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De liefste moeders 

van Sint-Oede
nrode 

Het is natuurlijk niet mogelijk om één liefste moeder van Sint-Oedenrode te kiezen. Rooi 

barst er van. Toch wierpen we met het oog op Moederdag een balletje op met de vraag: 

Wie is de liefste moeder van Sint-Oedenrode? Tientallen inzendingen stroomden binnen. 

De één nog vertederender dan de ander. Een onafhankelijke jury koos de volgende drie 

vrouwen die extra in het zonnetje worden gezet. 

Een prachtig cadeaupakket van deze ondernemers wordt onder hen verdeeld:

Welten Juwelier, Brekelmans bloemen, ijscafé Zoete Hemel, Savohs, You! Fashion for 

Women, De Beurs, de Hoofdzaak en DA van der Doelen.

Natuurlijk willen we u alle andere inzendingen niet onthouden! Ook zij staan op deze pagina.

De liefste moeder van Sint-Oedenrode 

is Antoinette v/d Burgt. Waarom? Na-

tuurlijk heeft ze ons goed en met veel 

liefde opgevoed. Wij zijn inmiddels uit 

huis en doen het allemaal heel goed. 

De laatste jaren gaat het alleen jam-

mer genoeg wat minder goed. Door 

veel gezondheidsproblemen van onze 

vader, waardoor het � nancieel alle-

maal wat moeilijker gaat, moet onze 

moeder meer gaan werken. Vanwege 

haar problemen met reuma is dat een 

hele opgave. Ze moet, omdat het � -

nancieel nodig is. 

Ze heeft een kinderopvang en dat 

doet ze met heel veel liefde. Van ver-

schillende leeftijden komen ze bij haar. 

Ook daarvoor gebruikt ze natuurlijk al 

jaren haar opvoedervaring die ze over-

gehouden heeft van onze jeugdperio-

de. Onze moeder is de liefste moeder van Sint-Oedenrode omdat ze ondanks alle problemen die 

ze heeft altijd met heel veel liefde meerdere kinderen uit Sint-Oedenrode een � jne opvang biedt 

en voor ons nog steeds de liefste moeder is. Groetjes, Martine van der Burgt

 

Wij hebben de liefste moeder van Sint-Oedenro-

de, omdat ze altijd voor ons klaar staat in goede 

en slechte tijden. Zelfs als wij niet lief zijn, niet 

luisteren en niet meehelpen blijft ze van alles voor 

ons doen. Het is altijd super gezellig om spelletjes 

met haar te doen en ze is er ook altijd bij als we 

moeten sporten. Soms is ze een beetje gek, maar 

dat maakt ons helemaal niks uit, dat is juist zo leuk 

aan haar! Ze is ook altijd in voor een feestje en 

als er  een polonaise is staat ze vooraan! Ze is erg 

sportief en altijd vrolijk! Kortom; Yvonne van de 

Velde is een SUPER moeder en zeker de liefste van 

“mooi rooi”.  Groetjes Luuk, mirte, anouk & Maud 

van de velde.

Ik ben Carleen Latijnhouwers en ben 23 jaar. Ik wil 

graag mijn moeder Gertrude van Gool opgeven 

voor Liefste moeder van Sint-Oedenrode.

Ik heb in januari een herseninfarct gehad, waar-

door ik nu geen auto mag rijden en daardoor erg 

afhankelijk ben van anderen.  Ons mam rijdt hier-

door overal met me naar toe. Ons mam staat on-

voorwaardelijk achter mij, daarom wil ik haar be-

danken voor alles wat ze al die jaren voor mij heeft 

gedaan, maar vooral voor de afgelopen maanden! 

Want die waren voor haar natuurlijk ook niet altijd 

gemakkelijk!

Antoinette vd Burgt

Yvonne van de Velde

Gertrude van Gool

Mama van Oosterhout

Ineke Heijmans

Saskia van Esch

Maria Vos

Elselien Karssemakers

Bianca Walter

Jetje Groenland

Bertsie School

Ada Stoop

Meike van Schaijk en haar moeder

Wilma van de Wijdeven

Monique van den Berk

Moeder Svenne van Steenhoven

Funny van der Hommel

en haar moeder

- Theo van Kuijk

- Liefste Moeder
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Folders deze week:
BBQenzo

Roxs Elektro
Campingsport de Wit

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

*M.U.V. WOLKY, GABOR, TIMBER-
LAND & BAMA PRODUCTEN.
NIET GELDIG IN WEBSHOP.

ACTIE LOOPT VAN 9 T/M 20 MEI.
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Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

Voorjaars collectie dames, 

heren en kinderschoenen!

Wij zijn nu ook online!
www.shoesbyboudewijns.nl

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

Vrijwilligers en sponsoren gezocht

Boskantse kinderen krijgen speelterrein naar wens  Boskantse kinderen krijgen speelterrein naar wens 

De afgelopen week werd al hard gewerkt op het schoolplein. Hier ziet u het plan zoals Rinus van der Heijden 
het getekend heeft. Zoals u ziet wordt het hele schoolplein gebruikt. »Lees meer op pag. 4

Parochienieuws 
voortaan ook in 
DeMooiRooiKrant
Het parochienieuws van de Paro-
chie Heilige Oda (Sint-Oedenrode 
en Son en Breugel) heeft vanaf 
deze week een nog groter be-
reik. De berichten zullen namelijk 
voortaan ook in DeMooiRooiKrant 
en weekblad Forum verschijnen.

Sinds jaar en dag staat het pa-
rochienieuws al in de Midden-
Brabant. Ondanks het feit dat 
DeMooiRooiKrant deze nieuws-
berichten en kerkdiensten gaat 
publiceren wil dat niet zeggen dat 
ze uit de Midden-Brabant zullen 
verdwijnen. “We zijn erg blij met 
deze aanvulling”, vertelt mede-
eigenaar van DeMooiRooiKrant, 
Jeroen van de Sande. 

» Lees verder op pag. 7

Dodenherdenking Rooi druk bezocht

Vrijheid spreek je af

» Lees verder op pag. 4
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........WWW d d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........jjjddde e e tttiiiWWWannannanneeeer er er WWWWWW ddd iiijjjd d d iiil l l WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannannannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannanneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........................................................................................................................................................

www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Graag willen wij iedereen bedanken voor uw warme belangstelling bij 
het overlijden van mijn man, ons pap, mijn schoonvader en onze opa.

Leo Sanders
*1943    2013

De vele bezoekjes, bloemen, kaarten en de grote belangstelling tijdens 
de kerkdienst zijn voor ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Toos, Irma, Joop, Sandra, Jelle en Tijn Sanders

DANKBETUIGING

Beetje bij beetje moesten we je verlaten
We konden niet zo goed meer met je praten

Die blik, die stilte deed vaak zeer
De moeder en oma van vroeger was je niet meer

Maar nu je voorgoed bent heengegaan
Zeggen wij “Dank je” voor al wat je hebt gedaan

Na een liefdevolle verzorging in Zorgcentrum Odendael 
is zacht en kalm van ons heengegaan 
onze moeder, oma en overgrootoma

Maria Vervoort – Boeren 
Miet 

∗ 7 september 1925                         † 3 mei 2013
echtgenote van

Mies Vervoort †

Kinderen, kleinkinderen 
en achterkleinkinderen

Odendael 325
5492 CT Sint-Oedenrode

Correspondentieadres:
Peellandstraat 15
5298 TL Liempde

De uitvaartdienst in de kerk van de H. Martinus van de 
Heilige Odaparochie te Sint-Oedenrode en de begrafenis 
op het parochiekerkhof aldaar, hebben op woensdag 
8 mei 2013 plaatsgevonden.

Opgewekt en zorgzaam
Nooit klagend
Altijd stil dragend
Moedig ging hij door
Telkens weer
Tot het laatste moment
Het wilde niet meer

Herinner mij in de stralende zon
Hoe het was toen ik alles nog kon

Onverwachts is van ons heengegaan 
ons pap, schoonvader en opa

Toon Bekkers
Onderscheiden met het ereteken Pro Ecclesia et Pontifice

∗ Sint-Oedenrode, 17 december 1938               

† Eindhoven, 5 mei 2013

echtgenoot van

Sjaan Bekkers – van Duijnhoven †

Erik en Mirjam
Jytte
Lude

Monique en Erik
Kim
Jill

Odendael 139
5492 CT Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 11 mei om 
10.30 uur in de H. Ritakerk van de Heilige Odaparochie, 
Ritaplein te Boskant. Aansluitend vindt de begrafenis plaats
op het parochiekerkhof.

Vrijdag 10 mei om 19.00 uur is er een avondwake in 
zaal ‘De Ontmoeting’ in Odendael, Odendael 1 
te Sint-Oedenrode.

Voor beide diensten is er gelegenheid om schriftelijk te 
condoleren.

Ons pap is op zijn kamer Odendael 139.
U kunt afscheid van hem nemen na de avondwake.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Nog zoveel plannen 
Nog zoveel te doen 

Nog zoveel te genieten 
Nog zoveel te leven 

 

Ton van Boxtel 
 

∗ 12 maart 1945                           † 5 mei 2013  
 

Echtgenoot van Janny van Boxtel – Smolders 
 

Maarten en Linda – Juul 
Evy  

 
Afscheid nemen kan op woensdag 8 mei 2013 van 
19.00 tot 20.00 uur in Rouwcentrum Kuis aan het 

Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode. 
 

De afscheidsdienst vindt plaats  
op vrijdag 10 mei 2013 om 10.00 uur  

in de H. Martinuskerk van de Heilige Odaparochie,  
Kerkplein 47a te Sint-Oedenrode. 

 
De crematie vindt in besloten kring plaats. 

 
Correspondentieadres:  

Laan ten Bogaerde 52, 5491 GC Sint-Oedenrode 

Graag willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling bij het 
overlijden van

Theo Ketelaars

De kaarten, bloemen en uw belangstelling bij de avondwake en 
uitvaartdienst waren voor ons hartverwarmend.

Onze speciale dank gaat uit naar het verzorgend personeel afd. 
Waterlelie en verdere medewerkers van zorgcentrum Odendael, 

huisartsenpraktijk van den Heuvel-Dekker, 
uitvaartcentrum A. Kuis, de avondwake-groep en Pastoor Rens.

Familie Ketelaars

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

asperges1 kilo  5-

*Zolang de voorraad strekt

Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi   . .Boskantseweg 87   |    Sint-Oedenrode   |   T 0413-490102  |   facebook.com/debeverrooi  

,*
UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

Intratuin Veghel, Heuvel 11, 0413-350816.
Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Moederdag 

12 mei

Zomerbloeiers 
in terraspot 
Diverse kleuren,
hoogte 50 cm,
potmaat 29 cm. 9.9914.95
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Resultaat verkenningsopdracht: coalitie blijft minderheid
De verkenningsdracht van Hart 
voor Rooi en VVD om een nieuwe 
coalitie te vormen nadat het CDA 
daar uit was gestapt, heeft niet 
het resultaat gehad dat verkenner 
Freek Compagne had gehoopt. 
Volgens VVD- fractievoorzitter 
Freek Glorius heeft de opdracht 
echter “behoorlijk veel opgele-
verd”. Hoe dan ook: Rooi blijft 
een minderheidscoalitie houden.

Wat heeft de verkenningsopdracht 
dan wel opgeleverd? Het persbe-
richt meldt daarover de toezeg-
ging  van de oppositiefracties “om 
per dossier een inhoudelijke afwe-
ging te maken en een positieve en 
constructieve bijdrage te leveren.” 
Het antwoord op de vraag wat nu 
eigenlijk het verschil is tussen de 
situatie vóór en ná de verkenning 

kon Compagne tijdens de perscon-
ferentie ook niet concreter maken. 
Als grootste succes van de verken-
ning heeft hij het proces van ver-
kenning zelf ervaren. 

Brug te ver
Bij de verkenningsopdracht zijn 
een aantal mogelijke oplossingen 
op een rij gezet en besproken 
met alle fracties, met uitzondering 
van EBK omdat eenmansfractielid 
Etiënne Kensdell niet heeft gere-
ageerd op de uitnodiging daar-
voor. Na de bespreking zijn twee 
mogelijkheden verder onderzocht, 
namelijk de bestaande coalitie uit-
breiden met BVT, of gedoogsteun 
van BVT aan de coalitie. BVT stelde 
hiervoor echter als voorwaarde dat 
het besluit over het Martinushuis 
en de bibliotheek opnieuw op de 

agenda zouden komen, en dat was 
voor de architecten van het ver-
kenningsrapport “Bruggen slaan 
naar de toekomst” een brug te ver.    

De situatie met een “minderheids-
kabinet” in gemeenteland is vrij 
uniek in Nederland, zo liet Glorius 
weten. Via Google heeft hij alleen 
in Doetinchem een vergelijkbare ac-
tuele situatie kunnen vinden.
De Rooise coalitie zal tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen vol-
gend jaar op eieren moeten lopen, 
om inderdaad alleen op inhoud 
met de andere fracties tot wel-
overwogen besluiten te komen. 
Als de emotie weer boven komt , 
of  bij de oppositiepartijen het op-
positievoeren “Leitmotiv” wordt, 
is het besturen van Rooi tot aan de 
verkiezingen óók een brug te ver. 

Dit was het thema afgelopen 4 en 
5 mei. Tijdens de drukbezochte 
Dodenherdenking in Sint-Oeden-
rode werd daar bij stilgestaan. 
Waarom dit onderwerp?

Op 5 mei 1945 eindigde de oor-
log in Nederland. Niet met een al-
lesbeslissende slag, maar met een 
handtekening aan een tafel. De 
plaats waar de onderhandelingen 
plaatsvonden, Hotel De Wereld 
in Wageningen, is er beroemd om 
geworden. Vervolgens werden 
afspraken gemaakt en overeen-
komsten en verdragen gesloten, 
waarmee het Europa-in-oorlog 

langzaam veranderde in naoorlogs 
Europa. Vrijheid begon met afspra-
ken op papier. 

Wil van der Linden sprak woor-
den van deze strekking namens de 
Oranje Vereniging bij het oorlogs-
monument. Honderden mensen 
waren op de jaarlijkse herdenking 
afgekomen. Aandachtig luisterden 
ze naar zijn korte toespraak, even-
als naar het gedicht van Femke 
van Haren van Scouting Rooi en 
het gedicht van voorleeskampioen 
Roel Janssen. Zij speelden tevens 
een rol in de oecumenische dienst 
die er aan vooraf ging. Ook bur-

gemeester Maas richtte zich tot 
de aanwezigen, alvorens de in-
drukwekkende twee minuten stilte 
werd gehouden.  

Na de stilte werd het monument 
bedolven onder de bloemen. De 
burgemeester legde een krans 
met de voorleeskampioen, maar 
ook enkele oud-Indië strijders, de 
Scouting, veel kinderen en een 
handvol burgers liepen naar voren 
om bloemen achter te laten. Sint-
Oedenrode beseft nog steeds hoe 
belangrijk vrijheid is. 

Vervolg voorpagina

Vrijheid spreek je af

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

Kom Proeven!!

 

 

Extra voordeel!  
De absolute top! Beemster kaas exclusief 
jong belegen 500 gram € 4,95 kom proeven!!

Kaasstunt! 
Noord Hollandse belegen kaas
500 gram € 4,95  natuurgerijpt!

Recht van de boerderij
Boerenpracht vol belegen kaas
500 gram € 6,95 puur natuur

Ambachtelijke vleeswaren vers van het mes
Ardenner boterhamworst 100 gram € 1,09
Pain de Strassbourg       100 gram € 1,09
Gebraden fricandeau       100 gram € 1,89

De lekkerste ham voor bij de asperges:
Meesterlijke achterham   100 gram € 1,89
Brabants Beenhammetje 100 gram € 2,39

Salades van de week:
Asperge-ham salade  100 gram € 1,59
Draadjesvlees salade 100 gram € 1,69

Uit eigen keuken:
Koude schotel hele kilo € 4,95

Moederdagtip!
Verwen moeder met een mooi doosje 
handgemaakte bonbons Albert Exclusives,
of een lekker pakket, geheel naar eigen wens samen te stellen.
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AED De Streepen weer openbaar

Sinds de sloop van sporthal De 
Streepen is het AED apparaat wat 

daar buiten hing niet beschikbaar 
geweest voor de omgeving. Daar 
is een week geleden een eind aan 
gekomen. In overleg met Stichting 
Rooi Hartsafe is er een nieuwe situ-
atie gecreëerd door het Sportbedrijf 
van de gemeente Sint-Oedenrode. 
(zie foto) De Automatische Externe 
Defibrillator is weer 24/7 beschik-
baar voor de omgeving waaronder 
Mariëndael en hangt buiten, rechts 
van de hoofdingang.

Verkeersexamen 2013

In april hebben veel kinderen uit 
groep 7 en/of 8 het theoretische 
verkeersexamen gemaakt met 
voor de meeste een goed resul-
taat. En nu laten ze 15 mei zien of 
ze het ook nog in praktijk kunnen 
toepassen.

Bijna 240 kinderen gaan hier aan 
deelnemen en zullen dan met gele 
hesjes aan, door het dorp gaan fiet-

sen. Dat is altijd weer een gezellige 
drukte. Ongeveer 50 ouders zitten 
dan als post her en der door het 
dorp verdeeld om de kinderen te 
beoordelen op hun rijgedrag.

Dit is hard werken en vooral goed 
kijken of de kinderen de verkeers-
regels in acht nemen;  voorsorte-
ren, hand uit steken, achterom 
links en rechts kijken, en wat al 
niet meer. Om daar allemaal aan 
te denken valt niet mee! Let maar 
eens op hoeveel volwassen men-
sen dat al niet vergeten.

We gaan starten ‘s morgens om 
8.30 uur bij BS Eerschot en vanaf 
dat moment zal het dorp in een 
mum van tijd druk worden met 
de examenkandidaten. Ook TV 
Meierij zal van de partij zijn om 
opnames te gaan maken van deze 
activiteit. Wat natuurlijk bij het 
volgende rondje Rooi te zien zal 
zijn. Voor iedereen die van fietsen 
houdt, de route van de verkeers-
examen is permanent aangegeven 
met duidelijk bordjes en de lengte 
is ongeveer 9 km. Misschien een 
leuk idee om zelf ook een keer te 
gaan fietsen.

(foto: archief)

Hillenaar nieuwe voorzitter GGD 
Hart voor Brabant
Burgemeester Wim Hillenaar, van 
de gemeente Cuijk, is benoemd 
als voorzitter van het dagelijks be-
stuur van de GGD Hart voor Bra-
bant. Hij treedt in de voetsporen 
van de heer Frans Ronnes, die met 
pensioen gaat en afscheid neemt 
als burgemeester van de gemeen-
te Haaren. 

De heer Ronnes bekleedde de 
functie van voorzitter sinds 2007. 
Hij zag de GGD als verlengstuk 
van de gemeentelijke dienst en als 
adviesorgaan bij alle vragen rond 
gezondheid. 
De heer Hillenaar pleit als nieuwe 
voorzitter voor een actieve rol bij 
de decentralisatie van zorgtaken 
naar de gemeenten: "De gezond-
heid van ruim een miljoen Braban-
ders tussen Tilburg en het Land 
van Cuijk. Dat is waar onze GGD 
voor waakt. Een stevige verant-
woordelijkheid, helemaal als je 
kijkt naar de decentralisatie van 
zorgtaken naar de gemeenten. De 
verschillende transities stellen ons 
voor grote uitdagingen, die we sa-
men met zorgaanbieders zo goed 
mogelijk aangaan. De kracht van 

de GGD zit hem daarbij in de ge-
meentelijke positionering: we zijn 
er voor en door gemeenten. Als 
voorzitter zal ik deze lijn, die mijn 
voorganger met verve heeft uitge-
dragen, voortzetten."

Woonwensenonderzoek van start
Tussen 8 en 12 mei krijgen alle 
huishoudens in Rooi een brief 
van de gemeente in verband met  
een woonwensenonderzoek. Hen 
wordt gevraagd om hun eventuele 
woonwensen digitaal aan de ge-
meente door te geven. Wie geen 
internetadres heeft, kan de vra-
genlijst ophalen bij het publieks-
plein, de balie van het gemeente-
huis.  

Met de uitkomsten hiervan kan 
de gemeente, samen met lokale 
makelaars, projectontwikkelaars 
en Wovesto, bepalen waar in de 
hoofd- en kleine kernen, en op 
welke manier, de woningbouw kan 
worden afgestemd worden op de 
vraag. “Uiteraard worden alle ge-
gevens vertrouwelijk en anoniem 
verwerkt” verzekert portefeuille-
houder wonen Cees van Rossum. 

vervolg voorpagina

Boskantse kinderen krijgen speelterrein naar wens

De kinderen in Nijnsel weten al 
wat het is om te spelen in een ‘be-
leeftuin’ en ook de basisschool in 
Olland opende twee weken gele-
den een nieuw ingericht speelter-
rein. Natuurlijk kan Boskant niet 
achterblijven. Daarom hebben de 
gemeente en de dorpsraad actie 
ondernomen. Ze namen Kiwanis-
lid Rinus van der Heijden in de 
arm (hij was de spil achter de 
uitvoering in de andere twee dor-
pen)   om het schoolterrein van de 
Franciscusschool om te toveren 
tot een fantasierijk terrein waar 
kinderen kunnen leren én spelen.

Rondrennen op een apenrots, 
spelen in een houten schip, met 
de fiets over een minirotonde of 
les krijgen in een biologiehof. Dit 
en nog veel meer wordt in het 
nieuwe schooljaar mogelijk voor 
de Boskantse kinderen. “Enkele 
maanden geleden zijn we aan de 
slag gegaan met het ontwerp”, 
zegt Van der Heijden. “De kinde-
ren zijn er nauw bij betrokken. We 
hebben ze gevraagd wat ze graag 

in de speeltuin terug zien. Iedere 
klas heeft flink wat ideeën ingele-
verd en daar zijn wij mee aan de 
slag gegaan. Alles wat te realiseren 
is, proberen we in het plan te ver-
werken.” Er was duidelijk behoefte 
aan een plek om te kunnen voet-
ballen, dus tekende Van der Heij-
den een trapveldje. Een plek om 
te breakdancen? Geen probleem, 
het staat op papier en zal gerea-
liseerd worden. De kinderen wa-
ren ook duidelijk over de huidige 
speelberg. Die moet blijven. “Tot 
blijdschap van veel ouders die ik 
gesproken heb, want die hebben 
er nog mooie herinneringen aan”, 
glimlacht van der Heijden.

Hulp 
Het project is tot nu toe voor 1/3 
gefinancierd door het volkshuis-
vestingsfonds van de gemeente 
en Wovesto  en door onbekende 
sponsoren. Deze week is begon-
nen met het rooien van bomen en 
de komende weken zullen de eer-
ste werkzaamheden plaats gaan 
vinden. In de tussentijd gaan men-

sen de boer op om sponsoren bin-
nen te halen. “Er is nog een flink 
bedrag nodig”, vertelt voorzitter 
van de dorpsraad, Frans van den 
Heuvel. “Maar het gaat niet alleen 
om geld. Bedrijven of instanties 
mogen ook materialen sponso-
ren, zoals zand, stenen of planten. 
Daarnaast zijn we op zoek naar 
veel mankracht. Handige ouders, 
of buurtbewoners die willen sjou-
wen. Alle hulp is welkom!”

ISV
Van den Heuvel is blij dat het 
opknappen van het speelterrein 
doorgaat. “Na jaren van praten, 
hebben we alleen nog de Son-
nemans driehoek gerealiseerd. 
Gelukkig komt er wat meer op 
gang. Dit project en er zullen er 
nog één of twee volgen.” De pro-
jecten waar nog concrete plannen 
voor moeten worden gemaakt, 
zullen voor een groot gedeelte 
worden gefinancierd door het In-
vesteringsbudget Stedelijke Ver-
nieuwing (ISV). De gemeente 
springt bij. Het gaat om het gebied 
Populierenlaan/Ritaplein. Het is de 
bedoeling dat het meer bij elkaar 
betrokken wordt. Bij de inrichting 
van het schoolplein wordt daar al 
een beetje naar gekeken. Van der 
Heijden: “De Vriendschap had pro-
blemen met het stallen van fietsen. 
Daar bieden wij aan de zijkant van 
de school de ruimte voor. Dat ge-
deelte loopt straks zo over in het 
plein. Het wordt heel erg mooi.” 

Nieuwe kasten voor kinderboerderij Kienehoeve

De kinderboerderij van Sint-Oe-
denrode was hard toe aan nieuwe 
opbergkasten. Daarom klom Jan 
Swinkels in de telefoon. Hij ging 
op zoek naar gebruiksvriendelijke 
kasten voor de vrijwilligers, maar 
ook voor de cliënten van Stichting 
Dichterbij. Hij kwam uit bij Paul 
Beniers van Harpie BV uit.

Het bedrijf uit Aarle-Rixtel en 
Swinkels kwamen snel tot elkaar. 
“Ik zocht goede Trespa kasten die 
stevig en onderhoudsvriendelijk 
zijn. Samen met Harpie BV heb 
ik gekeken naar de ontwikkeling 
van de opbergkasten. Daar zijn 
we goed uitgekomen. Voor hen is 
het een pilot geworden. Zij schen-
ken deze kasten en daar zijn we 

natuurlijk heel blij mee”, spreekt 
Swinkels namens de cliënten. 
“Kasten zoals deze willen we meer 
gaan maken”, zegt Beniers. “Wel-
licht kunnen we ze nog op andere 
plekken weg gaan zetten. Het is 
ook voor ons in ieder geval mooi 
dat we dit hebben mogen doen. 
Als ik die dankbare gezichten zie, 
daar doe je het toch voor?”

De cliënten van Dichterbij zijn erg blij met de nieuwe kasten. Linksvoor Paul Beniers.
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Hebt u al gereserveerd?

www.blauwekei.nl

Pensioen,  
heb je het goed 
geregeld?
Wat je per maand verdient, kun je waarschijnlijk zo 

opnoemen. Van wat je na je pensionering ontvangt, 

heb je waarschijnlijk geen idee. Daarmee ben je 

geen uitzondering. Veel Nederlanders krijgen straks 

te maken met een slechter pensioen dan gehoopt. 

Onze klanten zeggen ook vaak dat ze liever niet over 

hun pensioen praten of nadenken. Maar toch zijn ze 

heel benieuwd of ze de zaken goed hebben geregeld. 

De aanleiding om langs te komen is de recente 

berichtgeving in de pers over bijvoorbeeld door

werken tot je 67ste en pensioenfondsen die korten 

op de uitkeringen. Ik leg dan meestal eerst de 

grondbeginselen van het pensioen uit.

Het pensioen bestaat in feite uit drie pijlers. Aller

eerst is dat je AOW. Dit is een basispensioen vanuit 

de overheid voor mensen die de AOWleeftijd heb

ben bereikt. Daarnaast kun je pensioen opbouwen 

via een werkgever met een pensioenregeling. Als 

laatste heb je de mogelijkheid om zelf een aanvul

ling op je pensioen te regelen. Bijvoorbeeld via een 

lijfrente bij een verzekeraar of bank. 

Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat  

70 procent van je laatstverdiende salaris plus AOW 

genoeg is voor een goed pensioen. Ongeveer  

80 procent van de Nederlanders haalt dit niet. Dat 

kan verschillende oorzaken hebben. Tijdens ons 

leven moeten we eigenlijk op een aantal momenten 

extra kritisch naar onze pensioenopbouw kijken: 

samenwonen, scheiden, een nieuwe baan, voor jezelf 

beginnen en meer of minder gaan werken. Op deze 

momenten kan een pensioentekort ontstaan.

Het is niet moeilijk om te zorgen voor aanvullin

gen, zodat je daadwerkelijk bouwt aan een goed 

inkomen voor later. Dit kan bijvoorbeeld via een 

lijfrentespaarrekening bij de bank. Je spaart tegen 

een aantrekkelijke rente op een geblokkeerde 

spaar rekening. Je inleg mag je onder bepaalde voor

waarden van de inkomstenbelasting aftrekken en je 

betaalt geen vermogensrendementsheffing over het 

opgebouwde vermogen. 

Natuurlijk zijn er ook andere prima oplossingen voor 

een aanvulling op je pensioen. Om ze te leren ken

nen, is het handig om de hulp van een expert in te 

roepen. Iemand die weet hoe een pensioen in elkaar 

steekt en hoe je de juiste berekeningen maakt. Heb 

jij vragen over je pensioen? Of wil je weten wat je 

mogelijkheden zijn? Loop gerust eens bij ons binnen. 

Je bent van harte welkom!

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Komende editie ook route voor scootmobielen

Rooi Fietst krijgt nu al tweede ster van NTFU

Fred van Rooij en Rien Voets, 
kartrekkers van het evenement 
Rooi Fietst, zijn apetrots. De twee-
de editie is nog niet eens begon-
nen of ze hebben al een tweede 
ster gekregen van de Nederlandse 
Toer Fiets Unie (NTFU). 

“Dit geeft aan dat we veel vertrou-
wen genieten van deze grote or-
ganisatie”, vertelt voorzitter Rien 
Voets. “Vlak na de eerste editie 
van vorig jaar kregen we onze eer-
ste ster. Tijdens de voorbereiding 
op de komende fietsvierdaagse 
van 16 t/m 19 juli hebben we een 
verzoek ingediend voor een twee-
de ster. Op basis van de huidige 
gegevens hebben ze besloten om 
ons de extra ster toe te kennen.” 
“Dat is heel bijzonder te noemen”, 
valt Van Rooij hem bij. “Venray 
(drie sterren) kreeg namelijk twee 
jaar geleden pas de tweede ster 
en zij zijn toch al zo’n dertig jaar 

bezig. Het geeft aan dat wij op de 
goede weg zijn.”

Om voor twee sterren in aanmer-
king te komen moet de organisatie 
op bepaalde aspecten tip top in 
orde zijn. De inschrijving, uitpij-
len van de route en veiligheid zijn 
onderdelen waar naar gekeken 
wordt. Wanneer een fietsevene-
ment drie sterren krijgt, wordt het 
bestempeld als een ‘klassieker’. 
Van Rooij en Voets zijn nu al bezig 
om te kijken wanneer ze daar voor 
in aanmerking kunnen komen. 
Natuurlijk willen ze graag nog een 
ster toevoegen. Voets: “Om een 
derde ster te krijgen moet je blijk-
baar bij ieder druk kruispunt ver-
keersregelaars hebben staan. Maar 
wat is ‘druk’? Die vraag stellen we 
ons.”

Behalve het feit dat Rooi Fietst 
bekroond is met twee sterren had-

den de heren nog meer nieuws te 
melden. Tijdens de fietsvierdaagse 
is er op twee dagen (woensdag en 
vrijdag) een speciale route uitgezet 
voor scootmobielen. “Het gaat om 
een route van 15 km en een route 
van 30 km”, legt Voets uit. “Met 
Stichting Toegankelijkheid zorgen 
we er voor dat voor hen alles toe-
gankelijk is en dat er invalidentoi-
letten zijn. Er was niet zozeer vraag 
naar dergelijke routes, maar we 
vinden dat we dit moeten bieden. 
Het is een uitdaging voor ons.”  

Aanmelden voor het grote Rooise 
fietsfestijn kan nu al via de website 
www.rooifietst.nl. Vorig jaar kon je 
alleen reserveren via dit hulpmid-
del, maar nu kun je dus al daad-
werkelijk aanmelden. Het levert 
een voordeel op van twee euro. 
Rooi Fietst is ook te volgen op 
Twitter en Facebook.
 

Reepjesfestival

Gemarineerde kipreepjes

Shoarma

Gyros

Gemarineerde biefreepjes

krielaardappelen 
met roerbakgroenten

cocktailsaus à la Verheijen, 
knofl ooksaus en piri piri saus

pitabroodjes, stokbrood en 
kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken!)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nl
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Wijkevenement 
Eerschot
Op vrijdag 10 mei organiseert 
Korein Kinderplein een wijkevene-
ment op het grote grasveld achter 
Basisschool Eerschot. De middag 
is van 13:00 tot 16:00 uur en toe-
gankelijk voor alle kinderen uit de 
wijk Eerschot tussen 4 en 12 jaar. 
Dat wordt een leuke actieve mid-
dag. Natuurlijk zijn ook de papa’s 
en mama’s van harte welkom.

Leuke activiteiten
Op die middag zorgt Korein Kin-
derplein voor een hapje en drankje 
en kunnen alle kinderen mee-
doen aan allerlei leuke activiteiten: 
springkussen, bouncebal, balance 
bike, boemboestiek en nog veel 
meer. Deze activiteit wordt ge-
organiseerd, samen met Korein 
Kinderplein Eerschotsestraat, door 
Daan Veldkamp die het evene-
ment als stageopdracht heeft. Hij 
volgt de opleiding MBO Cultureel 
Maatschappelijk Werk. 

Aanmelden kan op de dag zelf. 
Dan krijgt elk kind een knipkaart 
voor alle activiteiten. Het motto 
van Korein Kinderplein ”It takes a 
village to raise a child” wordt met 
dit wijkevenement in praktijk ge-
bracht.

Theo van Kuijk woont al zijn hele 
leven bij de Dommel, vroeger op 
Zwijnsbergen en tegenwoordig in 
het Rooise centrum. Hij kan dan 
ook veel vertellen over de rivier 
die van oudsher de levensader van 
Sint-Oedenrode is. Hij is niet alleen 
een begenadigd verteller, maar ook 
het dichten zit hem in het bloed. 
Met één van zijn gedichten won 
Theo een boottocht over de Dom-
mel. Binnenkort vaart de 78-jarige 
Rooienaar met zijn vrouw en kinde-
ren over de Dommel.

Door Hans van den Wijngaard

“Eigenlijk ben ik met de Dommel 
opgegroeid. In mijn jeugd kwamen 
we niet verder dan het Kuipersbos 
en de Dommel rond Zwijnsbergen. 
In de oorlog kwam je nergens, ie-
dereen bleef rondom huis”, vertelt 
Van Kuijk. “Ik was veertien toen ik 
voor de eerste keer in Eindhoven 
kwam.” Dat Theo in zijn jeugd niet 
ver van huis is geweest, doet niets af 
aan de verhalen die hij over die tijd 
kan vertellen. 

