hun ouders/verzorgers. Kinderen 
die naar het buitenland reizen moeten 
vanaf 26 juni 2012 een eigen pas-

poort of identiteitskaart hebben.

Welke maatregelen?
Vanaf woensdag 9 mei 2012 mogen 
de volgende aanvragen niet worden 
aangenomen:
Een spoedaanvraag van een kind jon-
ger dan 13 jaar en 8 maanden, dat is 
bijgeschreven in een paspoort waar-
van de geldigheid op of na 1 juli 2012 
verloopt. 

Een aanvraag voor een reisdocument, 

wanneer het huidige document nog 
geldig is tot of na 1 september 2012. 
De aanvraag kan op zijn vroegst een 
maand voor het verstrijken van de gel-
digheidsduur worden ingediend.
Dit geldt niet als de aanvrager kan 
aantonen, dat hij gaat reizen naar een 
land waarvoor het reisdocument nog 
een minimale geldigheidsduur moet 
hebben bij aankomst of vertrek.

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.paspoortinformatie.nl

Buitenspeeldag 2012
Op woensdag 13juni 2012 is het weer 
zover! Dan is het Buitenspeeldag. 
Kinderen kunnen dan de hele middag 
veilig op straat spelen. Er is daarbij 
aandacht voor bewegen, samenspel 
en gezelligheid. Tussen 13.00 en 
17.00 uur mogen er geen auto’s rijden 
in de straten die meedoen.

Met de tweeëntwintig eerdere edities 
is de Nationale Straatspeeldag een 
begrip geworden. Naast verkeerson-
veiligheid zijn ook bewegen en spelen 
in de loop der jaren een steeds belang-
rijkere rol gaan spelen. Daarom is de 
naam gewijzigd in Buitenspeeldag en 
zijn de handen ineen geslagen met de 
organisatoren (de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten, Jantje Beton, 
Scouting Nederland, Nickelodeon en 
de Vereniging Sport en Gemeenten).

Het doel blijft gelijk: het initiatief stelt 
ouders, kinderen, scholen en buurt- en 
wijkverenigingen in staat hun protest 

tegen de gevaren in hun straat te laten 
zien en horen.

Kinderen spelen graag buiten. Ze 
doen dat op de stoep, op straat, op 
een speelveld, in een speeltuin of op 
andere plaatsen. Veel kinderen lopen 
van huis naar school en terug. Ook 
dan spelen ze vaak onderweg. In veel 
wijken wordt buiten spelen steeds 
gevaarlijker door het verkeer. Vooral 
auto’s rijden dikwijls veel te hard in 
woonwijken.

Op de Buitenspeeldag spelen kin-
deren op straat als protest tegen de 
gevaren die normaal gesproken hun 
bewegingsvrijheid beperken. Er wordt 
op een speelse manier aandacht ge-
vraagd voor een kindvriendelijke in-
richting van buurten en straten. Voor 
u als bewoner is de Buitenspeeldag 
dus hét actiemoment om de onveilig-
heid in uw buurt en straat bij uw ge-
meente aan te kaarten en te laten zien 

hoe de verkeerssituatie structureel kan 
verbeteren. Uw straat wordt hierdoor 
niet alleen veiliger voor kinderen, maar 
ook voor volwassenen.

Organisatie Buitenspeeldag
Als u een Buitenspeeldag wilt organi-
seren, kunt u dat het beste met ande-
ren doen, bijvoorbeeld met de buren, 
de school of de wijkvereniging. Wilt u 
hier meer over weten? Surf naar 
www.buitenspeeldag.nl.

Vergunning en financiële bijdrage
Voor het afsluiten van de straat heeft u 
toestemming nodig van de gemeente. 
Tevens stelt de gemeente een financi-
ele bijdrage van maximaal € 90,00 be-
schikbaar in de kosten voor het organi-
seren van een Buitenspeeldag. U kunt 
hiervoor contact opnemen met Lianda 
de Vos, afdeling Samenlevingszaken, 
bereikbaar op telefoonnummer: 
0413-481314 of 
e-mail: lvos@sint-oedenrode.nl.

Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
Op 27 april jl. hebben 5 inwoners van 
de gemeente Sint-Oedenrode een Ko-
ninklijke Onderscheiding gekregen bij 
gelegenheid van Lintjesregen 2012.

Wie komt er in aanmerking voor een 
lintje?
Wanneer iemand bijzondere verdien-
sten heeft of buitengewone prestaties 
verricht voor de gemeenschap, dan kan 
deze persoon in aanmerking komen 
voor een Koninklijke Onderscheiding.

Hoe kan men iemand voordragen?

Wanneer u iemand wil voordragen 
voor een Koninklijke Onderscheiding, 
dan moet u zich wel aan een aantal 
spelregels houden. Belangrijk is, dat 
heel duidelijk wordt omschreven wat 
de persoon, die u voordraagt, doet of 
heeft gedaan binnen de organisatie 
of vereniging. Hierbij dient u ook de 
exacte jaartallen te vermelden, waarin 
deze activiteiten plaatsvinden / heb-
ben plaatsgevonden. 
De intensiteit en de tijdsduur van de 
activiteiten is namelijk een belangrijke 
graadmeter bij de beoordeling.

Voor het aanvragen van een Konink-
lijke Onderscheiding dient u een voor-
stelformulier te gebruiken. Dit formu-
lier kunt u aanvragen bij mevrouw M. 
van Schijndel, via (0413) 481207. Ook 
voor eventuele vragen kunt u bij haar 
terecht.

De aanvragen voor Lintjesregen 2013 
kunt u indienen tot uiterlijk vrijdag 
29 juni 2012 bij de gemeente Sint-
Oedenrode, t.a.v. mevrouw M. van 
Schijndel, onder vermelding van “Ka-
binet”.

Commissaris van de Koningin 
op bezoek  in Sint-Oedenrode

Op vrijdag 10 mei jl. was de Commis-
saris van de Koningin, prof. dr. W.B.H.J. 
van de Donk, op bezoek in de gemeen-

te Sint-Oedenrode. Hij sprak met het 
College van B&W, de fractievoorzitters 
en bracht een bezoek aan Ahrend

Melding incidentele 
festiviteiten
Op 2 april 2012 heeft de heer W.P.F. 
van Meijl namens bestuur van Voet-
balvereniging Rhode een kennisgeving 
ingediend voor het melden van een 
incidentele festiviteit. De kennisgeving 
omvat het organiseren van een koffer-
bakverkoop op zondag 20 mei 2012. De 
festiviteit zal plaatsvinden op het par-
keerterrein van sportpark “De Neul”, 
Dommelpark 3 te Sint-Oedenrode.
Een recreatie inrichting mag maximaal 
4 keer per jaar gebruik maken van een 
regeling welke de ruimte geeft om af 
te wijken van de geluidsnormen die 
voor de normale bedrijfsvoering gelden 
(geregeld in het Activiteitenbesluit). In 
het evenementenbeleid zijn de exacte 
geluidsnormen omschreven, waaraan 
moet worden voldaan tijdens een inci-
dentele festiviteit. Het evenementenbe-
leid kunt u vinden op onze website 
(www.sint-oedenrode.nl).
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode Ingekomen  Omschrijving
Lieshoutseweg ongen. 
+ perceel Vresselse Bossen - 08-05-2012 Aanplanten bosplantsoen
Schubertstraat 2  5491 MV 04-05-2012 Uitbreiden woonhuis
Laan van Henkenshage 2 5492 BH 07-05-2012 Verzoek gebruik buitenpodium
Nachtegaal 10  5492 PG 07-05-2012 Vestigen naaiatelier aan huis
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Dommelpark 3 5492DD  8-5-2012 Kappen van 3 eiken.
Kortestraat 5 5491SZ  9-5-2012 Kappen van 1 eik onder voorwaarde van herplant.
Verwestraat 8a 5491 BZ  08-05-2012 Aanpassen carport
Sloef 7/7a 5492 TN  10-05-2012 Plaatsen poort
Stompersstraat 27 5492 CP  10-05-2012 Bouwen garage
Koeveringsedijk ongen. -  10-05-2012 Plaatsen informatiebord Vlagheide
Margrietstraat 58 5492 JN  14-05-2012 Bouwen dakkapel
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Cathalijnepad 1 5491 GT  Brandveilig gebruik kinderdagverblijf en BSO
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van maandag 21 mei 2012 
ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Prinsenhoefstraat 2 5492 VX  14-05-2012 Bouwen jongveestal (vergunning 2e fase)
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleen-
de 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 8 tot en met 14 mei 2012 zijn de volgende aanvragen bij de 
gemeente ingekomen:
- Van de heer H. v.d. Zanden voor het organiseren van een straatfeest op 23 juni 
2012 in de Stompersstraat te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat 
nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
 - Aan stichting Ollend Dreijt Dur voor het organiseren van Ollend Dreijt Dur 
van 1 tot en met 3 juni 2011 op d’n Tip, driehoek Nieuwstraat en Schootsedijk 
te Olland.
- Aan het Fioretti College voor het organiseren van een galafeest met een 
optocht van gala-auto’s op 6 juni 2012 in en rondom kasteel Henkenshage te 
Sint-Oedenrode.
- Aan het Lyceum Bisschop Bekkers voor het organiseren van een optocht van 
gala-auto’s op 5 juni 2012 rondom kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende verklaringen van geen bezwaar
 - Aan LTC ’t Groene Woud voor de doorkomst van de ATB tourtocht in de 
gemeente Sint-Oedenrode op 9 september 2012 .
- Aan de Stichting Wielerbelang Schijndel voor de doorkomst van de Ster ZLM 
tour in de gemeente Sint-Oedenrode op 17 juni 2012.

Melding meerjarenvergunning
- Van de Oda school voor het organiseren van een sprookjesfeest op 14 juni 
2012 rondom kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode.

Huisvuil
Wijziging huisvuilinzameling route 6 (donderdag even weken)

In verband met Hemelvaart wordt het huisvuil van route 6 niet op donderdag 
17 mei opgehaald maar op vrijdag 18 mei.

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

Vrijdag 18 mei
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 
Zaterdag 19 mei
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Sint Franciscusschool; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;
- Sint-Joris; container op het terrein achter de Boerenbondwinkel van 09.00 
tot 12.00 uur;
- C.V. De Klotjes; container aan de Julianastraat tussen sportzaal en openbare 
basisschool van 10.00 tot 14.00 uur;
Maandag 21 mei
- W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald in de wijken Armenhoef, Dommel-
rode, Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 18.30 uur

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

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

Gemeentenieuws

Politie haalt spookrijder van weg
De politie heeft vrijdagavond op 
de A50 bij Veghel een spookrijder 
van de weg gehaald. De bestuur-
der kwam automobilisten in de rij-

richting van Eindhoven tussen Sint-
Oedenrode en Veghel, tegemoet. 
Een kwartier na de melding kon de 
politie de spookrijder oppakken.

Man bedreigt vriend van ex met mes

Zanger Rinus in ziekenhuis na 
auto-ongeluk

De politie heeft zondag, kort na 
middernacht, een 29-jarige man 
uit Schijndel aangehouden in 
een woning in Sint-Oedenrode. 
De man zou zaterdag omstreeks 
19.30 uur in en bij de woning de 
30-jarige vriend van zijn 28-jarige 
ex-vriendin met een mes hebben 
bedreigd. Dat gebeurde toen zij 

met haar vriend wat kleren ging 
ophalen. Ze besloten daarop te 
vertrekken en de politie te waar-
schuwen. De politie kon even la-
ter de verdachte in woning aan-
houden. Hij werd meegenomen 
en ingesloten op het politiebu-
reau voor verder onderzoek.

Zanger Rinus is afgelopen zon-
dagavond in het ziekenhuis be-
land na een auto-ongeluk. De Ne-
derlandstalige zanger was op weg 
naar huis na een optreden in café 
Oud Rooij in Sint-Oedenrode. 

De bestuurder van de auto raakte 
met het voertuig van de weg en 
belandde in de sloot ter hoogte 
van Beilen. Zanger Rinus heeft 
een fractuur in het borstbeen. Zijn 
vriendin Romana en de chauffeur 
waren lichtgewond

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Chemokar op zaterdag 19 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

Openingstijden Gemeentehuis en 
zwembad De Neul 
Het gemeentehuis is gesloten op don-
derdag 17 mei (Hemelvaartsdag)en 
vrijdag 18 mei. Met Pinksteren is het 
gemeentehuis gesloten op maandag 
28 mei 2012.

De avondopenstelling van maandag 
28 mei is verplaatst naar dinsdag 29 
mei. De balie is dan geopend van 

16.00 – 20.00 uur.

Zwembad De Neul is op donderdag 17 
mei (Hemelvaartsdag) gesloten.
Kijk voor onze reguliere openingstijden 
en voor het maken van een afspraak op 
www.sint-oedenrode.nl of bel voor het 
maken van een afspraak (0413) 481911.

De toekomst van de gemeente? Ook úw toekomst!
Er spelen allerlei ontwikkelingen, waar 
ook Sint-Oedenrode mee te maken 
heeft of krijgt. Om goed voorbereid te 
zijn op deze toekomst wil de gemeente 
kijken of we met de huidige visie op 
koers liggen. Het kan ook zijn dat we 
misschien (enigszins) van koers moe-
ten wijzigen. 

Het is belangrijk om als gemeente een 
duidelijke visie te hebben: het is bij wijze 

van spreken een voorstelling van de 
toekomst van onze gemeente. Een visie 
geeft een kort en helder antwoord op de 
vraag: hoe zien wij de gemeente Sint-
Oedenrode in de wereld van morgen? 
Op basis van de visie kan het gemeen-
tebestuur keuzes maken en doelstel-
lingen formuleren die Sint-Oedenrode 
de gewenste richting opsturen. Welke 
projecten moeten er op de agenda? 
Welke optie brengt ons in de gewenste 

richting, en welke zet ons op een zij-
spoor? De visie is de basis voor al onze 
acties. 

Verschillende doelgroepen hebben 
hierover gediscussieerd tijdens drie 
participatiebijeenkomsten. Onderwerp 
van gesprek waren de thema’s;
- Vitaal platteland;
- Woningbouw en Leefbaarheid;
- Economie en Ruimtelijke Ontwikkeling.

Een groep van frisdenkers benut de re-
sultaten van deze discussies en zal ook 
adviseren bij het trekken van conclu-
sies na deze bijeenkomsten. De input 
betrekken we bij het opstellen van het 
zogeheten herijkingdocument. Alle 
informatie hierover vindt u op onze 
website www.sint-oedenrode.nl onder 
info en vervolgens projecten. 
De eerste resultaten delen de frisden-
kers op 21 mei aanstaande in hun 
bijeenkomst. Deze vergadering vangt 
aan om 19.30 u in de raadzaal van het 
gemeentehuis. U bent van harte uitge-
nodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Mocht u nog willen reageren? 
Schroom niet, ook úw mening telt: 
stuur een e-mail naar herijkingvisie@
sint-oedenrode.nl. 
Maar u kunt ook via twitter reageren: 
gebruik daarvoor #rooisedraad. En via 
#rooisedraad kunt u ook de andere 
opmerkingen lezen!

U kunt tot 7 juni aanstaande reageren! 
Belangrijk, want de visie moet “de 
rode draad” ofwel “de Rooise Draad” 
worden bij al het handelen van bestuur 
en medewerkers van de gemeente 
Sint-Oedenrode. Iedereen moet weten 
welke kant we opgaan!

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de 
gemeenteraad op 5 juli 2012 het herij-
kingsdocument behandelt. 

Inbrekers betrapt 
in bedrijfspand 
Hoogstraat
In de nacht van maandag op dins-
dag zijn twee mannen aangehou-
den aan de Hoogstraat. Ze werden 
betrapt tijdens een inbraak in een 
bedrijfspand. Na een tip gingen 
agenten kijken rond 4.45 uur. Ze 
betrapten een 41-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
en een 47-jarige Eindhovenaar. 
Het tweetal is meegenomen voor 
verhoor en de goederen zijn in 
beslag genomen.
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Te koop/Te huur

Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

www.thuisfeesten.com

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Donderdag 17 mei en 
zaterdag 19 mei gesloten.
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
FEESTJE?, zeskamp? huur een 
springkussen, spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste attractie-
verhuurder van de regio
Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl of 
www.zeskampen.nl uit Uden
--------------------------------------
Te huur: parkeerplaats in parkeer-
garage midden in centrum, ingang 
Kerkstraat. € 50,00 mp.mnd. excl. 
servicekosten. 
Tel: 0413-473737.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)

Gezocht
Jongeman om het gazon te maaien.
06-22830290
--------------------------------------

Student die handig is met compu-
ter voor 4 uur per week
06-22830290
--------------------------------------
Gezocht vakantiewerker(s)
Richting metaal(RVS)
Ook voor langere periode (zater-
dagen + vakanties)
Hellings Metaal- en Lastechniek
Tel: 0413-480408.

Aangeboden
Kom tot jezelf !
Kijk voor meer info over yoga en/
of massage op 
www.de-bodhiboom.nl of 
bel: 06 - 52 21 36 52.
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar 
u als alleenstaande of oudere niet 
aan toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd 
voor ontspanning ? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl

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

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

Verloren
Zondagavond 13 mei is onze par-
kiet weggevlogen in de wijk Kin-
derbos.
Hij is heel tam en wit met blauw 
gekleurd. Fam. Bax 06-22741216”
--------------------------------------
Zwart/wit gestreepte sjaal. Tussen 
Kuis en parkeerplaats EMTE. 
Gevonden? Bel: 0413-472724
--------------------------------------

Diversen
De Plekkers houden 10 juni vlooi-
enmarkt, heeft U spullen bel 
490700.
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen.Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020

   

Wie herkent mensen op deze foto? 

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

Oplossingen week 19:
De mevrouw op de foto is Nel Rovers. Zij is geboren in Uden, aan de Hengstheuvel of 
de Voorweg. Ze heeft model gestaan voor ansichtkaarten die een lange tijd bij de VVV 
in Sint-Oedenrode hebben gelegen. 
Truus van Rooij – de Groot

De vrouw met de muts is Leentje van Schijndel. De andere is dochter Dina 
Timmers. De jonge vrouw op de foto is een aangetrouwde nicht. 
Afzender en eigenaresse van de foto: Dinie Kluijtmans

De mensen op foto 1 van de historische beelden zijn:
boven: mijn moeder; Jo Timmers-Raaijmakers
links: mijn oma; Dina Timmers-van Schijndel
rechts: mijn overgrootmoeder; Leentje van Schijndel-van Oorschot
afzender: dochter van Jo Timmers-Raaijmakers

(R) Leentje v. Schijndel
(L) Dochter Dieneke Timmers – van Schijndel. Zij is bijna 100 geworden
(M) Ali Timmers – Lathouwers. Schoondochter van Dieneke. 
Opgegeven door Hannie de Laat – Lathouwes, het zusje van Ali.

Historische beelden

Themawandeling vanuit Damiaancentrum
In het maandelijkse 
Gesprek te Pas is 
op zondag 20 mei 
“beeldvorming” 
het thema van de 
wandeling.  Hoe 
vaak blijken onze 
opvattingen over 

situaties of mensen niet te berusten 
op (onjuiste) beelden? Waar komen 
die beelden vandaan, kunnen wij die 
zelf ook beïnvloeden? Deze en der-
gelijke vragen kunnen aan de orde 
komen in het Gesprek te Pas. Wie wil 
deelnemen meldt zich op zondag 20 
mei om 10.00 uur bij het Damiaan-
centrum aan de Schijndelseweg 46, 
5491 TB in Sint-Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke der-
de zondag van de maand georga-
niseerd, telkens met een nieuw on-
derwerp. De wandeling zelf duurt 
een uur en kan dicht “bij huis” blij-
ven of wat verder in de omgeving 
voeren. Na de wandeling wisselen 
we bij een gezellige kop koffie/thee 
de ervaringen, verhalen of menin-

gen uit, bespreken de teksten en 
om ongeveer 12.00 uur besluiten 
we dan deze ontmoeting van men-
sen 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.