Zoetwatermosselen
Samen met zijn moeder ging Theo in 
1938 de was spoelen in de Dommel. 
“Toen was al te merken dat de Dom-
mel steeds viezer werd. Maar in de 
afgesneden Dommelarmen was het 
water nog schoon. Daar leerde ik 
zwemmen en ook nu zie je daar nog 
de mooiste natuur”, vertelt Theo. 
“In die Dommelarmen vonden we 
zoetwatermosselen. Er waren twee 
soorten, de kleinste was de eenden-
mossel. De schelp was zo’n vijf tot 
zeven centimeter in doorsnede. De 
grote, dat was de ganzenmossel, die 
woog wel twee ons. De schelp van 
die ganzenmossel was meer dan tien 
centimeter in doorsnede”. Op de 
vraag of die mosselen ook eetbaar 
waren kan Theo geen antwoord ge-
ven. Hij weet alleen te vertellen dat 

de vos zich wel tegoed deed aan die 
zoetwatermosselen.
Bijdrage aan de bevrijding
Toen Theo negen jaar oud was, was 
hij getuige van een van de grootste 
luchtlandingen uit de Tweede We-
reldoorlog. Aan de overkant van 
de Dommel op de Sonse Heide, 
landde zondag 17 september 1944 
de 101 Airborne division. “Toen er 
duizenden Amerikanen letterlijk en 
figuurlijk uit de lucht kwamen val-
len sloegen de Duitsers massaal op 
de vlucht. Met zware vrachtwagens 
wilden ze via de veel te zwakke 
Frenskesbrug bij de Waterhoef de 
Dommel oversteken. Dat was ech-
ter een privébrug en de weg erover 
kwam in een weiland aan de over-
kant van de Dommel uit.  Nadat 
ze ontdekten dat die weg nergens 
heen ging reden ze met hun hele 
hebben en houden alle kanten uit. 
Bij de Wolfswinkel reden ze zelfs 
van schrik in de sloot”. Waarschijn-
lijk onbewust van het gevaar droeg 
Theo ook bij aan de bevrijding, zo 
vertelt hij verder. “Bij de Berkhoef 
stond een verlaten Duitse tank. 
De granaten uit hun munitiekisten 
gooiden we met zijn allen in het 
water. Het kan goed zijn dat ze nu 
nog op de bodem van de Dommel 
liggen”.

Kwajongensstreken
Natuurlijk waren Theo en zijn vrien-
den ook niet te beroerd om wat kat-
tenkwaad uit te halen. Zo gingen zij 
eens op een zondag met een boot 
van het waterschap uit varen. Dat 
was kort na de oorlog. “In die tijd 
maaide het waterschap de oevers 
van de Dommel vanuit een boot. 
Die boot werd op een zaterdag bij 
Zwijnsbergen aangemeerd. Dat was 
voor ons een uitgelezen kans om 
eens met een boot over de Dommel 
te varen. We kwamen er al snel ach-
ter dat we eigenlijk niet wisten hoe 
we moesten stoppen of terug moes-

ten varen. De brug bij Wolfswinkel 
bracht redding. We stuurden de 
boot naar de palen onder de brug 
en op commando klommen we alle-
maal in de palen van de brug. Waar 
de boot uiteindelijk terecht is ge-
komen weet ik nu nog steeds niet. 
Het kan zomaar helemaal in Sint-
Michielsgestel zijn geweest.

Van economisch belang
De Dommel was vroeger vooral 
van economisch belang. “Je ziet 
dat de oudste plaatsen in de re-
gio aan de Dommel liggen. Dat 
was toen de handelsweg van Den 
Bosch naar het zuiden. Maar niet 
alleen de handel bracht geld in het 
laatje, ook de watermolens waren 
van economisch belang. Er waren 
houtzagerijen, korenmolens en 
oliemolens”, zo zegt Theo. Uit een 

boek laat hij foto’s zien van de wa-
termolen aan de Wolfswinkel. “Die 
molen is in de jaren dertig van de 
vorige eeuw stilgelegd. Ik heb het 
geraamte van de molen nog wel 
gezien, maar werkend was die toen 
al niet meer. Ook in Sint-Oedenro-
de stond een molen, de Borchmo-
len. Vooral stroomopwaarts waren 
er veel watermolens aan de Dom-
mel. Direct aan de Dommel ston-
den ook de grootste hoeven. De 
Waterhoef, De Berkhoef en de 
Pannehoef zijn daar voorbeelden 
van.

Kijken en zien
Aan de Dommel is veel te zien, 
maar kijken en zien zijn twee ver-
schillende dingen. “Toen ik eens in 
Eindhoven bij de oogarts was, vroeg 
die dokter me of ik als Rooienaar 

de Dommel kende. Hij ging daar 
vaak wandelen en vertelde over de 
mooie natuur in de buurt van het 
Hoogakkerpad. Natuurlijk kende ik 
dat. Toen ik hem vroeg of hij ook 
die dertien reigersnesten had ge-
zien, antwoordde de dokter dat die 
niet had gezien. Ik heb hem toen 
geadviseerd om eens in Eindhoven 
naar de oogarts te gaan”, zo vertelt 
Theo lachend, “kijken en zien zijn 
twee verschillende dingen”.

Theo van Kuijk sluit zijn verhaal af 
met een wens. “Ik hoop dat water-
schap de Dommel het schoonma-
ken van de Dommel de komende 
jaren nog voortzet. Dan beleven 
ook onze kinderen en kleinkinde-
ren in de toekomst nog net zoveel 
plezier aan de Dommel als ik dat 
heb gedaan”.

Theo van Kuijk wint boottocht met gedicht over de Dommel

De Dommel, een rivier met een verhaal
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ASPERGES 
VAN HET LAND,

IN DE HAND!

7 dagen per week
Alle sorteringen 
worden geschild

ASPERGEKWEKERIJ
J.P. VAN ROOI

Mariastraat 1 
5738 AH Mariahout

T. 0499 423 267 
M. 06 20 89 75 44 
(altijd bereikbaar)

www.asperges-mariahout.nl
     asperges-mariahout     asperges-mariahout

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl

Voorverkoop Ollend Dreijt Dur gestart!

Op 24, 25 en 26 mei is het weer zo-
ver, dan zal voor de zesde keer de 
tent op D’n tip in Olland staan. Een 
enthousiaste groep vrijwilligers is 
druk bezig om het feestweekend Ol-

lend Dreijt Dur weer tot een groot 
succes te brengen. Er staat een ge-
varieerd programma te wachten 
voor jong en oud!

Op vrijdag 24 mei zal 30EUROLIVE 
de spits afbijten. Deze 3 topmuzi-
kanten weten de tent volledig plat te 
spelen met niet alleen de beste songs 
van heden en verleden, maar ook 
met eigen geschreven songs!
Op zaterdag 25 mei is het podium 
gevuld met maar liefst 12 muzikan-

ten die samen de coverband GLA-
MOURAMA! vormen. Deze kleur-
rijke showband weet met hun 4 
enthousiaste zangeressen en vrolijke 
repertoire het publiek steeds weer 
mee te krijgen!
Zondag 26 mei is een familiedag vol 
met binnen- en buitenactiviteiten in 
het teken van STUNTS & TRICKS. 
Deze middag begint om 12.30 uur 
voor de kinderen met gratis pan-
nenkoeken en een glaasje drinken. 
Vanaf 13.30 uur volgt dan een af-
wisselend, geheel gratis programma 
voor jong en oud. Er worden diverse 
stunts geshowd en voor de waaghal-
zen die zelf willen stunten worden 
er wedstrijdjes gehouden. Ook kan 
iedereen die graag wil dansen, gezel-
lig meedoen met een dansworkshop. 
En voor wie géén hoogtevrees heeft, 
staat er een verreiker om je mee naar 
boven te nemen en te genieten van 
een prachtig uitzicht over Olland. 
Verder zal de scouting verschillende 
activiteiten verzorgen en kan er weer 
volop geknutseld en geschminkt 
worden. Evenals voorgaande jaren 
wordt deze middag muzikaal opge-
luisterd door de Ollands dorpskapel. 
Kortom een middag vol met activitei-
ten die je niet mag missen!
Kijk voor een compleet overzicht van 
alle activiteiten op 
www.ollenddreijtdur.nl
Voor vrijdag en zaterdag is de voor-
verkoop gestart en loopt tot en met 
23 mei, hiervoor kun je terecht bij 
Café D’n Toel en Café De Dorpsher-
berg in Olland. Een blik in het verle-
den leert dat je er snel bij moet zijn, 
want op=op. Zondag is de entree 
gratis!
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SandalinosSandalinos®®SandalinosSandalinos®®SandalinosSandalinos®®SandalinosSandalinos®®SandalinosSandalinos®®SandalinosSandalinos®®

PODOTHERAPIE BRUGMANS
Laan van Mariendael 8a
5492 GB Sint-Oedenrode
0413-478610/06-83598124

Hool 56
5469 KC Keldonk
0413-209325/06-83598124

info@podotherapiebrugmans.nl www.podotherapiebrugmans.nl

Ervaar de nieuwe rage op het gebied van voetcomfort. 
Sandalinos® zijn speciaal, volledig naar uw voet 

op maat gemaakte, sandalen.

Elke sandaal wordt gemaakt naar aanleiding van een 
scan van uw voeten waardoor deze perfect past. U 
kiest het model en de kleur en na een aantal weken 

loopt u heerlijk, comfortabel rond op uw modieuze 
Sandalinos®.

Bel ons voor een afspraak en kijk eens voor 
meer informatie op www.sandalinos.nl

De individuele maatoplossing van een 
handgemaakte kwaliteitssandaal.

uw eigen sandaal op maat gemaakt

06 514 114 77               www.keadin.nl

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

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081
Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

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

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

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

 
  

        

Kom sparen voor 
GRATIS

Hollandse nieuwe 2013

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

Bezoek onze 
informatieavond:

3 juni
18.00 - 20.00uur

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

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

In samenwerking met 

De Ossekop: voor iedereen die zich thuis voelt 
in een bruin café

Vanaf zondag aanstaande is Sint-
Oedenrode een bruin café rijker. 
Arno de Leijer opent de deuren 
van eet- en muziekcafé 
De Ossekop. Een echt bruin café 
waar mensen gezellig kunnen 
kletsen en biljarten óf lekker kun-
nen eten. “Eigenlijk is het voor ie-
dereen die zich thuis voelt in een 
bruin café”, typeert de trotse ei-
genaar zijn nieuwe etablissement.

In de vorige eeuw zat in hetzelfde 
pand aan de Heuvel in Sint-Oeden-
rode ook een café genaamd 
De Ossekop. Arno maakt dus een 
sprong terug in de tijd, maar tegelij-
kertijd ook een flinke sprong voor-
waarts. Zijn café is namelijk modern 
met een knipoog naar vroeger toen 
het Bourgondische leven, het min-
der gehaaste bestaan, overal werd 
uitgedragen. Op vrijdagmiddag een 
biertje aan de bar, of op zondag een 
lekkere maaltijd met de zon op je 
gezicht. Allemaal is het mogelijk, 
want er is heerlijk eten en drinken 
en de schuifpui aan de voorkant 
kan open.

Brabantse gezelligheid
De uitstraling van het (eet)café 
spreekt boekdelen. Het meubilair, 
de bar en de aankleding laten zien 
dat De Ossekop een echt bruin 
café is. Het straalt gezelligheid 
uit. Het woonkamergevoel wordt 
enorm aangewakkerd. Aange-
naam buurten met je vrienden kan 
gewoon, want de muziek staat 
nooit te hard. Internetten op je ta-
blet is geen probleem, er is name-
lijk WiFi en het biljart heeft er niet 
voor niets een plek gekregen. Het 
is al warm om gebruikt te worden. 
Even warm als de mensen die er 
rondlopen om gasten te serveren, 
want het is tenslotte de Brabantse 
gezelligheid die er de boventoon 
zal voeren. De drankkaart sluit 
daar naadloos bij aan. Jupiler en 
Hertog Jan zijn er de huisbieren, 
maar op de bierkaart staan nog 
meer lekkere bier- en wijnsoorten.  

Eten bij De Ossekop
Vanaf volgende week dinsdag is 
het in De Ossekop mogelijk om te 
genieten van een goede maaltijd. 

Arno: “Het hele keukenconcept 
wordt gevoerd door Twins Cate-
ring. De kaart zal bestaan uit vijf 
voor-, vijf hoofd- en vijf nagerech-
ten. Niet teveel keus, maar wel 
goed. Eerlijke gerechten met een 
leuke twist. Traditioneel, maar ook 
verrassend. Als je hier eet, heb je 
goed gegeten. Ook nog eens voor 
een eerlijke en populaire prijs.”In 
tegenstelling tot eerdere berichten 
voert Twins Catering niet hetzelfde 
concept als bij de Gouden Leeuw. 
Daar werkt het bedrijf alleen op 
aanvraag voor feesten en partijen. 
De heren van Twins kunnen zich 
bij De Ossekop uitleven in een 
nieuwe en ultramoderne keuken. 
Het materiaal en de gerechten zijn 
van topkwaliteit, evenals de ma-
nier van koken. Dat is zeker terug 
te zien, te ruiken en te proeven 
wanneer de gasten hun maaltijd 
krijgen voorgeschoteld. 

Aanstaande zaterdag draait De 
Ossekop haar eerste avond. Dan 
is het open voor genodigden. 
Zondag is iedereen van 15.00 uur 
welkom om letterlijk de sfeer te 
komen proeven. Arno en zijn team 
heten u van harte welkom.

De Ossekop, 
Heuvel 9, 
0413-820359

advertorial

“Na het verkrijgen van de gemeen-
teberichten, vorig jaar juni, is dit 
een volgende belangrijke stap in het 
aanbieden van een totaalpakket aan 
onze lezers. We willen ze alles laten 
zien wat er in Sint-Oedenrode speelt. 
Dat proberen we iedere week zo 
goed mogelijk te doen, maar dit zien 
we als een welkome toevoeging.”

Een betere dekking kan de Parochie 
Heilige Oda niet hebben. Van de San-
de: “Een pluspunt voor de parochie is 
dat DeMooiRooiKrant ook in Liemp-
de huis-aan-huis wordt verspreid en 
dat we zo’n 2000 kranten in de regio 
uitdelen. Dan heb ik het over dorpen 
als Schijndel, Zijtaart, Eerde, Lieshout 
en Mariahout. Hoe meer mensen de 
mogelijkheid krijgen om het te lezen, 
des te beter het is.”
Namens de parochie geeft Alex van 

den Berk een reactie. “Vanaf septem-
ber is de fusie van onze parochie met 
de parochies van Son en Breugel een 
feit .  Als nieuw parochiebestuur zijn 
we op zoek gegaan naar een manier 
om onze parochieberichten eendui-
dig te publiceren in zowel Sint-Oe-
denrode als Son en Breugel. Door de 
fijne medewerking van alle partijen 
zullen vanaf heden onze parochiebe-
richten te lezen zijn in DeMooiRooi-
Krant, Midden Brabant, De Brug en 
Forum. Wij danken allen hiervoor. 
Onze volgende stap zal zijn zo spoe-
dig mogelijk te komen tot een goede 
website voor de gehele parochie. Op 
deze wijze hopen we iedereen zowel 
via de weekbladen als digitaal nog 
beter te kunnen informeren.” Het 
parochienieuws is iedere dag te lezen 
op www.demooirooikrant.nl en iede-
re week op www.mooirooi.nl.

Vervolg voorpagina

Parochienieuws voortaan ook in 
DeMooiRooiKrant
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Mooi op  leeftijd

Uit het boek “Gelukkiger ouder worden”

Stoppen met werken, en wat dan?
Groot feest in huize Derksen, va-
der Toon wordt 65. Wat heeft hij 
uitgezien naar deze dag.  Niet 
meer zo vroeg uit bed, geen op-
merkingen meer van de directeur 
en nu kan hij samen met zijn ge-
pensioneerde collega’s gaan bil-
jarten. Maar eerst voor zijn vrouw 
Mariet de vele klusjes afwerken, 
die zijn blijven liggen.

Inmiddels is het enkele maanden 
verder, de keuken is gewit, het 
tuinhuisje opgeknapt, uitslapen 
blijkt tegen te vallen want het rit-
me van vroeg opstaan blijft toch 
zitten en het 3 maal in de week 
biljarten wordt saai. Hij gaat zich 
vervelen, wordt humeurig tegen 
Mariet en de kinderen die steeds 
maar vragen of hij ook bij hen kan 
komen klussen. Daarvoor is hij 
toch niet oud geworden.

Uit verveling gaat hij naar een 
thema-ochtend van de ouderen-
bond die vrijwilligers vraagt om 
ouderen te helpen. Het aanbod is 
divers: warme maaltijden bezor-
gen, helpen met de administratie, 
dagtochten organiseren en mee-
denken over veiligheid in huis en 
op straat. Eerst zit hij ongeïnte-

resseerd te luisteren, maar gaan-
deweg groeit de interesse in het 
doen van vrijwilligerswerk. Je helpt 
anderen, krijgt meer contacten, je 
doet er kennis mee op, je hoort er-
gens bij en die saaie vrije tijd kan 
worden ingevuld met anderen te 
helpen.

Toon meldt zich aan om te helpen 
bij het organiseren van dagtochten 
en om mee te denken over veilig-
heid in huis. Al na een week krijgt 
hij een oproep om plaats te ne-
men in een werkgroep. Waar ben 
ik aan begonnen denkt hij nog als 
hij opstaat, maar wie iets belooft 
moet dit ook waarmaken. En het 
valt hem reuze mee, aardige men-
sen, leuk om bepaalde dingen uit 
te zoeken, mee organiseren ligt 
hem ook wel en fluitend komt hij 
thuis. Dit is het! De komende tijd 
gaat hij als vrijwilliger voor oude-
ren werken. En nu, een jaar na zijn 
pensioen, Toon is voorzitter van de 
werkgroep veiligheid geworden, 
heeft veel nieuwe vrienden gekre-
gen en voelt dat hij heel veel voor 
anderen kan en mag betekenen.           
Is Toon een voorbeeld voor U?
 
Wim van Kreij

SeniorenRAADgevingen 9
De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren 
(55 plussers) van Rooi. Zij heeft 
4 S-en in haar “vaandel” staan: 
Signalering, Stimulering, Samen-
werking en Steunverlening. Dit 
zijn de basiselementen van haar 
werk voor het bevorderen van 
het welzijn van senioren. Daarom 
verschijnt tweemaal per maand 
de rubriek SeniorenRAADgevin-
gen in de weekbladen met onder-
staande 5 thema’s. 
 
1.In Rooi: 
Verantwoord bewegen in de Ce-
sar (senioren)-groep.
We willen allemaal fit zijn en blij-
ven. “Bewegen” is het advies”. 
Maar hoe?
En in welke intensiteit? Terwijl het 
ene lichaam snakt naar meer sou-
plesse heeft het andere juist meer 
stabiliteit nodig. Hoe beter het 
beweeg-programma aansluit op 
onze individuele behoeften, hoe 
meer baat we er van hebben.
De groepslessen Cesar gegeven in 
Arcade aan de Ollandseweg voor-
zien in deze behoeften. Door te 
werken in kleine groepsgroottes 
wordt gezelligheid met individuele 
aandacht gecombineerd.
Meer informatie: Cesar Oefenthe-
rapie Sint-Oedenrode. 
info@oefentherapierooi@gmail.
com  0413-476563.

2.Uit de regio: De Ouderenwinkel.
In Helmond, Geijsendorfferstraat 
25, 5703 GA vindt u de ouderen-

winkel. Hier zijn veel producten 
te koop die het leven voor seni-
oren gemakkelijker maken. We 
noemen o.a. goede bedden voor 
mensen met rugklachten, rolla-
tors, rolstoelen of krukken. Veel 
artikelen kunt u ook lenen indien 
u tijdelijk na een blessure of medi-
sche ingreep deze nodig hebt.
Ook kleine artikelen als senior-
vriendelijke telefoons, hulpmidde-
len bij het lezen of kaarten en vele 
andere zijn hier te koop.
Zie verder www.ouderenwinkel-
helmond.nl of bel 0492-555061. 
Op maandag is de winkel gesloten.

3.Tip van de week:  Bridgen in 
Sint-Oedenrode.
Onlangs zijn in de weekbladen en-
kele artikelen geplaatst over de mo-
gelijkheden om in Sint-Oedenrode 
te bridgen. Veel senioren bridgen 
met vrienden of familie in de huis-
kamer, maar ook maken vele seni-
oren gebruik om in clubverband te 
bridgen. Er zijn in Sint-Oedenrode 
6 clubs die wekelijks op verschil-
lende locaties bij elkaar komen. 
Bovendien bestaat er ook de mo-
gelijkheid om een bridge-cursus te 
volgen. 

4. Activiteit van de week:  
De website van de seniorenraad.

De seniorenraad heeft zich met 
een PowerPoint/presentatie ge-
presenteerd tijdens de senioren-
markt met het nieuwe logo, de 
Nieuwsbrief en de wensmuur. Van 

nu af aan kan men op de website 
www.seniorenraadrooi.nl veel in-
formatie vinden op het gebied 
van welzijn voor senioren. Hebt u 
suggesties voor deze website geef 
deze door aan de secretaris Bert 
Heijen
Eenmaal per 2 weken verschijnen 
in de weekbladen de Senioren-
RAADgevingen. Hebt u daarvoor 
suggesties neem dan contact op 
met Wim van Kreij  0413-216265.

5. Agenda van de week:  
Info -avond Dementie
De afdeling Geriatrie en Oude-
renzorg organiseert op woensdag 
22 mei van !9.00 -21.00 uur een 
bijeenkomst over Dementie in de 
Kapel van het ziekenhuis ELkerliek 
te Helmond. Deze bijeenkomst is 
gratis,wel vooraf even aanmelden 
www.quartztransmuraal.nl of bel 
0492-595105
          
Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
een van de leden van de senioren-
raad of de secretaris van de Seni-
orenraad, Bert Heijen tel. 474508, 
of stuur een mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.
Zie ook onze website 
www.seniorenraadrooi.nl.

Met KBO naar lunchconcert in 
Philips Muziekcentrum

De KBO cultuurclub organi-
seert voor alle senioren van Sint-
Oedenrode een bezoek aan het 
lunchconcert van de laureaten van 
de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten uit Tilburg, in het Philips 
Muziekcentrum te Eindhoven.

Het lunchconcert is op 6 juni en be-
gint om 12.30 uur in de kleine zaal. 
De kosten voor het bijwonen van 
dit concert bedraagt  € 2,00 per 
persoon. Aanvang van het concert 
is 12.30. uur. U wordt uiterlijk om 
12.15 uur verwacht. Het is belang-
rijk op tijd aanwezig te zijn, want 
tijdens het concert worden geen 

toehoorders meer toegelaten.  
Het muziekgebouw is gemakkelijk 
te bereiken, het ligt dicht bij het 
station. Als u desondanks proble-
men hebt met het vervoer, laat u 
dit dan even aan de organisatie 
weten, dan wordt er geprobeerd 
een oplossing te vinden. Meerij-
den kan dan voor € 5,- p.p. Aan-
melden kan weer bij Harry van 
Oorschodt, liefst per mail,  harry.
vanoorschodt@gmail.com òf te-
lefonisch 0413-477179 òf bij de 
plaatselijke voorzitter van de KBO. 
De entreeprijs van € 2,00 p.p. kan 
voor aanvang van het concert ter 
plaatse betaald worden.

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor 

verzorgende, Begeleidende 
en ondersteunende 

werkzaamheden.

06-33100341
4mevers@gmail.com

Bernhoven besteedt aandacht aan Europese dag van 
de beroerte 14 mei 2013
Sinds 2000 bestaat de preventie 
dag voor een CVA (beroerte). Het 
doel is om aandacht te vragen voor 
preventie en het herkennen van 
een beroerte. Op 14 mei wordt er 
in de centrale hal van Bernhoven 
een informatiemarkt georganiseerd 
waar geïnteresseerden zich kunnen 
laten voorlichten omtrent risico’s, 
hoe deze te beperken en omtrent 
herkenning van en handeling bij 
een CVA. 

Verschillende oorzaken spelen een 
rol bij het ontstaan van een beroer-
te. Aan sommige oorzaken kunt u 
niets doen, bijvoorbeeld als het in 
de familie voorkomt. Andere risi-
cofactoren kunt u wel zelf kleiner 
maken. Zo vergroten roken, onge-
zond eten, te veel alcohol drinken, 
te weinig bewegen, te hoge bloed-
druk, overgewicht, te veel stress en 
onzorgvuldig medicijngebruik de 
kans op een beroerte. 

Als u toch getroffen zou worden 
door een beroerte is het goed te 
weten dat een beroerte zeer goed 
te behandelen is als je er snel bij 
bent. Daarom zeggen we; use FAST 

to save BRAIN (ben snel om her-
senen te behouden)! Bemerkt men 
uitval met een scheef gelaat (F), uit-
val van een ledemaat (A), of spraak 
(S); bel dan 112 en verlies geen tijd 
(T), want time is BRAIN. Als u snel 
in het ziekenhuis komt kan daar 
soms een trombolyse worden uit-
gevoerd, waarbij het propje (stolsel) 
opgelost wordt.

Blijkt de uitval snel bijgetrokken dan 
kan er sprake zijn van een TIA, ook 
dan moet u snel contact opnemen 
met de (dienstdoende) huisarts. 
Deze maakt dan in overleg met de 
neuroloog een plan van aanpak  
met medicatie en snelle risico evalu-
atie op de TIA poli. Hier wordt naast 
bloedonderzoek (o.a. vetspectrum) 
onderzoek gedaan aan het hart 
(ECG oftewel hartfilmpje), en hals-
vatenonderzoek. De uitslagen wor-
den u meteen mee gedeeld.

Daarnaast kent Bernhoven gespe-
cialiseerde verpleegkundigen op de 
Stroke Care Unit. Zij proberen sa-
men met specialisten en paramedici 
ervoor te zorgen dat de uitval zo 
beperkt mogelijk blijft en doen alles 

om een snel herstel  te bevorderen. 
Er vindt wekelijks een multidiscipli-
nair overleg plaats waarbij naast de 
genoemde specialisten en verpleeg-
kundigen ook een specialist oude-
renzorg en revalidatie arts aanwe-
zig zijn. Deze aanpak zorgt ervoor 
dat patiënten snel op de juiste plek 
komen, waarna de revalidatie kan 
beginnen. Het is belangrijk dat de 
cliënt de juiste zorg, op het juiste 
moment, op de juiste plaats van de 
juiste hulpverlener krijgt. 

Vanuit Bernhoven gaan 7 van de 
10 patiënten met ontslag naar huis. 
Dit is mogelijk door goede samen-
werking in de CVA zorgketen, een 
samenwerkingsverband tussen 
Bernhoven, BrabantZorg, Laverhof, 
Vivent, Pantein, Interzorg, Tolbrug 
en GGZ Oost Brabant. We zijn trots 
op deze cijfers. Zo nodig wordt u 
thuis bezocht door de paramedici 
(logopedist, fysiotherapeut en ergo-
therapeut) maar ook kan een NAH 
consulent u thuis bezoeken of heeft 
u telefonisch contact.

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Lieke
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

De Oranje Vereniging zegt: 
Sint-Oedenrode, Bedankt!

Iedereen die er bij was, bedankt voor jullie:
deelname, sponsoring, medewerking, gezelligheid, oranje gevoel, 

begrip, meezingen, vertrouwen, versieren, complimenten,
opmerkingen, adviezen,  boom planten, fietsen versieren, optreden,

kortom: voor een fantastisch geslaagd koninginne/koningsfeest
Sint-Oedenrode, Bedankt voor jullie vertrouwen in ons en graag 

tot volgend jaar.

Zoete Hemel ijscafé

Kapsalon Hannie

Huiskens Optiek

Van Laarhoven Carcleaning

Drie-O automatisering

Claassen Media Design

Keurslager Kluijtmans

Pixelbox Design

Hoepelman Kappers

Primera

You! Fashion for Women

Digitotaal

MooiRooi.nl

Welten Juweliers

Bakkerij Bekkers

Zalencentrum De Beurs

De Hoofdzaak

Shoeby Fashion

Gerits

Kapsalon Bella Plaza 

Café Oud Rooy

Bike Center

La Vie seasons

Brasserie De Beleving

‘t Paperas

Pan & Cook

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

en DeMooiRooiKrant 

bedanken:

Open dag lokale omroep op 1 juni 

TV Meierij opent haar deuren

Op zaterdag 1 juni 2013 van 
11.00 uur t.m. 15.00 uur opent 
TV Meierij haar deuren om u te 
laten zien hoe televisie gemaakt 
wordt en hoe een tv-studio er 
van  binnen uitziet.                                                                    

De open dag is een ideale manier 
om kennis te maken met de lo-
kale omroep in Sint-Oedenrode 
en al haar facetten. Tijdens deze 
dag kunt u zelf zien en horen hoe 
het eraan toe gaat bij de lokale 
kweekvijver van  omroeptalent.

TV Meierij zorgt ervoor dat u 
weet wat er in uw dagelijkse om-
geving leeft.  Welke onderwerpen 
er belangrijk zijn. Wie er in uw 
wijk, dorpskern of het centrum  

leven en wat diegenen denken, 
welke activiteiten er in uw ge-
meenschap worden ontwikkeld. 
TV Meierij geeft Sint-Oedenrode 
een gezicht en u een stem, zorgt 
ervoor dat u zich een mening 
kunt  vormen. Dat u in actie kunt 
komen,  als u dat nodig vindt. En 
dat u het verschil kunt maken in 
uw dagelijkse omgeving!  
Daarnaast is de open dag de start 
van de Week van de Lokale Om-
roep (1 t/m 7 juni 2013 ) waarbij 
in heel Nederland een week lang 
aandacht wordt besteed aan het 
werk van de lokale omroepen.
U bent van harte uitgenodigd om 
op 1 juni een kijkje in de keuken 
te komen nemen bij TV Meierij.

Meer informatie over de week 
van de Lokale Omroep is te vin-
den op www.delokaleomroep.nl
of op de eigen website van TV 
Meierij

TV Meierij …. altijd in de buurt.

Zaalvoetbalteam 
"brasserie 

DE BELEVING"

Gefeliciteerd met het 
ongeslagen kampioenschap

Ralf,Noortje, en medewerkers 
brasserie DE BELEVING 

LIA 60

profi ciat van de kaarters

18 Mei a.s. zijn onze ouders,

Hans 
& 

Mien van Herpen – Baak

50 jaar getrouwd!

Zij geven hiervoor een receptie 
van 15.00 uur tot 16.30 uur in 

Partycentrum 
“De Vriendschap” te Boskant

Kinderen en kleinkinderen

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Trots en blij
verwelkomen wij onze zoon

Luuk
Franciscus Nicolaas Johannes

25-04-2013
Broertje van Stijn

Zoontje van Frans en Elke van Schaijk
Berkstraat 29

5492 EA, Boskant

Dierenspeciaalzaak van Brussel
Streepenstraat 4 Sint-Oedenrode

Mei aktie!
Royal Canin medium of maxi 

adult 15 kilo voor €50,-

Royal Canin maxi junior
 15 kilo voor €55,-

Daan Hulsen 
bezorger van de 
maand

Mede dankzij een tevreden lezer 
van DeMooiRooiKrant is Daan 
Hulsen verkozen tot bezorger van 
de maand. De redactie kreeg een 
mail en besloot Daan voor te dra-
gen. De bezorgdienst reageerde 
positief, want het krijgt zelden tot 
geen klachten van Daan. De jon-
geman bezorgt zijn kranten in het 
buitengebied van Boskant, zoals 
de Bus, Kremselen en een stuk van 
de Liempdseweg. Afgelopen week 
kwam Daan zijn waardebon van 
Rooi2000 ophalen. Hij zal er vast 
al iets leuks van gekocht hebben! 
Daan, proficiat!
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Trots en blij
verwelkomen wij onze zoon

Luuk
Franciscus Nicolaas Johannes

Broertje van Stijn
Zoontje van Frans en Elke van Schaijk

Berkstraat 29
5492 EA, Boskant

LIEVE

MOEDER
SCHOONMOEDER

OMA
OVERGROOTMOEDER

HARTELIJK GEFELICITEERD
MET JE

95ste VERJAARDAG

Winnares 
Dorpsherberg 
actie

De winnares van de Senseo kof-
fiemachine is geworden Marjon 
Steenbekkers uit Olland, wij willen 
haar van harte feliciteren! 

team De Dorpsherberg

Winnaars toegangskaarten 
Jukebox Open Air bekend

Vorige week kon u met deze krant 
toegangskaartjes winnen voor 
Rock Around The Jukebox Open 
Air in het Autotron van Rosmalen. 
U moest dan wel weten wanneer 
in Antwerpen Moederdag wordt 
gevierd en waarom dat dat niet ko-
mende zondag is, zoals in Neder-
land en de rest van België. Het ant-
woord op die vraag luidt als volgt:

In Antwerpen vieren ze Moederdag 
op 15 augustus. Dat is volgens de 
Rooms-katholieke kerk de dag van 
opneming van Maria in de hemel. 

Diezelfde Maria is sinds 1124 de pa-
trones van de stad Antwerpen. Dat 
werd ieder jaar op die dag met een 
grote Mariaprocessie gevierd. In 1913 
vond de Antwerpse kunstenaar en 
schepen Frans van Kuyck dat op de 
feestdag van Maria alle vaders en kin-
deren hun moeder moesten verrassen 
met versieringen, versjes, bloemen 
en nog meer. Op deze vraag wisten 
veel mensen het goede antwoord. Uit 
de goede antwoorden trokken wij de 
volgende prijswinnaars: 1. Annelies 
van Asseldonk 2. Marco van Leuken 
3. Paul van de Laar.
Behoort u niet tot de prijswinnaars, 
maar wilt u wel graag naar Rock 
Around The Jukebox Open Air in 
het Autotron, dan kan dat nog al-
tijd. De entreeprijs bedraagt 12,50 
euro per persoon en kinderen tot 15 
jaar mogen gratis met hun ouders 
mee naar binnen.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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zaterdag 11 mei 

lentekoopavond 
winkels open tot 21 uur

Speciale actie 
zaterdag  11 mei a.s. de gehele dag 

bij besteding vanaf €125,- 
een basis top cadeau.

NAAM

GEBOORTEDATUM

ADRES 

POSTCODE  PLAATS

TELEFOON MOBIEL

E-MAIL
lever deze bon volledig ingevuld in  
bij la vie Sint-oedenrode tijdenS het 
openingSweekend van 6 t/m 9 maart 

€20
kORTING
OP 1 ARTIkEL NAAR kEUzE

WOENSDAG 

ExTRA 
kOOPAvDOND vAN 

18:00-21:00 UUR

opening 6 maart!
de markt 9 Sint-oedenrode

Nomandsland, Drykorn, La Fee Maraboutee, Expresso, Summum, 10days, 
Maison Scotch , Liebeskind, Ibana Rouge, Moscow en Penn& Ink. 

 Markt 9, 5492 AA Sint-Oedenrode   •   www.lavie-seasons.nl

..Lentekoopavond op zaterdag 11 mei

Waardebon t.w.v. 75 euro – dameskleding La Vie
Wijnpakket t.w.v. 75 euro – Eetcafé de Ossekop
Waardebon t.w.v. 50 euro – Villerooi

Waardebon t.w.v. 50 euro – dameskleding Kimberly’s Fashion
Printer – Winkelreus

Sint-Oedenrode
Centrummanagement

Waardebon t.w.v. 75 euro – dameskleding La Vie
Wijnpakket t.w.v. 75 euro – Eetcafé de Ossekop
Waardebon t.w.v. 50 euro – Villerooi

Waardebon t.w.v. 50 euro – dameskleding Kimberly’s Fashion
Printer – Winkelreus

Prijzen 
die u kunt 
winnen..
Openingstijden 
van 9.30 tot 
21.00 uur!

*Kijk op www.rooi-is.nl voor de voorwaarden en voor meer informatie.

De hele avond 
spetterende
Dixie-muziek
in het centrum:
The Sail Jazzband
The Nods
Dinges enzo

En prachtige prijzen in
de Bon vùr Ton loterij
Bij iedere besteding van €15,- krijgt u een
bon.  Hoe meer u koopt hoe meer  bonnen
u krijgt!*  Deponeer ze in de rode ton bij de
kiosk en  maak kans op prachtige prijzen! 
De winnaars worden op vrijdag 17 mei
bekend gemaakt op;

www.rooi-is.nl 

Winkels open 
tot 21.00 uur!

share th e wolky  exper ience
bij Ter meer  Modeschoenen op vr. 10 en za. 11 mei
i.v.m. de ‘le nte   koopavond’ zijn we za. to t 21.00 uur open

Vrouwelijk , actueel, zomers én super comfortabel: dat is de Aspe van Wolky. 

Espadrille 4650 Aspe

Bij aankoop van een paar Wolky’s, ontvangt u dan een originele Wolky tas! 
Wij hebben een grote Wolky collectie waaruit u kunt kiezen. 

Heuvel 24 
5492 AD Sint-Oedenrode 
0413-472329

www.wolky.nl

Vrouwelijk , actueel, zomers én super comfortabel: dat is de Aspe van Wolky. 

–-–--––--––-–-–-–
GRATIS 
WOLKY TAS
BIJ AANKOOP 
VAN WOLKY’S 
–-–-–-–--––-–-–-–

–-–--––-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–---––-–-–-–KOM NAAR DE LENTE KOOPAVOND!
–-–--––-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–---––-–-–-–

Hertog Hendrikstraat 1b 5492 BA Sint-Oedenrode
www.dfmbloemendiscount.nl

Lentekoopavond geopend tot 20.00 uur
Uitgebreide collectie plantstukken voor binnen en buiten

Groot assortiment bloemstukken en boeketten

Bruidswerk en Rouwstukken 
Wij bezorgen in Sint-Oedenrode en omgeving

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurtKijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

Onze cadeautips:

Nieuw!  
ICI PARIS XL  
gift card

De hartsvriendin
Heleen van Royen

Al je cadeaus  
altijd leuk én gratis  

verpakt!

     12 mei    
 Moederdag!

...even naar Primerawww.primera.nl
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Heleen van Royen

Nieuw! 
ICI PARIS XL
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Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode tel.: 0413-477049

Met 
live muziek 

in het centrum
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Espadrille 4650 Aspe

Bij aankoop van een paar Wolky’s, ontvangt u dan een originele Wolky tas! 
Wij hebben een grote Wolky collectie waaruit u kunt kiezen. 

Heuvel 24 
5492 AD Sint-Oedenrode 
0413-472329

www.wolky.nl

Vrouwelijk , actueel, zomers én super comfortabel: dat is de Aspe van Wolky. 

–-–--––--––-–-–-–
GRATIS 
WOLKY TAS
BIJ AANKOOP 
VAN WOLKY’S 
–-–-–-–--––-–-–-–

–-–--––-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–---––-–-–-–KOM NAAR DE LENTE KOOPAVOND!
–-–--––-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–-–---––-–-–-–

Hertog Hendrikstraat 1b 5492 BA Sint-Oedenrode
www.dfmbloemendiscount.nl

Lentekoopavond geopend tot 20.00 uur
Uitgebreide collectie plantstukken voor binnen en buiten

Groot assortiment bloemstukken en boeketten

Bruidswerk en Rouwstukken 
Wij bezorgen in Sint-Oedenrode en omgeving

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurtKijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

Onze cadeautips:

Nieuw!  
ICI PARIS XL  
gift card

De hartsvriendin
Heleen van Royen

Al je cadeaus  
altijd leuk én gratis  

verpakt!

     12 mei    
 Moederdag!

...even naar Primerawww.primera.nl
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De hartsvriendin
Heleen van Royen

Nieuw! 
ICI PARIS XL
gift card

www.primera.nlwww.primera.nl ...even naar Primerawww.primera.nl ...even naar Primerawww.primera.nl

Al je cadeaus Al je cadeaus Al je cadeaus Al je cadeaus 
altijd leuk én gratis altijd leuk én gratis 

Al je cadeaus 
altijd leuk én gratis 

Al je cadeaus Al je cadeaus 
altijd leuk én gratis 

Al je cadeaus 

.primera.nl.primera.nl Primera...even naar ...even naar ...even naar ...even naar Primera...even naar PrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimeraPrimera
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Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode tel.: 0413-477049

Met 
live muziek 

in het centrum
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zaterdag 11 mei 

lentekoopavond 
winkels open tot 21 uurMet live muziek in het centrum

De Lentekoopavond van aanstaande za-
terdag wordt opgeluisterd met een dri-
etal zeer goede bands: The Sail Jazzband, 
The Nods en Dinges enzo. Deze drie for-

maties zullen door het centrum struinen 
om muziek te maken. Ze spelen voor-
namelijk Jazz- en Dixieland muziek. Het 
geeft de koopavond net dat beetje extra 

Volop muziek tijdens Lentekoopavond

om het nog geslaagder te maken voor 
het winkelend publiek en de winkeliers.
De SAIL JAZZBAND is in november 
1985 opgericht door leden van verschei-
dene jazzbands uit de regio Eindhoven. 
De band is begonnen als podiumork-
est, maar is zich na enige tijd ook gaan 
toeleggen op het optreden als “street-
parade” orkest. De leden van de band 
wilden vooral een veel nauwer contact 
met de toehoorders en het spelen als 

looporkest schept die mogelijkheid. 

Bovendien geeft het optreden als street-
parade orkest meer ruimte aan de indivi-
duele leden van de band om op creatieve 
wijze het publiek te amuseren. Dat wil niet 
zeggen dat het podium voorgoed vaarwel 
is gezegd. Een van de belangrijkste begin-
selen van de band is een open en ongecom-

pliceerde visie op de oude stijl en zij heeft 
deze karaktertrek in de loop der jaren steeds 
behouden en verder kunnen ontwikkelen. 
Dit en de instrumentale vaardigheden van 
de leden, maakt een ontmoeting met de 

Sail Jazzband tot een aangename belevenis.
DINGES ENZO is al jarenlang een 
buitengewoon succesvolle formatie als 
duo of trio met zang, accordeon/gitaar, 
sousafoon/contrabas, klompen/percus-

Sail Jazzband

sie, kazoo, saxofoon en handpercussie.
Ze spelen vrolijke meezingers en liedjes 
van Nederlandse en Engelse bodem met 
een knipoog, bekende kinderliedjes, 
kinderliedjes met dans, jazz, blues en 
Zuid-Amerikaans.
De NODS – een afkorting voor de New 
Orleans Dixie Skaters -  bestaat uit  een 
aantal enthousiaste muzikanten uit 
Eindhoven en omgeving. De band is in 
1985 ontstaan uit een aantal schaat-
sende muzikanten (of muzikale schaat-
sers) die zich druk gingen maken met 

oude stijl jazz. 
Er wordt gestreefd naar eigentijdse uit-
voeringen van de melodie op een strak 
en ouderwets akkoordenschema. Het 
repertoire bevat zo’n 70 nummers met 
vele toppers uit de twintiger en dertiger 
jaren. In de loop der jaren is er een aan-
tal wisselingen in de bezetting geweest. 
De NODS is een echte vriendenband. Ze 
hebben duidelijk plezier in hun optre-
dens. De band treedt regelmatig op in 
binnen- en buitenland als podiumorkest, 
maar is ook inzetbaar als streetparade 

New Orleans Dixie Skaters

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12
SINT-OEDENRODE

0413-472768
WWW.STAPPERZ.NL  

 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL
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Spookdorp
De onbewoonde boerderij ligt in
het land verzonken. De kamers
leeg. De muren krom van
uitgestorven leven.

Etmalen rusten op het dak.
Vleermuizen aan de balken.
Wat hier bewoog, is vastgezet
in spalken van de dood.

De deur van een geteerde schuur
hangt scheef als na een beroerte.
Geen enkel raam dat wacht
en met geduld de weg aftuurt.

Over het erf, de oprijlaan
is loodzwaar licht voortvluchtig.
Meer dan vandaag bestaat hier
niet. Beschonken werkelijkheid.

Niet anders dan gewoon is dat
wat huiden heeft, sterft voort.
Alleen de tijd blijft monotoon
stilzwijgend aan het woord.

    Kees Hermis

Uit: Oud asfalt, 1998

De Vriendschap houdt festival op 12 mei vanaf 15.00

Boskant Open Air nog grootser aangepakt

Boskant leeft weer. Na de komst van 
De Vriendschap in 2011 kun je dat 
wel constateren. Toen Paul de Corte 
en Dennis van Rensch voet aan wal 
zetten in het kleine kerkdorp bleek 
al snel dat er een klik was met de 
bevolking. Niet voor niets. Boskan-
ters houden van mensen die hun 
mouwen opstropen en deze twee 
ondernemers doen dat iedere dag. 
Hun prachtige en complete zaak is 
daarvan het ultieme voorbeeld. Op 
12 mei aanstaande is het weer tijd 
voor het jaarlijkse festival Boskant 
Open Air.

Het is de tweede keer dat Boskant 
Open Air gehouden wordt. De eer-
ste keer, vorig jaar ook rond deze tijd, 
was direct een succesvolle editie. Het 
was fris, maar het evenement trok 
zo’n 1100 tot 1200 bezoekers. “Dat 
hadden we nooit verwacht”, denkt 
Dennis met een glimlach terug. “Het 
was een geweldige avond. Niet al-
leen mensen uit Boskant waren op 
het feest afgekomen, maar ook uit 
Rooi en andere dorpen. Het dak ging 
er af.” De voornaamste reden om 
Boskant Open Air te regelen was om 
het eenjarig bestaan te vieren. “Maar 
ook om de mensen van Boskant een 
eigen festival te geven”, voegt Paul 
daaraan toe. “Het brengt wat extra 

leven in de brouwerij. Zo te merken 
was Boskant daar aan toe.”

Dit jaar pakken ‘de jongens’, zoals 
Paul en Dennis door de dorpelingen 
liefkozend worden genoemd, extra 
uit. Vooral het middagprogramma 
is uitgebreid om ook de kinderen 
vermaak te bieden. Dennis: “Vanaf 
15.00 uur begint het festival voor 
kinderen. Er is een goochelaar, kin-
deren kunnen geschminkt worden, 
er is een springkussen, een kinder-
disco en kinderen kunnen zumbales 
krijgen. Kortom, ze hoeven zich zeker 
niet te vervelen en de ouders kunnen 
vanaf het terras toekijken.” Op het 
plein voor het terras wordt een groot 
podium geplaatst. Dat zal ’s middags 
gebruikt worden, maar ook voor het 
optreden ’s avonds van de Faute 
Esther Band. Een ensemble waar 
Paul in meespeelt. “Het is als een 
geintje ontstaan”, gniffelt Paul. “De 
band bestaat voornamelijk uit leden 
van mijn vorige band ‘You and Me’, 
voor de meesten wel bekend. We 
spelen lekkere foute nummers waar 
iedereen graag op danst. Onlangs 
speelden we met deze band tijdens 
de Boerenbruiloft. Het was echt een 
succes kan ik wel zeggen. Tot 22.30 
uur was het nog volle bak, terwijl het 
normaal veel eerder is afgelopen op 

carnavalsdinsdag.” Paul en 
Dennis kijken uit naar de bijzondere 
dag waarop ze het tweejarig bestaan 
vieren. Het programma liegt er niet 
om, dus ook deze keer zal het een 
gezellige boel zijn.

Met de organisatie van dit festival la-
ten de heren zien dat ze tot veel in 
staat zijn. De Vriendschap en dans-
school Cultura zijn daar eveneens 
een voorbeeld van. Het danscentrum 
staat wijd en zijd bekend als een 
kwalitatief goede dansschool en De 
Vriendschap wordt steeds completer. 
Iedere week vinden er bruiloften en 
partijen plaats en het restaurant draait 
erg goed. Paul: “Op zondag zitten we 
bijna altijd vol.” Daarnaast wordt de 
ijssalon goed bezocht, is het terras 
een populair rustpunt voor veel men-
sen en wordt ook van de nieuwe tuin-
zaal gretig gebruik gemaakt. Kortom, 
Dennis en Paul zijn op de goede weg. 
Het kost veel energie, maar naar eigen 
zeggen krijgen ze dat ruimschoots te-
rug van hun gasten.

Volgende week leest u meer over de 
Open Dag van Danscentrum Cultura. 
Deze wordt op Eerste Pinksterdag 
gehouden. 

Terug van weggeweest
Café “De Ossekop” kent een lange geschiedenis in Sint-Oedenrode.

Meer dan 100 jaar geleden hield de herensociëteit “De Unie”
   al  bijeenkomsten in “De Ossekop”.

Het café heeft in de loop der jaren  verschillende uitbaters gehad.
Verschillende namen en bestemmingen, van discotheek tot steakhouse.

“De Ossekop” anno 2013 richt zich op gasten die een ouderwetse gezellige ambiance, 
een eerlijke keuken en een goed glas kunnen waarderen.

Kortom
“De Ossekop”

Ouderwets gastvrij

Onze keuken is dinsdag 14 mei vanaf 16.00 uur geopend.

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9

5492 AC  St Oedenrode
tel. 0413-820359

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

Zondag 12 mei geopend voor publiek vanaf 15.00 uur, 

mmv ons "huisorkest" de Sanseveria's

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

MRE Makelaars
Tel. O6 4611 9411

Van den Berg Makelaardij
Tel. O413 472 983

Via een ruime entree en lift komt u bij uw eigen etage op de eerste verdieping.  Vanuit de
sfeervolle woonkamer van dit ruime appartement kijkt u uit over de levendige en pittoreske 
markt van Sint-Oedenrode. Met een eigen dakterras van 160 m2 hoeft u een tuin bovendien
niet te missen.

•  Unieke sfeer
•  Gemeentelijk monument
•  Geen medebewoners op eigen etage
•  Woonoppervlakte 137m2, 
 overige inpandige binnenruimte 23m2

•  Beschermd parkeren in eigen dubbele garage met berging
•  Lage energielasten

OPEN HUIS 11 MEI 
 Vrije bezichtiging, tijdens ‘Roois lentekoopavond’, van 19.OO tot 2O.OO uur

TE KOOP • RIANTE ETAGEWONING
SCHERP GEPRIJSD: € 539.OOO,- V.O.N.

4064_STIP_Adv.DGL_DEF.indd   1 07-05-13   09:37
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HEMELVAARTSDAG geopend van 9.00 u. tot 16.00 u.
11 mei lentekoopavond tot 21:30 u.

SET (6 stuks) € 9,95

MOEDERDAG.....
kleur en � eur voor binnen en buiten

Boskantseweg 59, 5492 BV Sint-Oedenrode    •    Tel.: 0413-472562    •    www.tuincentrumbrekelmans.nl
Verkooppunt in het Huys van Waaren (bij Brownies & Downies)

 
  Moederdag 

 zondag 12 mei 2013  
Verras moeder eens met een heerlijke culinaire lunch of diner  

in ons sfeervolle restaurant of op ons prachtige terras.  
 De Rooise Boerderij serveert een 4-gangen Moederdag keuzemenu  

met daarin verwerkt de wereldberoemde ‘Rooise Asperges’ 
 Voor de lunch ontvangen wij u graag om 13.00 uur  

Voor het diner ontvangen wij u graag vanaf 18.30 uur 
  Menu

   Terrine van tongschar en Schotse zalm met gemarineerde asperges  
krokant gebakken gamba en een dille/limoencrème 

of 
Pastrami van kalfslende met een truffelcrème  

gemarineerde asperges en krokante Parmaham   

*******  
Lichtgebonden soep van ‘Rooise’ asperges  

*******   
Geroosterde heilbot�ilet met gebakken coquille st.-Jacques 

en een champagne Beurre Blanc 
of 

Medaillon van het black Angus rund 
 met een champignon Madeira saus  

*******   
Bavarois van citroenmelisse met een compote 

 van rood fruit en Bourbon vanille-ijs  
€  36.50 pp 

 
Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij in overleg met u  

een speciaal kindermenu 
 
€

 
16.50

 
pp

 

  
Voor reserveringen 0413-474901- kijk ook eens op onze website  www.derooiseboerderij.nl

 Schijndelseweg 2, 5491 TB Sint-Oedenrode

 
  Moederdag 

 zondag 12 mei 2013  
Verras moeder eens met een heerlijke culinaire lunch of diner  

in ons sfeervolle restaurant of op ons prachtige terras.  
 De Rooise Boerderij serveert een 4-gangen Moederdag keuzemenu  

met daarin verwerkt de wereldberoemde ‘Rooise Asperges’ 
 Voor de lunch ontvangen wij u graag om 13.00 uur  

Voor het diner ontvangen wij u graag vanaf 18.30 uur 
  Menu

   Terrine van tongschar en Schotse zalm met gemarineerde asperges  
krokant gebakken gamba en een dille/limoencrème 

of 
Pastrami van kalfslende met een truffelcrème  

gemarineerde asperges en krokante Parmaham   

*******  
Lichtgebonden soep van ‘Rooise’ asperges  

*******   
Geroosterde heilbot�ilet met gebakken coquille st.-Jacques 

en een champagne Beurre Blanc 
of 

Medaillon van het black Angus rund 
 met een champignon Madeira saus  

*******   
Bavarois van citroenmelisse met een compote 

 van rood fruit en Bourbon vanille-ijs  
€  36.50 pp 

 
Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij in overleg met u  

een speciaal kindermenu 
 
€

 
16.50

 
pp

 

  
Voor reserveringen 0413-474901- kijk ook eens op onze website  www.derooiseboerderij.nl

 Schijndelseweg 2, 5491 TB Sint-Oedenrode

Moederdag actie.
12 mei is het weer zover, heeft u al een leuk en ontspannend cadeau?

Verwen uw moeder met een heerlijke Moederdag behandeling.

Bestaand uit:
Reinigen, wenkbrauwen moduleren, peeling, 

onzuiverheden verwijderen, massage, masker, dag/nacht verzorging*.

Nu €50,00
Nu bij aankoop van een cadeaucheque vanaf €50,00 

een hotstone massage voor €17,50 i.p.v. €32,50**
*producten worden aangepast aan het huidtype.

**De hotstone massage wordt uitgevoerd door Stagiaire Sharon of Christie.

Graag tot ziens;
Schoonheidssalon Eindeloos • Borchmolendijk 12a 

5492AK Sint Oedenrode • Tel: 0413-474234 

Hemelvaartsdag 
geopend 

van 10.00 u 
tot 17.00 u

Moederdag in geuren en kleuren:
-boeketten vanaf  € 4,95

-plantenbakjes vanaf € 3,95
-XXL Hangpot vol met zomerbloeiers € 9,95 

-little Hotties -de geurlampen van Ashleigh en Burwood
-en nog veel meer om moeder eens 

� ink in de bloemetjes te zetten!!

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Moederdagtip:

20% korting 
- ambachtelijke 

Bonbons
- chocoladewerken
- cadeauartikelen

Of een leuke 
cadeaubon/

ijsstrippenkaart 
van Zoete Hemel

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H

Zoete   emelijscafé  &chocolaterie

H

Kerkplein 3a 5492 AN Sint-oedenrode
Tel. 0413-820279

info@zoetehemel.nl
www.zoetehemel.nl

Zondag 12 mei 

MoederdagKimberly 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

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

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

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

a.s. vrijdag en zaterdag
OP ALLES 

15% KORTING.

Moederdagtip!
Leuke tassen, 

sieraden, 
sjaals 

en cadeaubonnen

Rob LeuRs JuweLieR  |  Markt 34 - Panningen
Gespecialiseerd in gedenksieraden

Voor de meest memorabele 
momenten in uw leven...

G e d e n k s i e R a d e n

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

MI MONEDA 
2E ACTIE MUNT 1/2 PRIJS.

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN.
ONTVANG*€ 25,- 

PER GRAM, 14 KRT.
* u ontvangt dit in vorm 

van een korting bij aankoop 
van een nieuw sieraad.

ACTIE!

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

MI MONEDA 
2E ACTIE MUNT 1/2 PRIJS.

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN.
ONTVANG*€ 25,- 

PER GRAM, 14 KRT.
* u ontvangt dit in vorm 

van een korting bij aankoop 
van een nieuw sieraad.

ACTIE!

Al uw gouden 
sieraden € 25,-

Welten Juweliers voor alle moeders !

 
 
 
 
 
 

 
geen korting over korting, korting geldt voor de reguliere verkoopprijs 

  

 

Zondag 12 mei MOEDERDAG

Verwen moeder 
met een lekker geurtje.

U ontvangt vrijdag en zaterdag 
20% korting*

op alle geuren.

Moederdag, een dag

die er zijn mag

om iets liefs te zeggen

om iets liefs te doen

om een bloem

of kaart te geven

of gewoon zomaar

een zoen!

Mijn moeder is de beste

Mijn moeder is de mooiste

Mijn moeder is de liefste

Mijn moeder is de grappigste

Mijn moeder is de fijnste

Kort om een moeder uit duizenden!
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HEMELVAARTSDAG geopend van 9.00 u. tot 16.00 u.
11 mei lentekoopavond tot 21:30 u.

SET (6 stuks) € 9,95

MOEDERDAG.....
kleur en � eur voor binnen en buiten

Boskantseweg 59, 5492 BV Sint-Oedenrode    •    Tel.: 0413-472562    •    www.tuincentrumbrekelmans.nl
Verkooppunt in het Huys van Waaren (bij Brownies & Downies)

 
  Moederdag 

 zondag 12 mei 2013  
Verras moeder eens met een heerlijke culinaire lunch of diner  

in ons sfeervolle restaurant of op ons prachtige terras.  
 De Rooise Boerderij serveert een 4-gangen Moederdag keuzemenu  

met daarin verwerkt de wereldberoemde ‘Rooise Asperges’ 
 Voor de lunch ontvangen wij u graag om 13.00 uur  

Voor het diner ontvangen wij u graag vanaf 18.30 uur 
  Menu

   Terrine van tongschar en Schotse zalm met gemarineerde asperges  
krokant gebakken gamba en een dille/limoencrème 

of 
Pastrami van kalfslende met een truffelcrème  

gemarineerde asperges en krokante Parmaham   

*******  
Lichtgebonden soep van ‘Rooise’ asperges  

*******   
Geroosterde heilbot�ilet met gebakken coquille st.-Jacques 

en een champagne Beurre Blanc 
of 

Medaillon van het black Angus rund 
 met een champignon Madeira saus  

*******   
Bavarois van citroenmelisse met een compote 

 van rood fruit en Bourbon vanille-ijs  
€  36.50 pp 

 
Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij in overleg met u  

een speciaal kindermenu 
 
€

 
16.50

 
pp

 

  
Voor reserveringen 0413-474901- kijk ook eens op onze website  www.derooiseboerderij.nl

 Schijndelseweg 2, 5491 TB Sint-Oedenrode

 
  Moederdag 

 zondag 12 mei 2013  
Verras moeder eens met een heerlijke culinaire lunch of diner  

in ons sfeervolle restaurant of op ons prachtige terras.  
 De Rooise Boerderij serveert een 4-gangen Moederdag keuzemenu  

met daarin verwerkt de wereldberoemde ‘Rooise Asperges’ 
 Voor de lunch ontvangen wij u graag om 13.00 uur  

Voor het diner ontvangen wij u graag vanaf 18.30 uur 
  Menu

   Terrine van tongschar en Schotse zalm met gemarineerde asperges  
krokant gebakken gamba en een dille/limoencrème 

of 
Pastrami van kalfslende met een truffelcrème  

gemarineerde asperges en krokante Parmaham   

*******  
Lichtgebonden soep van ‘Rooise’ asperges  

*******   
Geroosterde heilbot�ilet met gebakken coquille st.-Jacques 

en een champagne Beurre Blanc 
of 

Medaillon van het black Angus rund 
 met een champignon Madeira saus  

*******   
Bavarois van citroenmelisse met een compote 

 van rood fruit en Bourbon vanille-ijs  
€  36.50 pp 

 
Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij in overleg met u  

een speciaal kindermenu 
 
€

 
16.50

 
pp

 

  
Voor reserveringen 0413-474901- kijk ook eens op onze website  www.derooiseboerderij.nl

 Schijndelseweg 2, 5491 TB Sint-Oedenrode

Moederdag actie.
12 mei is het weer zover, heeft u al een leuk en ontspannend cadeau?

Verwen uw moeder met een heerlijke Moederdag behandeling.

Bestaand uit:
Reinigen, wenkbrauwen moduleren, peeling, 

onzuiverheden verwijderen, massage, masker, dag/nacht verzorging*.

Nu €50,00
Nu bij aankoop van een cadeaucheque vanaf €50,00 

een hotstone massage voor €17,50 i.p.v. €32,50**
*producten worden aangepast aan het huidtype.

**De hotstone massage wordt uitgevoerd door Stagiaire Sharon of Christie.

Graag tot ziens;
Schoonheidssalon Eindeloos • Borchmolendijk 12a 

5492AK Sint Oedenrode • Tel: 0413-474234 

Hemelvaartsdag 
geopend 

van 10.00 u 
tot 17.00 u

Moederdag in geuren en kleuren:
-boeketten vanaf  € 4,95

-plantenbakjes vanaf € 3,95
-XXL Hangpot vol met zomerbloeiers € 9,95 

-little Hotties -de geurlampen van Ashleigh en Burwood
-en nog veel meer om moeder eens 

� ink in de bloemetjes te zetten!!

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Moederdagtip:

20% korting 
- ambachtelijke 

Bonbons
- chocoladewerken
- cadeauartikelen

Of een leuke 
cadeaubon/

ijsstrippenkaart 
van Zoete Hemel

Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H

Zoete   emelijscafé  &chocolaterie

H

Kerkplein 3a 5492 AN Sint-oedenrode
Tel. 0413-820279

info@zoetehemel.nl
www.zoetehemel.nl

Zondag 12 mei 

MoederdagKimberly 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

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

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

5492 BN  Sint-Oedenrode
06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

a.s. vrijdag en zaterdag
OP ALLES 

15% KORTING.

Moederdagtip!
Leuke tassen, 

sieraden, 
sjaals 

en cadeaubonnen

Rob LeuRs JuweLieR  |  Markt 34 - Panningen
Gespecialiseerd in gedenksieraden

Voor de meest memorabele 
momenten in uw leven...

G e d e n k s i e R a d e n

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

MI MONEDA 
2E ACTIE MUNT 1/2 PRIJS.

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN.
ONTVANG*€ 25,- 

PER GRAM, 14 KRT.
* u ontvangt dit in vorm 

van een korting bij aankoop 
van een nieuw sieraad.

ACTIE!

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

MI MONEDA 
2E ACTIE MUNT 1/2 PRIJS.

OUD GOUD ACTIE
LEVER BIJ ONS UW OUDE 

SIERADEN IN.
ONTVANG*€ 25,- 

PER GRAM, 14 KRT.
* u ontvangt dit in vorm 

van een korting bij aankoop 
van een nieuw sieraad.

ACTIE!

Al uw gouden 
sieraden € 25,-

Welten Juweliers voor alle moeders !

 
 
 
 
 
 

 
geen korting over korting, korting geldt voor de reguliere verkoopprijs 

  

 

Zondag 12 mei MOEDERDAG

Verwen moeder 
met een lekker geurtje.

U ontvangt vrijdag en zaterdag 
20% korting*

op alle geuren.

Moederdag, een dag

die er zijn mag

om iets liefs te zeggen

om iets liefs te doen

om een bloem

of kaart te geven

of gewoon zomaar

een zoen!

Mijn moeder is de beste

Mijn moeder is de mooiste

Mijn moeder is de liefste

Mijn moeder is de grappigste

Mijn moeder is de fijnste

Kort om een moeder uit duizenden!
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Zondag 12 mei 

Moederdag
- Moederdagtip-

verras  
de liefste moeder 
met een diner of 

uitgebreide lunch! 

 
 
  Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 

 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

PRACHTIGE HANGPLANTEN 
EN ZOMERGOED

hangplanten  €9,-

 
waarvan 20% gaat naar
Rooi du Huez t.b.v. KWF

GROEN EXCLUSIEF S T

MOEDERDAG TIP

openingstijden
ma t/m za 

15.00 uur tot 19.00 uur

zomergoed €1,10

Kom voor een leuk moederdagcadeau  naar 
het Huys van Waaren. Daar slaag je altijd!

Naast Lunchroom Brownies & DownieS

Bij Woon! vind je voor iedere 
moeder wat leuks! Een geurtje voor 
in huis, een mooi hart of iets anders 

leuks voor in huis.

Speciaal voor moederdag: 

10% korting op alle woon accessoires bij 
Home Identity in het Huys van Waaren
Cadeautip: een interieuradvies of mini 

make-over voor je huis!

Cadeau-idee:
Geef je moeder een cadeaubon van 

Brownies & downies

Maak je moeder blij 
met een leuke sjaal

XALA

Hertog Hendrikstraat 2 • Sint-Oedenrode

Achter in het Huys van Waaren 
zit WAAR, met van alles voor 
moeder: Chocolade, bonbon-
harten, zeepharten, tassen, 
boeken… te veel om op te 
noemen. Kom kijken, er liggen 
ook leuke cadeautasjes klaar 
om je cadeautje in te pakken!!!
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Naam: Annelies Kortekaas
Leeftijd: 55

Wat voor vrijwilligerswerk 
doet u?
“Ik werk bij het Vrijwilligerssteun-
punt (VSP), waar ik assistente 
ben van Gerry Jochems (cultu-
reel medewerkster en manager 
van VSP). Daar ‘matchen’ wij de 
nieuwe vrijwilligers aan de juiste 
stichting. Het gaat om allerlei 
verschillende mensen, waaronder 
eenzame mensen die contacten 
willen opdoen. We merken dat de 
advertenties van Welzijn de Mei-
erij in DeMooiRooiKrant er voor 
hebben gezorgd dat er een flink 
aantal mensen zich bij ons kwa-
men aanmelden.”

Waarom doet u dit werk?
“Voorheen werkte ik al in de 
zorg, maar door mijn huidige fy-
sieke toestand kan ik dat beroep 
niet meer uitvoeren. Om toch in 
contact te blijven met mensen en 
iets te betekenen voor de maat-
schappij, besloot ik vrijwilligers-
werk te gaan verrichten. Tot slot 
helpt het ook met het verbreden 
van mijn interesses.”

Hoe lang werkt u al bij het VSP?
“Ik werk hier vanaf augustus 
2012, dus al bijna een jaar.”

Wat betekent dit werk voor u?
“Ik ontmoet de hele dag een 
hoop mensen. Hierdoor krijg 
ik heel veel nieuwe contacten. 
Verder leer ik ook een heleboel 
nieuwe dingen, waardoor ik mijn 
interesses kan verbreden.”

Vrĳ williger 
  in beeld

Ook op zondagen gedurende zomermaanden

Kasteel Henkenshage open tijdens Dag van het Kasteel

Ook dit jaar wordt op Tweede 
Pinksterdag, maandag 20 mei a.s. 
weer de Dag van het Kasteel ge-
houden. Op ruim 50 locaties in het 
land zullen de poorten van kaste-
len, historische buitenplaatsen en 
kasteeltuinen geopend worden.

Tussen 11.00 en 16.00 uur is 
de poort open van kasteel Hen-
kenshage in Sint-Oedenrode. In 
het kasteel is de unieke verzame-
ling schilderijen, documenten, 
ordetekens, de grote stamboom 
en andere wapenschilden en het 

bijzonder fraaie transcript van de 
adelbrief van de adellijke familie 
de Girard de Mielet van Coehoorn 
ondergebracht. Gedurende de 
openstelling wordt vrijwel con-
tinu toelichting gegeven over de 
geschiedenis van het kasteel, zijn 
meest kleurrijke bewoners en de 
expositie.