Het Damiaancentrum bevindt zich 
in de bijgebouwen van Novadic-
Kentron, het voormalige Damia-
nenklooster, aan de achterkant. 
(Volg de bordjes!) Onze kosten 
bedragen per deelnemer aan het 
‘Gesprek te Pas’ 4 euro, wij zijn 
tevreden met elke bijdrage naar 
draagkracht. Ook kunt u meedoen 

aan ons “koffieproject”: inzame-
ling van koffie voor de voedsel-
bank.

Zie ook www.damiaancentrum.nl  
Voor alle informatie: 
tel. 0413-291200 of 06-10223044.

Stichting Damiaancentrum Nederland 
Slophoosweg 1  5491 XR  Olland 
Secretariaat: Gelderselaan 96  6523 LL  Nijmegen 
Tel. 024-3237957  Mail: info@damiaancentrum.nl  
Rekeningnr.:109167600 K.V.K. 21323 67345 45 

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 17 mei presen-
teert TV Meierij weer een nieuw 
Rondje Rooi met: Dodenherdenking 
- Introductie eetpunt voor senioren 
in Boskant - Vrienden van Odendael 
stellen bus beschikbaar - Afscheids-
receptie wethouder Henriëtte van 
den Berk - Kiwanis realiseren avon-
tuurlijk speelterrein Nijnsel (onder-
werpen onder voorbehoud)

Uitzendtijden Rondje Rooi dage-
lijks om:
0:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 – 18:00 en 21:00 uur.

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

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?
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COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode Fruitboerke@trined.nl 6 509 12 136
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COR HET FRUITBOERKE

Sint-Oedenrode Fruitboerke@trined.nl 6 509 12 136
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Huisstijl  Cor het Fruitboerke in eps  /ai
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Wim van Rooij en Henk Prins verlaten het project “Ken jij opa jouw opa’s opa’s?”

Op 7 juli 2003 is de Stichting 
Roois Cultureel Erfgoed (RCE) te 
Sint  Oedenrode opgericht, onder 
voorzitterschap van drs. ing. Henk 
Prins. Het doel van deze stichting 
is een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding en het herstel 
van cultuurhistorisch waardevolle 
elementen in de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ter verwezenlijking van dit doel is 
RCE in 2003 gestart met het am-
bitieuze project "De toekomst van 
Roois verleden". Doelstelling van 
dit project was - door middel van 
het reproduceren van een drietal 
cultuurhistorisch waardevolle ma-

nuscripten van Adriaan Comelis 
Brock (1775-1834) - een breed 
publiek in contact te brengen met 
de geschiedenis van Sint-Oeden-
rode. Het Innovatieplatform Duur-
zame Meierij (IDM) ondersteunde 
dit initiatief. Het IDM heeft het ge-
hele project aangemerkt als pilot-
project voor de gehele Meierij.

Naast het reproduceren van een 
drietal manuscripten van Brock, 
omvatte het project ook de orga-
nisatie van een symposium op 13 
december 2003 te Sint-Oedenro-
de met als thema "De toekomst 
van Roois verleden". Het derde 
projectonderdeel stond in het te-

ken van het doen herleven van de 
geschiedenis van Sint-Oedenrode. 
Dit gebeurde via acht concrete 
deelprojecten, waarvan er zeven in 
2004 en 2005 werden uitgevoerd 
voor en door de inwoners van 
Sint-Oedenrode. Het achtste en 
laatse deelproject moest toen nog 
worden uitgevoerd: een educa-
tief project voor kinderen van het 
Rooise basisonderwijs

In december 2003 verschenen de 
reproducties van “Beschryving 
der Vryheid St. Oden-Rode” (deel 
1 en 2), twee manuscripten van 
Adrianus Cornelis Brock daterend 
uit 1832, met als bijlage de stam-
boom van A.C. Brock daterend 
van rond 1825.

Hernieuwde start van het project 
“Ken jij opa jouw opa’s opa’s?”
Na een eerste poging, die helaas 
vroegtijdig strandde, vond op 1 
juni 2006, onder auspiciën van 
CURIOSO een doorstart plaats 
van het achtste deelproject. Er 
vond een eerste oriënterende bij-
eenkomst plaats, met de bedoeling 
om het resterende projectonder-
deel van “De toekomst van Roois 
verleden” alsnog te realiseren. 

Het was geen gemakkelijke op-
dracht. Misvattingen, miscom-
municatie, onduidelijkheid, het 
ontbreken van de benodigde fi-
nanciële middelen, moeizaam 
verlopende processen bij partici-
perende instellingen, persoonlijke 
belangen die opspeelden, het ont-
breken van een pool met vrijwilli-
gers, dat alles zorgde in de aanloop 
naar de realisatie van het project 
“Ken jij opa jouw opa’s opa’s?” (in 
de volksmond Koster Brock-project 
genoemd), zoals wij dat nu ken-
nen, voor de nodige strubbelingen, 
verhitte discussies en leidde voor 
sommigen zelfs tot enkele slapelo-
ze nachten. De uiteindelijke bena-
ming van het project, “Ken jij opa 
jouw opa’s opa’s?”, alsmede de 
inhoudelijke opzet ervan, is afkom-
stig van de studenten van de Pabo 
in Veghel die participeerden in de 
totstandkoming van dit project.

Henk Prins was een trouwe bezoe-
ker van de vergaderingen en was 

altijd op niet mis te verstane wijze 
kritisch en to the point, maar wist 
daarmee het proces wel gaande te 
houden, de focus scherp te hou-
den op essentiële onderdelen en 
de werkgroep als zodanig te sti-
muleren.

Dankzij de enorme krachtsinspan-
ning van met name Ingrid Vissers, 
- destijds marktplaatshouder te 
Sint-Oedenrode en in die hoeda-
nigheid de verpersoonlijking van 
CURIOSO -, daarbij geassisteerd 
door studenten van de Pabo te 
Veghel én Birgit Jeuken, is de in-
houdelijke kant van het project 
vervolmaakt. Daarnaast heeft 
vooral Ingrid de nodige vrijwilligers 
geronseld voor de diverse locaties 
en overige werkzaamheden.

En wie stond er op de lijst als vrij-
williger? Henk Prins!
En waar had hij zijn zinnen op 
gezet? U raadt het al: het kasteel 
Henkenshage. Hij wilde graag Ba-
ron van Coehoorn zijn.
Toch rijst achteraf de vraag, of 
Henk voorkennis had van de uit-
eindelijk rolverdeling? Zou hij ge-
weten hebben wie er als freule de 
Girard de Mielet  -van Coehoorn 
zou figureren, zijnde de dochter 
van de Baron van Coehoorn??  
Hoe het ook zij, het blijkt achteraf 
een perfecte rol voor Henk Prins 
te zijn  geweest, die samen met 
Saskia van den Berg, als freule de 
Girard de Mielet - van Coehoorn, 
een prachtig koppel vormde. Zij 
waren een lust voor oog en oor.

Het Roois Cultureel Erfgoed opge-
nomen in het project.
Uiteindelijk is op donderdag 21 en 
vrijdag 22 juni 2007 voor de eerste 
keer het project gerealiseerd. Een 
kleine driehonderd kinderen uit de 
groepen 5 van alle basisscholen te 
Sint-Oedenrode deden mee. Per 
dag liepen de kinderen, verdeeld 
over twee wandelroutes, langs 
tien cultureel historische plekken in 
Sint-Oedenrode: Smederijmuseum 
van de Kamp, de Paulusgasthuisjes, 

het oorspronkelijke kasteel Dom-
melrode (het oude gedeelte van 
het huidige gemeentehuis), kasteel 
Henkenshage,  de Martinuskerk,  
de Openbare Bibliotheek,  de oever 
van de Dommel nabij de Hambrug,  
de stoom-zuivelfabriek Sint-Oda,  
het heemhuis “De Oude Vrijheid” 
en de Knoptoren.  

Vrijwilligers en betrokken instan-
ties.
 Inmiddels is het project volwas-
sen geworden. Er is een enthousi-
aste stuurgroep geformeerd onder 
competente en bezielende leiding 
van André van de Warenburg. 
Het Gilde, Seniorenorkest Dom-
melvolk, Ahrend, de Heemkunde 
Kring en de E.R.H.V.,  zijn actief 
betrokken bij dit project.
Afgelopen woensdagavond  9 mei 
is het project van dit jaar afgeslo-
ten met een geslaagde en gezellige 
avond.

Een woord van dank
Tijdens deze bijeenkomst is af-
scheid genomen van Wim van 
Rooij, die figureerde als koster 
Brock bij de Martinuskerk en Henk 
Prins, alias baron van Coehoorn. 
Namens alle direct betrokkenen 
en zeker die van het eerste uur, 
namens alle vrijwilligers en niet te 
vergeten de basisschoolkinderen 
die de afgelopen jaren hebben ge-
noten en de komende jaren nog 
zullen genieten van het project, 
zijn beide heren uitvoerig bedankt 
voor hun inzet en op gepaste wijze 
gefêteerd.  

Het zou mooi zijn als nog één har-
tenwens van Henk Prins betreffen-
de dit project in de nabije toekomst 
gerealiseerd zou kunnen worden. 
Zijn vurige wens is: dat de kinde-
ren gedurende de twee dagen in 
het jaar dat het project loopt ook 
kasteel Henkenshage van binnen 
mogen en kunnen bezichtigen. 

Koster A.C. Brock.

Baron van Coehoorn (Henk Prins) en zijn dochter Freule 
de Girard de Mielet-van Coehoorn (Sakia van den Berg)

Een ‘coole’ spreekbeurt over Dakar rally

“Ik vond je spreekbeurt super 
cool”, complimenteerde een klas-
genootje Bryan van der Velden. 
Hij legde zijn klasgenootjes van 
groep 4b van BS Eerschot , vorige 
week donderdag, alles uit over Da-
kar. Speciaal voor de gelegenheid 
stonden er daarom twee grote Da-
kar trucs op het grasveld voor de 
school. Dat was natuurlijk reuze 
interessant.

Bryan was op het idee gekomen 
om zijn spreekbeurt over Dakar 
te doen, omdat zijn neef Patrick 

Bouw aan de rally meedoet. Daar-
om volgt hij Dakar ook altijd en zou 
hij er later het liefste zelf aan mee 
doen. Met wat voor voertuig weet 
hij nog niet. Een auto, een buggy 
of een vrachtwagen? De toekomst 
zal het leren. De Dakar fanaat wist 
zijn klasgenootjes in ieder geval al-
les te vertellen over de Dakar trucs 
die hij voor had laten rijden.  

Zelfs moeilijke vragen als ‘Hoe 
zwaar is een band?’ en ‘Hoe zwaar 
is een vrachtwagen?’ wist hij te 
beantwoorden en dus waren zijn 
klasgenoten lovend over zijn pre-
sentatie. Bryan kreeg een perfecte 
beoordeling, maar mooier nog, 
een hoop blije en dankbare klas-
genoten.

ACTIE IN DE MAAND MEI EN JUNI
KIDS KNIPPEN 

voor €12,50
Alleen op woensdag- en vrijdagmiddag, 

niet in combinatie met andere acties,
leeftijd van 0 t/m 14 jaar!

Wilt u op een tijdstip dat u het uitkomt? 
Maak dan een afspraak, 

echter is er ruimte, dan werken we 
ook zonder afspraak!

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

    Prachtige hangplanten 
in een 27 cm pot

Diverse soorten en kleuren
€9,- waarvan €1,- naar 

kwf kankerfonds gaat.
Ook uw adres voor 
bomen en struiken.

ma t/m vr 10.00 uur tot 19.00 uur
za van 10.00 uur tot 17.00uur

Schoor 3 
06-20438743

www.groenexclusief.nl
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 “Als alles goed is gegaan, is de dankbaarheid enorm”

Uitvaartverzorging Kuis is een familie-
bedrijf pur sang. Al drie generaties lang 
helpt Kuis Rooise families bij het ver-
werken van het verlies van dierbaren. 
Jan Kuis begon de onderneming in 1953, 
daarna nam zoon Piet het over en nu 
zwaait Antwan de scepter. Van de Kerk-
straat naar een modern uitvaartcentrum. 
Kuis maakte een flinke evolutie mee.

Antwan staat aan het roer van het bedrijf. 
Zijn vader is nog regelmatig aanwezig. Sa-
men met het gedreven personeel zullen ze 
volgend jaar het zestig jarig bestaan vieren. 
Een ongekende mijlpaal van een familie-
bedrijf dat trots is op het vak wat ze uit-
oefenen. Piet: “Mijn vader was koster bij 
de Martinuskerk en begon daarnaast een 
begrafenisonderneming. Dat kwam goed 
uit, want als koster moest je zorgen voor 
prentjes, de kist en de rouwkoets. Toen de 
rouwkoets versleten was, schafte hij een 
grote zwarte Ford aan. Daarna ging het 
bedrijf groeien. Op mijn elfde liep ik al mee 
om de kist te dragen. Op 1 juli 1977 heb ik 
de zaak overgenomen. Het vak zit bij ons in 
het bloed. Toen Antwan vijf jaar was, wist 
hij al dat hij het bedrijf over wilde nemen. 

Dat gebeurde in 2006.”

Natuurlijk zijn er mensen die niet begrijpen 
dat iemand een beroep als uitvaartverzor-
ger wil uitoefenen. Je bent dan immers bij-
na altijd in de buurt van intens verdrietige 
personen. Toch vergeten ze volgens Ant-
wan een belangrijk aspect: dankbaarheid. 
“We doen ontzettend dankbaar werk”, 
verdedigt Antwan zijn vak. “We regelen al-
les om een afscheid waardig te maken. Het 

valt niet altijd mee, want we komen im-
mers op het vervelendste moment iemands 
leven binnen. Namelijk het moment dat ze 
een dierbare verloren hebben. Ze hebben 
veel vragen, maar we nemen altijd rustig 
de tijd om de wensen te bespreken. We ne-
men veel zorgen uit handen. Als alles dan 
goed is gegaan, dan is de dankbaarheid 
enorm. Dat is een heel fijn gevoel.” Zitten 
Antwan en zijn personeel er dan nooit eens 

doorheen? Antwan 
vervolgt. “Natuurlijk 
wel. Vooral de dood 
van jonge mensen is 
vaak zeer ingrijpend. 
Gelukkig hebben we 
dan veel steun aan 
elkaar door er over te 
praten.”

In 1996 bouwde Kuis een prachtig nieuw 

rouwcentrum aan de rand van de Dommel. 
Opa Jan maakte het niet meer mee. Hij 
stierf begin jaren negentig. De verhuizing 
van de Kerkstraat naar het nieuwe complex 
was een grote stap in de geschiedenis van 
uitvaartverzorging Kuis. Vanaf dat moment 
hadden ze de mogelijkheid om zelf overle-
denen op te baren. Alles was beschikbaar 
onder één dak, zoals het vervaardigen van 
kaarten en bidprentjes. In 2001 kwam daar 

ook het rouwcentrum Wolfswinkel in Son 
en Breugel bij. Dat is in de handen van Kuis 
in de vorm van een Stichting. Tevens ver-
zorgen ze daar de begraafplaats. 

Begraven wordt nog steeds ontzettend 
veel gedaan, maar cremeren is nog steeds  
in opkomst. Volgens Piet werd in 2010 nog 
57% gecremeerd, terwijl afgelopen jaar 
60% zich heeft laten cremeren. Antwan: 
“Je ziet wel een kleine verschuiving ja. Ik 
verwacht dat de generatie van nu straks 
meer zal kiezen voor crematie.” Dat is niet 
de enige verandering die de begrafenison-

dernemer meemaakt. “Jaren geleden was 
er geen discussie over een kist. Dat was al-
tijd redelijk standaard. Nu hebben mensen 
vaak op internet gezien wat ze willen. Er is 
tegenwoordig enorm veel keus. Dat geldt 
ook voor de bidprentjes en de kaarten. 
We zorgen ervoor dat we met de tijd mee 
gaan. Dat is belangrijk”, aldus Antwan.

Via de BGNU heeft Kuis een paar jaar ge-
leden een vooraanstaand keurmerk gekre-
gen. Via deze branchevereniging komt de 
uitvaartonderneming uit Rooi al jaren in 
contact met een aantal andere familiebe-
drijven in de sector. Piet: “Zij vinden juist 
de familiebedrijven erg belangrijk. Dat is 
ook terecht, want wij zijn toch veel per-
soonlijker dan zo’n enorme landelijke be-
grafenisondernemer?”

“WE zORGEN ERVOOR DAT WE MET DE 
TiJD MEEGAAN. DAT iS BELANGRiJK”

3 generaties Kuis

“ ’t Laatste afscheid tot in de puntjes verzorgd “
Al vele jaren is Uitvaartverzorging A. Kuis gespecialiseerd in het verzorgen van het laatste afscheid.
Ervaren uitvaartverzorg(st)ers zorgen ervoor dat het laatste afscheid op een respectvolle wijze wordt gere-
geld en verzorgd, in goed overleg met nabestaanden en altijd met oog voor detail.

Voorwoord
In ons haastige leven staan we zelden stil 
bij de dood.
Toch is het raadzaam dat wel te doen. 

Uitvaartverzorging A. Kuis is gevestigd 
aan Sluisplein 60 in Sint-Oedenrode.
Vanuit deze locatie regelen we uitvaarten 
in Sint-Oedenrode en omgeving. Ook al 
heeft u elders een begrafenis/crematie-
verzekering afgesloten, u kunt altijd een 
beroep op ons doen. Wij zijn altijd bereik-
baar op telefoonnummer 0413 472544 
en staan u steeds persoonlijk te woord.

Persoonlijke aandacht
Elke uitvaart is een persoonlijk afscheid. 
Onze dienstverlening maakt geen onder-
scheid tussen verzekeringsmaatschappij 
of gezindten. 

Wat te doen bij een overlijden
Na een overlijden schakelt u allereerst 
een arts in. Daarna kunt u contact op-
nemen met onze uitvaartverzorging. We 
maken een afspraak voor een eerste ge-
sprek waarin de urgentste zaken worden 
vastgelegd. In de latere gesprekken ko-
men de details rond de uitvaartdienst, 
begrafenis of crematie en de eventuele 
consumpties na de uitvaart ter sprake. 

Thuisopbaring
Een dierbare kan na het overlijden opge-
baard worden in een rouwcentrum maar 
het is ook mogelijk uw dierbare thuis op 
te baren in een kist of op een bed. 

Kinderen
Rouwverwerking bij kinderen vereist spe-
ciale aandacht. 
Om u daarbij te helpen zijn er diverse 
voorleesboekjes en een werkboek waarin 
kinderen kunnen kleuren en plakken.

BEGRAVEN OF CREMEREN

Begraven
Wordt er gekozen voor begraven, dan is 
de begraafplaats erg belangrijk. 
Wij maken gebruik van diverse begraaf-
plaatsen. Voor elke begraafplaats gelden 
andere regels. Ook kunt u bij ons terecht 
voor informatie over gedenkstenen.

Cremeren
Voor een crematieplechtigheid gaan wij 
naar een crematorium in de regio. Veelal 
zal de keuze vallen op Uden, Rosmalen, 
Eindhoven, Vlijmen of Heeze maar u 
kunt ook kiezen voor een crematorium 
elders in Nederland. Na de crematie zijn 
er veel mogelijkheden om de as een be-
stemming te geven. 
Wij informeren u graag over de vele mo-
gelijkheden.

Rouwdrukwerk
U heeft bij ons de keuze uit een uitgebreid 
assortiment rouw- drukwerk. Ook kunt u 
zelf een ontwerp maken. 
De nabestaanden nemen zelf het adresse-
ren van de enveloppen voor hun rekening. 

Rouw- en volgauto
Wij beschikken over eigen rouwauto’s. 
Voor volgauto’s kunnen wij zorgen. Wilt 
u echter gebruik maken van een ander 
rouwvervoer middel dan kunnen wij dat 
ook voor u verzorgen. (Denk bijvoor-
beeld aan een rouwkoets, uitvaartbus of 
motor met zijspan.)