Voor meer informatie: 
www.kastelen.nl Vanaf zondag 
2 juni is het kasteel en museum 
Henkenshage in Sint-Oedenrode 
weer open voor bezoekers. Tussen 
11.00 uur en 14.00 kan men ver-
toeven op het terras op de binnen-
plaats of bij minder fraai weer in 
het cafégedeelte van het koetshuis 
van het kasteel onder het genot 
van een kopje koffie. Gedurende 
de zomermaanden is er iedere 
zondag om ca 12.30 uur een rond-
leiding door het kasteel. De entree 
bedraagt € 3,50 per persoon inclu-
sief een consumptie. Kinderen tot 
12 jaar gratis.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

Benefi etavond haalt ruim 1000 euro op

One 4 all, all 4 Eno

Café Van Ouds eigenaar Bernie 
de Brouwer speelde al eens eerder 
voor veilingmeester, maar afgelo-
pen zaterdagavond deed hij het 
voor een goed doel. In zijn kroeg 
vond namelijk een benefietavond 
plaats voor Alpe d’HuZes, onder 
de noemer One 4 all, all 4 Eno. 

Erik Noordzij (Eno) is een jonge-
man uit Den Bosch die de laatste 
jaren vecht tegen de ziekte kanker. 
Vanuit zijn vriendengroep kreeg hij 
heel veel steun. Ze besloten om 

met zijn allen mee te doen aan 
Alpe d’HuZes op 5 en 6 juni aan-
staande. Een nobel streven, maar 
dan moest er wel geld in het laatje 
komen voor de organisator van de 
‘race’, het KWF. Er werden allerlei 
acties georganiseerd. Imke van den 
Berk uit Sint-Oedenrode behoort 
tot het clubje vrienden. Zij werkt 
in haar vrije uren bij Van Ouds en 
kwam op het idee om daar een be-
nefietavond te houden. Het werd 
een aardig succes.

“Het was niet super druk, maar 
we zijn zeer tevreden met de op-
brengst”, vertelt Imke opgetogen. 
“We hebben maar liefst 1154,35 
euro opgehaald. Tijdens de veiling 
is flink geboden en er werden ook 
veel lootjes verkocht voor de lote-
rij. De hoofdprijs was een week-
endje Cabrio rijden.” Waarschijn-
lijk kwamen de meeste bezoekers 
van de avond gericht op de actie 
af, maar natuurlijk kregen de vaste 
bezoekers van het café het ook al-
lemaal goed. Ze deden direct of 
indirect een duit in het zakje. Een 
gedeelte van de omzet ging name-
lijk naar One 4 all, all 4 Eno.

Ondertussen blijft de club vrien-
den geld inzamelen om de doel-
stelling te halen. Per renner moe-
ten ze 2500 euro inleggen. “Ik ben 
super trots op mijn vrienden”, zegt 
Erik. “Maar ik ben blij als de rit er 
straks op zit. Het slokt voor ieder-
een ontzettend veel tijd op. Behal-
ve trainen, heeft ook  nog iedereen 
zijn werk en dat gaat je niet in de 
koude kleren zitten.”

Erik Noordzij (derde van links) met zijn vrienden vlak voor de veiling. Imke van den Berk is de dame helemaal links.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

AANBIEDING
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

LOPEND BUFFET
vanaf 27 april op zaterdag en zondag

VAN € 16,80 
VOOR  € 14,80

TIJDENS HEMELVAART 
LOPEND BUFFET

VAN € 19,80 

VOOR € 17,80

*aanbieding geldig tot 30 juni
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
Ook voor officiële pasfoto’s 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Early bird actie: dagelijks tot 10.00 uur 
officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode. Voor al uw feesten 
en partijen. 
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel: 0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Asperges te koop. Klasse 1 en 2
L. Eijkemans, Bus 1
--------------------------------------

Voor al uw (vak) verven 
op kleur gemaakt!

Kluswijs eigen merk,
Wyzonol, Sikkens, Sigma, Flexa, 

Hermadix, Cetabever, Hammerite, Trimetal

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

--------------------------------------
Moterpak, leer, losse broek en jas.
Maat 54. Laarzen maat 43
06-13744640
--------------------------------------
Dierbare herinneringen – wij zetten uw 
oude films over op dvd.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Fotografie of photoshop cursus, 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
Textielbedrukking: Wij leveren capu-
chontruien, polo’s, shirts, caps en meer 
bedrukt met logo en/of tekst.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Wegens vakantie gesloten 
van 3 t/m 12 mei
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Goedkope nieuwe wandelschoenen uit 
faillissement partijen.
Verschillende maten en merken:
Lowa, Meindl, New Balance, Hi Tec, Re-
gatta, Abbey, Jack Wolfskin, Technica.
Tel: 06-13492866 in Nijnsel.
--------------------------------------
Gratis af te halen. 50 m2 Betontegels. 
Rood en grijs. 
06 24809565
--------------------------------------

Gevonden

Voor de Albert Heijn. Een klein zilver 
met goud horloge. Op te halen bij 
DeMooiRooiKrant. Heuvel 17
--------------------------------------
Zaterdag 4 mei j.l. gevonden een 
oranje/geel knuffel/tutdoekje 
(poes) op de Corridor.
De eigenaar mag bellen naar 06-
42541101.
--------------------------------------

v Verloren

Verloren op 30 april: blauwe tas met 
daarop de naam Siem en een blauwe 
jongensjas maat 74. Graag afgeven bij 
DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17 te Sint-Oedenrode
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Aangeboden

Voorjaars - aktie !!
5 x nek, schouder en rug massage voor 
€94,00. Geldig in de maanden: maart, 
april en mei. www.de-bodhiboom.nl 
of bel 06-52213652.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Tijd vOOr uw Tuin!
Culterra koemest, mosbestrijder, 

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

zwembadzout

--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889 r.brand12@chello.nl
--------------------------------------

   
Wie herkent mensen op deze foto en waar en wanneer is deze ge-
maakt? We horen het graag! Stuur een reactie naar redactie@demooi-
rooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop binnen bij Heuvel 17. De 
koffie staat klaar!

Oplossing week 18:
Waar deze foto gemaakt is weet ik niet ze-
ker dus dat is een gok maar ik denk aan de 
achterkant van De Pastorie. Mijn vader Piet 
Huyberts staat op deze foto. Want deze foto 
is ook bij een van ons in bezit. Hij staat aan de 
linkerkant in de vijfde rij als tweede. Hij was 
klein van stuk en had een klein gezicht.

Anja Huyberts

De foto is gemaakt bij het nonneklooster in 
Uden/Volkel. Het was een retraite van militai-
ren die dienden in Nederlands Indië.

Dhr. Nooijen

Dhr. van den Bosch en dhr. Gevers zagen de volgende mensen op de 
foto staat: Karel van de Velden, Karel Vermeltfoort, Sjors van de Laar, 
Peter Nooijen, Frans Gevers, Sander Rijckevorsel van Kessel, Mies van 
den Bosch, Ties van de Heijden, dhr. Rijsingen, Kees Berkvens, Janus van 
de Heijden, dhr. Vorstenbosch, Harrie van de Kallen, dhr. van Kuringe, 
Cor Vervoort, dhr. Vervoort, H. de Laat, Ton van Zandbeek, P. Huijbers, 
Pastoor Teurlings, H. de Laat en dhr. Oppers.

Oplossing week 7
Boven v.l.n.r.; 1. Jan van 
den Tillaar, 2. Joseph Slits, 3. 
Piet Vorstenbosch, 4. Henk 
Scheepens, 5. Piet Markgraaf 
en 6. Toon van Erp.
 Midden v.l.n.r.; 1. Joke Da-
men 2. Christ Holl 3. Bert van 
de  Heijden, 4. Jan de Poor-
ter, 5. Wim Herijgers, 6. Mar-
tien Hulsen, 7. Gerrie Roelofs 
? Onder v.l.n.r.; 1. Wim Vleu-
ten ?, 2. Frans de Leijer ?, 3. Karel Foolen (Streepen), 4. Teun Jansen (Si-
garenfabr.), 5. Theo van Balkom ?, 6. Bert van den Berg, 7. ??, 8. Tonnie 
van Brussel       (Molenwiel), 9. Wim van Kasteren, 10. Wim Passier.

Gijs van Aarle

Historische beelden

Marktplein
Naaiatelier Ans Herstelwerkzaamhe-
den voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen aanne-
men voor onderhoud.
Info 06-20933850
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Het is moederdag.
Geef je moeder of vrouw een cadeau-
bon voor een massage. Een moment 
voor haarzelf. 
www.ellenvorstenbosch.nl of 
06-20165259.
--------------------------------------
12 mei moederdag
Verras haar met een kadobon van
Schoonheidssalon First You.
www.firstyou.nl 0413-470610
--------------------------------------

Dieren

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

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat. Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------

Diversen

De Plekkers houden 9 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------

• Rioolontstoppingen
• Vegen van dakgoten
• Vetvangputten ledigen en   
  reinigen 
• Beheer en onderhoud 
  rioolgemalen en renovatie
06-10025295 - www.risero.nl

Sint-Oedenrode

Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving?
”www.campusfioretti.nl”
--------------------------------------
12 mei vlooienmarkt
Sporthal Strijp 
Rijstenweg 7 Eindhoven.
9-16 uur.06-20298824
--------------------------------------
De Boekenkamer is vanaf nu ook weer 
vrijdag open van 14.00 tot 17.00 uur.
Borchmolendijk 34.
--------------------------------------
Hoe gezond zijn we, als we iedere dag 
voedsel eten dat nog steeds wordt be-
spoten met gif? N.A. Denker
--------------------------------------

Wijkvereniging 
Eerschot
Vrijdag 10 mei liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot Hei-
straat 22. Maar iedereen is vanaf 
19.30 welkom want dan is de kof-
fie en thee al klaar. Ook wordt er 
weer een loterij gehouden. Heb je 
geen geluk in de loterij, na afloop 
van het kaarten gaat iedereen 
weer met een vleesprijs naar huis.

Voor het kinderreisje op zaterdag 1 
juni naar Kalkar Wunderland kun-
nen onze leden van groep 2 tot en 
met 8 zich aanmelden. Graag het 
opgave strookje uit de wijkkrant 
van mei inleveren bij Tonnie en 
Riny van Zoggel, Hertog Janstraat 
62. Doe het snel want vol=vol

voor het meest actuele nieuws
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Mathieu Dirven Koffieconcert in Mariëndael

Open Podium voor jong muzikaal talent
Dit Mathieu Dirven op zondagna-
middag 12 mei 2013 wijkt af  - wat 
tijd en locatie betreft - van de an-
dere Mathieu Dirven Koffieconcer-
ten. We beginnen deze keer om 
14:00 uur en wel in het Cultureel 
Centrum Mariëndael.

Deelnemers: Greetje Swaans,  Le-
anne Hanegraaf en Manouchka van 
Beek-  dwarsfluit. Fenne van Wuijt-
swinkel en  Janne van de Wetering  
- zang. Oscar Peeze Brinkhorst en 
Carlijn Hoogendoorn –  piano.  Or-
ganisatie: samenwerking Roois Kul-
tuur kontakt,  Cultureel Platform en 
MIK.

De opzet van dit concert is dat 
podium wordt geboden aan ge-
talenteerde muzikale jongeren. Zij 
hebben zichzelf aangemeld of zijn 
door hun docent of anderen als 
podiumvaardig voorgedragen aan 
de organisatoren. De leeftijd van 
de deelnemers ligt tussen de 14 en 
25 jaar.  Een aanzienlijk aantal, met 
name dwarsfluitspelers en zange-

ressen komen uit de Talentenklas 
van MIK ( muziekschool) maar er 
zijn er ook die elders hun scholing 
krijgen. Eén van de deelnemers; een 
22 jaar, masterstudent Cognitieve 
Neurowetenschappen, komt zelfs 
uit Roermond en heeft al heel wat 
ervaring, zelfs als solist bij een or-
kestwerk. Na enige selectie o.a. in 
verband met podiumvaardigheid en 
woonplaats en band met Sint-Oe-
denrode kon een boeiend program-
ma samengesteld worden. Zo zul-
len naast een Sonate in Es mineur 
- A. Stanchinsky ook  werken van 
Fr. Chopin , E. Grieg, G. Fauré, Carl 
Stamitz, Widor, maar ook songs van 
van Beth Hart e.a. uitgevoerd wor-
den. Voor pianisten is de vleugel 
van het RKK ter beschikking. 
Uiteraard spelen en zingen deze 
jonge mensen liefst voor een volle 
zaal met zowel jonge als ietsje ou-
dere belangstellenden.

Entree: aan de kassa € 6,50 voor 
volwassenen - € 2,- voor kinderen 
consumptie inbegrepen.

Fitselsteeg 15, 5491 TW Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 555 900 72

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Honderden kinderbuiken gevuld met pannenkoek

De vrijwilligers van de kinderboerderij hebben afgelopen zondag honderden pannenkoeken en nog vele meer 
poffertjes gebakken. Tegen vier uur had de organisatie al meer dan 250 bonnetjes uitgegeven aan kinderen die 
op bezoek kwamen. Ook voor de ouders waren er pannenkoeken en poffertjes. Die moesten er wel een klein 
bedrag voor neertellen. Zondag 26 mei is het weer feest. Dan is het Nationale Kinderboerderijdag.

Wij zijn geopend:
Maandag        8:00 - 21:00 uur                      Donderdag    8:00 – 21:00 uur
Dinsdag          8:00 – 21:00 uur                         Vrijdag           8:00 – 21:00 uur
Woensdag      8:00 – 21:00 uur                          Zaterdag       8:00 – 21:00 uur
                                             Zondag 16:00 – 20:00 uur

Gewoon bij Albert Heijn
Koopman, 
Markt 18 Sint-Oedenrode

Eerste hulp bij sport ongevallen
Sporten is een ge-
zonde bezigheid, 
toch krijgen sporters 
ook met sportletsels 

te maken. De eerstehulpverlener 
heeft een belangrijke functie bij 
het beperken van de schade die 
sporters tijdens het sporten op 
kunnen lopen. Goede eerste hulp 
kan erger voorkomen. Het herstel 
van een sportblessure begint al op 
het moment dat de Eerste Hulp 
wordt geboden.

Onderwerpen
Tijdens de cursus leert u wat u 
moet doen, maar ook wat u vooral 
moet laten. U verkrijgt kennis van 
de meest voorkomende sportlet-
sels, de oorzaken en gevolgen. U 
leert de gevolgen van het sport-
letsel beperkt te houden. U krijgt 
inzicht in de wijze waarop sportlet-
sels kunnen worden voorkomen. U 
raakt op de hoogte van effectieve 
blessurepreventieve maatregelen.

Voor wie is deze cursus?
Iedereen ouder dan 16 jaar mag 

deze cursus volgen.
De opleiding zal gegeven worden op 
twee avonden van 19:30 tot 22:00 
en wel op 11 juni en 18 juni. Ook  zal 
er op 3 en 12 juni een herhalingsles 
worden aangeboden voor diegenen 
die afgelopen jaren een opleiding 
EHBSO hebben afgerond 1 avond  
herhalen is hiervoor voldoende. De 
kosten voor de opleiding bedragen 
€30 voor de  opleiding en €15 voor 
de herhalingsles. 

Meer informatie of inschrijven via 
info@ehbo-sint-oedenrode.nl
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12 MEI

MoederdagMoederdag
CADEAUTIP!

DAMES

POLS
HORLOGE
grote keuze modellen
topkwaliteit 
uurwerk

DECORATIE

HOTFIX
APPLICATOR
voor het trendy customizen 
van kleding en accessoires
incl. 7 opzetstukjes en 
een decostenen 
starterset

ZOMERSE

DAMES
SINGLET
diverse prints
100% katoen
maten S-XL

CANVAS

TUIN
SCHILDERIJ
topkwaliteit
UV-proof canvas
58x58 cm

GLORIA VANDERBILT

EAU DE
TOILETTE
for woman
100 ml

FUN BAKING

POPCAKE
MAKER
voor 12 popcakes

180 GRAM

FERRERO
RAFFAELLO
fijne wafeltjes
met kokos 
en amandel

MEGA GROTE

FOAM
ROOS
diverse kleuren
lengte 80 cm

WILGENTEEN

HANGING
BASKET
grey of white 
washed
Ø30 cm

EVA

DAMES
SLIPPERS
met of zonder strik
diverse kleuren
maten 36-41

GLITTER OF FOLIE

WENS
KAARTEN
met enveloppen
in luxe bewaarbox
diverse thema’s

AIRWICK

GEUR
KAARS
appel en kaneel,
elixer oriental of
wilde bramen 
en hout

BOEDDHA

WAND
HANGER
weerbestendig
fiberclay
36x27x11 cm

GIFTBOX

EAU DE
PARFUM
diverse geuren
for woman
100 ml

TRENDY

TRIANGLE
SJAAL
diverse kleuren
en prints

COLLAGE

FOTO
LIJST
kunststof
49x54 cm

DECO

GEUR
HANGER
diverse kleuren
zeepslinger

TERRAS

BLOEM
POT
kunststof
40x40x40 cm

3.98 6.95 2.49 8.95 5.89  9.79

2.49 1.99 1.99 1.99 2.99 1.39

7.49 1.99 1.69 3.99 0.59 6.95extra grote 
uitvoering
52x43x16 cm

12.95

bijbehorende
DECOSTENEN
of STUDS

1.59

foam
MAGNOLIA of
ALSTROEMERIA

0.59

metalen
PLANTEN
HANGER

1.49

VOOR BINNEN 
EN BUITEN!

liefste mama
DOUCHE
GEL
200 ml

 0.89

complete
POPCAKE
BAKSET
voor 24 
popcakes

1.09

EEN SIERRAAD 

VOOR UW TUIN!

NIET VAN AARDEWERK 

TE ONDERSCHEIDEN!

SET/24
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website ACTION.NL



Woensdag 8 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 21

12 MEI

MoederdagMoederdag
CADEAUTIP!

DAMES

POLS
HORLOGE
grote keuze modellen
topkwaliteit 
uurwerk

DECORATIE

HOTFIX
APPLICATOR
voor het trendy customizen 
van kleding en accessoires
incl. 7 opzetstukjes en 
een decostenen 
starterset

ZOMERSE

DAMES
SINGLET
diverse prints
100% katoen
maten S-XL

CANVAS

TUIN
SCHILDERIJ
topkwaliteit
UV-proof canvas
58x58 cm

GLORIA VANDERBILT

EAU DE
TOILETTE
for woman
100 ml

FUN BAKING

POPCAKE
MAKER
voor 12 popcakes

180 GRAM

FERRERO
RAFFAELLO
fijne wafeltjes
met kokos 
en amandel

MEGA GROTE

FOAM
ROOS
diverse kleuren
lengte 80 cm

WILGENTEEN

HANGING
BASKET
grey of white 
washed
Ø30 cm

EVA

DAMES
SLIPPERS
met of zonder strik
diverse kleuren
maten 36-41

GLITTER OF FOLIE

WENS
KAARTEN
met enveloppen
in luxe bewaarbox
diverse thema’s

AIRWICK

GEUR
KAARS
appel en kaneel,
elixer oriental of
wilde bramen 
en hout

BOEDDHA

WAND
HANGER
weerbestendig
fiberclay
36x27x11 cm

GIFTBOX

EAU DE
PARFUM
diverse geuren
for woman
100 ml

TRENDY

TRIANGLE
SJAAL
diverse kleuren
en prints

COLLAGE

FOTO
LIJST
kunststof
49x54 cm

DECO

GEUR
HANGER
diverse kleuren
zeepslinger

TERRAS

BLOEM
POT
kunststof
40x40x40 cm

3.98 6.95 2.49 8.95 5.89  9.79

2.49 1.99 1.99 1.99 2.99 1.39

7.49 1.99 1.69 3.99 0.59 6.95extra grote 
uitvoering
52x43x16 cm

12.95

bijbehorende
DECOSTENEN
of STUDS

1.59

foam
MAGNOLIA of
ALSTROEMERIA

0.59

metalen
PLANTEN
HANGER

1.49

VOOR BINNEN 
EN BUITEN!

liefste mama
DOUCHE
GEL
200 ml

 0.89

complete
POPCAKE
BAKSET
voor 24 
popcakes

1.09

EEN SIERRAAD 

VOOR UW TUIN!

NIET VAN AARDEWERK 

TE ONDERSCHEIDEN!

SET/24
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Kijk voor winkeladressen en overige informatie op onze website ACTION.NL
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Es de pestoors nie mir vraoge en de boere 
nie mir klaoge dan is het end der daoge
Uit: de Brabantse spreekwoorden 
van Hein Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 12 mei moederdag

Ja, heel fijn
dat is dus de dag erna

de keuken opruimen, de
oven schoon zien te krijgen

de kruimels uit het bed 
zuigen en de rooklucht van 
de zelfgebakken koekjes 

uit de keuken zien 
te krijgen... 

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Roland Heesakkers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Theo Brouwers
Clausstraat 8

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Nagalmen

nu en dan was ik ontroerd
vraag niet naar het waarom;
er werd een sprookje opgevoerd
op de Dam en in het verre rondom

het geeft maar weer eens aan
dat alleen maar zuiver denken 
opzij mag worden geschoven;
wij erkennen de oer behoefte
om in een koning  te geloven

ons bestaan is door wetten omgeven
en op democratische wijze geboren
doch zolang wij onszelf een koning 
geven
gaat de onmisbare mystiek niet 
verloren

ik spreek niet over een hogere macht
het is iets dat we diep ervaren
ok, ik roep het niet luid doch zacht
maar laten we niet alles logisch 
verklaren

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Als er in een winkel staat “Klaar terwijl u wacht” 
waar wacht ik dan op? 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
B R O M G E L U I D N S U I T E  
Q H G R S T I U H C S P I U Z R  
C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

zuipschuit, ontspruit, opperhuid, gekruid, flierefluit, flapuit,  
dierenhuid, bromgeluid, kluit, inspuit, stoomfluit, afsluit,  
heroinespuit, hondenfluit, plastuit, toverkruid, lederhuid,  
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Orkaannamen woordzoeker
C F S L S S A N N P D M E E I R 
E K E P E K M A Y V S O S S W D 
A A E R D N A A Y R R A B D X K 
S E N S O I E S X N S E F N N N 
S S R I N C R R Q N A E D J I F 
I F D I T P E G A M E T D O R I 
L H R M H O R I N K R H N P G I 
E E B R E L E O E I A K R I C G 
M L A T N A H C Q K E Z M R T G 
N U L O W Y R R E J X U A E O X 
O Z N E R O L B A P I G P S T I 
E I N O I D E S K J L G L A S S 
L D T L M R S L U O E E O B E Q 
Y V O T R E B M U H F O S N I E 
V A N E I T S A B E S F H H O F 
E E Z M J J T E G R D M U P A I 

Zoek de volgende woorden:
andrea, barry, chantal, dean, erin, felix, gabrielle, humberto, 

ingrid, jerry, karen, lorenzo, melissa, noel, olga, pablo, rebekah, 
sebastien, tanya, van, wendy, 

 

*M.U.V. WOLKY, GABOR, TIMBER-
LAND & BAMA PRODUCTEN.
NIET GELDIG IN WEBSHOP.

ACTIE LOOPT VAN 9 T/M 20 MEI.
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Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode
Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
VAN DEURSEN DIERVOEDERS 

C. VERSTRATEN 
NIJNSELSEWEG 7
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 



Woensdag 8 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23

SNS Bank gaf ons
verrassend advies
Een hypotheek van Delta Lloyd

Als je een huis gaat kopen, dan zoek je 
net zo lang tot je de perfecte woning hebt 
gevonden. Heel logisch natuurlijk. Maar 
waarom zou je dan maar naar één hypo-
theek kijken? Ook hier is genoeg keuze. 

Daarom heeft SNS Bank alvast een
selectie van goede hypotheken voor 
je gemaakt. Natuurlijk van SNS Bank 

zelf, maar ook van een groot aantal
andere aanbieders. Zo kun je bijvoorbeeld 
ook kiezen voor een hypotheek van Delta 
Lloyd, Aegon of Nationale Nederlanden.

Met de Huisselectie van SNS Bank is er 
dus altijd een hypotheek die bij je past.

Ook voor mij?
Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? 
Maak dan vandaag nog een afspraak met 
een adviseur in de SNS Winkel of bel
0900 - 18 50 (lokaal tarief). Meer informatie 
vind je op snsbank.nl/huisselectie.

Nu lage

rente op een

hypotheek van

Delta Lloyd

Hoofdstraat 109 
5481 AD  Schijndel
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

HEESWIJK • DINTHER • LOOSBROEK
VORSTENBOSCH • HEESCH • NISTELRODE
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     

Son en Breugel, Ekkersrijt en Esp

v
Het meest gelezen

weekblad van

Son en Breugel
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS   

BEEK EN DONK • AARLE - RIXTEL • LIESHOUT • MARIAHOUT 

MooiLaarbeekkrantDe

WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

Erik van Aarle probeert stappen vooruit te denken
‘Innoveren’. Je kunt het als be-
drijf niet doen en wachten tot de 
deksel de neus raakt, óf je gaat er 
mee aan de slag. Erik van Aarle, 
directeur van Van Aarle Houtbe-
drijf uit Olland en BPG Boxtel 
Hout & Bouwmaterialen en van 
Aarle Kozijnen uit Boxtel, is een 
man met een visie. Hij probeert 
de markt voor te blijven door 
zoveel mogelijk ontwikkelingen 
uit te voeren, al dan niet zelf be-
dacht. 

Meestal werkt Erik op kantoor, be-
zoekt hij zakenpartners of struint 
hij beurzen af. Altijd bezig om zijn 
bedrijf draaiende te houden, altijd 

op zoek naar manieren om het 
geheel nog beter te maken. “Om 
dat goed te kunnen doen, zet ik 
me zo nu en dan ook op de werk-
vloer in”, vertelt Erik. Soms zie 
ik daar dingen waarvan ik denk 
dat ze anders kunnen, effectie-
ver. Waarom twintig handelingen 
doen als het ook in vijf kan, daar 
werken we naar toe! Door effici-
ent te werken kunnen we onze 
prijzen scherp houden, dat geeft 
ons een voorsprong op de concur-
rentie.” Als voorbeeld geeft Erik 
een machine die kozijnen vervaar-
digd. Het bestond eerst uit drie 
verschillende machines. Inmiddels 
zijn twee daarvan aan elkaar ge-
koppeld en is Erik bezig om er een 
derde aan toe te voegen, zodat 
de kozijnonderdelen kant en klaar 
van de band komen met een stuk 
minder handelingen. “Naar mijn 

mening moet er in een werkplaats 
zo min mogelijk gesjouwd hoeven 
te worden. Van ruwe balk tot in 
zijn geheel bewerkt zonder han-
den is mogelijk.”

Aan de Ollandseweg in Olland 
huist het Houtbedrijf van Van 
Aarle. Dat is in 1928 begonnen, 
een echt familiebedrijf dus. Vlon-
ders, schuttingen, tuinhuisjes, ter-
rassen en nog veel meer. Alles op 
het gebied van hout is te leveren. 
“Op een verantwoorde manier. 
Veel van ons hout is FSC- en bin-
nenkort ook PEFC gecertificeerd. 
“Dat houdt in dat al het hout af-
komstig is uit duurzaam beheerde 

bossen in o.a. Zweden, Duitsland, 
Frankrijk en Oost Europa. Ook 
het tropisch hout uit bijvoorbeeld 
Afrikaanse landen is duurzaam. 
Dat vinden we ontzettend belang-
rijk.” Het valt te vergelijken met 
een agrariër. Een agrariër houdt 
van zijn dieren en gunt hen het 
allerbeste zonder dat het iemand 
schaadt, niet de natuur en niet de 
omgeving. Van Aarle laat zien dat 
ook zij hier aan denken, dat past 
perfect in het huidige tijdsbeeld.

Enkele kilometers verderop, in 
Boxtel, staat een ander filiaal van 
Erik: BPG Boxtel Hout & Bouw-
materialen en van Aarle Kozij-
nen. Het is voor Sint-Oedenrode, 
Boxtel en omstreken hét adres 
om bouwmaterialen te kopen 
voor nieuwbouw of renovatie 
en allerlei kozijnen op maat te 

laten maken. “Van fundering tot 
nokvorst zeg ik altijd, we heb-
ben werkelijk alles. Onze kracht 
is dat we alles kunnen leveren 
voor een aantrekkelijke prijs. Dit 
is mogelijk omdat we behoren 
tot een grote landelijke inkoop-
organisatie waardoor we de prij-
zen laag kunnen houden en nee 
zeggen bijna nooit voorkomt. Zo 
was laatst een interieurbedrijf op 
zoek naar heel speciale kozijnen 

voor een monumentaal pand. 
Ze moest deze zo snel mogelijk 
hebben. Echter, niemand kon ze 
binnen de gewenste tijd leveren. 
Gelukkig konden wij snel scha-
kelen en kregen het voor elkaar. 
Hopen dat deze klant volgende 
keer weer voor ons kiest. ‘Van 
Aarle regelt het’ dat moet de 
praat zijn! Vakbekwaamheid van 
het personeel is daarin heel be-
langrijk. Zoals gezegd, snelheid is 

prima maar het moet ook goed 
gebeuren.”

Erik prijst zich gelukkig met de 
mensen om hem heen, want het 
is algemeen bekend dat het aan-
tal goede vaklui de komende jaren 
drastisch af zal nemen. Dit hoopt 
hij op te vangen door nog meer 
te automatiseren. Altijd één stap 
vooruit denken, dat is wat Erik 
probeert te doen. 

“VAKBEKWAAMHEID IS BELANGRIJK. 
SNEL IS PRIMA, MAAR HET MOET 

OOK GOED GEBEUREN.”   

Erik van Aarle voor zijn bedrijf aan de Ollandseweg
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Waarschuwing!
Valse telefoontjes namens de gemeente

Werd u onlangs gebeld ‘door of namens 
de gemeente’ voor controle van uw wo-
ning op veiligheid? Pas dan op, want dit 
telefoontje was niet van de gemeente. 
Maakte u telefonisch al een afspraak, 
neem dan direct contact op met de ge-
meente of met de politie. Vraag bij dit 
soort telefoontjes altijd naar een naam 
en telefoonnummer en ga nergens op in. 
U kunt dan eerst bij de gemeente infor-
meren of deze persoon bekend is.

Wanneer wordt u wél gebeld door de 
gemeente?
Wij nemen nooit zonder aanleiding 
contact met u op om een afspraak bij u 
thuis te maken. We bellen bijvoorbeeld 
wel als u een vergunning heeft voor het 
bouwen of verbouwen van uw woning. 
Dan maken we een afspraak voor bouw-
controle. De controleur heeft meestal 
de vergunning bij zich en kan zich altijd 
legitimeren.  

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 11 mei
-  Ouderraad basisschool Eerschot; container 

bij school van 10.00 tot 12.00 uur;
-  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de in-
gang van het park van 9.00 uur tot 13.00 
uur. 

Tevens zal vanaf 9.00 uur oud papier wor-
den opgehaald in de gebruikelijke wijken, te 

weten Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef 
ten noorden van de Florisstraat, en een ge-
deelte van de Zwembadweg

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercontai-

ner tegenover Ollandseweg 98 van maan-
dag 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. 

Wijziging huisvuilinzameling route 5 
(donderdag oneven weken)
Hemelvaart
In verband met Hemelvaart wordt het huisvuil van route 5 niet op donderdag 9 mei 
opgehaald maar op vrijdag 10 mei.

Vergunningen

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

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke   Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Jekschotseweg 38 5491 RB  6 weken  Het bouwen van vleeskalver- en  
    varkensstallen, sleufsilo’s, 
    luchtkanalen en luchtwassers
Ollandseweg 136 5491 XC 6 weken  Het bouwen van een overkapping
Jekschotseweg 35 5491 RB 6 weken  Het bouwen van een machine-
    berging, overkapping, siervogel-
    verblijf en een schutting.
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit   Omschrijving
  verzonden 
Kleine Heisteeg 7a 5491 TT 25-04-2013  Verbouwen bijgebouw tot 
    mantelzorg- woning
Koeveringsedijk 33 5491 SB 25-04-2013  Verbouwen woonhuis
Oranje-Nassaulaan 86 5491 HK 25-04-2013  Uitbreiden woonhuis/garage en
     plaatsen erfafscheiding
Lieshoutsedijk 10 5491 SN 25-04-2013  Renoveren en herindelen bijgebouw
Kervel 5 5491 KK 02-05-2013  Kappen van 1 plataan met herplant
Villenbraken 18 5492 ND 06-05-2013  Bouwen bijgebouw

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende milieuvergunning
Adres Postcode Omschrijving
Spierkeseweg 9a 5491 RJ Revisievergunning (art. 8.4 lid 1 Wet milieubeheer)  
  voor het veranderen van een varkenshouderij en  
  het oprichten van nieuwe stallen. Het besluit is 
  gewijzigd ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
9 mei 2013 ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode Omschrijving
Hazelaarstraat 54 5492 ET Het uitbreiden van een bestaande bebouwing met  
  twee units ingevolge het Activiteitenbesluit
Houtsestraat 14 5492 TM Het veranderen van een schapen- en ponyhouderij  
  ingevolge het Activiteitenbesluit
De Leijerweg 9 5491 TK Het veranderen van een melkrundveehouderij 
  ingevolge het Activiteitenbesluit
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Kerkstraat 18 5492 AH 19-04-2013 Verleende exploitatievergunning
Markt 10 5492 AB 19-04-2013 Verleende exploitatievergunning

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vacature werkervaringsplaats
Opgeleid worden tot medewerker Publiekszaken en werkervaring opdoen bij één 
van de deelnemende gemeenten?

Wij zoeken 7 kandidaten voor circa 20 uur per week

Pak je kans
In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgenomen aan het werk-
leertraject. We starten daarom met een nieuw traject en zoeken 7 klantgerichte collega’s, 
die stage willen lopen en de opleiding medewerker Publiekszaken willen volgen. Ook dit 
jaar is gekozen om met een aantal gemeenten in de regio samen te werken, zodat we meer 
mensen de kans bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt dit kansen voor de 
gemeenten om elkaar te ondersteunen. De afdelingen Publiekszaken (PZ) van de diverse 
gemeenten zijn op zoek naar gemotiveerde kandidaten die werkervaring op willen doen, 
in combinatie met een vakgerichte opleiding medewerker Publiekszaken. 