Bloemen
Wij hebben contacten met bloemisten. 
Voor de bestelling en levering kunnen wij 
zorgen.

Afscheidsdienst
De afscheidsdienst wordt samen met de fa-
milie en pastoor, pastor, dominee of spre-
ker van een andere gezindte besproken. 

De kist
Gaat uw voorkeur uit naar een standaard 
kist of naar een bijzonder model? Wij 
bieden u een zeer ruime keuze, alles is 
bespreekbaar.

Rouwcentrum
We beschikken over twee rouwcentra. 
Hier kunt u op een rustige, persoonlijke 
manier afscheid nemen van uw dierbare. 
Beide rouwcentra beschikken over vele 
faciliteiten. Tevens is er de mogelijkheid 
tot het houden van een afscheidsdienst 
en/of een condoleance na de uitvaart. 
U kunt hierbij denken aan een kopje kof-
fie en een broodje. Ook hierin zijn er vele 
mogelijkheden.

Condoleance aan huis
De verzorging van de condoleance aan 
huis kan ook compleet door ons verzorgd 
worden. Wij bieden die gelegenheid door 
op zeer gepaste wijze snel op uw aan-
vraag te kunnen reageren. Wij verzorgen 
desgewenst de catering, het personeel, 
het meubilair en de eventuele tenten-
bouw.

Rouwcentrum Kuis is gevestigd aan Sluis-
plein 58 te Sint-Oedenrode.

Uitvaartcentrum en Begraafplaats Wolfs-
winkel is gevestigd aan 
Planetenlaan 1b 
te Son en Breugel.

U bepaalt uw eigen uitvaart
Door vooraf een aantal zaken vast te leg-
gen kunt u uw nabestaanden veel zorgen 
uit handen nemen. Wij hebben daarvoor 
het boekje ‘Uw laatste wensen …’, hierin 
kunt u uw eigen wensen vastleggen (dit 
is geen testament).Voor een testament 
kunt u terecht bij een notaris.

Informatie
Wij hopen dat we u hiermee voldoende 
informatie hebben gegeven over een af-
scheid. 
Als u nog vragen heeft kunt u altijd bij 
ons terecht, wij zijn u graag van dienst. 
Bel gerust 0413 472544.

Vriendelijke groet,
Antwan Kuis
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Afscheid....

Persoonlijke invulling van 
afscheidsbloemen gebaseerd op 

de wensen van u en de overledene:
   

 -  de lievelingsbloemen en kleuren
-  hobby’s of werk

Indien er behoefte aan is, bezoeken 
wij u thuis voor persoonlijk advies.

 
Voor ieder budget een mooi, 

passend bloemstuk.

Boskantseweg 59 | 5492BV Sint-Oedenrode | 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Natuursteenbedrijf 
Stassar B.V.
Lage dijk 2
5705 BZ HELMOND

Tel.  0492 - 52 37 82
Fax. 0492 - 52 20 57 
Info@stassarbv.nl
www.stassarbv.nl

Gespecialiseerd in 
klassieke en eigentijdse 
grafmonumenten. Grote 

keus in modellen en 
materialen. We helpen 
u graag met uw eigen 

ontwerp of idee.

De zon scheen, 
de vogels vlogen, 

de bloemen bloeiden 
en toen werd alles stil.

Er is niets dat
voorgoed verdwijnt,

als men 
de herinnering 

bewaart

Moge de steun van je 
vrienden je troost bieden.
En goede herinneringen 
het verlies verzachten 
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meer dan 

100 jaar
vakmanschap 

& traditie

Mooi
Maatwerk
 Maatwerk naar

         persoonlijke
       wens

Kanaaldijk Noord 113  5642 JA Eindhoven
040 281 35 69  www.kluijtmansnatuursteen.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
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dan 1000 woorden

Wij staan voor 
u klaar met vakkundig advies

Pieter Christiaanstraat 17       5491 JN Sint-Oedenrode       0413-473201
www.bloembinderijdekeizerskroon.nl

Meer dan 100 verschillende condoleance kaarten

 Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode

De tijd gaat voort alleen in gedachten kun je terug



Woensdag 16 mei 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 19

VRIJDAG 18 MEI

Golden Oldies
(avond in café met DJ)

DINSDAG 22 MEI

Tuesday 
Night Fever
met DJ Kevin 

Alle dagen gratis entree

ZATERDAG 19 MEI zaal:

Hollandse Hitparty
vanaf 21.00 uur met optreden van 

Eddy Walsh (hits als "Zijn het je 
ogen" en "Heerlijk naar m’n zin")

ZONDAG 20 MEI zaal:

TOP 40 - AVOND
vanaf 19.00 uur met optreden 

Zanger Arjon 
("Ik hou van alle vrouwen" en "Zakka Zakka")

MAANDAG 21 MEI

BOOGIE WOOGIE 
Avond met muziek uit de jaren 80-90

KERMIS ZIJTAART 2012

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

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

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Showroom UwVeranda 
Europalaan 81 5481 JD, Schijndel Tel: 073 - 7515070

uw specialist op het gebied van veranda’ s en tuinhuizen...

Openingstijden: 
Iedere vrijdag: 

van 17.30 tot 20.30 uur.
 Iedere zaterdag: 

van 09.30 tot 16.00 uur. 
ma t/m do op afspraak

a.s. vrijdag 18 mei geopend

Profiteer van speciale aanbiedingen

11:00 uur tot 16:00 uur

Switch Fashion & Lifestyle geeft show in Eindhoven
Switch Fashion & Lifestyle geeft 
op woensdag 16 mei een sensa-
tionele modeshow in Danscafé 
Playerz  aan het Stratumseind 81 

in Eindhoven. De show begint om 
20 uur. De laatste kaarten kosten 
slechts €5,- p.p. Het betreft een 
modeshow en een Cocktail show. 

Er worden tevens goodiebags  uit-
gedeeld en er vindt een dansoptre-
den plaats. Alles onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Odendael krijgt gloednieuwe taxibus

Stichting Vrienden van Odendael 
heeft zorgcentrum Odendael een 
gloednieuwe taxibus geschonken 
om zo voor de Rooise senioren 
een wereld te openen. De bus 
biedt plaats aan negen personen, 
namelijk zes stoelen en drie rol-
stoelplekken. Afgelopen vrijdag-
middag vond de officiële overhan-

diging plaats. Er werd direct een 
ritje gemaakt, met passagiers!

Enkele bewoners van Odendael 
stonden al te popelen om in de bus 
plaats te nemen. Toen Jan van Vlok-
hoven de nieuwe trots parkeerde, 
duurde het niet lang voor de eer-
ste mensen de bus inklommen. Al 

snel bleek hoe ruim en toegankelijk 
het voertuig is. “De toon is gezet”, 
lacht Wil van de Laar, directrice van 
Odendael. “Op deze manier maken 
we veel mensen blij. Nu hebben we 
de mogelijkheid om ritjes te maken 
naar bijvoorbeeld de Sint-Jan in Den 
Bosch. Taxi’s zijn erg duur, dus dit is 
een goede oplossing. Ook voor de 
woongroep is dit ideaal. Die men-
sen komen niet vaak buiten. Nu 
kunnen ze er een keer met deze bus 
op uit. Daarom zijn we het hele be-
stuur van Vrienden van Odendael 
ontzettend dankbaar.”

De taxibus zal worden bestuurd 
door enkele vrijwilligers die zich al 
hebben aangemeld. De eerste reac-
ties van de bewoners zijn zeer posi-
tief. Als straks blijkt dat veel mensen 
van het vervoer gebruik willen ma-
ken, dan zullen er schema’s worden 
gemaakt om alles in goede banen te 
leiden. Afgelopen donderdag werd 
de bus al informeel gebruikt. Hij 
werd toen volgeladen met etens-
pakketten om het Eetpunt in Bos-
kant te bevoorraden. Iedere vrijdag 
zal de bus daarvoor worden ingezet. 

17 juni: Jubileumeditie ‘Zijtaart Biedt Meer!’
Zijtaart Biedt Meer krijgt een zil-
veren randje op zondag 17 juni! 
Tijdens Vaderdag pakt Zijtaart na-
melijk voor de 25e keer flink uit. 
Dat betekent een extra feestelijke 
editie in het centrum dat weer 
uit zijn voegen zal barsten. Met 
op elke straathoek volop vertier, 
muziek, eten en drinken, verras-
sende verkoopkramen, aansteke-
lijke gezelligheid en diverse gratis 
kinderattracties, zoals een bun-
geejump en een zweefmolen. Het 
zijn slechts enkele van de vele in-
grediënten van onze oergezellige 
familiebraderie. 

Het programma op Vaderdag 17 
juni ziet er als volgt uit: 
Openluchtmis: 09:30 uur
Braderie: 10:00 tot 17:00 uur
Vertrek oldtimerrit: 10:45 uur

Zijtaartse Oldtimer Vrienden

Zijtaart Biedt Meer is als vanouds het 
podium voor schitterende gemotori-
seerde klassiekers. Zo hebben de ver-
trouwde Zijtaartse Oldtimer Vrien-
den een oldtimerrit uitgestippeld. 
Ook oldtimerbrommers en Solexen 
sluiten aan onder de vlag van Zijtaart 
Bromt Meer. Hier kunnen zowel le-
den als niet-leden van bromfietsclub 
De Bromvliegers aan deelnemen. 
Alle voertuigen worden als vanouds 
ingezegend door pater van Delden 
voor een behouden vaart. Naast de 
oldtimerrit zal de Klassieke Land-
bouw Werktuigen Vereniging (KLW) 
een speciale tocht houden met een 
groot aantal klassieke tractoren.

Muzikaal plein, openluchtmis en 
loterij 
Van de vertrouwde oldtimers gaan 
we naar het muzikale plein voor 
Maickels Music show ‘Sterren 
Stralen’. Hier kunt u genieten van 

optredens van onder meer José 
Sep, Danny & Angelique, Leen Zijl-
mans, Gino Graus en Eddy Walsh 
die het pleinspektakel zal afsluiten. 
Deze aanstormende artiest brengt 
de dag naar een hoogtepunt met 
bekende nummers als ‘Zijn het je 
ogen’ en ‘Heerlijk naar mijn zin’. 
Uiteraard kunt u ook weer rekenen 
op de traditionele openluchtmis bij 
de Nieuwe Mariakapel en de lote-
rij die rond 17.30 uur plaatsvindt 
tijdens deze zilveren editie van Zij-
taart Biedt Meer. 
Kortom: het wordt weer een fami-
liedag die je zeker niet mag missen. 
Dus noteer in je agenda; Vaderdag 
17 juni Tot dan! 

Kinderen tot 12 jaar krijgen gratis 
toegang tot Zijtaart Biedt Meer. 
Bovendien kunt u kosteloos parke-
ren nabij het centrum.

Met name de Nijnselseweg, 
Liempdseweg en Ollandseweg ver-
tonen op sommige plekken flinke 
gaten, die er met het vele verkeer 
niet beter op worden.
Op vragen van Rien Verhagen (CDA) 
in de voorbereidingscommissie don-
derdagavond legde portefeuillehou-
der René Dekkers uit dat er te wei-
nig geld in het wegenfonds zit. De 
gemeenteraad besloot namelijk om 
een fors bedrag daaruit te besteden 
aan de herstructurering van de Wei-
evenseweg. “Voor groot onderhoud 

van het asfalt is nu geen geld meer. 
We bekijken nu hoe we dit op kun-
nen lossen zonder dat het teveel 
kost. Het moet wel een degelijke op-

lossing zijn, anders komt u over een 
half jaar met commentaar waarom er 
zo’n prutswerk geleverd is.”   

Vervolg voorpagina

Rooise wegen
B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337    
DE NIEUWSTE TREND DE NIEUWSTE TREND 
OP TELECOM GEBIED

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak
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Weer twee nieuwe woorden? Nee, integendeel, dit zijn namelijk oude 
woorden. Gruitrecht stamt uit de vroege middeleeuwen. Gruit, ook wel 
gruut of koyt genoemd, is een kruidenmengsel dat men vroeger toe-
voegde aan het bier om het meer smaak te geven en om de houdbaar-
heid te verlengen. Landheren en heren van adel zagen hier wel brood in 
en voor de gebruikte kruiden moest een belasting betaald worden. Zo 
werd het gruitrecht geboren. 

Na verloop van tijd werden ook de eigenschappen van hop ontdekt en 
de hop bieren waren een feit. Ook over het gebruik van hop moest een 
belasting worden betaald en zo ontstond dus ook de hoptaks. Eigenlijk 
zijn deze twee vormen van belasting de voorlopers op ons huidige accijns 
systeem. Bij accijns betaalt men namelijk ook niet voor het percentage al-
cohol wat er in het bier zit, maar voor het extract gehalte van het bier. Dit 
is het gehalte van opgeloste stoffen die voor de vergisting in het brouwsel 
zitten (ook wel stamwort genoemd) plus het gehalte van de stoffen die na 
de gisting aan het bier zijn toegevoegd. Dit noemen we percenten Plato. 

Voor het saai begint te worden, zal ik even ingrijpen. Het komt er dus 
gewoon op neer dat belastingen in het leven zijn geroepen om de schat-
kist te vullen. Gruitrecht en hoptaks voor de schatkist van de vroegere 
plaatselijke adel en het de accijns zoals we die nu kennen om de schatkist 
van de staat der Nederlanden te vullen. En dat schijnt hard nodig te zijn 
want anders verliezen we onze triple A status. Eigenlijk wel een mooie 
naam voor een nieuw biertje. Triple A bier, een biertje wat qua smaak heel 
zwaar aan doet, maar uiteindelijk zit er gewoon nog geen procentje in.

Na het mislukken van het Catshuis overleg had ik nog hoop dat ze deze 
goede bron van inkomen nog eventjes met rust zouden laten, maar he-
laas. In de nieuwe bezuinigingen is een verhoging van de accijnzen opge-
nomen en ook de btw gaat omhoog. Een flesje bier zal dus per oktober 
aanzienlijk stijgen in prijs. De verhogingen van de accijnzen en btw zijn 
hier niet alleen de oorzaak van, want ook de brouwerijen verhogen in 
deze crisistijd ook nog eens hun prijzen. Kartelvorming is tegenwoordig 
uitgesloten want daar heeft nikkelen Nely voor gezorgd, maar het is dan 
toch sterk dat de grote brouwerijen in Nederland in een paar maanden tijd 
allemaal hun prijzen hebben verhoogd.

Deze verhogingen zullen dus ook te merken zijn in de horeca en naar ver-
wachting zal er door de supermarkten minder heftig gestunt worden met 
bier. Afwachten is of de Nederlandse bevolking nu minder gaat drinken, 
als dit het geval is dan hebben al deze verhogingen helaas geen nut. En 
als dit niet het geval is zijn we in een mum van tijd uit de recessie.

Met vriendelijke biergroet, Adriaen Brouwer
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Gruitrecht en hoptaks

Teveel gespaard? Geen zorgtoeslag!
De bezuinigingsepidemie is door-
gedrongen tot de inkomensafhan-
kelijke regelingen. Voortaan kent 
de zorgtoeslag – de meest popu-
laire van de vier toeslagen – een 
zogenaamde vermogenstoets.

De vermogenstoets zorgt ervoor 
dat vermogende huishoudens vanaf 
2013 niet langer in aanmerking ko-
men voor de zorgtoeslag. Hoewel 
het wetsvoorstel sympathiek oogt, 
kent het wel enige haken en ogen. 
Wat te denken van een pensioen-
gerechtigde die in een verzorgings-

tehuis wordt opgenomen en haar 
oude huis niet verkocht krijgt? In 
deze situatie heeft mevrouw geen 
recht meer op de zorgtoeslag van 
€ 832 per jaar. Voor partners is het 
gemis aan toeslag dubbel zo hoog.

Het (inmiddels demissionaire) ka-
binet is van mening dat mensen 
met een vermogen van meer dan 
€ 80.000 (na toepassing van de 
geldende heffingskortingen) geen 
inkomensondersteuning meer no-
dig hebben. Die grens geldt zowel 
voor alleenstaanden als voor part-

ners. Zorg er dus voor dat uw ver-
mogen (banktegoeden, aandelen, 
vruchtgebruik/bloot eigendom, 
overig onroerend goed) onder de 
grens komt! Dat kan onder andere  
via de zogenaamde schenkingen 
op papier waarmee u ook nog eens 
toekomstige erfbelasting bespaart.

Wilt u voorkomen dat u uw recht 
op zorgtoeslag verliest? Neem 
contact op met Van de Ven Ac-
countants | Adviseurs, te bereiken 
via 0413 – 49 11 11 of via e-mail: 
info@vdven.nl.

advertorial

Juf Maria werkt aan kwaliteit onderwijs in India 

Maria Bolink-van Montfort, uit 
Sint-Oedenrode, gaat naar In-
dia. Samen met docenten in India 
werkt Maria Bolink-van Montfort, 
leerkracht op basisschool Roald 
Dahl in Sint-Michielsgestel aan 
oplossingen die onderwijskwa-
liteit in het land kan verbeteren. 
Elf mensen uit het onderwijs doen 
mee aan dit uitwisselingspro-
gramma Werelddocent, een initia-
tief van ontwikkelingsorganisatie 
Edukans.

“Negen jaar geleden kwam ik 
voor het eerst in aanraking met 
Edukans”, begint Maria. Actie 
Schoenmaatjes, toen nog Operatie 
Schoenendoos, is een actie die ik 
een warm hart toedraag. Kinde-
ren vullen een mooi versierde doos 
met schoolspulletjes en cadeautjes 
voor een kind in een land in ont-
wikkeling. Een cadeautje van kind 
tot kind. Ik heb, samen met ande-
ren, veel dozen gevuld, aangevuld 

en gecontroleerd. Elk jaar is het 
een flinke klus om alle mooi ver-
sierde dozen op tijd in te leveren in 
Eindhoven. Een actie die veel ener-
gie kost en nog veel méér energie 
geeft.

Nu mag ik als leerkracht, gedu-
rende twee weken, naar één van 
de gebieden waar Edukans actief 
is. Kennis en ervaring delen met de 
leerkrachten uit India. Dit is voor 
mij een wens die vervuld wordt. 
De voorbereiding van het uitwis-
selingsprogramma is begonnen. 
Ervaringen die ik opdoe in India zal 
ik na terugkomst toepassen in de 
eigen klas en delen met collega’s.”
 
In India zitten de klassen op het 
platteland overvol. Alle kinderen 
- ongeacht niveau - krijgen op 
dezelfde manier les. Samen met 
de Indiase leerkrachten gaat Ma-
ria Bolink bekijken hoe ze dit pro-
bleem kunnen oplossen, vrijwel 

zonder financiële middelen. De 
gelijkwaardigheid staat bij Wereld-
docent centraal. Het is niet dat 
westerse docenten eens haarfijn 
aan arme mensen gaan uitleggen 
hoe ze les moeten geven. Onder-
wijsinnovatie is effectief wanneer 
docenten een echte dialoog aan-
gaan met elkaar over de wereld-
wijde overeenkomsten in het on-
derwijs. Iedereen heeft te maken 
met bijvoorbeeld de motivatie van 
docenten, activerende werkvor-
men en de medezeggenschap in 
het onderwijs. 

Nieuwe energie
Ook het werk in Nederland wordt 
door deze reis verrijkt. De afgelo-
pen drie jaar reisden meer dan 140  
Nederlandse docenten naar India, 
Kenia, Burundi, Oeganda, Ethio-
pië en Malawi. Allen geven aan na 
terugkomst met nieuwe energie in 
Nederland voor de klas te staan, 
innovatiever en creatiever te zijn. 
“Het programma Werelddocent 
zorgt niet alleen voor een kwali-
teitsimpuls in ontwikkelingslan-
den. Het zorgt ook nog eens voor 
competentere docenten in Neder-
land”, aldus Frits Kruiswijk, verant-
woordelijk voor dit programma bij 
Edukans. 

Duurzame ontwikkeling
2012 is het vierde Werelddocent 
jaar. Maria Bolink werkt als wereld-
docent 2012 mee aan de doelen 
van het ontwikkelde onderwijs-
programma. Dit jaar vertrekken 
de werelddocenten naar vijf ver-
schillende landen. In deze landen 
wordt verder gebouwd aan het 
duurzame meerjarenprogramma 
voor beter onderwijs in ontwikke-
lingslanden.  

Aan de actie was ook een loterij gekoppeld. Notaris Grimbel-du-Bois verrichtte 
de trekking samen met Elisabeth Schreuder, medewerkster notariaat. 

Bouw eerste duurzame Trekkershut (Trek-in) van start

Deze week is de bouw van de 
eerste duurzame Trekkershut van 
Nederland van start gegaan. Deze 
variant op de reeds bestaande 
Trekkershut® zal onder de naam 
‘Trek-in’ eind 2012 op de markt 
komen. Doordat de hut wordt 
gebouwd volgens het cradle to 
cradle-principe springt zij in op de 
stijgende vraag naar betaalbare, 
goede en duurzame overnach-

tingsmogelijkheden in 
de natuur.   

In 2Life-Art uit Sint-Oe-
denrode is een bouwer 
gevonden die het best 
beantwoordt aan het 
duurzame aspect van de 
Trek-in. De hut wordt 
gebouwd met sloophout 
en waar mogelijk worden 
ook  andere duurzame 
materialen gebruikt. Al 
het sloophout voor de hut 
komt uit projecten van  A. 
van Liempd Sloopbedrij-
ven, een bedrijf dat het 
cradle to cradle-principe 
in de genen heeft. Het 

voordeel van de Trek-in is de hoge 
kwaliteit door prefabricage, alsook 
de daardoor langere technische 
levensduur en het feit dat de hut 
weinig onderhoud vraagt. Van-
wege de zeer goede isolatie zal de 
hut bovendien ook gemakkelijk in 
de winter te verhuren zijn. 

Het is de bedoeling dat de Trek-in 
wordt opgenomen in het netwerk 

van officiële Trekkershutten van 
STN. Dit betekent dat ze vanaf 
volgend jaar voornamelijk op cam-
pings, jachthavens en Natuurkam-
peerterreinen te vinden zal zijn, en 
dat ze per nacht te boeken is. De 
doelgroepen zijn zowel fietsers, 
wandelaars en andere rondreizi-
gers, als jonge gezinnen of groe-
pen vrienden die een kort verblijf 
in de natuur wensen. De verblijfs-
duur in een officiële Trekkershut is 
maximaal drie dagen. 

Het prototype van de Trek-in zal 
eind juni of begin juli worden ge-
presenteerd. Vervolgens zal de 
hut geplaatst worden op een Na-
tuurkampeerterrein, waar ze in de 
zomer zal worden uitgetest. Geïn-
teresseerde ondernemers zijn wel-
kom om de hut in die periode te 
komen bekijken. In 2013 moeten 
de eerste boekingen voor de Trek-
in gemaakt kunnen worden door 
het grote publiek. Kijk voor meer 
informatie op www.trek-in.nl of 
blijf op de hoogte via twitter: 
@trek_in. 

advertorial

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

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Prachtige 
lenteboeketten, 

zomergoed 
en accessoires
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De nieuwe collectie van 
2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

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

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

WeBer en oUtdoor CheF.

hemelVaartsdag 
geopend 

Van 10:00 uur tot 17:00 uur

Familie Tops 
wint quiz 
Nummer1auto.nl

Henk en Monique Tops uit Sint-
Oedenrode waren de gelukkige 
winnaars van de NUMMER1AU-
TO quiz. Afgelopen vrijdag 11 mei 
ontvingen ze uit naam van NUM-
MER1AUTO.NL een cheque t.w.v 
€ 150,00 voor het compleet rei-
nigen van hun auto. Aangeboden 
door Carcleaning van Laarhoven 
uit Sint-Oedenrode.

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

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

€ 32.50 

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

La Dolce Vita
De betere Italiaan! 

Groots sportief evenement voor Stichting ALS
Ieder jaar vindt in Schijndel een fietstocht 
plaats waarvan de opbrengst geheel naar de 
stichting ALS gaat. ALS is een ziekte (Amyo-
trofische Lateraal Sclerose) van de zenuw-
cellen die de spieren aansturen. Dit jaar 
heeft een groepje ondernemers samen met 
de familie Goossens het evenement een an-
dere insteek gegeven. De traditionele fiets-
tochten van 25 en 50 km blijven als vanouds 
en zijn weer uitgezet door Rien Goossens. 
Naast deze fietstochten zijn er ook drie wan-
delroutes namelijk 5 km, 7,5 km en 15 km.
 
De inschrijvingen van de fietstochten zijn bij 
de QooQstudio en de inschrijvingen voor de 
wandelroutes bij RAMM Wellness en Life-
style, beide in de Ambachtstraat. Brunhilde 
van de Linden organiseert een Keeztoernooi. 
U kunt zich voor dit toernooi nu al inschrij-
ven op info@als-schijndel.nl . Voor deelname 
aan het toernooi wordt een bijdrage van € 5 

gevraagd. Bij slecht weer is er een aangepast 
binnenprogramma zie www.als-schijndel.nl

Onder leiding van “Veilingmeester” Theo 
van Eeuwijk zal een veiling en een loterij 
worden gehouden. Verschillende winkeliers, 
ondernemers en particulieren uit Schijndel 
en omgeving hebben hun waren en dien-
sten die zeker de moeite waard zijn, hiervoor 
aangeboden. Voor een goed overzicht kunt 
u een kijkje nemen op www.als-schijndel.nl.
Doet u ook mee? Laten we dit jaar vanuit 
Schijndel en Sint Oedenrode gezamenlijk 
zoveel mogelijk geld inzamelen voor deze 
vreselijke ziekte waar nog heel veel onder-
zoek voor nodig is. Kunt u echt niet mee 
doen 20mei aan één van de activiteiten die 
plaatsvinden, dan mag u natuurlijk ook op 
giro        100.000 een donatie doen voor deze 
stichting. Graag tot ziens op 20 mei. U kunt 
inschrijven van 10.00 tot 12.00u.  

Voorspeelmiddag Harmonie Nijnsel
Aanstaande zondag, 20 mei, houdt 
Harmonie Nijnsel voor de tweede 
keer dit jaar haar voorspeelmid-
dag. Deze wordt gehouden in de 
Beckart in Nijnsel en vangt aan om 
13.00 uur. Tijdens de voorspeel-
middag laten veelal de jeugdleden 
van de harmonie hun vorderingen 
horen, voor een jury. 

Harmonie Nijnsel vindt het belang-
rijk om veel jeugdigen op te leiden 
via de muziekschool. Een gedegen 

muziekopleiding is daarbij cruciaal 
voor het ontwikkelen van de muzi-
kale talenten.

Een aantal van de leden die deelne-
men hebben op redelijk korte termijn 
hun muziekexamen voor de deur 
staan, voor hen is deelname aan de 
voorspeelmiddag een mooie oefe-
ning voor het muziekexamen. Ieder-
een die wil komen luisteren is van 
harte welkom. Graag tot zondag.

Eerste Unimog weekend in Olland

Het  weekend van 11-12 en 13 
mei was het dan zover. Franske 
Bergman hield het eerste Unimog 
(klein vrachtwagentje) weekend in 
Olland. Uniek omdat de ruim 30 
liefhebbers, die elkaar treffen tij-

dens dit weekend, afkomstig zijn 
uit heel Nederland en België. Op 
zaterdag hielden ze samen een 
toertocht, waarbij ze ook door het 
centrum van Rooi reden.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Grote 
beurt

NU 199,95
All-in

We hebben een garantiebasisprijs 
voor deze complete inspectiebeurt 
ontwikkeld en bieden u deze aan voor 
199,95 all-in voor alle merken op 
basis van 10W40 olie (max. 4ltr.). 

APK
       BENZINE
 24,95 All-in

ROETMETING 
 10,00 All-in

NU

Airco

 VOOR

Verversen van het koudemid-
del van uw aircosysteem.
Voor alle merken 
van   119,- 

79,95
All-in

Banden

NU 99,95 p/s
All-in

Continental 
Premium Contact2  
205-55-16 91V

inclusief monteren, 
balanceren, 
ventielen en 
verwijderings-
bijdrage.

Kleine 
beurt

NU

Een kleine onderhoudsbeurt met 10W40 
olie (max. 4 ltr.) inclusief gratis airco
inspectie. Een complete servicebeurt 
voor alle merken.

99,95
All-in

Rem 
vloeistof

NU

Voorkom extra onderhouds-
kosten en laat tijdig de 
remvloeistof verversen.
Een veilige gedachte.

44,95
All-in

Het meest vergeten 
onderhoud.
Ook de airco heeft onderhoud nodig. 
Laat uw airco gratis controleren. 
Want voorkomen is beter dan genezen!

Gratis
airco-check

Voordelen
van MerkService 

op een rij:
• Altijd duidelijke prijsopgave vooraf
•   Onderhoud volgens fabrieksvoorschrift
• Ervaren en goed opgeleide monteurs
•  Moderne apparatuur om electronica-

problemen op te lossen
• Tot 25% goedkoper dan een dealer
• Alle merken, echte service!

Gratis
Korte vakantiecheck op de vitale 
onderdelen van uw auto. Inclusief 
controle remvloeistof en remblokken, 
accumeting en controle vloeistoffen.

vakantie
check

Rem
blokken
Kwaliteitsmerk Bosch, 
inclusief fabrieksgarantie.

VANAF69,95
All-in

Airco
fris

Reiniging van de luchtkana-
len van uw airco voorkomt 
bacteriën en helpt tegen nare 
luchtjes in de auto.

NU 29,95
All-in

VANAF 49,95

Bougies
vervangen

Optimale ontsteking.

All-in

MerkService Voordeeltjes
Aanbiedingen geldig tot 31 mei 2012

 St. Oedenrode: Schijndelseweg 17a, (achter tankstation Esso) Telefoon 0413 420 458 
•  Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur  •  info@merkservice.nl   •  www.merkservice.nl
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Team 295: Geen moment van opgeven

“We leveren straks met z’n allen een topprestatie”
Het aftellen is begonnen. Van  26 
tot 28 mei is het zover. Dan loopt 
team 295 ‘Geen moment van op-
geven’ mee met de Roparun: De 
520 km lange estafetteloop van 
Parijs naar Rotterdam. DeMooi-
RooiKrant sprak met verschillende 
leden van het team. Dit keer wordt 
een stukje achtergrond toegelicht 
door de twee gezusters Inge en 
Marjon Minneboo. Beiden zijn lid 
van de commissies ‘Vervoer’ en 
‘Basiskamp’. Maar dat is nog niet 
alles. Inge is daarnaast één van 
de fietsers en fungeert ook nog 
als bestuurslid. Marjon is tevens 
Team Captain/Road manager.

Door: Ria Balk

De organisatie
Beide dames hebben daarmee heel 
wat hooi op de vork genomen. Dat 
het echter zóveel tijd zou kosten, 
hadden ze van tevoren niet beseft. 
“Dat moet je toch een keer erva-
ren”, vertelt Marjon: “Het zou zo 
een fulltime baan kunnen zijn. In 
het begin dachten we: ‘Oh waar 
moeten we beginnen’, maar in-
middels is het heel concreet. We 
praten nu in tijdschema’s en spe-
cifieke taken.  We moeten alles in 
de planning helder krijgen. Vra-
gen als ‘Hoe laat ben je op welke 
plek’, ‘hoe lang duurt een pauze’ 
en ‘wat moet er in die tijd alle-
maal gebeuren’ worden in detail 
uitgewerkt. Alles moet zo efficiënt 
mogelijk gaan. We leveren straks 
met z’n allen een topprestatie.” In 
April hebben ze een stuk geoefend 
van  de echte route. Een run van 
206 km vanaf Lennik (België) naar 
Rotterdam. Ook het basiskamp 

draaide toen  voor het eerst volle-
dig mee. Dat was een goede test 
om de puntjes op de ‘i’ te zetten. 
Inge: “Een goede indeling blijkt erg 
belangrijk. We hadden de hele bus 
volgestouwd, maar toen ging de 
deur open en kwam alles ons te-
gemoet. Er gaan vier bussen mee. 
Twee bussen voor het wisselen van 
de lopers en twee met spullen voor 
het basiskamp. Er moeten natuur-
lijk ontiegelijk veel spullen mee. 
Het is wel handig als je niet eerst de 
hele bus moet uitladen om te vin-
den wat je nodig hebt.  De rustpe-
riodes, als het andere team loopt, 
zijn minimaal. In drie uur moet er 
worden gemasseerd, gegeten en 
geslapen. Ze zeggen dat je ge-

middeld maar aan één uur 
slaap toekomt per pauze. 
Ik ben heel benieuwd hoe 
dat straks gaat in het team. 
Iedereen wordt op een gegeven 
moment natuurlijk moe.“ 

Puntjes op de ‘i’
Afgelopen  weekend heeft de com-
missie ‘Vervoer’ de precieze plekken 
bepaald waar de wisselplekken en 
de basiskampen komen. “We gaan 
hebben gezocht naar goede plekken, 
maar ook naar alternatieven”, ver-
volgt Inge: “Er zijn dadelijk zo’n 275 
teams op dezelfde route. Dat bete-
kent 8000 mensen.  Binnen die 520 
km wissel je telkens op dezelfde ma-
nier. Om de 100 km wordt een basis-

kamp opgeslagen. De lopers zijn ver-
deeld in twee teams. Na 50 km wordt 
er gewisseld en wordt het eerste team 
met de bus naar het volgende basis-
kamp gebracht. Zo zijn er in totaal 
vijf kampen.” Het is een hele waslijst 
met zaken die inmiddels geregeld 
zijn, of nog geregeld moet worden. 

De startbewijzen, rugnum-
mers e.d. zijn 
binnen. Inmid-
dels is besloten 
toch niet op 
stroom te ko-
ken maar op gas 
omdat dat snel-
ler is en omdat 
het aggregaat 
nogal veel  her-
rie maakt.  Team 
295 is bijvoor-
beeld nog op zoek 
naar een aantal 
slaapmatten, de 
belettering met 
de logo’s van de 
sponsors moet nog 
worden gemaakt, 
et cetera. Ook het 
draaiboek is nog niet 

volmaakt. De puntjes worden op de 
‘i’ gezet, totdat het moment daar is. 
Vrijdag 25 mei vindt de laatste con-
trole plaats voor het vertrek. Die eer-
ste nacht slapen ze in een hotel. Voor 
het laatst kan er gebruik worden ge-
maakt van een goede douche en toi-
let. En dan maar hopen dat ze goed 
slapen want zaterdag is het ‘op naar 

de start’. 

Het doel
“Ons persoonlijk doel is de finish 
halen”, vertelt Inge. “Maar dat 
gaat wel lukken, dat moet gewoon. 
We hebben nu al het prachtige be-
drag van meer dan € 18000,- ver-
zameld en er komen nog steeds 
donaties binnen. We hadden nooit 
kunnen bedenken dat dat zoveel 
zou worden.” Of het team vol-
gend jaar weer meedoet? Inge: 
“Ik heb altijd gezegd dat dit een 
‘once in a lifetime-ervaring is’, 
maar op dit moment weet ik het 
niet. Marjon: “Het hele gebeuren  
geeft veel energie, maar kost ook 
veel energie. De finish schijnt heel 
verslavend te zijn; je kippenvel te 
bezorgen.” Inge trekt voorlopig de 
conclusie: “Zeg nooit nooit”, maar 
wellicht kunnen we die vraag be-
ter bewaren tot na de finish op 28 
mei. U leest er ongetwijfeld weer 
over in DeMooiRooiKrant. 

ELEKTRISCH FIETSEN

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

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Sinus PA1
De voordelen:

• 12 Ah accu tot 90 km

• 7 versnellingen Shimano Nexus

• LED display

• midden motor

• 25 kg

• vanaf € 1999,-

• 25 kg

• vanaf € 1999,-

22
06

4

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Veghel

www.kunstgebitzorgcentrum.nl

Spoorlaan 21   |   Veghel   |   0413-820270  /  0413-820269

Gespecialiseerd in:

•  Aanmeten en vervaardigen van 
kunstgebitten en klikgebit op implantaten.

• Reparatie klaar terwijl u wacht.

• Ook in het weekend.

• Vergoeding via verzekering.
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“Adhd meestal geen ziekte”, meldde De Telegraaf van 2 weken ge-
leden. Ik las dit bericht met gemengde gevoelens, enerzijds omdat ik 
gesterkt werd in mijn vermoeden dat in deze tijd op elk kind met ook 
maar de geringste gedragsafwijking onmiddellijk een stempeltje wordt 
geplakt als ADHD, Asperger of zelfs autisme –waarmee ouders en 
andere opvoeders zichzelf vaak een excuus verlenen voor hun eigen 
falend functioneren-. Anderzijds voelde ik enige wrevel omdat ik, om 
dezelfde redenen als hiervoor beschreven, mijn eigen warhoofdige en 
drukke karakter de laatste tijd gemakzuchtig  en quasi zelfspottend 
afdeed als lijdend aan een van de genoemde syndromen. “Ja,” zei ik 
dan, “vroeger kregen we gewoon een draai om onze oren, basta!” 
“Ja, maar zonder medicijnen word ik gek van mezelf”,  zei de jonge 
Fokke, die me zodoende weer enige nuance bijbracht. Mijn sociale 
omgeving dacht echter al veel langer te weten dat ook ik in één van 
die hokjes thuishoorde, geen grip krijgend op mijn vaak onvoorspel-
bare optredens.

Het begon ongeveer op mijn achtste, toen de familie mij uitmaakte 
voor zenuwpees, omdat ik altijd met mijn vingers of het bestek aan 
tafel zat te trommelen. Na een korte analyse door de goedmoedige 
huisarts werd mij een dagelijks zenuwdrankje voorgeschreven, zó bit-
ter en smerig, ondanks de lepel suiker, dat ik mij schoppend en om mij 
heen slaand verzette tegen toediening ervan. (Kinderlijk verzet, mits 
genoeg volhardend, kan lonend zijn; die kwelling heeft maar twee we-
ken geduurd. –one flew over the coockoo’s nest-) Het woord “zenuw-
pees” bleef aan me kleven, en ik leerde er af en toe misbruik van te 
maken, dat wel. Tel daarbij op dat ik regelmatig flauwviel, op school, 
in de kerk of in een groot warenhuis bijvoorbeeld, dan snapt u wel 
dat ik een aardig zorgenkindje was. Wat ik me ervan herinnerde was 
dat ik het nooit voelde aankomen, maar dat ik m’n ogen open deed 
en dan in al die over mij heen gebogen gezichten keek en altijd direct 
een zakdoekje met Eau de cologne onder m’n neus kreeg, alsof dát zo 
lekker was. Meestal was er na enkele minuten niks meer aan de hand.