Wat ga je doen 
De afdelingen Publiekszaken verlenen administratieve ondersteuning op het gebied van 
afhandelen en uitreiken van reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van afspraken. Je 
neemt de telefoon aan, geeft algemene informatie en schakelt door. Je ontvangt burgers 
en klanten aan de centrale balie en je verwijst door. De doelstelling is om je zo veel moge-
lijk werkervaring op te laten doen bij één of twee gemeenten. Het betreft de periode ok-
tober 2013 tot oktober 2014. In deze periode ga je ook 8 uur per week een studie volgen.

Wat vragen wij
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per week 
de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’  te volgen naast de 12 uur stage. Je bezit goede 
mondelinge en schriftelijke communicatie en hebt een klantgerichte instelling. Daarnaast 
heb je enige ervaring met werken op de computer. 

Wat bieden wij 
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakin-
houdelijk op MBO 3-niveau te volgen, die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt een 
opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen van de opleiding worden 
vergoed. Voor de stage wordt geen stagevergoeding toegekend. Je komt in een leuke col-
legiale werkomgeving en wordt door medewerkers van de gemeenten begeleid. De werk-
ervaringsplaats geeft je de kans om, met je behaalde opleiding en diploma, op zoek te 
gaan naar een baan! 

Meer informatie 
Wil je meer informatie, bel dan met Dorothee de Louw, Teamleider van het Klant Con-
tact Centrum gemeente Sint-Oedenrode tel. (0413) 481 911. Meer informatie over de ge-
meente is terug te vinden op de internetsite www.sint-oedenrode.nl

Interesse?
Schrijf ons een enthousiaste sollicitatiebrief waarom juist jij de kans moet krijgen op een 
werkervaringsplaats. Geef hierbij duidelijk aan naar welke 2 gemeenten jouw voorkeur 
uitgaat (Sint-Oedenrode, Haaren, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Maasdonk, Maasdriel en 
Vught).  

Stuur jouw sollicitatie vóór vrijdag 24 mei 2013 per mail aan 
solliciteren@schijndel.nl , of per brief onder vermelding van “13.02” 
aan Burgemeester en Wethouders van Schijndel, Postbus 5, 5480 AA Schijndel. 

Openingstijden gemeentehuis 
met Hemelvaart en Pinksteren
In de week van Hemelvaart is het 
gemeentehuis gesloten:
- donderdag 9 mei
- vrijdag 10 mei

In de week van Pinksteren is het ge-
meentehuis gesloten:
- maandag  20 mei
 

Dinsdag 21 mei geopend:
- van 09.00 tot 12.30 uur
- van 16.00 tot 20.00 uur 
   (verplaatste avondopenstelling)

Maak een afspraak!
Komt u naar het gemeentehuis? 
Maak dan een afspraak via 
www.sint-oedenrode.nl/afspraak 
of bel (0413) 481 911.

Marijke Welten

Gezellige contente 
mensen…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 30 april tot en met 6 
mei 2013 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
-  Van Friesland Campina voor het houden 

van de Campina Open Boerderijdag op 
1 juni 2013 op het terrein van de 

   Scheidingsweg 6 te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan Café d’n Toel voor het plaatsen van 

een tent tijdens Olland kermis van 28 
september 2013 tot en met 1 oktober 
2013 op het terrein aan de Pastoor 

Smitsstraat 4 te Olland. Deze vergun-
ning geldt ook voor de jaren 2014 tot 
en met 2017.

-  Aan Dorpsraad Nijnsel voor het houden 
van de Koningsspelen op 26 april 2013 
rondom de basisschool aan de Jasmijn-
straat 11a en in de Anjerlaan te Nijnsel.

-  Aan Grand Café & Partycentrum de 
Vriendschap voor het houden van Bos-
kant Open Air op 12 mei 2013 op het 
terras aan de Pastoor Teurlingsstraat 30 
en het aansluitende deel van het Rita-
plein te Boskant. Deze vergunning geldt 
ook voor de jaren 2014 tot en met 2017.

-  Aan Stichting Beachhockey Rooi voor 
het houden van Beachhockey Rooi op 
17 en 18 augustus 2013 op het evene-
mententerrein in Sportpark de Neul te 
Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
-  Van Percussiegroep Harmonie Nijn-

sel voor het houden van een Slag-
werkspektakel op 9 mei 2013 op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode.

 Verkeersmaatregel
-  In verband met Boskant Open Air, zal op 

12 mei 2013 tussen 10.00 uur en 23.30 
uur de Pastoor Teurlingsstraat ter hoog-
te van nummer 30 en een gedeelte van 
het Ritaplein te Boskant afgesloten zijn 
voor het verkeer.

-  In verband met filmopnames zal op 12 
mei 2013 de Eerschotsestraat te Sint-
Oedenrode tussen 07.00 uur en 14.00 
uur afgesloten zijn voor het verkeer.

Voor meer informatie: 
www.sint-oedenrode.nl/
wegwerkzaamheden. 

Evenementen

Standplaatsen

In deze Zeepkist wil de fractie 
van BVT ROOI even terug- en 
vooruitkijken. Terugkijken naar 
hetgeen de afgelopen besloten 
is in de gemeenteraad met be-
trekking tot het Martinushuis en 
de bibliotheek. Een onderwerp 
dat duizenden burgers de afge-
lopen tijd intensief bezig heeft 
gehouden en tegelijkertijd een 
onderwerp waarover met de 
kleinst mogelijke meerderheid 
in de gemeenteraad (9 tegen 8 
stemmen) een o.i. heel verkeerd 
besluit genomen is. 

Wij blijven de hele gang van 
zaken betreuren, te meer ook 
omdat de werkgroep Martinus-
huis zoveel - ons inziens - haal-
bare ideeën voor een beter be-
sluit aangedragen heeft om het 
Martinushuis en de bibliotheek 
daarin voor de gemeente/ge-
meenschap in het Centrum te 

behouden. Het heeft jammer 
genoeg niet mogen baten en 
voor onze fractie is het wederom 
een zwaar gemiste kans van de 
gemeente om op topniveau bur-
gerparticipatie vorm te geven. 
Waarom zou het bij Scouting  
- zoals het er naar uitziet – wel 
lukken  met hun eigen plannen; 
bij het Martinushuis mocht dit 
blijkbaar niet zo slagen.

Wij hopen als BVT ROOI dat het 
college en de gemeenteraad een 
serieuze les getrokken heeft uit 
dit proces en nu eens echt aan de 
slag gaat met burgerparticipatie. 
Geen woorden maar daden!

Wij kijken ook vooruit.
Binnenkort wordt het bestem-
mingsplan Centrum in de open-
baarheid en inspraak gebracht, 
zodat u er kennis van kunt ne-
men en eventueel uw op- en 
aanmerkingen, zienswijzen en 
bezwaren kenbaar kunt maken 
aan college en gemeenteraad. 
In een bestemmingsplan legt de 
gemeenteraad vast wat de ko-
mende 10 jaren in een bepaald 
gebied wel of niet toegestaan 

wordt, b.v. met betrekking tot 
mogelijke bebouwing, aard van 
toegestane activiteiten etc. Ui-
termate belangrijk voor de be-
woners in dat gebied.
Een van de zaken die aan de 
orde is in dat bestemmingsplan 
Centrum is het bouwplan Markt-
Kapittelhof, kortweg de plek 
vanaf het Dommeltje tot aan 
het Kerkplein. De bouwplannen 
zijn al diverse keren in de com-
missievergaderingen van de ge-
meenteraad besproken en is het 
college met forse kritiek terug-
gestuurd naar de ontwerptafel. 
De kritiek richt zich vooral op het 
kolossale karakter van het plan 
in grondoppervlak; de openbare 
parkeerplaatsen achter de bank 
gaan verdwijnen en komen te-
rug in de parkeerkelder onder 
het gebouw voor de bewoners. 
Of ook winkelend publiek of 
kerkgangers hiervan gebruik 
kunnen maken is nog maar de 
vraag.

Daarnaast gaat het op dit mo-
ment  om het aantal bouwla-
gen van het gebouw en dus 
ook over de nokhoogte van het 

complex. Voor onze partij is een 
goothoogte van 10 meter en 
een nokhoogte van 13 meter 
de maximale toelaatbare grens, 
waarbij wij aantekenen dat de 
nokhoogte niet meteen vanaf 
de voorste rooilijn (Marktzijde) 
moet beginnen. 

Wij roepen u op de komende 
weken/maanden de plaatselijk 
persberichten op dit punt goed 
in de gaten te houden en wij 
vragen u dan kritisch naar de 
voorstellen te kijken en uw com-
mentaar aan college en gemeen-
teraad kenbaar te maken.

Wij als BVT ROOI zullen uw 
opmerkingen serieus ter harte 
nemen in onze uiteindelijke be-
sluitvorming. Zo hoort het en zo 
doen we het ook altijd.

Fractie BVT ROOI
Tilly van den Tillaar
Frans van den Boomen

Over burgerparticipatie en betrokkenheid 
bij je leefomgeving

Woonwensenonderzoek
Rooienaren kunnen de komende weken 
hun woonwensen kenbaar maken: wat 
vindt u belangrijk aan een woning en 
aan uw woonomgeving? De gemeente en 
Wovesto houden een gezamenlijk woon-
wensenonderzoek. 

Waarom een woonwensenonderzoek? 
Eind 2012 heeft het gemeentebestuur ge-
sproken over maatregelen om de Rooise 
woningmarkt te stimuleren. Daarbij is 
besloten om met een woonwensenonder-
zoek te onderzoeken waar vraag is naar 
woningen (hoofdkern en/of de kleine ker-
nen), welke woningtypen onze inwoners 
wensen en wat de overige woonwensen 
zijn. Gemeente en woningbouwvereni-
ging Wovesto hebben het woonwensen-
onderzoek vervolgens samen opgepakt 
en in samenwerking met Rooise profes-
sionals op het gebied van wonen vorm-
gegeven.  

U doet toch ook mee? 
Aan iedereen het verzoek om mee te doen 
aan de enquête. Het gaat om alle inwo-
ners van de gemeente 
Sint-Oedenrode, dus zowel mensen in 
een huur- als in een koopwoning. Ook als 
u voorlopig niet van plan bent te verhui-
zen. Het is voor het onderzoek van groot 
belang dat zoveel mogelijk mensen mee-
doen.

Hoe gaat dat in de praktijk?
Alle huishoudens en ook (via een steek-
proef) de starters worden uitgenodigd om 
via internet de enquête in te vullen. Dit 
kan van woensdag 8 tot en met zondag 
26 mei 2013. Inwoners die geen internet 
hebben kunnen de vragenlijst aanvra-
gen door te bellen naar de gemeente via 
(0413) 481 911. De enquête kan dan kos-
tenloos worden teruggestuurd en wordt 
door bureau Companen digitaal verwerkt.

Onafhankelijk adviesbureau Companen 
uit Arnhem voert het onderzoek uit. De 
enquête is tot stand gekomen in samen-
spraak met professionals op het gebied 
van wonen in Sint-Oedenrode. De gege-
vens worden vertrouwelijk en anoniem 
verwerkt. 

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
De uitkomsten van het onderzoek wor-
den gebruikt om het woningaanbod en 
de woonomgeving in alle kernen van 
Sint-Oedenrode zo goed mogelijk aan 
te laten sluiten op de woonwensen van 
de huidige en toekomstige bewoners. In 
oktober 2013 zullen de raads- en com-
missieleden zich over de uitkomsten van 
het onderzoek buigen. De besluitvorming 
door de gemeenteraad wordt verwerkt via 
de actualisatie van de Woonvisie in 2014.

Kroningsdeksel (putdeksel) op Kerkplein
In verband met de troonswisseling kreeg 
onze gemeente een Kroningsdeksel aan-
geboden (putdeksel). Wethouder René 
Dekkers nam het deksel in ontvangst uit 
handen van het bedrijf Aquafix. 

Het deksel ligt op het Kerkplein.

Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
-  Aan Welzijn de Meierij voor het inne-

men van een incidentele standplaats-
vergunning op 24 mei 2013 op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode voor het 
verstrekken van informatie.

Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Meldingen
Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
-   Tas (spijkerstof) met de naam Siem en baby artikelen
-   Blauwe jongensjas met capuchon en bontrand.
-   Kentekenplaat 17-PGV-4
-   Zwarte etui met oordoppen
-   portemonnee met geld, vispas, id-kaart, schoolkaart Elde
-   portemonnee met geld en pasjes

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

Ambtenarenauto’s 
ongewenst bij 
gemeentehuis
De nieuwbouw van sporthal De 
Streepen heeft de Rooise ambte-
naren een onverwacht voordeeltje 
opgeleverd: ze hoefden niet meer 
helemaal van de Streepen naar het 
gemeentehuis te lopen, en weer te-
rug, om naar hun werk of weer naar 
huis te gaan. Want de parkeerplaat-
sen bij de sporthal, waar ze inder-
tijd door hun baas vriendelijk maar 
dringend verzocht waren om hun 
auto te parkeren, waren tijdens de 
werkzaamheden niet bruikbaar.  

De nieuwbouw is alweer geruime tijd 
klaar, maar sommige ambtenaren 
vonden het wel prettig om hun auto 
voor de deur te zetten, waardoor 
sommige bezoekers van het centrum 
hun auto verder in de wijk moesten 
stallen en minstens 500 meter met 
hun boodschappen zeulen.
Op voorstel van het management-
team heeft het college nu besloten 
om de gemeente-ambtenaren aan 
te spreken op hun parkeergedrag.  

Voor het laatste 
nieuws kijk op 

www.mooirooi.nl

Voor het laatste 
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Pastoraal Centrum:
Tel: (0413) 477741
(voor spoed ook bereikbaar buiten 
openingstijden Pastoraal Centrum)
Openingstijden Pastoraal Centrum:
maandag t/m donderdag
9.30 - 12.30 uur
Vrijdag gesloten.
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
e-mail secretariaat:
team@heiligeodaparochie.nl
e-mail algemeen:
informatie@heiligeodaparochie.nl
Parochiebijdragen naar rekeningnummer: 
Rabobank 1382.04.071
t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK

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

ziekenzalving, enz.
 

genda

9 mei Openluchtviering Ritakapel 
Boskant 10.30u
 
9 mei Openluchtviering Mariakapel, 
Beverlaan, Son 11.00u
 
11 mei Huwelijkvoorbereidingsdag, 
De Goede Herder 11.00u
 

12 mei  KRO-TV Mis, opening 
H.Oda-jaar, 
Martinus kerk Centrum 10.30u
 
13 mei Voorbereiding pastoraal 
gesprek Odendael 13.30u
 
14 mei KBO Mariaviering. 
Odendael 14.30u
Vergadering parochiebestuur 
20.00u 
Doopselvoorbereiding, 
Petrus Banden Son 20.00u

Parochie Heilige Oda 
 Sint-Oedenrode Son en Breugel
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Van de pastores

Opening H. Odajaar  713 - 2013
Aanstaande zondag, 12 mei, 
wordt om 10.30 uur het jubi-
leumjaar ter ere van het 13e 
eeuwfeest van de heilige Oda 
feestelijk geopend. De aanvang 
van het Odajaar wordt gemaakt 
door het ontsteken van een spe-
ciale kaars. Oda werd immers 
door een wonder genezen van 
haar blindheid. Zij ontving het 
licht. Meer nog dan een lichame-
lijk genezing werd de blindheid 
van haar hart genezen en stond 
zij open voor Hem die wordt ge-
noemd het Licht van de wereld: 
Jezus Christus. Vandaar dat Oda 
ook dikwijls met een brandende 
kaars wordt afgebeeld. Dat licht 
willen we 12 mei ontsteken na-
dat het Odabeeld in processie de 
kerk is binnengedragen. In het 
Pinksterweekend zal in de ove-
rige kerken van onze parochie 
de Odakaars worden ontstoken. 
Naast de kaars zijn er banieren 
ontworpen die de kerken van 
onze parochie zullen sieren.

Als motto voor het Odajaar is 
gekozen: “zoek het koninkrijk 
van God”. Een tekst ontleend 
aan het evangelie van Matteus. 
De heilige Oda zocht, als doch-
ter van de koning van Schotland, 
niet het aanzien, de macht, de 
pracht en de praal van het ko-
ninkrijk van haar vader. Vaak 
wordt Oda daarom afgebeeld 
met de koningskroon onder haar 
voeten. Zo vertrapt zij als het 
ware alle macht en rijkdom en 
zocht zij naar het blijvende ge-
luk. De heilige Oda zocht naar 
God en Zijn koninkrijk. Een the-
ma dat ook vandaag heel actu-
eel is: waar stellen wij ons ver-
trouwen op; wat is voor ons van 
waarde in het leven. Hoe in een 
tijd van economische crisis om 
te gaan met geld en goed. Hoe 
om te gaan met macht en carri-
ère. Ook ons, levend 13 eeuwen 
na Oda, wordt aangeraden het 
koninkrijk van God te zoeken en 
volgens belofte wordt al het an-
dere ons er dan bij geschonken. 
De ekster, een ander karakteris-
tiek symbool van de heilige Oda, 
herinnert ons aan de keuzes die 
wij zo dikwijls moeten maken 
tussen het goede en het minder 
goede (het kwade). 

In het Odajaar willen we op bij-
zondere wijze gestalte geven 
door enkele feestelijke eucha-
ristievieringen, door een ten-
toonstelling, de uitgave van een 
boek over het leven van de hei-
lige Oda en een nieuw Odalied. 
Ook is een lesbrief over de hei-
lige Oda in voorbereiding, die 
dit najaar verspreid wordt op de 
basisscholen. Zo mogen we ons 
als geloofsgemeenschap pre-
senteren en mag onze parochie 
door dit feest bevestigd worden 
in geloof, hoop en onderlinge 
liefde en verbondenheid.

Op 12 mei begint de feestelijke 
eucharistieviering om 10.30 uur 

en deze wordt rechtstreeks uit-
gezonden via RKK / KRO. Au-
rora, het kinderkoor Nijnsel en 
kinderkoor Sint-Maarten ver-
zorgen de zang. Voorafgaande 
aan deze viering is er eerst het 
geloofsgesprek waarin Leo Fijen 
spreekt met Richard de Visser en 
ondergetekende. In het geloofs-
gesprek staat het leven van de 
heilige Oda uiteraard centraal, 
dit in relatie tot het motto “zoek 
het koninkrijk van God” en de 
betekenis van heiligen voor ons 
leven.

Ons allen zij een mooi en 
inspirerend Odajaar gewenst.
    
Pastoor Vincent Blom

TV-mis

In het weekend van 11 en 12 mei 
vervallen ivm de opening van het 
Odajaar en de TV-mis de overige 
vieringen in Sint-Oedenrode. 

Misintenties kunnen worden door-
gegeven aan het parochiebureau 
van de Martinus.

Openluchtmissen op Hemelvaartsdag
In onze parochie vinden er op 
Hemelvaartsdag een tweetal 
openluchtmissen plaats: om 10.30 
uur bij de Ritakapel op Kremselen 
(Boskant) en om 11.00 uur bij de 
Mariakapel aan de Beverlaan in 
Son. In aansluiting op de viering bij 

de Ritakapel worden de Ritarozen 
gezegend en uitgedeeld. U bent 
van harte uitgenodigd bij deze bij-
zondere vieringen.
Bij slecht weer vinden de vieringen 
plaats in de Ritakerk en de Petrus 
Bandenkerk.

Jullie hebben mij in jullie hart 
gesloten!

Nog steeds ben ik beduusd en in 
verwarring na alles wat ik op zon-
dag 28 april mocht beleven te mid-
den van jullie allen. Een bomvolle 
kerk, vijf koren die de zang verzorg-
den, het gilde, de kosters, lectoren 
en misdienaars, de versiergroep 
van de kerk. Jullie allen van harte 
bedankt voor jullie toewijding.

Ook veel dank aan onze teamlei-
der, Vincent Blom, voor zijn mooie 
preek, en voor zijn algehele leiding. 
De collega’s uit ons team. De leden 
van ons Parochiebestuur. Veel dank 
aan de Firma Kuis, voor hun ruim-
hartige medewerking. Aan Chris 
Brekelmans voor de versiering op 
het bordes van de kerk. Voor de 
woorden van burgemeester Maas. 
Veel dank voor het Dommelvolk dat 
aan het begin van de receptie in ‘De 
Beurs’ een serenade bracht. Voor de 
leden van de videoclub van Best die 
zo goed waren alles op te nemen 
om in de toekomst het nog eens te 
kunnen beleven. Voor Annie van 
Hoof voor haar mooie accordeon-
muziek. Voor de medewerkers 
van ‘De Beurs’, want die moesten 
hard werken bij de drukke receptie.  
Kortom, u allen die op een of ande-
re wijze hebt bijgedragen, voor of 
achter de schermen om de zondag 

van 28 april tot een onvergetelijke 
dag te maken, voor mij en mijn fa-
milie. Het was in één woord gewel-
dig! U allen hebben mij bevestigd in 
mijn taak als priester. 

Veel dank aan al diegenen die voor 
mijn goede doel geld gestort heb-
ben of bij uw felicitatie hebben in-
gesloten. Ik beloof u dat het goed 
terecht zal komen in Tanzania in het 
bisdom Same voor jongeren met 
een beperking voor hun wooncen-
trum. U hebt heel veel gegeven!!! 
Maar wist u ook dat alle communi-
canten van dit jaar uit de zeven ker-
nen van onze Oda-parochie de op-
brengst van het statiegeld van lege 
flessen verzameld hebben voor dit 
zelfde doel?  De totale opbrengst 
zal ná 16 juni bekend zijn en dan 
laat ik het u allen weten. En natuur-
lijk ook veel dank voor de mooie 
elektrische fiets!

Heel veel dank!!! Ik heb het ge-
voeld, u allen hebt mij in uw hart 
gesloten en dat doet verschrikkelijk 
goed in deze moeilijke tijd dat we 
samen Kerk proberen te zijn! Later 
kom ik er nog eens op terug op mijn 
40-jarig priesterfeest!

Pastor Paul Rens pr.  
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FES Climate Control zorgt voor de juiste temperatuur

In een winkel mag het niet te warm 
zijn en zeker niet te koud. De ei-
genaar zit namelijk niet te wach-
ten op klagende klanten. Binnen 
een kantoorpand moeten werkne-
mers in de juiste omstandigheden 
kunnen werken. Wanneer de tem-
peratuur niet klopt is dat niet even 
op te lossen met een draai aan de 
verwarmingsknop. Vooral niet in 
grote ruimtes. Er komt veel meer 
bij kijken. Freek Eijkemans van 
FES Climate Control weet precies 
wat. Hij is een expert op het ge-
bied van klimaatbeheersing.

Het bedrijf van de Rooienaar be-
staat alweer drie jaar. Al drie jaar 

geeft Freek advies op het gebied 
van klimaatbeheersing. Climate 
Control omvat echter nog veel 
meer. FES levert, installeert en on-
derhoudt namelijk ook koel- en 
vriescellen. “Van kleine cafés of 
winkels tot grote fabrieken. We 
kunnen alles leveren”, zegt Freek 
trots. “We komen veel in deze re-
gio en dan met name regio Eind-
hoven. Door goede mond-tot-
mond reclame vinden we iedere 
keer weer nieuwe klanten.”

De komende maanden zijn het al-
ler-drukst voor FES Climate Control. 
Als het warmer begint te worden, 
denken particulieren en bedrijven 

weer aan airco’s en klimaatbeheer-
singssystemen. Wanneer het gaat 
om wat grotere ruimtes gaat Freek 
inventariseren om het juiste advies 
te geven. “Sinds enkele maanden 
heb ik een STEK certificering. Dat 
betekent dat ik installaties boven 
3 kilo freon (koelgas) mag instal-
leren en onderhouden. STEK-
gecertificeerde bedrijven voldoen 
niet alleen aan de verplichting, zij 
tonen ook aan dat kwaliteit, veilig-
heid, milieu en transparantie ge-
borgd zijn in hun werk.” Het ideale 
aan een samenwerking met FES is 
dat je op ieder moment geholpen 
wordt als dat nodig is. Dus valt uw 
airco uit, stopt uw koeling van uw 
belangrijke server ermee, of koelt 
de koelkast van uw restaurant niet 
meer goed? FES heeft een 24uurs 
service. “Het is onze verantwoor-
ding, dus mochten er problemen 
zijn dan staan wij zo snel mogelijk 
op de stoep om het weer op te los-
sen.”

Wilt u niet weer dat uw personeel 
reden heeft tot klagen omdat het 
veel te heet is op kantoor? Ont-
breekt het in uw bedrijfspand aan 
frisse lucht? Of wordt het tijd om 
uw koel- en vriescellen eens uit 
te breiden. Wacht dan niet en bel 
met FES Climate Control. Freek Eij-
kemans heeft voor u het juiste ad-
vies en staat aan de basis van een 
jarenlange en vruchtbare relatie. 

FES Climate Control zorgt ervoor 
dat alles klopt naar uw wens. 

Stralende openluchtmis bij stralende kapel

De Mariakapel in de kasteeltuin van Sint-Oedenrode 
was afgelopen zondag het stralend middelpunt op 
een stralende dag. Er vond een openluchtmis plaats.

Alleen bij goed weer zou de openluchtmis doorgaan. 
En goed weer was het! Iedereen genoot van de zon, 
maar vooral ook van de mooie opgeknapte kapel. 
Vorige week werd nog de laatste hand gelegd aan 
het opknappen van het heiligdom. Het kapelletje 
kreeg een likje verf en de heuvel is beter toeganke-
lijk gemaakt voor rolstoelen en rollators. Seniorenka-
pel Dommelvolk maakte muziek tijdens de dienst die 
werd verzorgd door pastoor Blom en pater Pushpa.

Alweer mei, het gaat snel. De natuur in Rooi wordt wakker. Wat een 
voorrecht om hier te mogen wonen tussen onze prachtige natuurge-
bieden. Rooi ontwaakt uit de winterslaap. Je moet er oog voor heb-
ben.

Wat kun je trots zijn op Rooi:  het Dommeldal, Park van Henkeshage, 
d’n Diependaal, Park Kienehoef, de Geelders, de Scheeken, Moerkui-
len, het Vresselse bos, Plan Dotterbloem,  en de Dommelbeemden. 
Zeker in deze lentetijd eens goed om even bij stil te staan en dat doe 
ik met een gedicht van mijn overleden oom, Thieu Sijbers. Hij deed 
op de plaatsen hierboven vernoemd,  zijn inspiratie op. Misschien wel 
herkenbaar voor sommigen.

Lente
’n nesje gespikkelde eikes, wijd weg tusse tekskes en gruun
‘nne jonge ,’n meske ,’n parkske, ’n benkske, lief wurdjes ’n zoen
’n Zwaluwe-paor druk aon ’t bouwe,’n koeike dè smaokeluk weijt
’n Kringske blij speulende keinder, ‘nnen boer die wir zurgt en wir zeijt
Aon ’t wiegske gelukkige aauwers, bè ’n kiendje dè kreijt van plezier
Ge speurt in deez’ bloeiende Meij-maond , jong leve in hil de natuur 

’n Rukske out vrolijke tinte, ’n jeugd die wir lonkt en wir laacht
’n Raom en ’n deur waogwijd ope, ’n lempke zo donzig en zaacht
’n Rimpelig grutje dè neuriet, ’n lieke out vrugeren tijd
Es ’t ijverig harkt in d’r hufke, waor alles wir gruun is opnijt
’n Tintelend gevuul in oew leje,  ’t zet al oew zurge opzij
Zo-iet kan alleen mer gebeure ,deez’maond want ’t is ummers Meij!!

Rois Praotje
Rois Praotje Column door: Nico van de Wetering   

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

advertorial
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Koningsdag ook voor kinderen?
`Kom naar Rooi want daar is met Koninginnedag altijd van alles te 
doen, ook voor de kindjes`, zei ik tegen onze kinderen en ze beloofden 
om afgelopen dinsdagmiddag om een uur of vier met hun kroost op 
de markt te zijn. 

Maar wat een grote teleurstelling! Niets, maar dan ook helemaal niets 
voor de kinderen! Géén springkussen, géén draaimolen, géén touwtje 
trekken, géén schminktafel en nog niet één oranje-snoepje te koop 
op de markt die op een paar auto`s na akelig leeg was.  Een zee van 
ruimte waar dus  alle bovengenoemde attributen makkelijk hadden 
kunnen staan. 
Er was zelfs nog plaats genoeg om eten en drinken te verkopen maar 
nee, die kraampjes stonden zij aan zij aan weerskanten van de weg 
waar links en rechts de mensen langs sjokten, om te kijken en te ko-
pen, maar misschien ook uit verveling omdat er verder helemaal niks 
te zien en/of te doen was. 
 
Waarom was er niks leuks te doen voor de kinderen?  Bedoelt de 
Oranjevereniging misschien dat het zingen van het koningslied, wat 
zelfs na het uitdelen van de tekst ook niet écht goed ging,  genoeg 
entertainment was voor iedereen? Het enige leuke aan die middag 
waren de versierde fietsen en de prijsuitreiking die daarop volgde, 
maar écht Oranjevereniging, als oma van vier vrolijke kleinkinderen 
die graag mee gaan als er voor hen ook iets te doen is, ben ik zeer 
teleurgesteld in de invulling van onze eerste Koningsdag, en ik kan u 
zeggen, velen met mij. 
Met alleen een discjockey en een paar zangers die overigens wel goed 
waren, bereikt u dus lang niet alle leeftijden en zo`n Koningsdag hoort 
toch een geslaagde dag voor jong en oud te zijn? 
 
Heel jammer, dat het zo gelopen is maar ik hoop door middel van deze 
brief dat u wél aan de kinderen denkt als u plannen gaat maken voor 
de volgende Koningsdag  en het ook voor hen leuk maakt en als dat 
zo is,  dan probeer ik onze kleinkinderen nóg een keer naar Rooi te 
krijgen! 

Ria Hulsen
Hazelaarstraat 12

Lezerspodium....

Het meten met meerdere maten 
van de Gemeente
Op de dag voor de Koninginnedag worden altijd de gedecoreerden 
uitgenodigd om bijeen te komen op het kasteel. Dit jaar en ook voor-
gaande jaren worden regelmatig bepaalde personen al dan niet verge-
ten om deze uit te nodigen. Hierbij zijn dus weer personen vergeten.   
                
Bij het herdenken van de doden op 4 mei is de gemeente zover ge-
gaan om ook jonge veteranen uit te nodigen om naar de Dodenher-
denking te komen Zij hebben deze personen een keurige uitnodiging 
verstuurd. Mijn persoon is niet uitgenodigd om hieraan deel te nemen, 
zodoende ben ik ook niet gegaan. Niet dat ik geen respect voor onze 
doden heb, welke vanaf de tweede wereldoorlog zijn omgekomen. 
Onze 4 mei is alleen voor alle Nederlanders die waar ook ter wereld 
zijn omgekomen door oorlogsgeweld en ook de militairen welke na 
de tweede wereld oorlog bij vredesmissies of andere conflicten zijn 
ingezet.

Ik ben dan ook van mening dat op deze dagen ook alle veteranen/
actief dienende militairen, welke uitgezonden zijn geweest naar welk 
conflict dan ook op deze wereld, uitgenodigd dienen te worden en dat 
elke militair of hij nu al met pensioen is of niet gevraagd wordt om zijn 
onderscheidingen groot model te dragen. Ik ben er trots op dat ik dit 
heb kunnen doen. Elke militair krijgt, nadat hij daar is geweest, een 
medaille. Deze worden bij koninklijk besluit vastgesteld en in naam 
van de koningin nu onze koning uitgereikt. Al deze militairen hebben 
meer dan hun plicht gedaan en zijn in sommige gevallen gesneuveld, 
gewond geraakt. Waarom dan het meten met meerdere maten?

L.H.Raaijmakers
JohanFrisostraat 42

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

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

HIJ MAAIT U (GE)NIET
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Flinke opknapbeurt voor basisschool Eerschot

Iedere basisschool in Sint-Oeden-
rode krijgt om de twintig jaar een 
rigoureuze opknapbeurt. Daar is 
een speciaal potje voor. Op dit 
moment is basisschool Eerschot 
aan de beurt. Al maanden zijn 
bouwvakkers bezig met verschil-
lende werkzaamheden. Deze twee 
weken wordt er extra doorgepakt. 
Door de vakantie is het namelijk 
rustig op school en kunnen som-
mige handelingen beter worden 
uitgevoerd.

De laatste keer dat de basisschool 
in de wijk Eerschot werd opge-
knapt was in 1992. “Het was dan 
ook weer hard nodig”, zegt di-
recteur Ad van Nunen. “We zijn 
bezig met een totale inpandige 
opknapbeurt. Maar ook het dak 

wordt goed nagekeken en waar 
nodig gerenoveerd.” Behalve de 
aanbouw in 2001 en de uitbrei-
ding van twee lokalen in 2008 is 
er verder niets meer gebeurd in de 
school. Het huidige project loopt 
van afgelopen februari tot half juli. 
Dan moet alles klaar zijn, zodat de 
kinderen het volgend schooljaar 
geen last meer hebben van de ver-
bouwing en kunnen genieten van 
hun frisse onderkomen.

Behalve het dak krijgen ook de 
gymzaal, het speellokaal, de kleed-
lokalen en de klaslokalen een op-
knapbeurt. Daarnaast worden de 
toiletten aangepakt. Er komt een 
nieuwe vloer in te liggen. “De toi-
letruimtes verbouwen we in deze 
twee weken”, verklapt Ad. “Het 

is lastig om dat tijdens schooltij-
den te doen. De planning loopt 
gesmeerd kan ik wel zeggen. Dat 
hebben we vooral te danken aan 
Gernard van Uden van Onderwijs 
Service Groep (OSG). Hij heeft de 
complete regie in handen en zorgt 
dat alles volgens schema verloopt. 
Hij is alert en let op details. Zelf 
ben ik iedere dag aanwezig om de 
boel in de gaten te houden. Mocht 
er iets gebeuren dan ben ik er in 
ieder geval op tijd bij en lopen we 
geen vertraging op.”