Maar goed, met het drukke brein onder mijn schedel moest ik verder. 
Onvermijdelijk kwam er twintig jaar later iets van kortsluiting die moest 
worden opgelost door een geestelijke reparateur, de psychiater Frits. 
Zou ik de enige zijn die zich zeer ongemakkelijk voelt in de wachtka-
mer van een zielenknijper, zeker als je door een merkwaardig schep-
sel in een kashba-achtig gebouw naar die ruimte wordt geleid? Bij 
het eerste bezoek probeerde hij mij duidelijk te maken dat wij beiden 
lotgenoten waren, dat hij zijn eigen wereld om zich heen verzamelde, 
in ieder geval van mensen die een negatieve lading hadden in een do-
minante positieve omgeving óf andersom en daarmee dus uiteindelijk 
spaak liepen: De danser versus de drummer, de masochist versus de 
sadist, de onderdanige versus de bazige etc. Hij liet me plaatjes kijken 
van vrouwen in diverse gedaantes, blond en brunette of zwart en pro-
beerde bij mij m’n voorkeur te ontlokken. Dat had dan moeten leiden 
tot een uitgesproken keuze van mijn zijde voor de meer dominante 
types, maar op de een of andere manier stelde ik hem teleur in het 
succes van zijn analyse. Tijdens een groepssessie liet Frits  me armpje 
drukken met een roodharige brutale meid met zwart lederen man-
telpakje, om mij ervan te overtuigen dat mijn toenmalige vriendin, 
met wie ik nu 37 jaar getrouwd ben, niet de ware voor mij was. Ook 
aanwezig was een blonde, landelijk bekende vrouwelijke autocoureur, 
die ik ook niet bepaald met een zweepje en hoge kaplaarzen in een 
donkere kelder voor me zag. Dááág, Frits. (wordt vervolgd)
Bij deze geestelijke troosteloosheid hoort een troostrijk recept:

Paté van kippenlevertjes
300 gram kippenlevertjes (liefst biologisch), 250 gram roomboter
1 ui of 2 sjalotten,  1 teen knoflook, takje tijm, blaadje laurier, 50 ml 
cognac
Hak ui of sjalotten en de knoflook fijn en laat zachtjes fruiten in wat 
boter, doe er de tijm en laurier bij. Voeg, als de uien glazig zijn de kip-
penlevertjes toe en laat zachtjes bruin bakken. Maal er zout en peper 
over, en bak tot ze van binnen licht roze zijn, maar niet grijs en ook 
niet rauw. Flambeer met de cognac, laat uitdoven, verwijder tijm en 
laurier en doe de inhoud in een keukenmachine. Laat iets afkoelen. 
Pureer de massa en voeg al draaiend 200 gram boter in blokjes toe. 
Proef af op voldoende zout, de paté wordt gekoeld gegeten. Passeer 
door een fijne zeef en stort in schaaltjes. Smelt 50 gram boter en sluit 
hiermee de paté af.  Zet weg in de koelkast. Eet met vers geroosterd 
stokbrood en kleine zure augurkjes (cornichons). Drink er een Elzasser 
pinot gris of gewürztraminer bij.

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

Mantra (1)

“Alice”-weekend: 2 en 3 juni

Theatergroep Oeck speelt dat 
weekend zowel zaterdag als zon-
dag “Alice in Wonderland” op 

het buitenpodium in Mariëndael: 
Beide dagen ’s middags van 15.30 
uur tot 17.00 uur en ’s avonds van 
19.00 uur tot 20.30 uur. Er zijn op 
die dagen nog andere activiteiten: 
Muziek en Dans, er zijn Work-
shops; er is een High Tea en ook is 

er gelegenheid om te filosoferen. 
Alles in het teken van “Alice.”

Middag- en avondtoegangskaarten
Er zijn toegangskaarten voor het 
middagprogramma (tussen13.00 
uur en 17.00 uur) en voor het 
avondprogramma (tussen 19.00 
uur en 20.30 uur). Voor zowel 
zaterdagmiddag, zaterdagavond, 
zondagmiddag en zondagavond 
zijn de kosten telkens 5 euro voor 
volwassenen en kinderen.

De toegangskaarten zijn te verkrij-
gen bij de VVV, Kerkstraat 20 (ope-
ningtijden: dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur) en bij 
Mariëndael, Laan van Henkensha-
ge 2 (openingstijden: maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 
uur). Verder zijn toegangskaarten 
te bestellen op www.oeck.nl (tot 
een half uur voor aanvang ophalen 
bij de kassa in Mariëndael).

Interessante informatie is te vinden 
op de websites van www.oeck.nl 
en van www.Mariendael.nu 

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Op donderdag 24 mei 2012 
wordt er op Mariëndael gestart met een kennismaking les:

Yoga voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
In deze periode van je leven verandert er veel en ontdek je veel. In jezelf, 
maar ook in de wereld om je heen.  Yoga kan je hierbij helpen.  Samen met 
leeftijdsgenoten leer je jezelf te ontspannen en te focussen op dat wat voor 
jou op dit moment belangrijk is. Dit kan b.v  zijn , school/studie, maar ook het 
maken van andere keuzes in je leven.
De kennismaking les is gratis, hierna volgt er nog een sessie van 4 lessen tot 
aan de zomervakantie. De prijs voor deze jongerensessie bedraagt 8,00 euro 
per les.
De lessen worden gegeven door Peggy Gerits, op de donderdagen 
van 18.15 tot 19.15 uur, de locatie is Cultureel centrum Mariëndael. 
Voor het aanmelden of informatie over de lessen kun je mailen of bellen naar: 

Tel: 0413-4 77 109  M: 06 - 52 21 36 52 E: info@de-bodhiboom.nl 
W: www.de-bodhiboom.nl

Kasteel Henkenshage open tijdens Dag van het Kasteel

Ook dit jaar wordt op Tweede 
Pinksterdag, maandag 28 mei a.s. 

weer de  Dag van het kasteel geor-
ganiseerd. Op ruim 90 locaties in 

het land zullen de poorten van kas-
telen, historische buitenplaatsen 
en kasteeltuinen geopend worden.

Tussen 11.00 en 16.00 uur is de 
poort open van kasteel Henkensha-
ge in Sint-Oedenrode. In het kas-
teel is de unieke verzameling schil-
derijen, documenten, ordetekens, 
de grote stamboom en andere wa-
penschilden en het bijzonder fraaie 
transcript van de adelbrief van de 
adellijke familie de Girard de Mie-
let van Coehoorn ondergebracht. 
Gedurende de openstelling wordt 
vrijwel continu toelichting gegeven 
over de geschiedenis van het kas-
teel, zijn meest kleurrijke bewoners 
en de expositie. Voor meer infor-
matie www.kastelen.nl

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Beroemd in Rooi

Breiende omaatjes, rechtstreeks uit 
het bejaardenhuis; stoere bouwvak-
kers, zo van de straat geplukt; wa-
zige hippies en hippe vrouwen, duis-
tere gothics. Zomaar wat gewone 
mensen die  terecht komen in het Fa-
mous-huis voor de opnames van een 
reality-show. De verwikkelingen zijn  
uit het leven gegrepen. Omkopings-
schandalen, klachten over slechte 
salarissen, verhoudingen waar geen 
verhoudingen horen te zijn  en na-
tuurlijk alles voor de kijkcijfers.

Het laatste stuk van de Jongeren-

groep van 't Roois Theater was dan 
ook een genot om naar te kijken. De 
typetjes waren de spelers op het lijf 
geschreven en heel mooi uitgewerkt, 
de teksten fris en eigentijds, met 
een stevige knipoog van de schrij-
vers: Pauline Verstraten en Emile 
Kalmann, die ook de regie hadden. 
Woordgrapjes waren er volop. De 
hippies kwamen bijvoorbeeld om de 
haverklap met: “Ik zeg maar zoo.... 
dat is korter dan dierentuin.” Zo 
sloom en ze moesten er zelf zo hard 
om lachen dat het echt heel grap-
pig was. Het decor was simpel ge-

houden: een kantoortje, een zithoek 
en natuurlijk een monitor waar alles 
op te zien was. Reality-tv,  dat gaat 
tenslotte over overal camera's! Het 
grote scherm, waarop veel simpele 
maar prachtig bedachte en gemon-
teerde filmpjes van Emile te zien 
waren, vormde een onderdeel van 
het decor. Er zat zelfs reclame in, net 
als in de echte reality-tv. Alleen was 
deze veel leuker.
En wat het allerleukste was: het 
plezier van het samen spelen spat-
te er gewoon van af. En daar gaat 
het om bij amateurtoneel.

De wijze rups uit Alice in Wonderland
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Vanaf slechts €44,10 
onbeperkt per maand.
Waar mag je dan allemaal gebruik van maken?
•  Persoonlijke begeleiding
•  De nieuwste � tness apparatuur met eigen tv
•  25 groepslessen in de week
•  Tennisbanen 
•  Squashbanen
•  Sauna 
•  Stoombad
•  Zonnebank 
•  Cappuccino, kof� e, thee en fris (onbeperkt)
•  DVD uitleen
•  Kinderopvang

Nu ook jeugdlidmaatschappen bij HealthCity 
All Inclusive Sint-Oedenrode!
•  Jeugd van 12 t/m 15 jaar sport al v.a. € 23,55 per 

maand
•  Jeugd van 16 of 17 jaar sport al voor € 38,10 per 

maand

Wij nodigen je graag uit om, geheel vrijblijvend, kennis 
te maken met onze club door middel van de vouchers.

Deze vouchers zijn geldig tot 1-6-2012.

LET OP: deze voucher is bedoeld als kennismaking 
met onze club. Indien je al eerder kennis hebt gemaakt 
en besloten geen lid te worden, kunnen wij je toegang 
tot de club ontzeggen.

We hopen je spoedig welkom te heten op de club!

Team HealthCity Sint Oedenrode
Bremhorst 4, 5491 LR Sint-oedenrode
T:  0413 477 250
E:  � tness.sintoedenrode@healthcity.nl
W:  www.healthcity.nl

HealthCity biedt meer dan alleen fitness!
HealthCity biedt niet alleen een breed assortiment aan faciliteiten, maar ook een 
uitgebreid aanbod aan exclusieve persoonlijke trainingsprogramma’s, gericht op 
het bereiken van jouw doelen. Ga voor meer informatie naar www.healthcity.nl

NIE
UW YOFI

Deze voucher geeft recht op een Yo�  les 
bij HealthCity Sint-Oedenrode.

*Geldig voor max 2 pers. tussen 12-15jaar, geldig tot 1 juni 2012.

WELLNESS
Deze voucher geeft recht op gebruik van zonnenbank, 

sauna, stoombad bij HealthCity Sint-Oedenrode.
*Geldig voor max 2 personen, geldig tot 1 juni 2012.

50% KORTING
Deze voucher geeft 50% korting op een sessie met een 

personal trainer bij HealthCity Sint-Oedenrode.
*Geldig voor max 2 personen. geldig tot 1 juni 2012.

GROEPSLES
Deze voucher geeft recht op een groepsles 

bij HealthCity Sint-Oedenrode.
*Geldig voor max 2 personen, geldig tot 1 juni 2012.

FITNESS
Deze voucher geeft recht op een � tness les 

bij HealthCity Sint-Oedenrode.
*Geldig voor max 2 personen. geldig tot 1 juni 2012.

BOOTCAMP
Deze voucher geeft recht op een bootcamp les 

bij HealthCity Sint-Oedenrode.
*Geldig voor max 2 personen. geldig tot 1 juni 2012.

1205_adv278x191mm_StOedenrode.indd   1 11-5-2012   13:48:58

autosport Team Autodrop draagt bij aan behalen 
EU licentie Mats van den Brand

KNAf Talent First rallyselectie 
winnaar Mats van den Brand zal 
op 19 mei met de Mitsubishi Colt 
CTZ van het Autodrop Rallyteam 
deelnemen aan de Vechtdal Rally. 
Van den Brand heeft plannen om 
dit seizoen een aantal rally’s te 
gaan rijden met een Nissan 350Z, 
maar heeft hiervoor een EU licen-

tie nodig en komt nog één rally te 
kort om hiervoor in aanmerking te 
komen.

Nu Jasper van Tienen en Chris-
taan van der Rijsen overstappen 
naar de Citroën C2 R2 Max is de 
Mitsubishi Colt vrij. Nadat van 
den Brand vriend en vijand ver-

raste met zijn prestaties in de ford 
Escort van MTM, nam Maarten 
van Tienen contact op met Mats 
van den Brand voor deze unieke 
kans. Het Autodrop Rallyteam is 
altijd op zoek naar jong talent en 
mede hierdoor heeft van Tienen de 
Mitsubishi Colt kosteloos ter be-
schikking gesteld voor de Vechtdal 
Rally. 

Ook Steven Ebbens van Autodrop 
is verheugd om van den Brand 
voor eenmaal in het team te ver-
welkomen en hoopt op een goed 
resultaat van het jonge talent. Als 
alles goed verloopt kan van den 
Brand, mede dankzij het Autodrop 
Rallyteam, op 1&2 juni tijdens de 
ELE Rally zijn debuut maken met 
de Nissan 350Z.  

Mats:”Ik ben super blij met deze 
kans. Dankzij Autodrop en Van 
Tienen kan ik de vechtdal rally rij-
den, wat mij ook meteen mijn EU 
licentie oplevert. Hierdoor kan ik 
tijdens de ELE aan de start staan 
met mijn eigen Nissan 350Z. Zowel 
in de Nissan als in de Mitsubishi 
Colt zal mijn vader Mark van den 
Brand mijn navigator en coach zijn. 
We gaan onze uiterste best doen, 
en gaan het uiterste uit de Mitsu-
bishi colt halen. Ik hoop wederom 
vriend en vijand te verrassen. Deze 
Colt beschikt over de juiste spec’s, 
vermogen en koppel door de Tur-
bo, en is goed opgebouwd. Deze 
auto is gebouwd bij Hontec die in 
samenwerking met het Autodrop 
Rallytem mijn service zullen doen. 
Ik en mijn vader Mark kijken erg 
uit naar deze samenwerking!”

Mats en zijn vader Mark zijn blij met 
de kans die Mats krijgt van Autodrop

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

www.sushithuis.nl
info@sushithuis.nl - Telefoon: 06-16644615

Thuisbezorging
Catering

Workshops
Bestellingen worden in Schijndel gratis thuisbezorgd!

 Lupinestraat 23 5492 KD  Sint-Oedenrode
Tel.: 06 229 719 22 -  info@mbk-keukenmontage.nl

www.mbk-keukenmontage.nl

 

 

 

 

 
www.mbk-keukenmontage.nl 

  info@mbk-keukenmontage.nl 
 

Marcel van den Brand      06-22971922 
Lupinestraat 23      5492KD    Sint-Oedenrode 
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Goede resultaten voor Argo 
tijdens eerste weekend BKZ

zwemmen

In het Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion in Eindhoven zijn het 
afgelopen weekend de eerste af-
standen voor het Brabantse kampi-
oenschap gezwommen met mooie 
resultaten voor de Argo zwemmers 
die zich hiervoor geplaatst hadden.

Op zaterdag wisten 9 Argo zwem-
mers een plaats op het podium te 
bemachtigen: Anne Gibbels be-
haalde een keurige 3e plaats en 
het brons op de 100 meter school-
slag in 1.25.26. Wessel Brands, 
Pascal van Bakel, Jannus van Din-
ther en Bas Gibbels behaalden het 
zilver op de 4 x 200 vrije slag in 
een tijd van 10.04.75 en een 2e 
plaats in 5.11.59 was er voor het 
minioren estafette team 4 x 100 
meter vrije slag bestaande uit: 
Kris Raaijmakers, Julian van Oor-
schodt, Stijn van Aarle en Bram 
Rooyakkers. De eerste plaats in dit 
programmanummer bleek al snel 
niet haalbaar en deze ging naar 
SBC-2000 uit Breda in een nieuw 
Brabants record, maar de strijd om 
de 2e plaats was mooi en ging tus-

sen PSV, TRB-RES uit Tilburg en 
Argo waarbij de jongens van Argo 
uiteindelijk met een mooie zilveren 
medaille naar huis gingen.

Ook de overige starts waren goed 
voor een mooie klassering:
Stijn van Aarle: 14e op de 50 me-
ter vrije slag in 0.34.02 en 15e op 
de 100 meter rugslag in 1.33.07;
Wessel Brands: 6e op de 100m 
rugslag in 1.19.48;
Jannus van Dinther: 8e op de 50 
meter vrije slag in 0.29.62;
Anne Gibbels: 5e op de 400 meter 
vrije slag in 5.04.08;
Bram Rooyakkers: 9e op de 100 
meter rugslag in 1.27.99;
Luuk Santegoeds: 14e op de 100 
meter rugslag in 1.25.07;
Ilse Verhagen: 12e op de 100 me-
ter schoolslag in 1.37.70;

Op zondag wisten Kris, Julian, Stijn 
en Bram wederom een podium-
plek te bemachtigen, zij werden op 
de 4 x 50m wisselslag 3e in een tijd 
van 2:41.99. Daarnaast behaalde 
Bas Gibbels een bronzen medaille 

op de 100m schoolslag in 1.24.92.

Ook waren er mooie resultaten 
voor de overige deelnemers:
Pascal van Bakel: 5e op de 100m 
schoolslag in 1.26.49 en 25e op de 
50m vlinderslag in 0.36.23;
Jannus van Dinther: 19e op de 
50m vlinderslag in 0.35.10;
Anne Gibbels: 6e op de 50m vrije 
slag in 0.29.34;
Bas Gibbels: 5e op de 400m vrije 
slag in 5.06.95;
Julian van Oorschodt: 9e op de 
100m schoolslag in 1.37.38;
Bram Rooyakkers: 7e op de 100m 
schoolslag in 1.36.81 en 11e op de 
50m vlinderslag in 0.39.70;
Wessel, Bas, Jannus en Pascal be-
haalden op de 4x100m wisselslag 
een 5e plaats in 5.20.70.

Komend weekend wordt het twee-
de deel van de Brabantse Zomer 
Kampioenschappen gehouden in 
het ‘Pieter van den Hoogenband 
Zwemstadion’ in Eindhoven.  Op 
zaterdag begint de wedstrijd om 
12.30 uur, op zondag om 8.30 uur.

Alle medaillewinnaars van Argo op de foto

biljarten

Play-offs driebanden groot voor 
dames en teamfinales
Aanstaande donderdag zullen de 
play-offs voor dames plaatsvin-
den met als inzet een ticket voor 
het wereldkampioenschap drie-
banden groot in Japan. 4 Dames 
zullen strijden wie met Thérèse 
Klompenhouwer meegaat naar 
Japan. De strijd zal gaan tussen 
Gerrie Geelen uit Krimpen aan de 
Ijssel, Karina Jetten uit Limburg, 
Ineke Kooistra uit Amsterdam en 
Monique van Hamond uit Sint 
Michielsgestel. Aanvang van de 
wedstrijden is 12.00 uur.

Zaterdag en zondag  vind er de 
gewestelijke teamfinale in de B1 
klasse driebanden plaats met als 
inzet een ticket voor het Neder-
lands Kampioenschap wat in Nieu-
wegein gespeeld gaat worden. 
Deelnemende team Bv. Huisman 
uit Nijmegen, Touché uit Oss, 
Rembrandt uit Arnhem en ’t Zuid 
uit Schijndel.  Zij zullen met elkaar 
de strijd aangaan in Biljartcentrum 
het Wapen van Eerschot. Aanvang 
11.30 uur

Promotie dames BV Rooi

basketbal

Na een pittig competitieseizoen te 
hebben gespeeld kunnen de dames 
van BV Rooi met trots melden dat ze 
gaan promoveren. Door het behalen 
van een tweede plaats in de eerste 
klasse promoveren de dames van 
BV Rooi naar de overgangsklasse. 
 
De dames hebben sinds oktober 19 
wedstrijden gespeeld, hiervan heb-
ben ze 14 gewonnen en 4 verloren. 
Echter telt één winstpartij niet mee 
vanwege het terugtrekken van één 
van de teams. Al met al een gewel-
dig resultaat! 
Door de promotie en een beschei-
den groei van het damesteam, wil 

BV Rooi twee dames teams samen-
stellen. Het eerste team zal dan 
promoveren en in de overgangs-
klasse spelen terwijl het tweede 
team in de eerste klasse zal blijven. 
BV Rooi wil daarom een oproep 
doen aan alle dames/meiden vanaf 
18 jaar, heb je interesse in een leu-
ke teamsport, loop gerust binnen 
bij sporthal de Kienehoef en train 
een keer gratis mee. De dames trai-
nen elke maandag en donderdag 
tussen 8 en 9 uur in de avond. Wil 
je graag meer info stuur dan een 
mailtje naar: bestuur@bvrooi.info 
(eind juni zijn de laatste trainingen 
van het seizoen)

Van links naar rechts boven: Carmen van Oorschodt, Marieke van de Wetering, 
Ellen de Koning, Jenneke Swinkels, Geert van Erp, Elise van Oorschodt, Emiel van de 
Wetering, Liset Kobus en Debora Santos. Van links naar rechts onder: inge Filipan, 
Maartje Coppelmans, Lilo Marekic, Francine Verkuijlen en Bouke Kremers.

handboogschieten Van den Berg evenaart Europees 
record

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Winnaar werd Jan van Bergen 
met een score van 228. Verdere uit-
slag: Jan van Erp 222, Albert Ofwe-
gen 212, Ron Spijker 208, Leo van 
Breugel 207, Jan Gordijn 194, Ad 
Hastenberg 161, Jan Habraken 159 
en Jan Lathouwers 123.

Vrijdagavond hebben de senioren 
de 4e ZONA geschoten, een wed-
strijd voor de meeste 9 ’s. Winnaar 

werd Wil Kivits met 14*9 en een 
score van 219. Verdere uitslag An-
nette Boonstoppel 10 (223), Jan 
van Erp 9 (208), John van Mulukom 
7 (205), William Huyberts 6 (214), 
Beppie van Bergen 6 (197), Frans 
van de Braak 6 (195), Jan Gordijn 
6 (188), Marjelein Verhoeven 6 
(186), Agnes Vissers 6 (179, PR!), 
Jan van Bergen 5 (207), Jos van der 
Veer 4 (159) en Ron Spijker 4 (145).   

De jeugd van Ontspanning heeft 
op woensdag de vierde wedstrijd 
geschoten voor de crocuscup. De 
uitslagen waren: Dani Hobbelen 
50 (2x7), Daan Martens 124 (2x7), 
Teun Martens 96 (2x7), Luke Kloot-
wijk 100 (1x7), Martijn de Kok 150 
(3x7), Roos Staals 129 (5x7) en 
Remco Boleij 84 (1x7). 
Op vrijdag hebben we de vierde 
wedstrijd voor Archery of Holland 
geschoten. De scores waren: Piet 
van den Berg 156, Teun Martens 
122, Daan Martens 122, Ray Ma-
tuszewski 49, Luke Klootwijk  126, 
Dione Mesu 130, Floris Mesu 143 
en Martijn de Kok 109.

Op zaterdag hebben Floris en Dione 
Mesu in Baarschot het Nederlands 
Kampioenschap 25 meter 1 pijl voor 
aspiranten geschoten. Floris schoot 
200 punten en werd hiermee 18e bij 
de jongens t/m 12 jaar. Dione schoot 

201 punten en werd hiermee 3e bij 
de meisjes t/m 12 jaar. Weer een po-
diumplaats voor deze jonge schutter!

Luke Klootwijk schoot op zondag 
in Boekel het Nederlands Kampi-
oenschap bij de cadetten 2e klasse. 
Met een score van 201 (PR) ging 
Luke na de eerste 25 pijlen aan de 
leiding, met 5 punten voorsprong 
op de tweede. In de tweede ronde 
gingen de twee schutters gelijk op 
en het na 25 pijlen schoten beide 
schutters 207 (weer een PR voor 
Luke). Met 408 punten werd hij 
Nederlands Kampoen bij de cadet-
ten t/m 17 jaar.

Sjef van den Berg schoot in Purme-
rend een fita op 70, 60, 50 en 30 
meter. Zijn scores waren 328, 339, 
331 en 355 (Nederlands Record). In 
totaal schoot Sjef 1353 punten, ook 
een Nederlands record bij de cadet-
ten en een evenaring van het Euro-
pees record. 

Woensdagavond traint de jeugd 
thuis, bij mooi weer buiten. Dins-
dagmiddag schiet de Rozelaer hun 
wekelijkse wedstrijd. Vrijdagavond 
is er een koppelwedstrijd voor de 
jeugd en senioren. Let op aanvang 
19.00 uur!! Geïnteresseerden in de 
handboogsport zijn van harte wel-
kom om te komen kijken.

Luke (l) en Dennis vielen 
dit weekend in de prijzen

Rhode Marktplaats bevat steeds 
meer producten
Voetbalvereniging Rhode is druk 
doende met de uitvoering van enke-
le acties om geld in te zamelen  voor 
de geplande bouw van de kleedlo-
kalen. In het najaar wil Rhode acht 
nieuwe kleedlokalen gaan realise-
ren. Daarnaast worden de acht hui-
dige kleedruimtes omgebouwd tot 
vier nieuwe. Op www.rhodebouwt.
nl kan iedereen zien wat de acties 
zijn en wat de tussenstand is. 

De meest opvallende actie, die loopt 
via de website, is de Rhode Markt-
plaats. Iedereen kan er spullen of 

diensten opzetten. Dus niet alleen 
leden van Rhode. Na verkoop gaat 
de opbrengst in zijn geheel naar de 
voetclub. Dus wilt u een product op 
de website plaatsen? Mail dan naar 
rhodebouwt@ gmail.com. Houd de 
site ook constant in de gaten, want 
wie weet staat er wel een product op 
wat je goed kunt gebruiken. Een an-
dere actie die via de website loopt is 
de ruilactie. Er wordt begonnen met 
een vaantje van Rhode en na meer-
dere malen ruilen kan er iets heel 
moois uit komen. Het liefst iets wat 
veel geld oplevert natuurlijk.

Kofferbakverkoop 
Rhode

Zondag 20 mei organiseren wij, 
de Rhode-dames, een kofferbak-
verkoop op het parkeerterrein van 
Rhode.

De opbrengst van de verkochte 
spullen is voor de verkoper zelf, 
het inschrijfgeld, winst van de kan-
tine, en bezoekers-entree wordt bij 
elkaar gelegd en daarvan worden 

nieuwe kleedlokalen gebouwd. 
Dus steun Rhode, kom gezellig 
snuffelen in de kofferbakken op 
onze kofferbakverkoop! De kan-
tine is ook geopend voor wat te 
drinken en te eten. Entree slechts 1 
euro en kinderen onder een meter 
gratis! Ben er snel bij, want weg = 
weg !

voetbal
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voetbal Rhode F3 driewerf kampioen

Nog niet eerder werd een Rhode 
F-team winnaar van zowel de na-
jaarscompetitie, de KNVB-beker, 
als de voorjaarscompetitie. De 
kanjers van Rhode F3 kregen het 
voor elkaar. Blauw-Geel F2 uit 
Veghel kreeg ze er in het beslis-
sende duel op 9 mei niet onder. 
Het Rhode F3 team blijkt een ech-
te kampioen.

Vóór de wedstrijd stond Rhode F3 
aan kop met Blauw-Geel F2 uit Veg-
hel slechts 1 punt eronder. In de laat-
ste wedstrijd van het seizoen moes-
ten de twee koplopers nog tegen 
elkaar spelen. Bij verlies van Rhode 
zou Blauw-Geel er alsnog met het 
kampioenschap vandoor gaan. 

Het beslissende titanenduel werd 
woensdagavond gespeeld op het 

hoofdveld van Rhode. Voor beide 
teams was veel publiek meegeko-
men, dat gespannen stond opgesteld 
rond het veld. Rhode F3 had er zin 
in, maar Blauw-Geel ook. Het werd 
een schitterende wedstrijd, waarin 
de teams aan elkaar gewaagd wa-
ren. Aangemoedigd door supporters 
en coaches bleven de voetballers 
vechten voor de overwinning. 
Van beide kanten kwam dreiging 
naar voren en van beide kanten 
stond de verdediging als een huis. 
In de laatste minuut probeerde 
Blauw-Geel zich uit alle macht een 
weg naar het doel te banen, maar 
het mocht niet baten. De eind-
stand bleef 0-0. Rhode F3 werd 
voor de derde keer dit voetbaljaar 
kampioen en werd voor de derde 
keer ondergedompeld in (kinder-)
champagne met partypoppers.

Rhode F3 won de najaarscompeti-
tie glansrijk zonder een wedstrijd te 
verliezen. Voor de voorjaarscom-
petitie werden ze een klasse hoger 
ingedeeld, maar ook daar leken ze 
onverslaanbaar. Tot ze Schijndel te-
genkwamen. Ze verloren met 1-3. 
Daarna gingen de overwinningen 
gelukkig onverminderd voort. Op 
Koninginnedag werd de KNVB-
beker in de wacht gesleept. Met 
de overwinning op WEC op 5 mei 
ging de F3 aan de leiding in de 
competitie met een beslissend duel 
in het verschiet. Hoewel Blauw-
Geel er duidelijk alles aan deed om 
er winst uit te slepen, bleef Rhode 
F3 overeind en toonde zich een 
waardige winnaar. Terwijl de ou-
ders in de kantine nog gezellig na-
praatten, waren de jongens buiten 
alweer aan het voetballen.

van links naar rechts: Coach Frank Swinkels, Ruben Plaat, Niels Brussee, 
Steven Loeffen, Sil Swinkels, Wesley Vorstenbosch, Dani Dekkers, 
Coach Marcel Plaat, Niels van Genugten, Roel van zutphen

www.nederkoivoer.nl

Ollandia doet zichzelf te kort

Alles was er klaar voor, een fitte 
selectie, een prachtig onderhou-
den sportpark, het leek wel of de 
zon alles had opgespaard voor 
deze dag en de Ollandse kinderen 
stonden met prachtige spandoe-
ken aan de kant. Dit alles samen 
met een grote opkomst aan toe-
schouwers moest wel gaan resul-
teren in de beoogde overwinning. 
Hoe anders kan het lopen als je na 
86 minuten de overhand te heb-
ben gehad en de bal er bij de te-
genstander maar niet in wil? Juist, 
dan komt de al oude voetbalwet 
weer om de hoek kijken en krijg je 
na 86 minuten een penalty tegen 
en gaat de overwinning alsnog 
naar de tegenstander. Dit scenario 
was geheel van toepassing op de 
wedstrijd Ollandia-SDDL. Resul-
taat, de historische promotie voor 
Ollandia naar de 4e klasse ligt nu 
wel erg ver weg. 

De gehele wedstrijd was Ollandia 
de betere ploeg met goed verzorgd 
voetbal. Echter de laatste pass was 
vaak onzuiver en de doelkansen, die 
er echt wel zijn geweest, werden niet 
benut. Ollandia begon sterk aan de 
wedstrijd, wat al snel resulteerde in 
een aantal goede scoringsmogelijk-
heden voor de gebroeders Erven en 
Rob van der Heijden.  De druk op de 
goal van SDDL was constant groot, 
maar de achterhoede van Ollandia 
moest op haar hoede blijven voor 
de dreiging van een snelle uitbraak 
van de gasten.

Ook SDDL liet over de gehele wed-
strijd zien over een erg gevaarlijke 
ploeg te beschikken. Tom Wouters 

moest weer tot het uiterste gaan. 
De sluitpost van Ollandia blijft 
groeien en wordt met de week ster-
ker.  Eerlijkheid gebied te zeggen 
dat de uitvallen van SDDL zich be-
perkte tot een gering aantal en dat 
Ollandia de gehele wedstrijd de be-
tere ploeg was. Ook in de tweede 
helft ging Ollandia door op de inge-
slagen weg en zette de verdediging 
van SDDL direct weer onder druk. 
De klok werd echter met de minuut 
een medetegenstander voor Ollan-
dia. Het spel werd haastig en soms 
rommelig. Om de doorbraak toch 
enigszins te forceren bracht trai-
ner Gerard van Zutphen een aantal 
verse krachten in. Deze wisselingen 
resulteerde niet op de gehoopte 
voorsprong. Toen sloeg het noodlot 
toe. Bij een uitbraak van SDDL in de 
86e minuut werd de speler in kwes-
tie gestopt door een overtreding 
binnen het 16 meter gebied. SDDL 
benutte de penalty. De bal rolde via 
de handen van Wouters het doel in. 
De laatste stormachtige aanvalsgolf 
van Ollandia op de goal van SDDL 
mocht niet meer resulteren in een 
verdiende gelijkmaker.

Nu moet Ollandia zich herpakken 
en zondag een overwinning boe-
ken op Keldonk om nog enigszins 
uitzicht te houden op promotie. 
Men zal zich weer mentaal moe-
ten kunnen opladen want Ollan-
dia verdient het om met opgehe-
ven hoofd deze competitie af te 
ronden en alsnog het seizoen met 
promotie af te sluiten. De suppor-
ters geloven er nog in en zullen er 
zondag opnieuw weer staan om 
Ollandia aan te moedigen.

Odisco 1 behaalt na 20 jaar weer 
kampioenschap  

Afgelopen zondag stond de thuis-
wedstrijd tegen Eurogirls uit Wes-
terhoven op het programma. Bij 
winst zou Odisco 1 definitief ze-
ker zijn van het kampioenschap. 
Dankzij de vele sponsors uit Ol-
land, die allemaal op een leuke 
manier iets sponsorden, waren 
de dames extra gemotiveerd. Bij 
deze willen wij al deze sponsors 
dan ook extra bedanken.

Odisco begon heel gespannen 
aan de wedstrijd. Maar Michelle 
van Heereveld wist toch in de 4e 
minuut de score te openen. Maar 

door het missen van de nodige 
kansen kon de uitploeg steeds bij 
blijven. De rust stand was 5-4. 
Dena Essens, Marlon van Hees-
wijk, Myrthe van Heereveld en 
Michelle van Heereveld waren de 
doelpunten-maaksters.

Na rust kwam het vertrouwen en 
liet Odisco zien vol voor de winst 
te gaan. Dit resulteerde in de 6-4 
van Marlon van Heeswijk. Door 
2 foutjes kon Eurogirls op 6-6 
komen. Hierna ging Odisco nog 
wat versneller en beter met de 
kansen om. Het spel werd beter 

en via Marlon van Heeswijk en 
Meike Leenderts werd het 8-6. Via 
Myrthe van Heereveld werd de 
stand 9-7. Hierna besliste Odisco 
de wedstrijd door in 8 minuten 
vier keer te scoren. Michelle van 
Heereveld, 2x Myrthe van Heere-
veld en Meike Leenderts zette de 
stand op 13-8. Via Marieke van 
Heeswijk en Dena Essens werd de 
eindstand op 15-9 gezet. Een te-
rechte overwinning. Hierna kon-
den de meiden rond op de platte 
kar en was er een geweldig feest 
tot in de late uurtjes.

Staand van links naar rechts: Myrthe van Heereveld, Denise Steenbergen, Floor van Heeswijk, Mariska van Esch, Maré 
Meijs, Dena Essens, Meike Leenderts, Rian Boets en Kevin Kuijs. zittend van links naar rechts: Marieke van Heeswijk, 
Michelle van Heereveld, Marlon van Heeswijk, Jessie Wouters, Anouk de Jong, Lisa Wouters en Marleen van Kollenburg.
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Ruud van der Rijt maakt met 
Willem II kans op eredivisie
Ruud van der Rijt, sinds kort cen-
trale verdediger van Willem II uit 
Tilburg, maakt deze week kans 
om met zijn team promotie naar 
de Eredivisie te bewerkstellingen.

Afgelopen week speelden de trico-
lores in de nacompetitie tegen Spar-
ta Rotterdam. Thuis werd met 2-1 

gewonnen. Uit bleef het 1-1 en dus 
ging Willem II door naar de finale. 
Daarin spelen de Tilburgers tegen 
Den Bosch, dat verrassend won van 
De Graafschap. Morgen (donder-
dag 17 mei) is de eerste wedstrijd in 
Den Bosch. Zondag moet Willem II 
thuis. De winnaar van het tweeluik 
speelt volgend jaar in de eredivisie. 
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wielersport Roy van Heeswijk maakt overstap 
naar LSE team Baby-dump  

Roy van Heeswijk uit Sint-Oeden-
rode, vorig jaar nog winnaar van 
de club-competitie regio-Zuid zal 
met ingang van 14 mei het Baby-
dump - Lemmens - Wilvo Wieler-
team gaan versterken. Hierdoor 
kon hij direct deel nemen aan 
Olympia’s Tour, die afgelopen 
maandag van start is gegaan. 

De 29 jarige renner, die vooral be-
kend is uit het veldrijden waar hij 
afgelopen winter 3 overwinningen 
boekte, komt over van WV Schijn-
del. Na Marco Brus, Ian Kastelijn en 
Harm van der Sanden is Van Hees-
wijk de vierde renner van WV Schijn-

del die uitkomt voor Baby-dump - 
Lemmens - Wilvo Wielerteam. Sinds 
2011 legde hij zich meer toe op het 
wegwielrennen en met louter top-
10 klasseringen in klassiekers van 
de clubcompetitie bewees hij dit 
niveau langzaam te ontgroeien. Bij 
Babydump-Wilvo-Lemmens hoopt 
hij zich ook op een hoger niveau te 
kunnen meten aan de concurrentie. 

Mal-Tongeren(B)
Op maandagavond 7 mei stonden 
Roy van Heewsijk, Frank Lathou-
wers en Chipo Banda aan de start 
in het Belgische Mal-Tongeren. 
Het was een lastig rondje, veel 
draaien en keren en een lastig kort 
klimmetje. Meteen vanaf het begin 
was het koers. Van Heeswijk heeft 
meerdere malen geprobeerd om 
mee te zitten in de tweede groep 
wat Roy uiteindelijk ook lukte. 
Voor Chipo en Frank was de koers 
iets te lang en moesten vroegtijdig 
uit de wedstrijd. Roy werd uitein-
delijk 18e.

A7 Classic
In en rondom het Friese Drachten 
werd op zaterdag 12 mei de klas-
sieker A7 Classic voor elite en be-
loften verreden over een afstand 
van 171 kilometer. Roy van Hees-
wijk, die zijn laatste klassieker in de 
paarse kleuren van WV Schijndel 
reed, eindigde als 20e.

1 juli 2012: Rabo Ronde van Rooi

Het centrum van Sint-Oedenrode 
vormt op zondag 1 juli het decor 
van de Rabo Ronde van Rooi. De 
eerste wielrenners gaan van start 
om 11.45 uur.

In totaal worden er drie wielerwed-
strijden verreden en een defilé van 
oldtimer bromfietsen. De wieler-
wedstrijden worden georganiseerd 
door Supportersclub De Rooijsche 
Renners i.s.m. Wielervereniging 
Schijndel. Om 11.45 uur starten 
de amateurs voor hun wedstrijd 
over 60 kilometer. Hierna volgt om 
13.30 uur een wedstrijd voor trim-
mers uit Rooi en de regio. Aan-
melden kan nog! Om 14.30 uur 
arriveren de Bromvliegers van hun 
jubileumtocht door de regio voor 
een defilé op het Rabo Ronde van 
Rooi parcours. Tot slot gaan om 
15.30 uur de elite en beloften ren-
ners van start voor een wedstrijd 
over 80 km.

Helemaal terug
De Ronde van Rooi is één van de 

populairste wielerrondes in de re-
gio. Na zo’n veertig jaar kwam er 
in 1999 echter een einde aan deze 
lange traditie. Een groep enthou-
siaste vrijwilligers blies het evene-
ment twee jaar geleden met succes 
nieuw leven in. De Ronde van Rooi 
staat weer op de kaart het is op 1 
juli a.s. al weer de derde editie na 
de onderbreking.

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

Thuiswedstrijd 
Een aantal renners rijdt tijdens de 
Ronde van Rooi een thuiswed-
strijd, onder wie Roy van Heeswijk, 
Chipo Banda en de gebroeders 
Frank en Erik Lathouwers (elite-
beloften), Maikel de Koning, Mar-
cel Luijten, Johan en Orry de Beer, 
Koen van Roosmalen, Raoul Lie-
bregts en Hans Kocken (amateurs). 
Zij zijn allen gebrand op een goede 
prestatie in hun eigen woonplaats. 
Reden genoeg dus om op 1 juli 
eens een kijkje te komen nemen bij 
de Rabo Ronde van Rooi!