“Het is natuurlijk wel een hele 
klus”, vervolgt de directeur. “Wat 
een gebouw ook hé. Het is wel 
110 meter lang! Waar zie je dat 
nog meer? Ik denk nergens.” De 
lokalen worden één voor één aan-
gepakt. De afgelopen maanden 
hebben de leerlingen per klas om 
en om in een noodlokaal moeten 
zitten. Het opknappen van een les-
ruimte duurt twee weken. Daarna 
helpen de kinderen om het weer in 
te richten. Zo draagt iedereen een 
steentje bij. 

Het meest opvallende aan het ge-
bouw is de keuze voor de kleuren. 
Geel, groen, blauw en oranje voe-
ren de boventoon. Deze kleuren 
komen overal in de school terug. 
Het geeft een modern tintje aan 
het geheel. Basisschool Eerschot 
kan er straks makkelijk weer twin-
tig jaar tegenaan. De leiding van 
de school denkt nog na over een 
bezichtigingmoment als straks al-
les klaar is. 

Doe mee aan de grootste expositie van Nederland
Tijdens de Week van de Amateur-
kunst van 25 mei tot en met 2 juni 
organiseert WAK NL de grootste 
Nederlandse expositie van beel-
dende kunst ooit. Iedere ama-
teurkunstenaar mag meedoen. 
De organisatie van WAK Veghel 
en WAK Uden roept iedereen op 
om zijn of haar mooiste werk te 
exposeren. 

Hoe doe je mee?
Deelname is heel eenvoudig. Ieder-
een mag meedoen en deelname is 
gratis. Kies één van je kunstwerken 
uit en plaats het voor het raam van 
je woning, in een winkel of in een 
andere ruimte. Plaats het zodanig 
dat je het van buitenaf kunt zien. 
Plak de poster van Kijk Kunst! 
goed zichtbaar bij het kunstwerk 
en je doet mee aan de expositie!

Elke vorm van kunst kan je zo in de 
etalage plaatsen en laten bewon-
deren door nieuwsgierige voor-
bijgangers. Heel Nederland wordt 
op deze manier één grote exposi-
tieruimte waarin kunstliefhebbers 
naar hartelust kunnen rondwande-
len, fietsen of rijden. Sluitingstijden 

zijn er niet, tenzij de kunstenaar 
het gordijn dicht doet.

Wedstrijd
Door een foto te maken van je 
expositie en deze in te sturen via 
de website www.waknederland.
nl doe je mee aan de wedstrijd en 
ding je mee naar de prijzen. Let op: 
Veghelaren emailen hun inzending 
óók naar info@pieterbrueghel.nl, 
Udenaren mailen naar henriette.
renders@mikweb.nl. De poster van 
de WAK moet wel op de foto te 
zien zijn. Deze poster kan je down-
loaden op www.waknederland.nl 

De prijzen
Uit alle foto's van exposities wordt 
door een vakkundige jury onder 
voorzitterschap van Frank Wel-
kenhuysen (bekend van Tussen 
Kunst en Kitsch) een voorselectie 
gemaakt. Hierbij wordt gelet op 
de kwaliteit van het kunstwerk, 
de creativiteit en op de wijze van 
tentoonstellen. De kunstenaars 
van deze werken worden met hun 
werk uitgenodigd in Museum IJs-
selstein op 15 juni waar door de 
jury de 10 winnaars worden ge-

kozen. De kunstwerken van deze 
winnaars worden van 3 tot en met 
27 juli geëxposeerd in Museum 
IJsselstein. Voor winnaars wordt 
een atelierbezoek georganiseerd 
bij een bekende kunstenaar. De 
feestelijke opening van de exposi-
tie vindt plaats op 6 juli. 

WAK Veghel loopt van 25 mei tot 
en met 2 juni 2013, het program-
ma kun je inzien op www.pieter-
brueghel.nl. WAK Uden loopt van 
25 mei tot en met 1 juni 2013, het 
programma kun je bekijken op 
www.mikweb.nl. 

visitekaartje formaat 85 x 55 mm

gedrukt met PMS kleuren

513c

black 100k

visitekaartje formaat 85 x 55 mm

full colour gedrukt

47c - 87m - 0y - 0k 

Sabine van den Boogaard
Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode

Tel 06 - 54255787
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De liefste moeders 
van Sint-Oedenrode 

Het is natuurlijk niet mogelijk om één liefste moeder van Sint-Oedenrode te kiezen. Rooi 
barst er van. Toch wierpen we met het oog op Moederdag een balletje op met de vraag: 
Wie is de liefste moeder van Sint-Oedenrode? Tientallen inzendingen stroomden binnen. 
De één nog vertederender dan de ander. Een onafhankelijke jury koos de volgende drie 
vrouwen die extra in het zonnetje worden gezet. 
Een prachtig cadeaupakket van deze ondernemers wordt onder hen verdeeld:
Welten Juwelier, Brekelmans bloemen, ijscafé Zoete Hemel, Savohs, You! Fashion for 
Women, De Beurs, de Hoofdzaak en DA van der Doelen.
Natuurlijk willen we u alle andere inzendingen niet onthouden! Ook zij staan op deze pagina.

De liefste moeder van Sint-Oedenrode 
is Antoinette v/d Burgt. Waarom? Na-
tuurlijk heeft ze ons goed en met veel 
liefde opgevoed. Wij zijn inmiddels uit 
huis en doen het allemaal heel goed. 
De laatste jaren gaat het alleen jam-
mer genoeg wat minder goed. Door 
veel gezondheidsproblemen van onze 
vader, waardoor het � nancieel alle-
maal wat moeilijker gaat, moet onze 
moeder meer gaan werken. Vanwege 
haar problemen met reuma is dat een 
hele opgave. Ze moet, omdat het � -
nancieel nodig is. 
Ze heeft een kinderopvang en dat 
doet ze met heel veel liefde. Van ver-
schillende leeftijden komen ze bij haar. 
Ook daarvoor gebruikt ze natuurlijk al 
jaren haar opvoedervaring die ze over-
gehouden heeft van onze jeugdperio-

de. Onze moeder is de liefste moeder van Sint-Oedenrode omdat ze ondanks alle problemen die 
ze heeft altijd met heel veel liefde meerdere kinderen uit Sint-Oedenrode een � jne opvang biedt 
en voor ons nog steeds de liefste moeder is. Groetjes, Martine van der Burgt
 

Wij hebben de liefste moeder van Sint-Oedenro-
de, omdat ze altijd voor ons klaar staat in goede 
en slechte tijden. Zelfs als wij niet lief zijn, niet 
luisteren en niet meehelpen blijft ze van alles voor 
ons doen. Het is altijd super gezellig om spelletjes 
met haar te doen en ze is er ook altijd bij als we 
moeten sporten. Soms is ze een beetje gek, maar 
dat maakt ons helemaal niks uit, dat is juist zo leuk 
aan haar! Ze is ook altijd in voor een feestje en 
als er  een polonaise is staat ze vooraan! Ze is erg 
sportief en altijd vrolijk! Kortom; Yvonne van de 
Velde is een SUPER moeder en zeker de liefste van 
“mooi rooi”.  Groetjes Luuk, mirte, anouk & Maud 
van de velde.

Ik ben Carleen Latijnhouwers en ben 23 jaar. Ik wil 
graag mijn moeder Gertrude van Gool opgeven 
voor Liefste moeder van Sint-Oedenrode.
Ik heb in januari een herseninfarct gehad, waar-
door ik nu geen auto mag rijden en daardoor erg 
afhankelijk ben van anderen.  Ons mam rijdt hier-
door overal met me naar toe. Ons mam staat on-
voorwaardelijk achter mij, daarom wil ik haar be-
danken voor alles wat ze al die jaren voor mij heeft 
gedaan, maar vooral voor de afgelopen maanden! 
Want die waren voor haar natuurlijk ook niet altijd 
gemakkelijk!

Antoinette vd Burgt

Yvonne van de Velde

Gertrude van Gool

Mama van Oosterhout

Ineke Heijmans

Saskia van Esch

Maria Vos

Elselien Karssemakers

Bianca Walter

Jetje Groenland

Bertsie School

Ada Stoop

Meike van Schaijk en haar moeder

Wilma van de Wijdeven

Monique van den Berk

Moeder Svenne van Steenhoven

Funny van der Hommelen haar moeder
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Mooi in de regio

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 6 t/m zondag 12 mei 2013. week 19

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

Coop kipfilet
pak 900 gram
elders 6.18/ 8.38

Lay’s chips
2 zakken à 225 gram 
naar keuze
elders 2.46/ 2.58

2 
ZAKKEN

1.99
kilo 4.42

MET 1 GRATIS

KADOKRAT

SPAARZEGEL

TJOKVOL & HELEMAAL GRATIS. HELEMAAL  HELEMAAL GRATIS.

4.49
500 gram €3.29

HEMELVAART
EXTRA OPEN

VAN 14-18 UUR

Ben jij een startende ondernemer en heb je een innovatief idee? Let dan nu op!

Brabantse topondernemer coacht starter
Picknick met een Klik koppelt acht-
tien innovatieve starters aan zes 
topondernemers. Samen bouwen ze 
in vier maanden aan een gezonde en 
groeiende onderneming. Het gehele 
traject bestaat uit drie gezamenlijke 
bijeenkomsten en een persoonlijk 
coachtraject. Wil jij één van de acht-
tien starters zijn die straks coaching 
krijgt van een Brabantse toponder-
nemer? Schrijf je dan vóór 22 mei in 
via www.picknickmeteenklik.nl. 

Picknick met een Klik is powered 
by OndernemersLift+ en Starters-
marktplaats Veghel-Uden-Schijndel 

(www.startersmarktplaats.nl). 

Meer informatie over 
OndernemersLift+
OndernemersLift+ stimuleert, ont-
wikkelt en ondersteunt studenten, 
onderwijsmedewerkers, (pre-)star-
tende ondernemers en MKB’ers in 
de realisatie van hun innovatieve 
idee of ondernemersdroom. On-
dernemersLift+ bestaat uit een net-
werk van ondernemers, onderwijs 
en overheid. Het netwerk groeit in 
5 jaar tijd uit tot de economische 
motor voor innovatief onderne-
merschap in Noordoost-Brabant. 

De focus ligt op een innovatief en 
schaalbaar product, dienst, con-
cept of proces dat bijdraagt aan de 
economische groei van de regio. 
OndernemersLift+ biedt startende 
ondernemers coaching, informa-
tie, activiteiten, netwerk- en finan-
cieringsmogelijkheden. 

Ben jij er klaar voor om van jouw 
ondernemersdroom een succes te 
maken? Kom dan jouw plannen 
presenteren bij OndernemersLift+ 
en zet je ambities om in actie! 
Meer informatie vind je op 
www.ondernemerslift.nl.

Vrijwilligers gezocht die ogen laten stralen

Een kind positieve aandacht geven, 
een luisterend oor bieden, voor-
beeldgedrag laten zien en samen 
lol maken. Dat zijn de taken van 
een vrijwilliger bij Maatjesproject 
Match van Stichting Oosterpoort. 

Op dit moment wachten er ver-
schillende kinderen op een ‘ma-
tje’. Daarom is Match dringend 
op zoek naar enthousiaste mensen 
(18+) uit Sint Oedenrode en om-
geving, die het project willen ko-
men versterken. 

Op maandag 13 mei aanstaande 
houdt Match een informatie-
bijeenkomst, waarin het project 
van a tot z wordt toegelicht. De 
bijeenkomst vindt plaats bij Stich-
ting Oosterpoort aan de Kamper-
foeliestraat 60 in Oss. De start is 
om 19:30 uur, de bijeenkomst ein-
digt om ± 21:00 uur. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom!

Match koppelt een kind of jongere 
(6 t/m 16 jaar), die door omstan-
digheden een steun in de rug no-
dig heeft, aan een volwassen vrij-
williger. Als koppel ondernemen ze 
wekelijks gezellige activiteiten. Sa-
men quiche bakken bijvoorbeeld, 
vliegeren, knutselen of lekker klet-
sen op een zonnig terras. De posi-
tieve exclusieve aandacht die een 
kind zo spelenderwijs krijgt, brengt 
veel teweeg; een vrolijke lach, 
nieuwe vaardigheden, meer open-
heid, zelfvertrouwen en ontspan-

ning, een twinkeling in de ogen…

Een matchvrijwilliger staat er niet 
alleen voor. Match zorgt voor een 
zorgvuldige voorbereiding en pro-
fessionele begeleiding gedurende 
de koppeling. 

Match wordt uitgevoerd door 
Oosterpoort, een instelling voor 
jeugd- en opvoedhulp, in samen-
werking met meerdere Centra 
voor Jeugd en Gezin in de regio. 
Het project sluit goed aan bij de 
huidige maatschappelijke tendens, 
waarin de inzet van burgers door 
burgers sterk wordt gestimuleerd. 
Dit jaar viert Match al haar 10-jarig 
bestaan. 

Meer informatie? Kijk op 
www.oosterpoort.org/match 
of bel (0412)46.53.00.           

Braderie in Mariahout
Op zondag 26 mei wordt in Ma-
riahout een braderie gehouden. 
Deze braderie biedt verenigin-
gen, hobbyisten, verzamelaars 
en bedrijven de mogelijkheid om 
een kraam te huren (€17,50 per 
kraam). 

Gegadigden kunnen hiervoor tot 
uiterlijk 16 mei contact opnemen 
via mailadres mariahout80@hot-
mail.com. Geef ook aan wat u 
aanbiedt in de kraam.
Dit evenement wordt gehouden 
tijdens het feestweekend ter ere 
van het 80-jarig bestaan van het 
dorp. Naast de braderie worden 
er nog verschillende andere acti-
viteiten georganiseerd zoals een 

kindervlooienmarkt, oude tracto-
ren en landbouwwerktuigen, een 
truckshow, Open Podium en kin-
derspelen.
Het feestweekend begint op vrij-
dag 24 mei met een dialecten-
avond met optredens van “taal-
duizendpoot” Wim Daniëls en 
cabaretgroep Dè Vèlt Op.
Zaterdag 25 mei staat in het teken 
van twee dorpszeskampen op het 
Oranjeplein; ’s morgens een jeugd-
zeskamp en ’s middags een buurt-
zeskamp die afgesloten wordt met 
een quizavond. 

Al met al wordt het weer een ge-
varieerd weekend met activiteiten 
voor jong en oud!

Verwendag voor vrouwen met 
kanker bij Thermae Son

Stichting Viva La Donna zet zich 
in voor vrouwen die de diagnose 
kanker hebben  gehad. Ongeacht 
de vorm van kanker of het jaar dat 
ze het hebben gehad. Jaarlijks or-
ganiseert de stichting op 29 mei 
een Viva La Donna day waarbij 
dames die getroffen zijn (ge-
weest) een verwendag ontvangen 
op ruim 800 locaties in Nederland. 

Wellness & Healthresort Thermae 

Son opent op 29 mei aanstaande 
ook de deuren van de schoon-
heidssalons voor gasten van Viva 
La Donna day. De Viva La Donna 
gast ontvangt een 25 minuten 
Clarins quick facial gezichtsbehan-
deling die onder andere bestaat 
uit een reiniging van het gezicht, 
crèmemasker, onzuiverheden ver-
wijderen en een dagcrème. 

Reserveren? Indien u in aanmer-
king komt voor een behandeling 
kunt u bij Thermae Son vanaf 1 
mei 2013 telefonisch reserveren 
via 0499-476383 of per e-mail 
info@thermaeson.nl. Wellness & 
Healthresort Thermae Son is in de 
Thermaelaan te Son en Breugel. 
Kijk voor meer informatie over het 
resort op www.thermaeson.nl 

“Limuscene Live” viert eerste lustrum
Stichting Limuscene, wat staat 
voor: Liempdse Muziek Scene, 
heeft al 4 succesvolle, zonover-
goten muziekevenementen geor-
ganiseerd op het concordiapark 
in Liempde.

Komende eerste Pinksterdag, 19 
mei, is dit voor Limuscene Live 
haar eerste lustrum.
Stichting Limuscene is een stich-
ting die een podium biedt voor 
lokale bands. Het faciliteert in 
een grote tent, compleet aange-
kleed met professioneel podium, 
inclusief licht en geluid. De bands 
moeten binding hebben met 
Liemt, Boxtel en sinds dit jaar is 
Rooi daar ook bij gekomen.
De afgelopen jaren is behoorlijk 

geïnvesteerd in licht en geluid, en 
is op dit moment van zeer hoge 
kwaliteit. De optredens worden ie-
der jaar weer beter, en dus ook dit 
jaar is hier meer in geïnvesteerd, 
o.a. ook in het geluid. De comple-
te line-up varieert in verschillende 
muzieksoorten, van pop , rock, 
melodisch, ballads, akoestisch, tot 
symphonisch. Zowel eigen num-
mers als covers. In de line-up zal 
ook een “Rooise” band aanwezig 
zijn: Lord of Flames. 

De 4-koppige band ‘Lord of 
Flames’ brengt al 10 jaar een ex-
plosieve mix van ronkende rock 
en bonkende blues ten gehore. Ze 
spelen een muzikale ode aan be-
kende en minder bekende helden 

uit het verleden en heden, met 
een drummer die als motto heeft 
‘aftikken en gas erop’! 

Naast dit geweld biedt Limuscene 
ook een gratis springkussen voor 
de kleintjes en gratis schminken.
Tevens workshops met de Circus-
school uit Boxtel, die aanwezig zal 
zijn met een heuse pipowagen en 
spectaculaire optredens. Dit is ook 
gratis. Een zweefmolen en draai-
molen is ook aanwezig. Dus een 
compleet muziekevenement voor 
jong en oud. De middag begint 
om 13.00 uur en duurt tot 23.00 
uur. Voor meer info: 
www.limuscene.nl

Fotowedstrijd rondom opening 
Museumkwartier ’s-Hertogenbosch
Ook trots op een kunstwerk of 
historisch voorwerp in huis? Zo 
trots dat je vindt dat het zo in een 
museum tentoongesteld kan wor-
den? Dat kan nu! Grijp je kans en 
doe mee met de fotowedstrijd van 
Het Noordbrabants Museum en 
het Stedelijk Museum ’s-Herto-
genbosch. 

Zet jezelf met je favoriete kunst-
werk of historisch voorwerp in huis 
of in de tuin op de foto en uploadt 
deze op de Facebook pagina van 
een van de musea. De beste 100 
foto’s worden 25 mei tijdens het 

openingsweekend van het Muse-
umkwartier ’s-Hertogenbosch ten-
toongesteld. De drie foto’s met de 
meeste likes krijgen een ereplaats 
in de Brabantzaal. De winnaars 
krijgen ook een mooi kunstwerk 
cadeau. Met de fotowedstrijd die 
vandaag van start gaat, willen 
beide musea laten zien dat ook 
buiten de muren van een museum 
volop te genieten valt van kunst. 
Brabanders, maar ook mensen bui-
ten Brabant kunnen tot en met 20 
mei 2013 hun foto insturen via de 
Facebook pagina’s van Het Noord-
bra bants Museum of het Stedelijk 

Museum ’s-Hertogenbosch. 
Hoe kun je meedoen? 

Maak een foto van jezelf met je 
favoriete kunstvoorwerp in huis of 
buiten en uploadt deze foto op de 
Facebookpagina van Het Noord-
brabants Museum of het Stedelijk 
Museum ’s-Hertogenbosch.
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Een dag om nooit meer te vergeten
Toin Lathouwers was een van de 
genodigden die de inhuldiging 
van Koning Willem-Alexander bij 
mocht wonen. Na zijn terugkomst 
in Sint-Oedenrode vertelde hij in 
Odendael hoe de dag was ver-
lopen. Het was volgens Toin een 
dag om nooit meer te vergeten.

“Ik werd om halfvijf al wakker, ter-
wijl de wekker pas om halfzes af 
zou lopen”, vertelt Toin. “Daarna 
ben ik naar Den Bosch gegaan. Ik 
was daar om tien over halfzeven 
en daar stond de bus die ons naar 
Amsterdam zou brengen al klaar”. 
Toin laat een foto zien van de bus, 
die prachtig bestickerd is. Onmis-
kenbaar de Brabantse bus. In de 
bus liggen de informatiepakketten 
te wachten. Samen met Omroep 
Brabant en de kranten ED en BD 
gaat het gezelschap onder leiding 
van Karin Braks, de dochter van 
oud-minister Gerrit Braks, naar 
Breukelen. “Van daaraf rijden we 
samen met de bus uit West-Bra-
bant en via de Commissaris van de 
Koningin naar Amsterdam”.

We zijn ook VIP’s
De veiligheid wordt niet aan het 
toeval overgelaten. Bij Amsterdam 
wordt de bus naar een groot par-
keerterrein geleid en aan een eer-
ste controle onderworpen. “Daar-
na worden we door motoragenten 
begeleid. De weg is helemaal voor 
ons alleen. Als de mensen naar ons 
beginnen te zwaaien, realiseren 
we ons dat we ook VIP’s zijn”. 

De veiligste plek van het land
“Om vijf over negen zijn we bij 
de Passengers Terminal Amster-
dam (PTA). Normaal meren daar 
grote cruiseschepen aan. Nu was 
het de verzamelplaats voor alle 
genodigden. In een van de twee 
gebouwen werden de hoogwaar-
digheidsbekleders ontvangen, in 
het andere de burgergenodigden. 
Daar werden we weer gecontro-
leerd. Het leek wel alsof we op 
Schiphol waren”, zo vertelt Toin 
vol enthousiasme. “Er kon ons 
nu echt niets meer gebeuren, we 
waren in het veiligste deel van Ne-
derland. Vanaf de PTA gaan we in 

zogenaamde ‘cleane bussen’ naar 
de Nieuwe Kerk. Tussen de PTA 
aan het IJ en de Nieuwe Kerk is het 
hele gebied ‘clean’. In dat gebied is 
niets of niemand die daar niet mag 
zijn. 

De wereld trekt aan ons voorbij
Tegen half twaalf is Toin in de 
Nieuwe Kerk. De burgergenodig-
den mogen als eerste naar binnen. 
“Thuis had ik een plattegrond van 
de Nieuwe Kerk gekregen met 
daarop onze plaats. Ik dacht even 
dat we in een hoekje weg zou-
den worden gestopt, maar het te-
gendeel was waar. Vanaf de plek 
waar we mochten zitten hadden 
we een uitstekend zicht op wat 
er gebeurde in de kerk. Langzaam 
maar zeker komen er steeds meer 
hoogwaardigheidsbekleders bin-
nen en ze lopen allemaal vlak voor 
ons door. Leden van de Staten Ge-
neraal, ministers en oud-ministers. 
Daarna komen de buitenlandse 
regeringsleiders en de Koninklijke 
familie naar binnen. Als allerlaatste 
komt Koning Willem-Alexander 
met Koningin Maxima in de kerk”. 
Na afloop van de inhuldiging 
herhaalt dat ritueel zich in omge-
keerde volgorde. Het is al halfvijf 
als Toin en de andere burgergasten 
naar buiten mogen.

Eerst de VIP’s
“We komen dan weer terug op 
de PTA en krijgen daar te eten. 
We kunnen nog niet naar huis, 
want onze bussen mogen alleen 
maar rijden als er geen VIP’s on-
derweg zijn. Zij maken gebruik 
van dezelfde wegen als wij. Hun 
voertuigen moeten uit veiligheids-
overwegingen altijd blijven rijden. 
Tegen de tijd dat wij zouden gaan 
is de receptie in het paleis op de 
Dam net afgelopen. De ene naar 
de andere VIP gaat weg. Pas tegen 
kwart voor zeven kunnen we in de 
bus. Ook dan is er weer goed voor 
ons gezorgd. Op alle plaatsen in 
de bus ligt een knapzak met wat te 
eten. Bijzonder is een flesje Abdi-
catiebier, dat wordt een collectors-
item, zonde om open te maken”, 
zegt Toin.

Hamburgerlucht
Als ik Toin vraag wat die dag de 
meeste indruk op hem heeft ge-
maakt noemt hij een paar bijzon-
dere dingen. Een daarvan is de uit-
dossing van een Arabische prins. 
“Hij liep met een dolk op zijn uni-
form de Nieuwe Kerk in. Onder 
elkaar zeiden we, dat die beslist 
bij een andere toegangscontrole 
was geweest als wij”. Een ander 
moment dat Toin noemde was op 
de terugweg. “Nog nooit ben ik 
zo snel door een grote stad gere-
den, alle kruisingen waren vrij en 
bij de verkeerslichten hoefden we 
niet te wachten”. Maar het meest 
bijzondere was het moment dat de 
Herauten naar buiten gingen om 

de huldiging van Koning Willem-
Alexander aan te kondigen. “Op 
het moment dat de deuren van de 
kerk open gingen waaide er een 
onvervalste lucht van gebakken 
hamburgers door de kerk. Dat was 

een geur die niemand verwachtte 
en daar op dat moment helemaal 
niet thuishoorde. We vroegen ons 
af of er achter ons een frietpan 
stond”, zo sluit Toin lachend af.

Vlinderwandeling in De Geelders Olland
Wat hebben Landkaartje, Boter-
bloempje, Kleine ijsvogelvlinder, 
Heideblauwtje, Bont dikkopje en 
Pinksterbloemlangsprietje met 
elkaar gemeen behalve hun wel-
luidende naam? 

Het zijn enkele vlindersoorten die 
kleur geven aan De Geelders, een 
prachtig leembos in Het Groene 
Woud. Zondag 12 mei neemt 
vlinderkenner Joep Steur belang-

stellenden mee voor een mooie 
vlinderwandeling door het natuur-
gebied De Geelders.
De wandeling is onderdeel van 
het project Vlinders in het Groene 
Woud en gebaseerd op het gelijk-
namige unieke boek.

De tocht gaat over kronkelende 
bospaden en dreven door een af-
wisselend landschap van bossen, 
graslandjes, weiden en heidege-

bieden. Tijdens de wandeling ver-
telt Joep Steur u alles over de vlin-
derpopulatie die hij de afgelopen 
jaren in De Geelders in kaart heeft 
gebracht. Start om 13.30 uur op 
Parkeerplaats aan de Schijndels-
edijk. Wandelschoenen zijn ge-
wenst.  Voor meer informatie bel 
Rien Rijken van NMC Schijndel: 
tel. 073-54 92208 / 06-126370 
25  Kijk ook eens op: 
www.nmcschijndel.nl 

Moederdag cadeaus bij Intratuin Veghel
Zondag 12 mei is het Moeder-
dag, hét moment om moeder eens 
extra te verwennen. Dat kan na-
tuurlijk met een ontbijtje op bed 
of een mooie bos bloemen. Maar 
wat dacht u van het aankleden van 
het terras of balkon, zodat moeder 
daar heerlijk kan genieten van de 
lentezon. Met balkon- en terras-
planten creëert u een eigen vakan-
tieparadijs, gewoon lekker thuis.

Ook biedt Intratuin Veghel volop 
snijbloemenboeketten en kant en 
klare bloemstukjes aan. Speciaal 
rondom Moederdag wordt extra 
uitgepakt met een zeer groot as-
sortiment snijbloemen met scherpe 
aanbiedingen. Daarnaast geven 
professionele demonstrateurs van 
het A-merk Weber op zaterdag 11 

mei bij Intratuin Veghel een bar-
becuedemonstratie. Uiteraard zijn 
er verrassende aanbiedingen op 
de barbecues en benodigdheden. 
Daarnaast heeft Intratuin Veg-
hel ook in samenwerking met dé 
ambachtelijke slagerij Pennings uit 
Veghel een leuke actie. Bij iedere 
€ 100,- die besteed wordt aan de 
barbecue of accessoires krijgt u 
een vleescheque t.w.v. € 10,- te 
besteden bij de ambachtelijke sla-
ger Pennings. 

Ook een leuk cadeau bij Intra-
tuin is de digitale cadeaubon. Een 
kaart die is op te waarderen naar 
ieder gewenst bedrag. Dan kan 
mama zelf kiezen wat ze wil heb-
ben. Neem ook een kijkje op www.
intratuin.nl voor de digitale Intra-

tuin-folder boordevol Moederdag 
cadeaus! Bovendien wordt op 
deze dagen extra rekening gehou-
den met het gratis feestelijk inpak-
ken van de Moederdag cadeaus . 
Tot ziens bij Intratuin Veghel!
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Toin Lathouwers poseert met hier met andere burgers die als daggast getuige waren van de kroning.
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Expositie Hanneke Vervoort in Kruidentuin

Kunstenares Hanneke Vervoort 
exposeert beelden van keramiek 
in de kruidentuin van de Sint-Pau-
lusgasthuisjes in Sint-Oedenrode. 
Dat doet ze van zondag 26 mei tot 
en met zaterdag 20 juli.

Hanneke vertelt over zich zelf: 
‘In 1990 ben ik afgestudeerd in 
Keramische Vormgeving aan de 
Academie voor Beeldende Vor-
ming in Tilburg. Ik ben werkzaam 
geweest op verschillende scholen, 
als docent beeldende vorming. 

Sinds 1994 werk ik als keramist. 
Mijn beelden zijn opgebouwd van 
klei. Meestal zit in het beeld ook 
een skelet van klei voor steun en 
stevigheid. Doordat de beelden in 
een keramiekoven op hoge tem-
peraturen worden gebakken, kun-
nen ze goed buiten staan, zelfs in 
de vrieskou.

Mijn inspiratiebronnen zijn natuur 
en architectuur. In streken als To-
scane, de Provence, de Luberon 
en Bretagne zijn mooie rotsfor-

maties met warme aardetinten en 
prachtige structuren te zien. Dit 
in combinatie met de bebouwing 
door mensen, vind ik erg boeiend. 
In mijn beelden zie je dit terug, 
ik maak allerlei bouwerken zoals 
poorten, torens,  tempels, kloos-
ters, burchten en huizen.

Met verschillende kleuren klei 
maak ik kleiplaten met allerlei pa-
tronen en structuren. Met deze 
lappen en stroken klei bouw ik mijn 
beelden op. Soms verwerk ik ook 
porselein en glazuur in mijn werk. 
Dat geeft weer een andere uitstra-
ling. De beelden zijn harmonieus, 
ondanks de drukke patronen, past 
alles goed bij elkaar. Al mijn beel-
den zijn uniek. Op mijn website is 
mijn werk te zien: 
www.hannekekeramiek.nl.’ 

De keramieken beelden zijn te 
zien van 26 mei tot en met 20 juli 
2013 in de Kruidentuin van het 
Sint-Paulusgasthuis, Kerkstraat 20,  
Sint Oedenrode. Openingstijden: 
dinsdag t/m zaterdag 10:00-16.00 
uur. ‘s Maandags gesloten. Orga-
nisatie: Roois Kultuur Kontakt en 
heemkundige kring De Oude Vrij-
heid Sint-Oedenrode. 
Info: Bert de Graaf 06 51326768

Workshop in Mariendael

‘Plagen, pesten en weerbaarheid’
Op maandagavond 27 mei vindt er 
een workshop plaats over plagen, 
pesten en weerbaarheid bij kinde-
ren en jongeren.  In de workshop 
zullen  onder andere de volgende 
vragen aan bod komen: Wat is het 
verschil tussen plagen en pesten 
en wie bepaalt eigenlijk of het pla-
gen of pesten is? , Wat houdt pes-
ten in en wat zijn de gevolgen?, 
Wat heeft weerbaarheid hiermee 
te maken?  en Hoe kan een kind of 
jongere weerbaarder worden?  

De workshop wordt gegeven door 
Leonie Kruijt, kinder- en jeugd-
psychologe en trainer binnen haar 
eigen bedrijf De Kleurrijke Vlin-
der.  De workshop vindt plaats bij 
Mariendael in Sint-Oedenrode en 
duurt van 20.00-21.30. Daarna is 

er nog gelegenheid om vragen te 
stellen. De toegang is gratis. Voor 
meer informatie en om u aan te 
melden kunt u kijken op 
www.kindertherapie-vlinder.nl. 
Vooraf aanmelden is verplicht.

Leonie Kruijt

Kunst van zand en glas in Mariëndael

Anjo Brohm en Judith Dubois 
zijn twee kunstenaressen die al 
verschillende jaren samen wer-
ken. Afgelopen zondag werd in 
Mariëndael een dubbelexpositie 
van beide dames geopend. Een 
belangrijk deel van hun werk is 
gebaseerd op zand. Judith Dubois 
'schildert' met zand en Anjo Brohm 
werkt met glas en dat is ook uit 
zand vervaardigd. De expositie is 
tot en met 23 juni aanstaande te 
zien tijdens de openingsuren van 
Mariëndael.

Het Roois Kultuur Kontakt (RKK) 
stelde de beiden kunstenaressen 
aan het aanwezige publiek voor 
met een korte film. Hans van de 
Ven en Mieke Hoefsloot lieten met 
dat filmpje zien waartoe de beide 
dames in staat zijn. Gezien de en-
thousiaste reactie van het publiek 
en van Anjo en Judith zelf heeft 
RKK dat op goed gedaan. 

Eigenlijk wilde Judith de bosbouw 
in. Een cursus modeltekenen ver-
anderde echter alles. Ze trok naar 
Florence in Italië. Daar zou ze een 
jaar blijven voor een cursus. Uit-
eindelijk verbleef zij negen jaar in 
Italië. Ze leerde daar niet alleen 
zelf, maar ging ook lessen geven. 
Tijdens een cursus over fresco's in 
Venetië ontmoette ze Anjo Brohm. 
Sindsdien werken de twee regel-

matig samen aan verschillende 
projecten. Het maken van Fresco's 
is aan beide dames toevertrouwd.