Bromvliegers
Ter gelegenheid van het 10 jarig 
bestaan van de grootste oldtimer 
bromfietsclub “De Bromvliegers” 
eindigt hun jubileumtocht met een 
defilé over het parkoers van de 
Rabo Ronde van Rooi. Tijdens het 
defilé zullen de restaurateurs / be-
stuurders van de historische brom-
fietsen worden gepresenteerd 
door Rooienaar Hans van Eck. Het 
400 oldtimerbromfietsen lange de-
filé eindigt op de Markt waar de 
historische bromfietsen worden 
geshowd voor het publiek.
Op de Markt wordt een spring-
kussen geplaatst en de Rabobank 
zorgt daar tevens voor een leuke 
attentie voor de kinderen. 

Het wordt 1 juli een mooie dag in 
het centrum van Sint-Oedenrode 
met sport en plezier. De toegang 
tot deze dag is geheel gratis. Het 
parcours is gemakkelijk te berei-
ken via de afslag Sint-Oedenrode 
van de A50, via Ollandseweg, Van 
Rijckevorsel van Kessellaan en de 
Philippusstraat komt u in de om-
geving van de Markt.

Toertocht Ollands Mooiste
Wielertoerclub ‘Gerry van Ger-
wen’ organiseert een toertocht op 
zondag 20 mei. De routes gaan 
door de mooiste gedeelten van de 
Kempen. Er is een pauze in Win-
telre. De afstanden zijn 65 en 130 
km en de starttijd is tussen 8.00 
en 11.00 uur.

De routes zijn met borden aange-
geven. De startlocatie is Café D’n 
Toel, Pastoor Smitsstraat 4, Olland, 
gemeente Sint-Oedenrode.
Er is ook een startmogelijkheid in 
jeugdhuis ‘De Klink’, Bremveld 10 
in Wintelre. 
Inlichtingen: 0413-476461 of 
474498

Aspiranten B1 KV Nijnsel kampioenkorfbal

     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

Aspiranten B1  van korfbalver-
eniging Nijnsel zijn afgelopen 
zaterdag kampioen van de voor-
jaarscompetitie geworden na een 
spannende wedstrijd. In de rust 
was het 1-1 waarin ze wel heel 

veel kansen hadden, na de rust 
werd het snel 2-2 en uiteindelijk 
hebben ze gewonnen met 7-2. 
Daarna werden de kampioenen op 
de aanhanger door Nijnsel gereden 
en zijn ze daarna met zijn allen een 

frietje gaan eten. Volgende week 
hebben ze nog een barbecue en 
nemen ze afscheid van hun coa-
ches Nicole van Kessel en Hanny 
van den Brand die volgend jaar 
een ander team gaan coachen.  

duivensport De Vredesduif

Nadat vorige week 5 mei de duiven-
vlucht uit Sezanne werd afgelast van-
wege het slechte weer, werd deze als-
nog op zaterdag 12/5 vervlogen met 
een afstand van 340 km onder een 
hemel met wolken en zonneschijn. 
Een N/NW wind,  dus er moest ge-
werkt worden door onze duifjes. Maar 
dat is geen probleem. De eerst aan-
komende had dit toch gedaan met 

een snelheid van 72 km per uur. Met 
26 deelnemers en 677 duiven uit Sint 
Oedenrode werd deze vlucht aange-
gaan, de eerste 15 in Sint Oedenrode 

waren. J.v.Boxmeer. 1,5,8,9,12,14.  
J.v.Laarhoven. 2. TH.Vos.3. H.Janssen. 
4,6,10,13.  J.Lathouwers. 7. A.v/d.
Heijden.  11. H.v.Boxmeer. 15.

Stef vijfde, Jur zesde
Stef van Lierop is aan een heel 
goed seizoen bezig. Net als zijn 
kleine broertje Jur.

Stef pakte op een hele knappe, 
mooie wijze de 5e plek in Moer-
gestel. Dat betekende dat hij een 

mooie beker had gewonnen. Jur 
was ook heel de wedstrijd voorin 
te vinden, maar hij zat niet lekker 
in de wedstrijd. Uiteindelijk kwam 
hij als 6e over de streep en greep 
dus langs een beker.  

tennis

Lijfsbehoud blijft in het vizier 
voor Gemengd 1
Na de geweldige winst van vorige 
week, wist Gemengd 1 van TV de 
Kienehoef ook afgelopen zondag 
weer twee belangrijke punten te 
sprokkelen. Evert en Pieter-Jan im-
poneerde beide in de Heren Enkel, 
nadat de dames jammerlijk hadden 
verloren in de Enkel. Met een 2-2 
stand in gedachte werden de Dub-
bels en Mixen ingegaan. Helaas kon-
den de koppels hierin niet voldoende 
hun stempel drukken. Ondanks de 
6-2 nederlaag worden de twee toch 
behaalde punten zeer gekoesterd. 
Deze punten kunnen uiteindelijk de 
doorslag gaan geven in de komende 
degradatieduels tegen Bemmel (as 
donderdag) en Shot (as zondag). 
Beide duels worden gespeeld op vij-
andelijk terrein vanaf tien uur in de 
morgen. Uiteraard zouden de spelers 
graag gesteund worden door pu-
blieke toejuichingen. Goed tennis en 
veel spanning staan op het program.

Gemengd 2 speelde zich afgelo-
pen zondag zo goed als safe in de 
4e klasse. Gemengd 3 en 4 hiel-

den de beide 4 punten over aan 
speeldag 5. Een knap gelijk spel 
aangezien beide teams louter het 
onderspit hebben moeten delven 
in de vorige duels. Hopelijk kan 
deze goede lijn worden doorgezet!
Heren 1 wist hun punt niet te druk-
ken in de uitwedstrijd van afgelopen 
zondag. Zeker het vermelden waard 
is dat de jeugd van de Kienehoef 
goede prestaties levert! Jongens 1 en 
2 maken een goede kans om kampi-
oen te worden. Ook Gemengd juni-
oren 1 laat van zich spreken door de 
concurrentie achter zich te houden 
op 6 punten. De komende speelron-
des kunnen onze jeugdteams zichzelf 
gaan belonen met een kampioen-
schap, na een goed trainingseizoen. 
Wij wensen ze heel veel succes.

Mocht u komende zondag ons 
vaandelteam willen bewonderen 
dan kun u zich begeven tot het ten-
nispark in Bemmel aan de Sportlaan 
3 a. De wedstrijden starten om tien 
uur. Alle uitslagen zijn terug te vin-
den op www.tvdekienehoef.nlWWW.PANENCOOK.NL

IETS TE VIEREN ?
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beachsoccer Pinksterweekend in teken 
7e editie Beach Soccer Rooi

Ruim 1 week voor pinksteren kij-
ken Beach Soccer Rooi en voet-
balvereniging Rhode uit naar een 
gezellig en sportief pinksterweek-
end. Het evenemententerrein “De 
Neul” zal van zaterdag 26 tot en 
met maandag 28 mei in het teken 
staan van Beach Soccer Rooi en de 
“Rhode clubdag”.
 
Vol programma
Ieder uur van het pinksterweekend 
wordt benut door de organisatie van 
Beach Soccer Rooi; met 58 deelne-
mende teams in 3 dagen lijkt het 
op voorhand een druk, sportief en 
gezellig pinksterweekend te gaan 
worden op “De Neul”. Op zater-
dag staat voor het eerst een groot 

jeugdtoernooi op het programma, 
met maar liefst 26 jeugdteams in de 
leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Op 
zondag en maandag komen de da-
mes en heren in actie. Zondagavond 
is er vanaf 19:30uur een spetterende 
“Beachparty” met o.a. het drum-
mend DJ-duo “Van Goof & Dorus”, 
dansers van Bruce Dance Factory, 
het Joe Piler team en top-saxofonist 
Robbert Boersma. Deze beachparty 
is voor iedereen gratis toegankelijk.
Volgens mede-organisator Robert 
Barclay zijn de verwachtingen hoog-
gespannen voor deze 7e editie van 
Beach Soccer Rooi “vorig jaar waren 
we tevreden over de nieuwe opzet 
op het evenemententerrein maar za-
gen nog voldoende mogelijkheden 
om een nog beter evenement neer te 
zetten, we zijn er dan ook van over-
tuigd dat deze 7e editie weer de bes-
te wordt tot nu toe”. Aan het aantal 
deelnemers zal het in ieder geval niet 
liggen, als de weergoden dan ook 
nog meewerken, dan belooft het in-
derdaad een mooi pinksterweekend 
te worden op De Neul.

KNVB Eredivisie
Tijdens Beach Soccer Rooi wordt 
ook officieel afgetrapt voor de 
KNVB Beach Soccer Eredivisie 
2012. Het Beach Soccer team van 
BS Nijnsel speelt tijdens het week-
end 2 wedstrijden in de Eredivisie. 
Op zondag 27 mei is Beach Soccer 
Entopic Hoorn de tegenstander en 
op maandag 28 mei wordt gespeeld 
tegen Beach Soccer Egmond. Beide 
wedstrijden starten om 18:30uur. 
Vorig jaar stond het publiek 5 rijen 
dik tijdens de allereerste eredivi-
siewedstrijd op het Rooise zand, 
ook dit jaar hopen de jongens van 
Beach Soccer Nijnsel weer veel sup-
port te mogen ontvangen.

Rhode Clubdag
Op zaterdagavond maakt voetbal-
vereniging Rhode gebruik van de 
faciliteiten van Beach Soccer Rooi 
en sluit traditioneel het seizoen af 
met alle leden, supporters en vrij-
willigers. Het thema voor het afslui-
tingsfeest is “Rhode kleurt Oranje”, 
verwijzend naar het naderende 
EK-voetbal. De avond begint vanaf 

18:00uur met een barbecue. Vanaf 
20uur wordt op grote schermen 
Nederland-Bulgarije uitgezonden. 
De muzikale invulling wordt ver-
zorgd door Punt&L. Ook verschijnt 
er nog een hele speciale gast op het 
podium; een held uit het verleden. 
Wie deze “special guest” is laat de 
organisatie nog even in het midden,  
daarvoor moet je de feestavond 
maar bezoeken! 

Naast de feestavond zijn er overdag 
nog diverse activiteiten geregeld 
voor de jeugdleden zodat iedereen 
tijdens de clubdag het seizoen op 
een leuke en waardige manier af 
kan sluiten.  

Alle activiteiten tijdens het pinkster-
weekend zijn gratis toegankelijk; 
voor de barbecue op zaterdag 26 
mei dient men zich voor 20 mei op 
te geven bij de organisatie via info@
rhode.nl. Kaarten voor de barbecue 
zijn ook te koop in de kantine, via 
het bestuur en hoofdleiders.
Meer informatie over Beach Soccer 
Rooi: www.beachsoccerrooi.nl 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Stijn Ooijen
Ollandia

Zondag 6 mei jl. was Stijn Ooijen 
‘Pupil van de Week’ bij de wed-
strijd Ollandia 1 – SCMH 1. Stijn 
is 9 jaar oud. Hij woont samen 
met zus Meike en hond Bommel 
in Olland. 

Op Bs. Sint-Petrus zit Stijn in groep 
5. Hij vindt geschiedenis erg leuk, 
maar spelling vindt hij minder leuk. 
Later hoopt Stijn hoteleigenaar te 
worden. Stijn voetbalt in het leuke 
team van de F1. Als verdediger 
maakt hij het de tegenstander 
moeilijk. Stijn is graag in de kan-
tine van Ollandia. Ook hoopt hij 
dat Ollandia nog eens een mini 
trapveldje aan zal leggen. Zijn va-
der Mark en Geery v.d. Steen zijn 
binnen Ollandia zijn favoriet. Ver-
der is Stijn fan van PSV, Fc Barce-
lona en AC Milan. Ooit hoopt hij 
even goed te kunnen voetballen 
als Ibrahim Affelay of Lionel Messi. 
Naast voetbal zit Stijn ook op judo. 
Hij speelt tevens graag met lego.
 Stijn is een echte voetballiefheb-
ber en hij hoopt dat zijn team in 
de toekomst vaker gaat winnen. 

budo Dai Ippo naar Hou Vast toernooi te Mierlo

Afgelopen weekeinde stre-
den onze judoka’s op het grote 
2-daagse toernooi te Mierlo waar 
dit jaar wederom 1200 deelne-
mers aanwezig waren. Het zou 
dus een lastige klus worden om 
hier in de prijzen te komen. Het 
spits werd zaterdag afgebeten 
door de jongste judoka’s. 

Helaas voor onze judoka’s waren 
er zaterdag maar voor 2 van de 10 
een podiumplaats weggelegd. Rick 

van Aarle wist hier toch maar weer 
mooi een 2e plaats te behalen. 
Rick begint steeds beter te draaien 
en pikt steeds vaker een prijs mee, 
dit terwijl hij nog niet zo vaak naar 
de echte grote bondstoernooien 
gaat. Dus Rick ga zo door.

Jasper van den Oetelaar moest na 
een partij nog lang op de mat blij-
ven omdat de scheidsrechter toch 
wel een duidelijke fout had begaan. 
Jasper werd uiteindelijk in het gelijk 

gesteld. Helaas voor Jasper had hij 
zijn 3e partij verloren. Verder won 
hij nog 4 partijen en hij kon toch nog 
een mooie 3e plaats binnen halen. 
Alle andere judoka’s die geen prijs 
wisten te behalen  waren wel goed 
op dreef  en maakten allemaal mi-
nimaal 4 partijen maar helaas kwa-
men ze te kort voor het erepodium.

Op zondag was het alleen Martijn 
van Dalen die op de tatami ver-
scheen. Martijn behaalde onlangs 

zijn zwarte band. Iedereen wil na-
tuurlijk van een zwarte band dra-
ger winnen. Zondag kwamen ze in 
ieder geval allemaal te kort. Alleen 
in de finale had Martijn het lastig 
maar ook deze wist hij te winnen. 
Zij het dan op scheidsrechter be-
slissing.  De meeste toernooien 
hebben we voor dit seizoen achter 
de rug en we gaan ons opmaken 
voor de clubkampioenschappen, 
deze worden gehouden op zater-
dagmiddag 16 juni 2012.    



Woensdag 16 mei 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen senioren zo 13/5:
Ollandia 1-SDDL 1 0-1
VOW Da2-Ollandia Da1   2-7 

Programma senioren zo 20/5: 
Keldonk 1-Ollandia 1   14.30u 

Uitslagen jeugd za 12/5
Ollandia D1-Handel D1 0-1
Bavos E2-Ollandia E2   3-5

Programma jeugd: 
Allen thuistoernooi Ollandia
Zaterdag 19/5: 
Ollandia C1 en D1   10.30u
Zondag 20/5:  
Ollandia E1 en E2   14.15u 
Ollandia F1 en F2   10.00u
Ollandia MF1  11.15u 

VV Boskant

Uitslagen senioren
WEC Da1-Boskant Da1  8-1

    
Programma do 17 mei
Familievoetbaltoernooi en vlooien-
markt; aanvang 10.00u.   

Jeugd v.v. Boskant
Programma zondag 20 mei
Eigen jeugdvoetbaltoernooi   a.09.00 u

Rhode

Rhode-Stiphout Vooruit 2-2
Dames-Mifano 0-2

bridgen

ZBC’01  
Uitslagen 8/5
A-lijn: 1. Jan Rijkers & Toos v. Berlo 
59,58 %  2. Cees v. Hout & Jo Verhoe-
ven 57,08 %  3. Mien Verhoeven & 
Ria Delisse 52,92 %  4. Jana v.d. Acker 
& Anny v.d. Hurk 52,50 %  B-lijn:  1. 
Anneke Jans & Maria Pepers 60,42 %  
2.Noud & Toos v. Zutven 59,17 %  3. 
Riet v. Hout & Corry Kastelijn 55,00 % 
4. Piet & Toos Reijbroek 54,58 %.

Vrijdagmiddag Club 
Uitslagen 11/5
A-lijn:  1. Ben & Tiny v.d. Steen 59,23 
%  2.Bert & Diny Kanters 56,25 %  3. 
Jan v. Helvoirt & Mien v. Asseldonk 
55,36 %  4. Mien Verhoeven & Mien 
Vissers  B-lijn: 1. Toos v. Berlo & Anny 
v.d. Hurk 62,50 %  2. Adriaan v.d. Til-
lart & Petra v.d. Hurk 59,38 %  3. Mies 
& Joke v.d. Burgt 56,77 %  4. Bert & 
Anneke v. Helvoort 55,21 %  

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 9/5
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
62,08 % 2 Dms. N.Vervoort- 
N.Philipsen 55,83 % 3 Echtpr. Seegers 
53,33 % 4 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 
52,50 %

BC ’t Koffertje 
Uitslag 14/5
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
65,10; 2 Tonnie & Ton van Acht 57,08; 
3 Loes Tecklenburg & Wim Kemps 
53,65; 4 Willem Pieters & Harrie van 
Rijbroek 52,60 B-lijn: 1 Jan van Rooij & 
Piet Voss 63,96; 2 Marcel & Wil Janse 
57,15; 3 Herman Pauw & Leny van de 
Wall 56,04; 4 Jos van Acht & Jan van 
Lanen 51,11 C-lijn: 1 Nelly Derks van 
de Ven & Jo Renders 62,80; 2 Cor-
rie Dortmans & An van der Vleuten 
62,50; 3 Corry van der Hamsvoort & 
Jeanne de Kruijf 60,42; 4 Jan Derks 
van de Ven & Gerard Verkade 60,12

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 9/5:
A-lijn :  1. Jos van Rijbroek-Vervoort 

& Harrie van Rijbroek 56 (2) Heleen 
Voets & Ineke Wijtzes 55,56 (2) Ma-
ria Broeke & Irmgard Etman 55,56  4.   
Jan Machielsen & Henk Schakenraad 
52,78 B-lijn : 1. Nettie Hulsen & Jean-
ne Verberk 62,50 2. Betsy van Kaatho-
ven & Tiny v.d. Pasch 58,33 3.    Ria 
Habraken & Toon Habraken  57,50 
4. Marijn van de Akker & Evert Vugs 
50,69 C-lijn : 1.  Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 66,67 2.  Miny Deckers 
& Riny van Uffelen 59,90 3. Riet v.d. 
Laar & Mia de Leijer 59,38   
4. Sjane van der Vleuten-v.d. Laar & 
Toon van der Vleuten 51,56

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
SCMH B1-Concordia B2 5-4
Concordia D1-Prinses Irene D1  6-2
Geko D1-Concordia D2  5-2
Geko E1-Concordia E1  0-5
Concordia F1-ZIGO F1  4-2

Programma za 19/5:
Rosolo B1-Concordia B1  v. 12.30u. 
Concordia B2-Avanti B2  a. 12.00u. 
Miko’76 D1-Concordia D1  v. 09.30u. 
Concordia E1-Odisco D1  a. 09.30u. 
EDN’56 F1-Concordia F1  v. 08.30u. 
BMC W2-Concordia W1  v. 09.00u.

KV Odisco
Uitslagen Wo 9/5:
Odisco 2 - De Korfrakkers 5 10 - 6
Za 12/5    
Odisco B1 - Celeritas (S) B1  4 - 6
Odisco D1 - Avanti (S) D2   12 – 1 
Z0 13/5
Odisco 1 - Euro Girls 1   15 – 9
Programma Za 19/5:
Corridor B1 - Odisco B1  11:30u
Spoordonkse Girls D2 - Odisco D1   11:15u
Concordia E1 - Odisco E1       09:30u
Zo 20/5:
ZSV 1 - Odisco 1       10:30u

Overige sporten

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
  

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

en kleuren, vele soorten geraniums, fuchsia’s, 
diverse soorten hangplanten, kuipplanten, vaste planten 

en potgrond in een overdekte verkoopruimte. 

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.   

hemelvaartsdag open 
van 08.30 tot 17.00 uur. 

zondag 20 mei open 
van 10.00 tot 17.00 uur.

vv Nijnsel haalt maar liefst drie titels binnen
De degradatie van het vaandelteam 
heeft andere teams niet weerhou-
den om een gooi te doen naar het 
kampioenschap; integendeel. Er 
werd bij jeugd en senioren op meer-
dere fronten met succes gestreden 
voor de hoogste eer. Nijnsel B1 
behaalde zelfs zonder puntverlies 
de Voorjaarstitel binnen waarbij 
Schijndel/VITAM Catering met suc-
ces op afstand werd gehouden.

Vervolgens ging de vlag in top bij 
Nijnsel 5. Voor de poorten van de hel 
die in dit geval in Schijndel was gesta-
tioneerd werd een gelijkspel wegge-
sleept. In een enerverende wedstrijd 
werd lang tegen een 3-2 achterstand 
aangekeken, maar in de dying se-
conds bracht een benutte penalty de 
nodige lucht en, nog veel belangrijker, 
een kostbaar punt. Na twee thuis-
overwinningen tegen respectievelijk 
Gemert en Boekel Sport werd Nijnsel 
5 onbereikbaar voor de concurrentie 
en konden leider Bas ten Broeke en 
zijn mannen de champagne ontkur-

ken. Een prachtig seizoen bekroond 
met een verdiend kampioenschap en 
promotie.

En tenslotte Nijnsel 2. Een competitie 
met een horrorscenario en een apo-
calyptisch einde. Maandenlang zes 
punten voor op concurrent Helmon-
dia 2. Geen vuiltje aan de lucht zou 
je zeggen totdat Dijkse Boys roet in 
het Nijnsels voetbaleten gooide. Door 
een bizarre puntenaftrek slonk de 
voorsprong tot drie punten en moest 
Nijnsel nog op bezoek bij Helmondia. 
Een fatale penalty bracht de Helmon-
ders in de laatste competitiewedstrijd 
langszij. Met een beslissingswedstrijd 
tot gevolg. Afgelopen zaterdag trok 
tout Nijnsel naar sportpark De Hut in 
Aarle Rixtel om daar de geelblauwe 
equipe van Carlo van Kessel en Twan-
nie Verbakel aan te moedigen. De 
zenuwen gierden door menige keel, 
zowel binnen als buiten het veld. Naar 
schatting zo'n vierhonderd toeschou-
wers uit de grote stad en het kleine 
dorp omzoomden het goed bespeel-

bare veld. Ruststand 0-0. Niet lang 
na de pauze sloeg een Helmondse 
verdediger de bal uit de doelmond na 
goed doorzetten van verdediger Rens 
Haerkens. Dat mag nog steeds niet en 
daarom een penalty voor Nijnsel en 
een rode prent voor Helmondia. Hel-
mondia probeerde Rob van de Laar te 
intimideren maar de ervaren rot liet 
zich niet van de wijs brengen; 1-0. 
Daarna een pittige partij billenknijpen 
want de Helmonders kwamen ver-
vaarlijk opzetten. Glenn van Zutphen, 
al het hele seizoen een betrouwbare 
sluitpost, groeide in de wedstrijd en 
bezwoor al het gevaar van de rood-
witten. Rond kwart voor zes klonk 
het mooiste signaal van de afgelopen 
weken, het eindsignaal. Het score-
bord loog niet; 1-0. En daarmee de 
verdiende titel èn promotie naar de 
reserve derdeklasse. Wat een ontla-
ding voor de geelblauwe brigade die 
een vorstelijk onthaal kreeg in de kan-
tine van vv Nijnsel waar de gele rak-
kers gretig werden ingenomen. Succes 
maakt nu eenmaal dorstig.
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Wedstrijd duurt te lang voor MHC 1hockey

In een seizoen dat eigenlijk al ge-
speeld is voor Sint-Oedenrode he-
ren 1 stond de lastige uitwedstrijd 
tegen Waalwijk heren 1 op het pro-
gramma. Waalwijk stond na de win-
terstop nog even op de eerste plaats 
in de competitie, wat aangeeft dat 
dit geen makkelijke middag ging 
worden. Gedurende de hele wed-
strijd leek het erop dat Rooi de pun-
ten mee zou nemen, maar de wed-
strijd duurde 10 min. te lang: 5-3.

De start van de wedstrijd was wat 
rommelig, maar ging gelijk op. De 
wedstrijd speelde zich voorname-
lijk af op het middenveld, zonder 

echt grote kansen. Keeper Caspar 
Besancon moest een keer in actie 
komen na een aanval van Waal-
wijk, totdat Rooi heren 1 de eer-
ste strafcorner kreeg. Waar vorige 
week Piet van Eijndhoven trefzeker 
was, was het ditmaal Willem van 
der Heijden die de bal onhoudbaar 
in de bovenhoek plaatste: 1-0. 

Nog voor rust wist Waalwijk, ook 
via een corner, op gelijke hoogte 
te komen en was de stand halver-
wege de wedstrijd weer gelijk: 1-1.
Het spelbeeld in de tweede helft 
was gelijk aan de eerste helft. 
Geen grote veldkansen en voor-

namelijk strijd op het middenveld. 
Tweemaal wist Willem van der He-
ijden via een strafcorner te scoren, 
maar telkens wist Waalwijk zich 
terug te knokken in de wedstrijd. 
Na 6 succesvolle corners stond het 
3-3. Door het publiek gesteund 
wist Waalwijk aan het eind van de 
wedstrijd door te drukken en de 
beslissing te forceren. 

Na weer een strafcorner wist Waal-
wijk voor het eerst in de wedstrijd 
op voorsprong te komen (4-3) en 
net voor tijd via een counter de be-
slissing te maken: 5-3. Eline Peters en Noortje Gevers aan 

kop in het springen klasse Licht

paardensport

De Nijnselse ruiters en ponyrui-
ters hadden dit weekend spring-
wedstrijden in Uden en Eindhoven 
en in Maarheeze werd er gedres-
suurd. Er werden weer mooie re-
sultaten behaald.

Noortje Gevers ging met haar 
paard Breezer naar Eindhoven en 
wist daar knap de 1e plaats te be-
machtigen in de klasse L. Judith 
van den Nieuwenhuijzen werd met 
haar Cascin 5e in deze klasse.
De andere springruiters gingen naar 
de Slabroekse ruiterdagen in Uden, 
een groot festijn waar een grote 
men- en springwedstrijd werd ge-
houden. Eline Peters kon zich hier, 
na een snelle barrage, voor een 1e 
plaats in de klasse L opstellen met 

haar paard Balinda FS. 

Suzan van Gastel behaalde weer 
verschillende prijzen. Ze was 3e in 
het L met Boncetto W, 7e met Bibi 
en 6e in het M met Bon Giorno 
Go.  Linda van Gastel werd 3e in 
de klasse B met Vanitha Z.
In Maarheeze werd er gedressuurd. 
Bij de ponys behaalde Anouk van 
den Nieuwenhuijzen een mooie 
2e prijs in de klasse C-L1.  Voor de 
paarden was het de eerste selec-
tiewedstrijd. Martijn van Stiphout 
startte goed en behaalde met Al-
lure de 5e prijs in de klasse L2. Zijn 
moeder Marieke Siertsema reed 
een mooie kür op muziek met haar 
paard Zarotte, waarvoor zij be-
loond werd met de 3e prijs.

Ryanair doet het weer
Afgelopen zondag zijn de Vresselse 
Ruiters afgereisd naar Asten. Nina van 
Enckevort reed met Ryanair de spring-
piste binnen in de klasse CB, wat deze 

gouden combinatie weer de 1e prijs 
opleverde. Met haar tweede troef 
Vingino wist Nina in dezelfde klasse 
ook de 2e prijs in beslag te nemen.

WIJ BETALEN U CONTANT
DE HOOGSTE DAGKOERS PER GRAM

Fijn goud € 40.000,- per kilo 
(koerswijzigingen voorbehouden)

Juwelier Rooyackers, Pastoor Spieringsstraat 41 Uden

JUWELIER ROOYACKERS UDEN ZOEKT SLOOPGOUD

Daasdreef 1, Liempde - Tel. 0411 63 25 41
vandeweteringzonwering.nl

VOORJAARS ACTIES
op kozijnen, veranda’s

en zonwering!

HKC weer terug van wildwaterweek

De jaarlijkse wildwaterweek  tijdens 
de meivakantie voerde  de Hooidonk-
se Kanoclub dit jaar naar het zuid 
Duitse Grainau, een voorstadje van 
Garmisch-Partenkirchen. Het werd 
een week van geweldig mooi weer 
met mooie wild-watertochten voor 
de kanoërs en prachtige wandelin-

gen voor de 
niet vaar-
ders.

Gevaren zijn 
er op diverse 
trajecten van 
de Loisach, 
de Rissbach 
en de Am-
mer. Voor de 
boven loop 
van de Lois-
ach bleek na 
het verken-
nen van de 

“Gumpen” (een moeilijke wildwater 
passage) een omgevallen boom in de 
stroming te liggen die s`middags door 
enkele HKCers  vakkundig, met be-
hulp van veiligheidslijnen, en zaagje 
en een hakbijltje verwijderd is.
Door het goede en warme weer werd 
de rivier door de smeltende sneeuw 

iedere dag hoger en dus voor het va-
ren steeds spectaculairder. Enkele van 
de deelnemers kwamen zo in de pro-
blemen dat ze genoodzaakt waren te 
gaan zwemmen.
Problemen gaf dat niet want de meer 
ervaren vaarders haalden de zwem-
mers met hun boot en peddel  snel 
uit het water. Op een passage op de 
Rissbach was geen goede vaarlijn te 
bepalen zodat er een grote kans was 
was op ongelukken en werd besloten 
hier over te dragen.
We kijken terug op een geslaagde 
week en zien uit naar het Hemelvaart 
weekeinde waarin we weer enkele 
tochten gaan varen die ook geschikt 
zijn voor beginnende vaarders. Ver-
der is iedereen binnen de vereniging 
al druk met de voorbereiding bezig 
van onze jaarlijkse Holland Cup wed-
strijd op 2 en 3 juni, die gehouden 
word op ons parcours aan het Kla-
verpad.

kanoën 

Volop activiteiten bij voetbal- 
vereniging Boskant
Op Hemelvaartsdag donderdag 
17 mei worden er op sportpark 
"De Scheken" te Boskant het jaar-
lijks familievoetbaltoernooi en de 
vlooienmarkt gehouden. 

De vlooienmarkt, waarvan de op-
brengst ten goede komt van onze 
jeugd, is geopend van 10.00 tot 
14.30 uur. Tot dusver overtreft 
het aanbod van koopwaar jaarlijks 
weer de hoogste verwachtingen, 
zowel qua hoeveelheid, diversiteit 
als kwaliteit. Het is niet voor niets 
dat onze vlooienmarkt jaarlijks zo 
goed bezocht wordt! 

Het familievoetbaltoernooi start 
om 10.00 uur. Dit jaar zullen 8 
teams strijden om de wisselbokaal. 
In poule A spelen de familie's vd 
Wijdeven, Brans, Rovers en Eskes. 
In poule B de families Dekkers, vd 
Heijden/vd Linden, v Hastenberg 
en vd Velden/vd Heijden. Na het 
spelen van de poulewedstrijden 

worden kruisfinales gespeeld. De 
diverse winnaars cq verliezers be-
palen daarna door het nemen van 
penalty's (gehele team) hoe de 
prijzen verdeeld worden.

Vorig jaar geïntroduceerd en met-
een een succes: het "Kratje trap-
pen". Dus voor herhaling vatbaar. 
Ook dit jaar krijgt elk team, op het 
moment dat er niet gespeeld hoeft 
te worden, de gelegenheid om hun 
uitstekende traptechniek te tonen!
Ook aan de 3e helft is gedacht. DJ 
Raldo is ruim op tijd aanwezig om 
er een gezellige (na)middag van te 
maken!

De weersvoorspellingen zijn goed, 
weliswaar wat fris maar open, zon-
nig weer. Dus volop redenen om 
aanstaande donderdag het sport-
park van vv Boskant te bezoeken!
Voor de meest actuele info raad ik 
u aan de v.v. Boskant site te bezoe-
ken: www.vvBoskant.nl 

voetbal Rhode mist nacompetitie in 
laatste minuut

Na de winterstop verloor Rhode 3 
wedstrijden op rij en dat betekende 
dat het wekenlang maar net boven 
de degradatiestreep verbleef. Daar-
na werd er echter niet meer ver-
loren en vorige week klom Rhode 
zelfs naar de 4e plaats die recht gaf 
op de nacompetitie als vervangend 
Periodekampioen van DESO. Rhode 
moest dan wel winnen van degra-
datiekandidaat Stiphout Vooruit. 
Tot kort voor tijd zag het er naar 
uit dat dit Rhode zou gaan lukken, 
maar in de negentigste  minuut 
scoorde Stiphout de gelijkmaker 
waardoor het seizoen voor Rhode 
toch nog in de mineur eindigde.

Zowel door Rhode als Stiphout werd 
hard gewerkt, het voetbal was  niet 
te best en er werden door beide 
ploegen weinig kansen gecreëerd. 
In feite waren de twee kansen in de 
eerste helft ook twee doelpunten. 
Stiphout kwam in de zesentwin-
tigste minuut aan de leiding door 
aarzelend optreden van de defensie 
van Rhode, Martijn van Boerdonk 
scoorde in de vijfendertigste minuut 
de gelijkmaker. De ruststand gaf 
de verhoudingen in het veld goed 
weer. Na de rust was Rhode wel de 
bovenliggende partij maar creëerde 
weinig kansen Toch kwam Rhode in 
de achtenvijftigste minuut op voor-

sprong door een goed genomen vrije 
trap van Paul Smeets. In de vijfen-
zeventigste minuut kreeg Rhode 
een uitgelezen kans om de overwin-
ning veilig te stellen, de toegekende 
strafschop werd helaas gemist. De 
wedstrijd bleef spannend tot de laat-
ste minuut en toen kreeg Rhode de 
bekende rekening gepresenteerd. 
Stiphout scoorde in de negentigste 
minuut de gelijkmaker. Dit betekent 
géén nacompetitie voor Rhode en 
voor Stiphout nog nacompetitie voor 
klasse behoud. Zo eindigt de compe-
titie voor Rhode wel erg zuur. Voor 
meer informatie zie www.rhode.nl

Dames 1 degradeert
Zondag stond voor de dames 
van Sint Oedenrode een belang-
rijke wedstrijd op het program-
ma. Het werd erop of eronder. 
Bij winst en gelijkspel zouden de 
dames handhaven in de eerste 
klasse. Bij verlies zou HOD, de 
tegenstander, zich handhaven en 

zou Rooi degraderen. 

Het Rooise publiek was in grote 
getale naar Valkenswaard geko-
men om de ploeg aan te moedi-
gen. Rooi had er alle vertrouwen 
in dat het moest lukken.  De bal 
wist echter het doel niet in te gaan. 

Desalniettemin had Rooi alle ver-
trouwen in de tweede helft.  Maar 
het was HOD dat via een strafcor-
ner de 1-0 wist te maken. Door-
vechten, niets is onmogelijk. He-
laas bleef de stand 1-0 waardoor 
Rooi degradeert naar de tweede 
klasse.    
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

12 maart - 28 mei  
Schilderijen Anita Sikking

 in de bibliotheek
  Bibliotheek Sint-Oedenrode 

24 april - 23 juni  
Expositie Eindeloze Hakkers

  Kruidentuin Paulusgasthuisjes

 6 mei - 30 september  
Iedere zondag: 
Open zondag

Kasteel Henkenshage 

14 mei - 30 juni 
Boekenmarkt

Bibliotheek Sint-Oedenrode

   16 mei  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

16 mei 
Hillstreet House

De Beurs 

17 - 19 mei 
Memorial Maarten van den Bosch

manege de Pijnhorst 

17 mei 
Hemelvaartsdag

17 mei 
Vlooienmarkt Boskant

  VV Boskant 

17 mei 
Familievoetbaltoernooi

Sportpark Boskant 

17 mei 
Live band op de Markt

  Café Oud Rooij & D’n Dommel 

17 mei
Vriendenhockeytoernooi

Hockeyvelden

18 mei 
DJ Punish Party Squad

Café Oud Rooij 

19 mei 2012
  Coloured Dream
  café Van Ouds 

19 mei 
Karaoke Disco Party

  Oud Nijnsel 

20 mei 
Ollands Mooiste

  Toertocht door de Kempen 

20 mei 
M.C. D’n Dommel 

19e Dommelrit
Café d’n Dommel   

20 mei  
RHODE: kofferbakverkoop

Sportpark de Neul 

 20 mei  
Terrasconcert

  Cambiance Kienehoef 

  26 - 28 mei  
Beachsoccer Rooi

  Evenemententerrein 
de Neul 

26 mei 
Spaanse avond

  De Beurs 

27 mei  
1e Pinsterdag

 
 28 mei 

2e Pinksterdag

28 mei
Campina open-boerderijdag

Sloef 4

28 mei 
Open dag Vlagheide

Vlagheide 

30 mei 
Excursie naar aspergeteler

KVO Nijnsel 
 

  1, 2 en 3 juni  
“Ollend dreijt dur”

  Olland 

1 juni  
Hillstreet junior

  De Beurs 

  2 juni  
Live muziek 2-jaar bestaan

  Café Oud Rooij

 2 - 3 juni 
Internationale Kano slalomwedstrijd

  Dommel bij de Neul 

2 - 3 juni 
Alice in Wonderland

  Mariendael 

2 juni 
Ambachtenmarkt

  Odendael 

  3 juni 
Tentoonstelling 

tekeningen cursisten
Atelier Mansarde Boskant 

3 juni  
Open Dag 

Paardenmelkerij Bekkers
Hoogstraat 55 

3 juni 
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Mariendael 

3 juni 
Café Oud Rooij 
2 jaar bestaan

Markt 

3 juni 
15 jaar Kinderboerderij Kienehoeve

 
 5 - 8 juni 

Avondwandelvierdaagse
  Sint-Oedenrode 

6 juni 
Open Raft Avond

  Dommel  

8 juni - 1 juli 
EK Voetbal op groot beeldscherm

 Markt 

8 juni 
Nijnsel Kermis: Live Sax

  Oud Nijnsel 

9 juni 
Nijnsel Kermis

Oud Nijnsel 

  9 juni  
Kermisdisco

  the Joy 

10 juni 
Familie/vrienden korfbaltoernooi

  Sportvelden Nijnsel 

10 juni 
Vlooienmarkt 

CV de Plekkers
  terrein Van Kaathoven 

10 juni 
Nijnsel Kermis: live muziek

Oud Nijnsel 

11 juni 
Nijnsel Kermis: Darkraver

  Oud Nijnsel 

12 juni
KBO film: Seven 

Years in Tibet
Odendael 

12 juni 
Nijnsel Kermis: 
Feest DJ Jeroen

Oud Nijnsel 

13 juni 
Buitenspeeldag

Heikant 

13 juni 
Buitenspeeldag

  Dorpsplein Olland 

  15 juni  
Black and White Party

  The Joy 

16 - 17 juni 
Arabian Horse Weekend

manege de Pijnhorst 

16 juni 
Kastelein voor 1 avond: 
“De Heesakkers Bar”

  Café ‘t Pumpke 

17 juni 
Vaderdag

 
  20 juni  

Roois Biergilde
  Café Van Ouds  

21 juni 
Onderonsje: uitleg geschiedenis Rooi

Damiaancentrum 

22 juni 
DJ Sandro Silva
  Café Oud Rooij 

23 juni 
Live: Get back 2 
café Van Ouds 

24 juni 
Jaarmarkt

Centrum Sint-Oedenrode 

30 juni - 1 juli 
Plattelands festival  

Nijnsel 

30 juni 
Culinaire rondreis

De Beurs 
 

 1 juli 
Oldtimerrit Rondje Rooi

  Sint-Oedenrode 

1 juli 
Wielerronde van Rooi

  Centrum Sint-Oedenrode 

  6 - 8 juli 2012
Ruiterdagen 

Nijnselse ruiters
Nijnsel 