Tijdens een vakantie in 1996 in 
Californië wilde Judith het indruk-
wekkende landschap vastleggen. 
Ze koos er toen voor om het plaat-
selijke zand te gebruiken om haar 
schilderij te maken. Vanaf dat mo-
ment maakt zij regelmatig schilde-
ren van zand. Ze neemt daarvoor 

van alle plaatsen op de wereld 
waar ze komt zakjes zand mee. 
Later realiseerde Dubois zich dat 
de techniek van het verven met 
zand al eeuwenoud is. De Etrusken 
maalden al ver voor onze jaartel-
ling grond om zo 'verf' te maken.

Anjo Brohm is geen onbekende in 
Sint-Oedenrode. Ze woont in Ol-
land en was ook verantwoordelijk 
voor de mozaïeken voor de nieuwe 
sporthal 'De Streepen'. Oorspron-
kelijk maakte Anjo vooral fresco's. 
Sinds een jaar of zeven maakt zij 
vooral mozaïeken. “Toen er weinig 
vraag naar fresco's was heb ik me 
in mozaïeken verdiept”, zegt Anjo. 
“Vervolgens was ik op zoek naar 
bijzonder materiaal voor een van 
die mozaïeken. Zo kwam ik bij glas 
uit”. Vanaf dat moment maakt 
Anjo ook verschillende glaskunst-
werken. Enkele van deze objecten 
zijn in Mariëndael te zien.

Wie meer kunst van Anjo en Judith 
wil zien kan daarvoor terecht op de 
website van deze kunstenaressen. 
De werken van Anjo zijn te zien op 
www.anjobrohm.eu. Het werk van 
Judith kunt u bewonderen www.
atelierjudithdubois.nl. Wie voor 
23 juni aanstaande tijdens de ope-
ningsuren naar Mariëndael komt, 
kan de kunstwerken in levende 
lijve bekijken.

Beleef het ambacht van molenaar op 
Nationale Molendag, 11 en 12 mei

Ambacht molenaar wordt 
immaterieel cultureel erfgoed!
Op 7 mei maakte Ineke Strouken, 
directeur van het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur en Immate-
rieel Erfgoed (VIE) bekend dat het 
ambacht van molenaar opgenomen 
is op de Nationale Inventaris van 
het Immaterieel Cultureel Erfgoed 
in Nederland. Dit deed zij door de 
officiële plaquette met het logo van 
de Nationale Inventaris te overhan-
digen aan Eric Zwijnenberg oprich-
ter van Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars, tijdens de feestelijke 
aftrap van de Nationale Molendag 
2013 op molen Het Jonge Schaap 
op de Zaansche Schans. Op 11 en 
12 mei vindt de Nationale Molen-
dag plaats en kunt u de molenaar 
ontmoeten.

Door de krachten te verenigen 
hebben Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars, Vereniging De Hol-
landsche Molen, Het Ambachtelijk 
Korenmolenaarsgilde en het Gild 
Fryske Mounders het ambacht van 
molenaar voorgedragen voor de 
Nationale Inventaris van het Im-
materieel Cultureel Erfgoed in 
Nederland. Door de toekenning 
van deze status, is het mole-
naarsambacht nu erkend als im-
materieel erfgoed.

Het ambacht van molenaar
Zolang er molens in Nederland 
zijn, zijn er molenaars. De eerste 
beschrijvingen van windmolens 
zijn van rond 1200. Het beroep 
molenaar stamt dus uit die tijd. 
Met 9000 molens in de tweede 
helft van de 19e eeuw wordt het 
hoogtepunt in molenbouw bereikt. 
Op al deze molens werkten mole-
naars, het waren deze mensen die 
toen beroepsmatig de traditie van 
molenaar hebben doen ontstaan 
waarbij de functie van de molen 
de vaardigheden van de molenaar 
bepaalden.
Het verval van het Nederland-
se molenbestand en het dalend 
aantal molenaars treedt in met 
de opkomst van de mechanische 
aandrijving. Na de oorlog lijkt het 
beroep volledig te verdwijnen.
Gelukkig begint de molenbescher-
ming dan tot volle ontwikkeling te 
komen en worden molens als mo-
nument beschermd. En wanneer 
vanaf 1970 jonge enthousiaste 
molenliefhebbers zich het vak van 
molenaar opnieuw eigen maken, 
vinden honderden molens hun 
oorspronkelijke functie terug. De 
neergang van het molenbestand 
komt tot staan, honderden vrij-
willige molenaars stellen wind- en 

watermolens regelmatig in bedrijf 
en voeren klein onderhoud uit. 
Dankzij het werk van de mole-
naarsgilden en molenverenigingen 
werd het ambacht van molenaar 
weer levend erfgoed.

Immaterieel Cultureel Erfgoed
Afgelopen jaar heeft Nederland de 
UNESCO conventie van het Im-
materieel Erfgoed geratificeerd. 
Een van de verplichtingen die uit 
de UNESCO conventie voortvloeit 
is dat Nederland verplicht is het 
eigen immaterieel erfgoed binnen 
haar grondgebied te inventarise-
ren. Nederland hanteert daarvoor 
een voordrachtensysteem, waarin 
de erfgoedgemeenschappen zelf 
immaterieel erfgoed kunnen voor-
dragen voor de Nationale Inven-
taris van het Immaterieel Erfgoed 
in Nederland. De Nationale Inven-
taris wordt onderhouden en ge-
coördineerd door het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur en Im-
materieel Erfgoed.

Bij de UNESCO conventie van het 
Immaterieel Erfgoed gaat het om 
het levensvatbaar houden van tra-
dities en gewoonten. Het gaat om 
het wegnemen van knelpunten en 
het scheppen van een gunstig kli-
maat waarin immaterieel erfgoed 
kan gedijen. De erfgoedzorg ligt 
in de eerste plaats bij de erfgoed-
gemeenschap zelf. Het VIE geeft 
ondersteuning.

Nationale Molendag
Op 11 en 12 mei kunt u tijdens de 
Nationale Molendag zelf de mole-
naar ontmoeten. Tijdens dit week-
end zetten meer dan 900 mole-
naars hun molen open voor het 
publiek. Tijdens uw bezoek kunt 
u zien wat een molenaar allemaal 
doet en hoe u zelf molenaar kunt 
worden! Natuurlijk biedt deze dag 
allerlei extra leuke activiteiten bij 
verschillende molens, zoals mark-
ten, muziekoptreden en kunt op 
veel plaatsen genieten van een 
pannenkoek met  koffie of thee.
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 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

Jongeren, volwassenen en middelbare scholen vinden oplossingen voor 
lastige(opvoed)problemen bij Anmelin. Adviezen, workshops en gesprekken 
over de meest ondenkbare onderwerpen zijn bespreekbaar. Anmelin gaat er 
vanuit dat je wilt zijn wie je bent en worden wat je wilt. Ongeacht wat er in 
jouw leven is gebeurd of gaande is. 

Zijn en worden

Een les in fouten maken
Trrringgg….‘Gefeliciteerd met 
Moederdag!’ Een warm gevoel 
stroomde door mijn lijf toen ik te-
gen mijn moeder zei  ‘van hetzelf-
de’. Na wat gekletst te hebben, 
namen we afscheid. Daar stond 
ik, in de kamer. Kijkend naar twee 
stuks eindeloze potentie die lief 
speelden. Het warme gevoel werd 
intenser. ‘Ik beloof met heel mijn 
hart een goede moeder te zijn en 
jullie te laten zien hoe je een goed 
mens wordt’. Twee paar ogen ke-
ken me aan. Storm en Rune, onze 
kinderen, keken alsof ze wilden 
zeggen ‘Dat is je geraden ook. We 
rekenen erop dat je ons de weg 
wijst’. Ze speelden verder.
Ik bedacht me hoe dankbaar ik 
ben voor alles wat mijn ouders mij 
geleerd hebben. Ik zou niet half 
de vrouw zijn die ik nu ben als zij 
er niet waren geweest. Maar er is 
één les waar ik extreem dankbaar 

voor ben.  Deze les was me niet 
bewust geleerd. Het was geen 
goed gesprek of een briljant voor-
beeld wat te doen. Het was een 
fout, een kostbare fout. 
Misschien geldt dit niet voor jou, 
maar ik heb veel respect voor mijn 
ouders.  Op mijn 15de gebeurde 
me iets waardoor ik compleet van 
slag raakte. Ik zag mijn vader in-
nig staan zoenen met een andere 
vrouw. Daar stond ik. Vol onge-
loof denkend ‘Mijn ouders gaan 
uit elkaar! Nee, jij bent mijn vader 
niet, jij bent een verrader!’ 

Pijn en verwarring kwamen in me 
boven. Ik wilde huilen maar dat 
ging niet. Ik was te boos, voelde 
te veel afkeer. De jaren erna wa-
ren zwaar. De strijd van mijn vader 
om vertrouwen terug te winnen. 
De pijn van mijn moeder die zich 
als ‘oud vuil’ voelde weggezet. De 

strijd van ons kinderen om het al-
lemaal enigszins te bevatten en 
een plek te geven. Uiteindelijk 
wonnen we allemaal. De dag dat 
mijn vader met tranen in zijn ogen 
oprechte spijt betuigde, ontving ik 
hem niet met open armen.  Ik was 
nog te boos, voelde nog te veel 
afkeer.

Maar na een hele tijd verving be-
wondering de woede, respect de 
afkeer en een prachtige les de 
pijn. Het maakt niet uit wat er ge-
beurt of welke fouten je maakt. 
Als mijn ouders met dit litteken 
hun relatie konden voortzetten, 
kun jij ook uit welk dal dan ook 
klimmen.  Dus hier is één van jullie 
lessen, lieve Storm en Rune. Van 
je grootouders! Fouten zijn alleen 
blijvend als je ze opgeeft!

Door: Danielle Wagemaker
www.anmelin.nl

De beste horren en vliegengordijnen advertorial

De beste horren en vliegengordijnen vindt u bij 
Formido. Het weer wordt beter, dus het ongedierte 
neemt toe. Niets mis mee, het hoort immers bij de 
tijd van het jaar, maar het is wel vervelend als ze 
uw huis binnendringen. Om vliegen, wespen, bijen 
en andere vliegende insecten buiten te houden biedt 
bouwmarkt Formido de beste oplossingen.

In de productgroepen vliegengordijnen 
en horren heeft de bouwmarkt aan de 
Eerschotsestraat een breed assortiment. 
Alles is te verkrijgen in verschillende 
prijscategorieën, dus iedere klant kan 
bediend worden. “Vliegengordijnen 
hebben we in verschillende soorten. 
In de winkel kunnen mensen zelf zien 
welke we verkopen. Daar kunnen ze 
een keuze uit maken. We verkopen ze 
vanaf 49,95. Dat is een heel interessan-
te instapprijs”, geeft eigenaar Jurgen 
een tip. De vliegengordijnen zijn in ver-
schillende kleuren te verkrijgen en zelfs 
op maat te maken. 

Dat geldt uiteraard ook voor de hor-
ren. Formido verkoopt zowel deur- als 
raamhorren. Jurgen: “Vooral het assor-
timent plissés van Unilux is interessant. 
Deze horren zijn zeer goed van kwali-
teit en steeds meer in trek. Naast het 
standaardassortiment verkopen we ook 
de Unilux plissé fit. Het voordeel van dit 
type is dat het zowel op als in de dag 
geplaatst kan worden.” Ook goede 
horren, maar een prijsklasse onder Uni-
lux, zijn de horren van het merk Hamstra. Eveneens in 
verschillende maten te verkrijgen. Daarnaast verkoopt 
Formido ook inklemhorren voor draaikiep ramen en 
kunnen zelfklussers er terecht voor zelfbouwhorren. Ex-
tra aantrekkelijk in prijs, maar je moet er wel zelf mee 
aan de slag.

“Voor de klant is het ook fijn om te weten dat de moge-
lijkheid er is dat we thuis komen meten en monteren”, 
zegt de specialist tot slot.

Bouwmarkt Formido
Eerschotsestraat 44 

MOEDERDAG - BLOEMENDAG
 op onze kwekerij (7000 m²) krijgt u volop

�eurige ideeën om moeder te verrassen

* 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 8.30 tot 17.30 uur
Zondag 12 mei open van 10.00 tot 17.00 uur.

   

“klompemklets 22”

Proost!  

 

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

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

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

Vrijwilliger aan huis

Welzijn De Meierij heeft al ruim 
vijftien  jaar vrijwilligers voor de 
oppasservice voor dementerenden 
en langdurig zieken. Ook zijn er 
vrijwilligers,  die zich op de een 
of andere manier inzetten om ou-
deren te ondersteunen en/of man-

telzorgers te ontlasten 
bijvoorbeeld door te  
wandelen met iemand, 
boodschappen doen   
of uitleg te geven bij 
het bedienen van ap-
paraten.  

Sinds kort  is er  een groepje vrij-
willigers actief die ondersteuning 
bieden aan het Algemeen Maat-
schappelijk Werk en bijvoorbeeld 
mensen helpen bij het op orde 
brengen van de thuisadministratie 
of het invullen van formulieren. 

Door alle nieuwe ontwikkelingen 
en veranderingen in de samenle-
ving neemt de vraag naar vrijwil-
ligers alleen maar toe.
Heeft u misschien een paar uur-
tjes tijd en wilt u die inzetten voor 
een ‘kwetsbare’ medeburger, om 
bijvoorbeeld eens op te passen of 
samen te fietsen op een duofiets?
U bent van harte welkom en kunt 
contact opnemen met het steun-
punt vrijwilligerswerk  van 
Welzijn de Meierij, 073-5441400, 
info@welzijndemeierij.nl 
en vragen naar Gerry Jochems
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gespecialiseerd in neurologische zorg thuis.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar 
een enthousiaste VZ (IG).

Werkuren in overleg, ca. 10 uur per week en goed te 
combineren met andere werkzaamheden 

of schoolgaande kinderen.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen:
Stichting Alertzorg en Welzijn

Jan van ’t Hof
Tel: 0413-841957

Email: info@alertzorg.nl
Eerschotsestraat 12 5491 AC Sint Oedenrode

Wilt u de regie over uw zorg in eigen hand nemen?
AlertZorg helpt u hierbij van A tot Z. 

Loopt u gerust eens binnen of 
bel voor informatie 0413-841957
Eerschotsestraat 12 
(in de voormalige Rooise Salon)
www.alertzorg.nl

Hulpmiddelen aan huis geleverd.

PERSONEEL

Eindelĳ k lente!!!
Het heeft even geduurd maar nu is het eindelijk lente! Tijdens de winterperiode vragen we regelmatig via 
www.mooirooi.nl en Twitter om mooie plaatjes van de natuur op te sturen. Dat hebben we ook afgelopen week 
gedaan. Verschillende Rooienaren trokken er op uit en maakten een echt lenteplaatje! De winnaar krijgt de eigen foto 
op fotopapier in een mooie lijst. MooiRooi bedankt de inzenders!

Ans van Schijndel

Medewerker gevraagd m/v, 
 vanaf 18 jaar

om mee naar de markt te gaan 
op vrijdag en zaterdag.

06-50505347 b.g.g. mail sturen naar welte5@xs4all.nl
Weltefruit Sint-Oedenrode

Nazaten oud-molenaar bezoeken monument
Nazaten van Adriaen Jansz 
Coppens, geboren circa 1611, 
brachten afgelopen zondag 5 mei 
een bezoek aan het Molenmonu-
ment Koeveringsemolen aan de 
Koeveringsedijk. Het gezelschap 
bestond uit ongeveer 20 personen. 
Allemaal nazaten van bovenver-
noemde Adriaen Jansz Coppens.

Bij het monument werden ze wel-
kom geheten door een Stichtings-
bestuurslid. Hij vertelde aan de 
nazaten van de familie Coppens 
in het kort het ontstaan en de ge-

schiedenis van één van de oudste 
molens van Nederland en waarvan 
hun voorvader eens molenaar/ei-
genaar is geweest. 

De molen is door oorlogshande-
lingen eind oktober 1944 in brand 
geschoten, door wie van de par-
tijen is helaas niet bekend (Duit-
sers of Amerikanen) in ieder geval 
niet om het illegaal malen tegen 
te gaan. Dat was niet de reden. In 
de omgeving van de Koeveringse 
molen is een hevige strijd gevoerd 
met vele slachtoffers aan beide 

kanten. Dat was iets verderop, aan 
de oude Veghelseweg, waar de 
Duitsers tot twee keer toe de be-
langrijke Corridor (Hell’s Highway) 
wisten te doorbreken. De nazaten 
waren onder de indruk van het 
verhaal en de plek waar hun voor-
vader het molenaarsberoep had uit 
geoefend. Met voldoening en blij 
dat deze fietstocht naar de histori-
sche plek op initiatief van de twee 
jongste nazaten hadden onderno-
men, werd de terugtocht aange-
vangen richting Tilburg.

Nieuw boek Herman van de Wijdeven

Poëtisch en aangrijpend verhaal over vriendschap 
en opgroeien

Bent is elf. Zijn beste vriend is 
Joeri. Ze zijn altijd samen. Altijd 
op zoek naar spannende avontu-
ren. Ze spelen vaak een spelletje 
waarbij ze elkaar uitdagen om ge-
vaarlijke dingen te doen. Dingen 
die ze alleen niet zouden durven, 

maar samen wel. Er is één ding dat 
ze zelfs samen niet durven: over de 
houten balken lopen, hoog boven 
de stenen vloer van de lege steen-
fabriek. Ze fantaseren er wel over, 
maar ze weten dat het echt te ge-
vaarlijk is, omdat de balken oud 
zijn en verrot.

Op de eerste schooldag, na een 
lange, warme zomervakantie, ver-
schijnt Finn in hun leven. Finn is de 
nieuwe. Joeri en Finn kunnen di-
rect goed met elkaar opschieten en 
Bent heeft al snel het gevoel dat hij 
er een beetje bij hangt. Hij ziet met 
lede ogen aan hoe Joeri en Finn 
dikke vrienden worden. Bent voelt 
zich verraden en in de steek gela-
ten. Hij begint Joeri op te stoken 
zoals daarvoor, maar nu krijgt het 
spelletje een venijnig randje…

Herman van de Wijdeven werd 
geboren in het Nederlandse Nijn-
sel. Hij volgde de toneelacademie 

in Eindhoven. Na zijn afstuderen 
werkte hij als acteur bij verschil-
lende theatergezelschappen in 
Nederland en Vlaanderen. De 
laatste jaren houdt hij zich steeds 
meer bezig met het schrijven van 
toneelteksten, onder andere voor 
Het Gevolg. Zoals het gebeurd is in 
zijn eerste jeugdboek. Sinds 2004 
woont Herman met vrouw en zoon 
in de Vlaamse Kempen. De auteur 
is beschikbaar voor interviews.

De pers over Herman van de 
Wijdeven:
‘Als een versgemaakt schaaltje crè-
me brûlée, zo hadden we Herman 
van de Wijdevens bewerking van 
Dumas’ novelle willen oplepelen.’ 
– Knack

‘Ook in Vloed blijkt hij in een 
mooie, strakke en bonkige taal een 
groots en meeslepend menselijk 
drama te kunnen verwoorden.’ 
– Volkskrant

Herman van de Wijdeven  
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Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

v. Lieshout
www.tegelhandelonline.nl
www.tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel
Wij hebben de grootste 

en goedkoopste collectie 
keramische tegelparket van Nederland

Kijk voor meer dan 200 aanbiedingen op onze site

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

8

25

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Voor het compleet reiningen van uw auto
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

14

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl
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Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 4

Uw mobiliteit onze zorg
Van Acht Autoschade en Garage Markgraaff zijn onlangs 

een samenwerkingsverband aangegaan. Door de krachten 

te bundelen zijn zij uw totaalpartner in auto’s. Of het nu 

gaat om de aanschaf, schade, reparatie of onderhouds-

beurt, zij zijn uw partner.

Door ook goede contacten te onderhouden met de Rooise 

verzekeringsagenten wordt uw autoschade vlekkeloos 

geregeld. U heeft bij autoschade gratis vervangend 

vervoer, geen eigen risico van € 150,- en 4 jaar garantie.

Kortom, Van Acht Autoschade en 
Garage Markgraaff, uw partner in auto’s!

Van Acht Autoschade en Garage 
Markgraaff geven elkaar de hand!

Industrieweg 27a
5492 NG Sint-Oedenrode
0413 477727
info@vanacht-autoschade.nl
www.vanacht-autoschade.nl

Nijverheidsweg 24
5492 NK Sint-Oedenrode
0413 474059
info@garagemarkgraaff.nl
www.garagemarkgraaff.nl

AEGON Schade Service
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Handelsweg 23 - 5492 NL Sint-Oedenrode - 0413-476660
www.interieurenstijl.nl

Garage Markgraaff is ontstaan aan de Pastoor Smits-
straat te Olland. Ikzelf ben op 23 jarige leeftijd in het 
familiebedrijf gestapt waar ik samen met mijn vader 
alle automerken repareerde.  Een lang gekoesterde 
wens om het universeel bedrijf in Olland te combine-
ren met een dealerbedrijf ging in 1999 in vervulling 
toen we het Suzuki dealerschap in Nijnsel konden 
overnemen. Vanaf toen ging het allemaal behoorlijk 
snel. Met een enthousiast team gingen we aan de slag 
en we breidden onze activiteiten uit met onder ande-
re een aircostation, schadeherstel, gratis winter- en 
zomerchecks en het repareren van alle automerken. 
Ook werd gestart met de verkoop van nieuwe Suzuki’s 
die veelal met een A-label leverbaar zijn waardoor ze 
wegenbelasting vrij waren.

 In 2009 deed de kans zich voor om uit te breiden met een Opel dealerschap. Na intern 
overleg was de kogel al snel door de kerk en werd er begin 2010 in Hapert gestart met 
Opel. Dit was voor ons als team weer een leuke nieuwe uitdaging.

Dit alles was natuurlijk nooit gelukt zonder al onze klanten en het door hen in ons ge-
stelde vertrouwen. Daarvoor zijn wij als Suzuki team u allen enorm dankbaar. Dankzij 
U en vóór U kunnen wij onze service-gerichte aanpak blijven voortzetten.

zaterdag 11 mei zijn wij gesloten! 

 

HUYBERTS-KEUKENS.NL
Industrieweg 31 - Bedrijventerrein Nijnsel - T 0413 490790

31

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

Industrieweg 11 5492 NG Nijnsel | 0413-472184 | www.voss.nl

Maakt uw droombadkamer waar

Profiteer nu van de 
6% BTW regeling

11

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

HANDELSWEG 4 // 5492 NL SINT-OEDENRODE // T: 0413-47 73 04
WWW.AUTOVANERP.NL

4

Schoenmakers
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Raar werkwoord eigenlijk, ruiken. Wordt zowel actief als passief gebruikt, 
in de zin van geur verspreiden en geur waarnemen. “Wat ruikt u lekker” 
sprak een wildvreemde dame mij tot m’n verbijstering aan, om daarna 
buiten mijn aanwezigheid bij mijn collega’s naar mijn burgerlijke staat te 
informeren. Nou ja….. “Ik ruik een volle luier” fluisterde Y. mij ontzet toe, 
terwijl de verpleegster een slapende bejaarde in een rolstoel midden in 
de zaak had geparkeerd, uitermate pijnlijk natuurlijk en wat moet je dan 
zeggen?
Geuren waarschuwen (aardgas en giftige stinkzwammen), geuren verlei-
den en geuren roepen associaties en herinneringen op. In ons studenten-
huis woonden we met vijven, ieder z’n eigen kamer. We deelden twee 
keukens en twee toiletten en Frank, zoon van de eigenaar en zelf me-
debewoner, hield streng toezicht op hygiëne en opgeruimde vaat. Lieke 
V. was zo’n blij type, die te pas en te onpas haar gitaar pakte en dan 
“We shall overcome” begon te zingen, nadat ze in bijbehorende gemeen-
schapszin het hele huis met een luidschallend “Thee!” op haar kamer uit-
nodigde. Ach, ze bedoelde het niet verkeerd, ik werd er ’n beetje kriegel 
van, maar het meest stond de geur van haar kamer me tegen. Mijn God, 
wat ’n berenlucht hing daar en als ik dat tegen de andere huisgenoten 
vertelde keken ze me onbegrijpend aan. Ik heb dat wel vaker, hoor, dat 
mijn gevoelige reukorgaan mij als een roepende in de woestijn achterlaat. 
Enfin, zoals dikwijls, probeerde ik die geur te omschrijven of te vergelijken 
en weet u wat daar uit kwam? Jodenvet! Ja, jongens en meisjes, even 
uitleggen wat jullie opa’s en oma’s daarmee bedoelen: In het midden van 
de vorige eeuw werd dit product als goedkoop snoepgoed geconsumeerd 
en was het een bijproduct van de fabricage van aardappelstroop. Je kocht 
het als grove witte brokken, later was er een surrogaat van schuimachtige 
roze-gele kubussen. Kenmerkend waren de bittere nasmaak en de even-
eens bittere geur –hoewel dat eigenlijk niet kan, bittere geur- en voor ons, 
kinderen, was jodenvet een alternatief bij ernstig geldgebrek. Anyway, zo 
rook die kamer van Lieke dus, gètver!
Een ander voorbeeld van iets dat redelijk smaakt en afschuwelijk ruikt is 
de zgn. Doerian, een vrucht die onder onze neus werd gehouden door 
onze beminnelijke Balinese gids, mister Wynaia. Hij was een aardig ke-
reltje, reeds op leeftijd en hij liet ons plekken zien waar normaliter de 
doorsnee toerist nooit zal komen. Hij introduceerde ons in de tempel van 
zijn eigen dorp, waar hele volksstammen (voornamelijk mannen) bergen 
met eten aan het voorbereiden waren. Zo ook honderden saté’s, die ze 
met hun roodgekleurde handen aan het insmeren waren. Het feest zou 
de volgende dag plaatsvinden. Aan het eind van de dag stopte hij bij een 
klein kraampje langs de weg: wij moesten en zouden de doerian proeven. 
Nou, dames en heren, dat smaakt waanzinnig, maar pas nadat je een 
nasale kloof van diarree bent gepasseerd.
Nog zoiets, hondenlucht. Als het droog is ruiken mijn honden lekker. Ze 
ruiken ietwat kruidig, naar hond natuurlijk, maar de doorgewinterde hon-
deneigenaar weet best wanneer zijn beestje wel of niet stinkt. Zodra het 
echter regent heeft dat geen positieve uitwerking op de lichaamsgeur van 
uw trouwe viervoeter: “’t stinkt naar ‘ne natte hond”, zeggen we wel 
eens van een mislukte wijn. Wanneer mijn ouwe taaie hondje ’n dag met 
me heeft gejaagd en door sloten, beken, bossages en landbouwgewas-
sen heeft geploeterd ruikt ie ’s avonds naar dor blad, humus en padden-
stoelen. Gewoon lekker. Honden die altijd maar in de kennel liggen gaan 
uiteindelijk vreselijk stinken.
Logischerwijs zou hier nu een (Chinees) recept met hond moeten volgen, 
maar dat laat ik (voorlopig) achterwege.

Zoete vleesjes (4 pers.) van Esther Stiekema
6 ons rundvlees (beef), 1 bouillonblok, verpulverd
2 tenen knoflook (geplet), 1 eetlepel ketoembar (gemalen koriander)
½ eetlepel suiker, 3 eetlepels ketjap manis, 1 eetlepel sambal badjak
Rundvlees in reepjes snijden, aanbraden in wat olie tot ze rondom dicht-
geschroeid zijn. Dan de overige ingrediënten erbij doen, even doorroeren, 
en een theekop water toevoegen. Ruim een uur laten sudderen, af en toe 
wat water toevoegen. Uiteindelijk is het een redelijk droog gerecht, dus 
met dikke saus. Peper en zout zijn niet nodig vanwege de bouillonblok 
en de sambal.
Dit is het tweede gerecht in een reeks van een complete rijsttafel, origi-
neel en goed te bereiden.
Oosterse gerechten zijn geurig en verleidelijk. Esther serveert ze het liefst 
met pandangrijst.
Afgelopen zondag bracht ze twee compleet opgemaakte borden met 
een mix van Surinaamse en Indonesische gerechten. Daarbij een ienie-
mienie-schaaltje met zelfgemaakte sambal: Woeh-woeh-woeh, woeh-
woeh-woeh, woeh-woeh-woeh…………., bier…., tsssssssssssssjch….., 
zucht……

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

Geur en reuk (4)

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel

Slag om Rooi barst los

Aankomend weekend barst in 
OJC de Werf de Slag om Rooi 
weer los. Zes verschillende bands 
zullen acte de présence geven in 
het jongerencentrum. Een drie-
koppige jury gaat goed bekijken 
wie er het beste uit de verf komt. 
De bandwedstrijd is zoals ieder 
jaar weer een groot spektakel met 
hele goede muziek. Het is zeker de 
moeite waard om te gaan kijken.

Programma vrijdag:
Infernal Scheisse: Deze band af-
komstig uit Horst Limburg en 
maakt Hardcore Punk. Ze nemen 
voorbeeld aan oude helden als 
Slapshot & Backfire.

Last Suggestion: Ze hebben zelf 
een term bedacht voor de muziek 
die ze maken. Dit is Bright Purple 
Alternative Rock. Wat dit is moet 
je live komen bekijken! 

Dark Sun Rising: Op de vraag hoe 
hun muziek het best te omschrij-
ven valt, daar zijn de mannen kort 
maar krachtig over. Ze spelen pro-
gressive metal.

Zaterdag:
All Access: Is een jong trio uit 
Maarssen omgeving Utrecht. Hun 
set bestaat uit eigen werk maar 
is geïnspireerd op bands als Foo 
Fighters, Guns ’n Roses en Weezer.

Orion: Ze staan voor 3 dingen: 
Groove, Style and Heart. De band 
haalt zijn invloeden uit de Psyche-
delische rock en de Blues. Maar is 
bovenal een rebelse rockgroep die 
veel plezier beleeft aan optreden.

Lyssa: Mix de rauwheid van gara-
gerock met de zoetheid van Pop. 
Dit gecombineerd in je hoofd? 
Doe hier dan nog de dansbaarheid 
van Funk als sausje bovenop. Dit 
muzikale gerecht is Lyssa.

Dark Sun Rising

Lyssa

Last Suggestion

All Acces

UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

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

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

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

 Een nieuwe of
2de hands auto gekocht?

Bereken u premievoordeel op
www.vkgroep.nl

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend
en deskundig advies neem dan contact met ons op

Ook voor al uw andere verzekeringen 
helpen wij u graag

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MAFFIA	  FLYDRIVE	  SICILIË	  
	  

Stap	  in	  de	  voetsporen	  van	  
de	  Godfather	  	  

en	  laat	  je	  verrassen	  
	  

8	  dagen	  vanaf	  	  
€	  949	  

(inclusief	  vlucht,	  7	  overnachIngen	  
op	  halfpension,	  huurauto,	  ½	  
dagtocht	  met	  paard	  &	  wagen)	  

	  
Kijk	  op	  de	  website	  of	  bel	  met	  	  

0411	  764019	  
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www.verkeersschoolschellekens.nl

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

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

V.W.-rijbewijs inclusief  
SLIPCURSUS

GRATIS  voor nieuwe aanmeldingen

'Steeds Paraat' houdt nationale wedstrijd

Hondensportvereniging 'Steeds 
Paraat' uit Nijnsel houdt zaterdag 
25 mei aanstaande een Nationale 
wedstrijd voor Politiehond 1. De 
wedstrijd wordt gehouden in het 
kader van het vijftigjarige bestaan 
van de vereniging dit jaar. De 
wedstrijd wordt gehouden bij het 
clubhuis aan de Lieshoutseweg in 
Nijnsel.

Vijftig jaar geleden besloten Wim 
van den Berg en zijn zoon Ad om 

een hondensportvereniging op te 
richten. De uit Sint-Oedenrode af-
komstige Ad had in die tijd verke-
ring met zijn huidige vrouw, die uit 
Nijnsel kwam. Omdat haar familie 
goede connecties had met de Nijn-
selse pastoor, was een terrein voor 
de nieuw club snel gevonden. “De 
pastoor had nog een stuk grond lig-
gen aan de Lieshoutseweg”, vertelt 
Ad, die veertig jaar voorzitter was 
van 'Steeds Paraat'. Nu een halve 
eeuw later heeft de club haar stek 

nog steeds aan de Lieshoutseweg.

Vrijdag 24 mei aanstaande houdt 
de jubilerende vereniging een re-
ceptie bij haar clubhuis. Tussen 
20.00 en 22.00 uur kan iedereen 
die dat wil de jubilarissen de hand 
drukken. Een dag later, zaterdag 
25 mei, is er een nationale wed-
strijd 'Politiehond 1'. Om 13.00 
uur beginnen de vooroefeningen 
en 's avonds vanaf 19.00 uur komt 
het stelwerk aan bod. 

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

*

Senz Haircare feliciteert 

Twan van Zutven  
met het winnen van onze maart actie!

Veel plezier en geniet van een culinaire avond, geheel 
verzorgd voor 2 personen bij Brasserie de Beleving!

Cooling and Heating Solutions

 Officiële dealer:

Compleet geinstalleerd: 

€950 incl. BTW*
*Vraag naar de installatie voorwaarden en de geleverde vermogens

FES
climate control FES climate control

Hopveld 4

5467 KB Veghel

t +31 (0)85 - 003 03 97

m +31 (0)6 - 165 044 96

e info@fes-climatecontrol.nl

i www.fes-climatecontrol.nl

Freek Eijkemans

airconditioning koeltechniek luchtbehandeling

t 085-0030397   e info@fes-climatecontrol.nl  i www.fes-climatecontrol.nl

AIRCO SPLIT SET

Nieuwe teams welkom bij 
Rooise Zaalvoetbalvereniging

zaalvoetbal

Na een overgangsjaar in Veghel is 
de Rooise Zaalvoetbalcompetitie 
afgelopen seizoen weer gewoon 
in Rooi afgewerkt. De terugkeer 
naar Sint-Oedenrode en de nieu-
we prachtige nieuwe sporthal 
hebben voor een groei in het aan-
tal deelnemende teams gezorgd. 
Het bestuur zou erg graag zien dat 
deze ontwikkeling zich doorzet en 
het aantal deelnemers weer net 
zo groot wordt als voor het over-
gangsjaar in Veghel. 

Er is nog voldoende ruimte om de 
competitie uit te breiden, dus nieu-
we teams zijn van harte welkom. 
Als je het leuk vindt om samen 
met je vrienden, collega’s of team-
genoten van het veld een balletje 

te trappen in de zaal, schroom dan 
niet om je aan te melden als nieuw 
team! Er kan op verschillende ni-
veaus gespeeld worden, dus er is 
een geschikte poule voor elk team. 
De enige eis waaraan je team moet 
voldoen is dat minimaal de helft 
van de spelers in Rooi woonachtig 
moet zijn of zijn geweest.

Gespeeld wordt er op maandag- 
en vrijdagavonden. Op maandag 
begint de eerste wedstrijd om 
21.00 uur en op vrijdag om 19.30 
uur. De laatste wedstrijden op bei-
de dagen beginnen om 21.45 uur. 
Bij een competitie met meer team 
bestaat de mogelijkheid dat er ook 
om 22.30 uur nog wedstrijden 
worden gespeeld. 

Via www.rooise-zaalvoetbal.nl 
kun je meer informatie opzoeken 
over onze competitie en de regle-
menten. Uiteraard kun je ook altijd 
contact opnemen met het bestuur 
als je meer wilt weten. Heb je in-
teresse? Neem dan contact op via 
m.korsten@upcmail.nl

Tot slot nog twee mededelingen:
1. Maandag 13 mei om 19.30 uur 
vindt de jaarvergadering van de 
RZV plaats.

2. Vrijdag 31 mei is de feestavond 
van de RZV. Om 19.30 uur wordt 
de bekerfinale gespeeld. direct 
daarna begint het feest. Traditie-
getrouw vindt dan ook de prijsuit-
reiking plaats.

Groot concours tijdens Hemelvaart- 
weekend bij accommodatie 
‘manege de Pijnhorst’

Van 9 tot en met 12 mei zal het 
buitenterrein van ‘manege de 
Pijnhorst’ in Sint-Oedenrode door 
vele leden en vrijwilligers van de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters wor-
den omgebouwd tot een mooie 
springpiste. Voor het eerst in de 
geschiedenis zal deze wedstrijd 
uit maar liefst 4 dagen bestaan. 
Deze dagen zullen in het teken 
staan van mooie springsport.

Donderdag, vrijdag en zaterdag 
worden de rubrieken voor de paar-
den georganiseerd. Op donderdag 
zullen de rubrieken klasse M, ZZ, 
Z en het 1.40 verreden worden. 

Deze laatste grote rubriek staat, 
net zoals vorig jaar, in het teken 
van de Maarten van den Bosch 
prijs. De rubriek wordt aangebo-
den door Rabobank Peel-Noord te 
Gemert. De klasse Z en ZZ zullen 
meetellen voor de selectiestanden 
van kring Eindhoven. Vrijdag zal in 
het teken staan van de jonge paar-
den. Het KWPN neemt hierbij het 
heft in handen om er een geslaag-
de dag van te maken. Er wordt be-
gonnen met de rubriek voor de 4 
jarige paarden, vervolgens komen 
de 5 jarige paarden in actie en ter 
afsluiting zullen de 6 jarige paar-
den in de ring verschijnen. Op za-

terdag zal onder andere de klasse 
BB verreden worden. Daarnaast 
komen de klassen B, L en M aan 
bod; deze zullen meetellen als se-
lectie rubrieken voor kring 
Eindhoven. Ten slotte is het op 
zondag de beurt aan de ponyrui-
ters. Ongeveer 80 combinaties 
zullen op deze dag strijden om de 
overwinning.

Iedereen is van harte welkom om 
een kijkje te komen nemen op dit 
vierdaagse concours. Er wordt van 
alles verzorgd om het publiek zo 
goed mogelijk te kunnen voorzien 
van faciliteiten en consumpties. 

paardensport

Klaarstomen voor Vaderdagloop
Vier weken geleden 
startten Renee van 
den Broek (19) en 
Mariëlle Gloude-
mans (43) bij For-

tuna ’67 met een programma van 
tien weken om zich klaar te stomen 
voor de Vaderdagloop in juli. Ze 
hadden er zin in, maar ja, dat was 
vlak na de eerste training. Dan is 
iedereen dolenthousiast. De vraag 
is hoe het er nu voor staat. Heb-
ben de dames nog puf? Zitten ze 
in een dipje? DeMooiRooiKrant 
vroeg het op de vrouw af.

Dames, hoe hangt de vlag er voor?
Renee: “Het gaat eigenlijk wel 
goed moet ik zeggen. Vorige 
week ben ik door vakantie twee 
weken niet geweest, maar maan-
dag heb ik al weer getraind. Ik 
ben er achter gekomen dat inter-
valtrainingen me beter liggen dan 
duurlooptrainingen. Bij de meeste 

mensen is dat andersom, maar het 
komt omdat ik interval meer ge-
wend ben door het hockey. Stie-
kem zijn er best veel mensen die 
af en toe uitvallen met blessures. 
Gelukkig heb ik zelf (nog) niks. Ik 
vind het fijn dat we het rustig op-
bouwen.”

Mariëlle: “De vorige keer had je 
het toch over een dipje? Nou, die 
heb ik al gehad! Ik ben twee we-
ken geblesseerd geweest aan mijn 
knie. Natuurlijk baalde ik ontzet-
tend dat ik daardoor wat trainin-
gen heb moeten missen, maar 
deze week ben ik weer begonnen. 
Nu merk ik dat ik conditioneel wat 
achterstand heb op de rest, maar 
ik ga er weer vol tegenaan. Met 
frisse zin!”

Over een paar weken neemt De-
MooiRooiKrant wederom contact 
op met Renee en Mariëlle. 
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Sjef van den Berg Koning van 
Ontspanning

handboogschieten

Op zaterdag is bij Ontspanning 
de belangrijkste wedstrijd van het 
jaar geschoten: het Koningschie-
ten. De dag begon met het inha-
len van de oude koning: William 
Huyberts. William leverde na het 
inhalen het openingsschot, waar-
mee hij zijn koningstitel kwijt-
raakte.
 
De wedstrijd ging over tweemaal 
25 pijlen. Na deze 50 pijlen gingen 
de hoogste 15 door voor nog 25 
pijlen. De hoogste dame was be-
kend na 50 pijlen: Saskia Boon-
stoppel. Ook de 9e en 15e plaats 
hadden prijs: René van der Heij-
den en Leo van Breugel. Voor de 
laatste ronde werd er nog gegeten 
en wat gedronken, zodat iedereen 
even op adem kan komen en er 
weer uitgerust tegenaan kon. Na 
75 pijlen was de nieuwe koning 
van Ontspanning bekend: Sjef 
van den Berg, met 738 punten. 
Prins werd René van Erp met 682 
punten en Ridder werd Jan van 
Bergen met 678 punten. William 
Huyberts, de oude koning, werd 
vierde met 667 punten. De overi-

ge uitslagen waren: Wil kivits 630, 
Mart Verhoeven 625, Antoon Ver-
voort 620, René van der Heijden 
588, Frans van de Braak 585, Jan 
Versantvoort 581, John van Mu-
lukom 576, Marjelein Verhoeven 
535, Saskia Boonstoppel 529, Leo 
van Breugel 511, Jan van erp 499, 
Marleen Moonen 324, Jan Gordijn 
310, Jos van den Berg 293, Ron 
Spijker 289, Agnes Vissers 268, 
Michael Moonen 256, Jos van de 
Plas 246, Toon Hermes 241 en Jan 
Lathouwers 70.

De Rozelaer heeft dinsdagmiddag 
23 april een wedstrijd geschoten. 
Bij de Rozelaer schieten de vete-
ranen vanaf 55 jaar van HBV ver-
eniging Ontspanning. De Roze-
laer heeft zijn eigen competitie en 
Koning. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 223. 
Verdere uitslag:, Jan van Erp 212, 
Ron Spijker 202, Leo van Breugel 
203, Albert van Ofwegen 196, 
Wim Boonstoppel 189, Jan Gordijn 
187, Ron spijker 187 en Antoon 
Hermes 174. Op dinsdag is er bij 
de Rozelaer niet geschoten in ver-

band met Koninginnedag.

De jeugd van Ontspanning heeft 
woensdag de vierde wedstrijd van 
de crocuscup geschoten. Bij deze 
wedstrijd gaat het om de meeste 
zevens. De uitslag was: Lotte Ste-
ijaert 174 (9 x 7), Floris Mesu 178 
(8x7), Dione Mesu 193 (5x7), Tho-
mas Mesu 130 (5x7), Dani Hob-
belen 135 (5x7), Daan Martens 
162 (5x7), Luc van de Klok 123 
(3x7), Teun Martens 131 (3x7), Si-
mon 143 (2x7) en Tim Hulsen 138 
(2x7).

Op zondag heeft Piet van den Berg 
in Geverik de “interland” Brabant-
Limburg geschoten in de junioren-
selectie van Brabant. De wedstrijd 
wordt geschoten op 25 meter. De 
junioren van Brabant staan na deze 
eerste wedstrijd voor met 48-2. 
Over twee weken is in Baarschot 
de thuiswedstrijd. 

Ook op zondag schoten Dione en 
Floris Mesu, Roos Staals en Jos van 
den berg een outdoorwedstrijd in 
Ulvenhout. Dione en floris scho-
ten op 30, 25 en 20 meter. Dione 
schoot 245, 242 en 247, totaal 
734. Floris schoot 216, 235 en 
264, totaal 715. Floris werd vierde 
bij de aspiranten en Dione werd 
tweede.

Roos en Jos schoten op 50, 40 en 
30 meter. Roos schoot 121, 156 en 
177, totaal 454. Hiermee werd zij 
vierde bij de dames cadetten. Jos 
schoot 59, 120 en 182, totaal 361. 
Hij won bij de heren veteranen 
hout.  Op maandagavond heb-
ben de Vrienden van Pieter Breu-
gel hun clubavond. Op dinsdag-
middag wordt er bij de Rozelaer 
geschoten. Het is voor leden vrij 
trainen als de accommodatie niet 
bezet is.

Veel  zon en prijzen voor de 
Vresselse Ruiters

paardensport

Op het zonovergoten hippische 
terrein in Schaijk heeft de organi-
satie  "De Schaijkse Bosruitertjes"  
terug kunnen kijken op een ge-
slaagd concours.

De Vresselse Ruiters waren met 4 
combinaties goed vertegenwoor-
digd. Op het heetst van de dag hield 
Veerle van de Pasch het hoofd koel 
en ook die van haar pony Sallie B. Na 
een keurige barrage in het DM ein-
digde deze combinatie op een ver-
diende 3e  plaats. Aan het einde van 
de dag kwamen zowel Nina van En-
ckevort als Veerle van de Pasch nog 

aan de start in de DB rubriek met 
een nieuwe pony. Nina reed Mistery 
meteen maar naar een 1e plaats. 
Veerle werd met Kantjes Bellamie  na 
de barrage als 4e geklasseerd. Nina 
reed ook nog met Mistery  de laatste 
rubriek DB progressief. Hierbij be-
haalde ze de 2e plaats. 

Beide combinaties zullen nog  voor 
mooie ponysport zorgen deze zo-
mer. We vermelden ook nog graag 
het resultaat van Sidney  Renders 
vorige week in Herpen. Hier werd 
ze met Silver 1e in de BL klasse. 
Een hele goede prestatie.

Eveline van de Ven vooraan in de 
klasse Z1
Op Koninginnedag reed Eveline 
met haar paard Allure naar een 
dressuurwedstrijd in Uden. Ze 
startte Allure deze wedstrijd pas 
voor de tweede keer in de klas-
se Z1. Na een zeer mooie proef 
mocht zij de eerste prijs in ont-
vangst nemen.

In Geldrop werd afgelopen week-
end een springwedstrijd voor paar-
den gehouden. Suzan van Gastel 
startte met Barca en Boncetto W in 

de klasse M. Met Barca wist zij op 
een mooie 3e plek te eindigen en 
Boncetto W bracht ze naar de 6e 
plaats. In de klasse B wisten Nicole 
en Monique Gevers beide een prijs 
in de wacht te slepen. Nicole werd 
met Bentley knap 4e en Monique 
mocht zich met Cas als 6e opstellen.
Eline Peters was te gast op de Sla-
broekse Paardendagen in Uden. 
Met Balinda F.S. startte zij in de 
klasse M springen en won een 8e 
prijs.

Roois bedrijf Reki Sport steunt open water 
zwemmer tijdens kanaalovertocht

zwemmen

DIANA Sport, het bedrijf van de 
bekende zwemsportartikelen kon-
digt met trots het vervolg van de 
samenwerking met Jan-Willem 
van der Graaff aan. Ook aanstor-
mend talent van het open water 
seizoen 2012, Pepijn Smits, zal 
komend open water seizoen te be-
wonderen zijn in een open water 
zwempak van Diana. 

In 2012 is er een goede samenwer-
king ontstaan tussen Diana sport 
en Jan-Willem van der Graaff. Na 
een erg goed seizoen (winnaar 
Nederlands klassement senioren 

en diverse goede prestaties in het 
internationale veld) is besloten om 
deze samenwerking te verlengen 
en uit te breiden. Tevens heeft 
Jan-Willem zich voor de zomer van 
2013 een erg uitdagend doel ge-
steld: Het overzwemmen van het 
Kanaal tussen Engeland en Frank-
rijk! Om hiervoor optimaal te kun-
nen trainen en om ook tijdens het 
kanaal optimaal te kunnen pres-
teren zal hij voorzien worden van 
een volledige trainings- en wed-
strijd-uitrusting van Diana sport.

De trots van Diana is de Diana 

Submarine TF2. De Diana Subma-
rine TF2 maakt gebruik van een 
geavanceerde hydrofobisch (wa-
terafstotend) materiaal met een 
speciale behandeling van nano-
keramische deeltjes. Door gebruik 
te maken van deze behandeling 
wordt de bijbehorende wrijving 
met 9% gereduceerd. De Diana 
Submarine TF2 is verkrijgbaar  in 
bijzondere kleursamenstellingen. 
Wedstrijdzwemkleding  gemaakt 
om  te winnen! Dit zal dan ook 
de zwemkleding zijn waarin Jan-
Willem Het Kanaal over zal zwem-
men.

Voor Diana Sport is Jan-Willem 
van der Graaff samen met Pepijn 
Smits het gezicht voor het open 
water zwemmen in Nederland; 
twee kampioenen die door vele 
zwemmers  geliefd en gerespec-
teerd worden door hun buitenge-
wone goede resultaten. En dat is 
dan ook precies de reden, waarom 
Diana Sport bijzonder trots is om 
haar naam aan hen te koppelen. 
Zowel Jan-Willem en Pepijn zijn 
ook erg blij met de samenwer-
king. Diana Sport is een trots Ita-
liaans merk, dat op technologisch 
gebied vooruitstrevend is, en niet 
alleen op het gebied van zwem-
men, maar ook in de triathlon. 
Reki Sport is te bereiken via www.
dianazwemkleding.nl  of te bezoe-
ken bij het Huys van Waaren in 
Sint-Oedenrode, een shop in shop 
concept.

René Gibbels (r) en Jan Willem van der Graaff

Topweekenden met veel prijzen voor 
de Rooise Ruiters en Ponyruiters
Een drukke tijd is aangebroken om-
trent het wedstrijdseizoen. De afge-
lopen twee weekenden werden er 
dan ook vele wedstrijden georga-
niseerd. Hier werd door de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters uitstekend 
gepresteerd en er werden dan ook 
veel prijzen binnen gehaald. Dit 
komt mede door het groeiende aan-
tal leden binnen de vereniging. De 
afgelopen maanden is het ledenaan-
tal flink toegenomen, iets waar de 
vereniging trots op mag zijn. 

Stichting Horse Events Eindhoven 
organiseerde in het weekend van 26 
t/m 28 april een selectie wedstrijd 
voor de paarden. Deze wedstrijd 
werd verreden op de accommodatie 
van de Eindhovense Manege. Zowel 
vader als zoon van Gaal kwamen hier 
aan de start en beiden wisten een 
mooi resultaat te behalen. Peter van 
Gaal kwam met zijn nog jonge paard 
Elstar voor de eerste keer aan de start 
in de klasse B en wist meteen met 
een prijs naar huis te gaan. Na een 
pech balk op de eerste hindernis van 
de barrage, mochten zij zich toch op 
een mooie 5e plaats opstellen. Ook 
zoon Bram wist exact het zelfde re-
sultaat neer te zetten. Er stond een 
pittig parcours in de klasse M, maar 
hier wisten Bram van Gaal en zijn 
paard Caro wel raad mee. Ook voor 
deze combinatie een 5e plaats. Julia 
Geers nam ook deel aan deze wed-
strijd in de klasse L. Zij is pas sinds 
februari lid van de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters, maar haar eerste resul-
taat mag nu al vernoemd worden. 
Met haar paard Alexander behaalde 
zij een 2e plaats. 
In datzelfde weekend verscheen ook 
Hilde van den Oever met Rana op de 
dressuurwedstrijd in Geldrop. Nadat 
ze enige tijd, wegens volle rubrieken 
in haar klasse, niet had deelgeno-
men, is ze nu weer terug van weg-
geweest. Hilde nam deel in de klasse 
D-M1 en er werden wederom twee 
goede resultaten neergezet. Een 
1ste en 2e prijs mochten door Hilde 
in ontvangst genomen worden. Mi-
randa Ulehake nam maandagavond 

29 april deel aan de avond dressuur-
wedstrijd te Liempde. In de klasse L1 
behaalde zij met haar paard Delorus 
een 2e prijs. 

In Uden werd dit weekend op twee 
verschillende locaties de disciplines 
springen en dressuur verreden. De 
Slabroekse Paardendagen vormde 
het decor voor de discipline springen. 
Bij dit evenement staat elk jaar de 
mensport centraal, maar daarnaast 
wordt ook de springsport groots aan-
gepakt. Anne Jansen en Zennith ver-
schenen hier in de klasse M. Zij reden 
beide rondes foutloos en mochten 
zich op een 2e plaats in de prijzen-
reeks opstellen. Bij manege Olympic 
in Uden werd de discipline dressuur 
verreden. De zussen de Haas wisten 
hier beiden knap te presteren. Mar-
lon de Haas en Evita reden mee in de 
klasse B. Hier wist zij een 2e prijs te 
behalen. In de klasse M2 verscheen 
haar zus Marleen de Haas in de klas-
se M2. Met haar paard Rokarlos won 
zij overtuigend deze rubriek. 

Afgelopen zondag werd in Geldrop 
een springwedstrijd gehouden. Bram 
van Gaal boekte wederom tweemaal 
een succes. In de klasse M liet hij 
met zijn paard Caro een mooie eer-
ste omloop zien en een razendsnelle 
barrage. Hiermee wist hij een 2e plek 
te bemachtigen. Hij zadelde daarna 
zijn paard Wannebee voor de klasse 
Z. Ook hier liet hij weer zien dat hij in 
vorm is, met een knappe 4e plaats in 
deze rubriek als gevolg. 

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

v.l.n.r.: René van Erp, Sjef van den Berg en Jan van Bergen
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De Baaij en Van Breugel winnaars 
koppeltoernooi Seniorenbiljarten 
Odendael

biljarten

In plaats van het Oranjetoernooi 
is er dit jaar een koppeltoernooi 
georganiseerd. Door loting wer-
den twee spelers aan elkaar ge-
koppeld. Een speler moet over 
band stoten en de andere speelt 
libre. Totaal krijgen beide spelers 
samen maximaal 24 beurten. Is 
het te maken caramboles eerder 
gemaakt dan is de partij ten einde. 

De partijlengte voor de speler over 
band is 60% van zijn Libre moy-
enne en voor de libre speler uiter-
aard zijn libre moyenne. Er hadden 
zich veertig personen voor aan-
gemeld, verdeeld over vijf poules. 
De nummers 1 en 2 en de twee 
beste nummers drie gingen naar 
de volgende ronde. Op maandag 
22 april is gestart en de finale werd 
gespeeld op vrijdag 3 mei. Hier-
voor hadden zich geplaatst: Hans 
Schiffers en Toon van de Ven (40 
caramboles), Leo van Breugel en 

Hendrik Kluijtmans (27 carambo-
les), Harrie van Rooij en Agmed 
Boulgaleg (23 caramboles) en Pe-
ter de Baaij en Wim van Breugel 
(23 caramboles). Eerstgenoemde 
spelers moesten bandstoten.

Het was een zeer spannende finale 
waarbij tot de laatste partij nog ie-
dereen kon winnen. Vooral Agmed 

speelde de laatste wedstrijd ijzer-
sterk. Uiteindelijk werden Peter de 
Baaij en Wim van Breugel 1e. Zij 
behaalden 24 punten, moyenne 
van 0,843 en een percentage van 
266. 2e Harrie van Rooij en 
Agmed Boulgaleg, 23 punten, 
moyenne 0,891 en een percenta-
ge van 288. 3e Hans Schiffers en 
Toon van de Ven, 20 punten, moy-
enne 1,313 en een percentage van 
226. 4e Leo van Breugel en Hen-
drik Kluijtmans, 19 punten, moy-
enne 0,931 en een percentage van 
260.De nummers 1 en 2 ontvingen 
ieder een fles witte en rode wijn.

Na een rommelige eerste dag 
waarbij enkele foutjes werden ge-
maakt, kunnen we volgens velen 
terugzien op een geslaagd toer-
nooi en zullen dat voor volgend 
jaar, met misschien wat aanpassin-
gen, zeker weer organiseren. 

V.l.n.r.: Wim van Breugel, Harry van Rooij, Agmed Boulgaleg en Peter de Baaij

Historische promotie Nijnsel dames 1voetbal

De voetbaldames van VV Nijnsel 
hebben afgelopen zondag historie 
geschreven. Door een winnende 
goal in blessuretijd van de kraker 
tegen EVVC, verzekerde het vaan-
delteam zich van promotie naar de 
derde klasse. 

Wat was het spannend in de slot-
minuten van de thuiswedstrijd. 
EVVC had aan een gelijkspel ge-
noeg en moest dan hopen op een 
falen van Nijnsel in de naderende 
inhaalwedstrijd van aanstaande 
zondag. Bij winst van EVVC was 

de ploeg uit Vinkel kampioen. 
Drie punten voor Nijnsel zou het 
kampioenschap betekenen voor 
de geel-blauwe formatie. Uitge-
rekend jeugdspeelster Britt van de 
Oetelaar moest er in de slotfase 
aan te pas komen om de winnende 

binnen te knallen. Ze schoot Nijn-
sel op een roze wolk. 

“Het was echt fantastisch”, jubelt 
hoofdcoach Mari Vervoort met 
schorre stem. “Een historisch mo-
ment, want de dames van Nijnsel 
hebben nog nooit zo hoog ge-
speeld. Zelfs de heren niet. Ik was 
zelf ooit dichtbij de derde klasse, 
maar brak toen mijn been in die 
wedstrijd. Nu haal ik het alsnog op 
deze manier, echt geweldig!” Mari 
is coach, samen met Dennis van 
Zutphen die met Harold van de 
Laar de trainingen op zich neemt. 

Mari: “Drie jaar geleden werd ik 
trainer van deze groep. Samen met 
Dennis en Harold zag ik de meiden 
steeds beter worden. Ik denk dan 
ook dat ze zich makkelijk gaan 
handhaven in de derde klasse. Het 
is een jonge groep met ontzettend 
veel potentie.” 

Of de coach zelf door gaat weet hij 
niet. “Ik ga het heel druk krijgen 
door een verbouwing. Waarschijn-
lijk zal ik er wel veel zondagen zijn, 
maar het is niet zeker of dat als 
hoofdcoach is.”

Speelster Sandra van Berlo kreeg de schaal uitgereikt 
uit handen van voorzitter Arent van Dijk

Wij zijn 
verhuisd!

Ons nieuwe adres is:
Hertog Jan II laan 42a

5482 BJ  SCHIJNDEL

www.maskeradekledingverhuur.nl     T. 073-5470080 

Nu óók verkoop van 
   galakleding, al vanaf € 29,-

BMX’ers rijden vierde AK in Nuland

bmx

Afgelopen weekend kwamen de 
Rooise BMX fietsers in actie tij-
dens de AK wedstrijd in Nuland.

In de Open Klasse reed Bas Verha-
gen bij de boys 8/9 jarigen. Daar 
werd hij in de manches 3 x 2e, in 
evenals in de kwartfinale en de 
halve finale. In de finale werd hij 
uiteindelijk 6e. Lex Veldt reed in 
dezelfde klasse. Hij behaalde in de 
manches en in de kwartfinale een 
tweede plaats. Door zijn vijfde plek 
in de halve finale mocht hij niet 
naar de eindstrijd.
Kyro van Schijndel kwam uit in de 
klasse boys 10/11 jarigen. Daarin 
werd hij in de manches 4,4 en 2. 
Door een slechte start strandde hij 
daarna een ronde later. Koen van 
der Wijst reed bij de boys 13/14 
jarigen. Hij beleefde een top dag, 
want hij werd in de manches, 
kwartfinale, halve finale en de fi-
nale eerste. Beter kan niet.

De jongens kwamen ook uit in de 

Eigen Klasse.  Lex Veldt werd in 
de manches 5, 3 en 4, in de kwart 
4e, in de halve 5e en in de B finale 
7e. Kyro van Schijndel werd in de 
manches 3 x 1e, in de kwartfinale 
tweede, in de halve strijd 3e en in 
de A finale 3e. Koen van der Wijst 
(boys 15/16 jarigen) was ook nu 
uitstekend in vorm. Wederom pak-
te hij alleen maar eerste plaatsen. 
Tot de finale toe.
Alex Veldt reed bij de Cruisses all 
en werd in de manches3 x 2e, in 
de halve 7e en in de B finale 2e. 
Sander Verhagen werd in de man-
ches 3 x 6e.

Jelt de Bie (boys 9/10 jarigen) werd 
in de manches 5, 6 en 6. Bij zijn 
eigen klasse boys 8 jarigen werd 
hij in de manches 5, 4 en 4, in de 
kwartfinale 3e en in de halve finale 
6e. In de Eigen klasse boys 10/11 
jarigen werd Bas Verhagen in de 
manches 2, 8 en 1. In de kwart 2e, 
in de halve finale 6e en in de B fi-
nale 4e.
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Cloeck & Moedigh

Gerrie van de Rijdt wint 
tête-à-tête kampioenschap

jeu de boules

Bij het spelen om het tête-à-tête 
kampioenschap zijn de spelers 
geheel afhankelijk van hun eigen 
kunnen op dat moment en het 
was Gerrie v/d Rijdt die tijdens de 
finales het beste uit zichzelf wist 
te halen. 

Zij werd daarmee terecht de tête-
à-tête clubkampioen van 2013. In 

haar 1e partij wist zij Wim v/d Rijdt 
met 13-6 te verslaan. In de andere 
finalepartij won Ad Ketelaars zijn 
partij met 13-10 van Erik Verschuij-
ten. In de 2e ronde won Wim v/d 
Rijdt met 13-12 van Erik Verschuij-
ten. Tot de 7 wist Ad Ketelaars ge-
lijke tred te houden, maar daarna 
verloor hij zijn partij tegen Gerrie 
v/d Rijdt met 13-7. Dit bleek later 

van beslissende invloed te zijn. In 
de laatste ronde liep Gerrie v/d 
Rijdt tegen haar eerste verlies aan 
door met 13-7 te verliezen van Erik 
Verschuijten. Ad Ketelaars wist de 
laatste partij naar zich toe te halen 
met een 13-7 overwinning op Wim 
v/d Rijdt. Hoewel zowel Gerrie v/d 
Rijdt als Ad Ketelaars hiermee 2 
partijen wonnen in de finaleronde, 
was de eindoverwinning op basis 
onderling resultaat voor Gerrie v/d 
Rijdt. De 2e plaats was voor Ad 
Ketelaars, gevolgd door Wim v/d 
Rijdt (3e) en Erik Verschuijten (4e).  

Op zondag 28 april was in Loon op 
Zand de volgende speeldag in de 
NJBB Afdelingscompetitie. Liefst 3 
tripletten van Cloeck & Moedigh 
wisten daarbij 4 van de 5 partijen 
te winnen. Daardoor steeg in de 
1e  klasse het triplet Wim v d Rijdt/
Gerrie v d Rijdt/ André v d Nieu-
wenhof van plaats 3 naar plaats 
2. Het triplet Johan v Kuijk/Anny 
Hartman/Rob v Berkel staat nu op 
plaats 4. De overige tripletten in 
de 1e  klasse vinden we terug op 
plaats  9, 12 en 17. In de 2e klasse 
viel het deelnemende triplet terug 
naar plaats 19.

v.l.n.r.:  Ad Ketelaars (2e), Clubkampioen Gerrie v/d 
Rijdt, Wim v/d Rijdt (3e) en Erik Verschuijten (4e).

duivensport

Duiven terug vanuit Sezanne
Zaterdag 4 mei stond de eerste 
midfondvlucht  vanuit Sezanne 
(341km) op het programma. Acht-
tien liefhebbers uit Sint-Oeden-
rode hadden hiervoor 462 duiven 
ingemand.

Deze werden gelost om 9.45 uur. 
Met een west-zuid-westen wind 
werden de eerste duiven verwacht  
rond 13.00 uur. Het werd een 

stroevere vlucht dan verwacht. De 
eerst aankomende werd geklokt 
om 13.45 uur door A. v. Sinten 
met een snelheid van 1418 m.p.m.

De eerste 15 in Sint Oedenrode 
waren: A. v. Sinten: 1. W. v. Hou-
tum: 2,13. H. Janssen: 3,8. J. Lat-
houwers: 4,5,11. Comb. G. & H. v. 
Dijk: 6,7. J. v. Boxmeer: 9,10,12. 
H. v. Boxmeer: 14,15.

Clubkampioenschappen "De Klutsers" Nijnsel

Afgelopen zondag 5 mei vonden 
onder een geweldig mooi zon-
netje de jaarlijkse clubkampioen-
schappen plaats van jeu des bou-
les vereniging De Klutsers. 

Er werd in twee pouls gestreden 
om de felbegeerde titel clubkam-

pioen van het jaar.
Er deden veel leden mee. Uit de 
twee poules kwamen als winnaar 
naar voren: Marijke Hurkmans 
en Sien Raaijmakers tegen Jo van 
Oirschot en Diny van Esch. De fel-
begeerde titel ging naar Marijke 
Hurkmans en Sien Raaijmakers. 

Voor de derde en vierde prijs werd 
gestreden door Ad Hurkmans en 
Frans van de Velden tegen Truus 
en Jac Naus. De derde werden Ad 
Hurkmans en Frans van de Vel-
den en Jac en Truus Naus werden 
vierde.

Onderste rij van links naar recht; Jo van Oirschot, Diny van Esch, Marijke Hurkmans, Sien Raaijmakers, 
Ad Hurkmans. Bovenste rij: Jac Naus, Truus Naus, Frans van de Velden.

Rooise renners in actie

Afgelopen weken kwamen de 
Rooise renners in diverse wed-
strijden in actie. Erik Lathouwers 
stond op 28 april aan de start 
in de Wim Hendriks trofee een 
klassieker in het Zeeuwse Koe-
wacht meetellend voor de club-
competitie. 

Erik kwam als 78e over de streep 
in het peloton 25 seconden na de 
winnaar. Op dezelfde dag reed zijn 
broer Frank een wedstrijd in het 
Gelderse Aalten. Hij behaalde een 
mooie 18e plaats. Op Koninginne-
dag stonden Roy van Heeswijk en 
Frank Lathouwers aan de start in de 
Ronde van Geldrop. Roy werd 26e 
gevolgd door Frank die als 27e over 
de streep kwam in het peloton.

Een dag later op 1 mei reden 
Frank, Erik en Sander Schuurmans 
in het Belgische Kortessem. Frank 
werd 61e, Sander 62e en Erik 84e 
allen in het peloton. Op zondag 5 
mei stonden 3 Rooise renners aan 
de start in de Hel van Voerendaal. 
Deze Limburgse klassieker telt mee 
voor de beloftecompetitie in Ne-
derland en is één van de zwaarste 
klassiekers. Maar 37 renners van 
de 140 gestarte renners volbrach-
ten deze wedstrijd waarin 10x de 
Fromberg en 10x de Vrakelberg 
moest worden beklommen. Ook 
Sander, Frank en Erik hebben de 
wedstrijd helaas niet tot een goed 
einde kunnen brengen.

wielersport

Erik Lathouwers

Beach Hockey Rooi 2013 trapt af 
met uitdagende campagne

beachhockey

Zin in een slippertje?? Dat is de 
vraag die de komende tijd in de 
Rooise kroegen en sportkantines 
gesteld zal worden. Na de bloed-
hete eerste editie van Beach Hoc-
key Rooi vorige zomer, start de or-
ganisatie dit jaar met een pittige 
campagne. Onder het mom: 'Zin 
in een slippertje?' worden Rooise 
sportievelingen uitgedaagd zich 
in te schrijven voor het Beach 
Hockey toernooi. 

Voor de tweede keer wordt dit 
jaar Beach Hockey Rooi georgani-
seerd, de enige officiële voorronde 
in Zuid-Nederland voor het NK 
Beach Hockey van de KNHB. On-
der het genot van zomerse drank-
jes zal op twee velden worden 
uitgevochten welk mannenteam 
en welk vrouwenteam dit jaar een 
ticket verdiend voor het nationale 
kampioenschap op de stranden 
van Scheveningen. Naast fana-
tiek hockeyen kan er op zaterdag 
en zondag weer fanatiek gedanst 

worden op de beats van verschil-
lende DJ’s. 

Beach Hockey Rooi vindt plaats op 
zaterdag 17 en zondag 18 augus-
tus 2013 op festivalterrein De Neul 
in Sint Oedenrode. Deelnemen 
kan door het inschrijven van een 
team van ten minste 7 personen. 
Alle deelnemers moeten minimaal 
16 jaar zijn ten tijde van het eve-
nement. Lidmaatschap van een 
hockeyvereniging is niet verplicht. 
Deelname kost €140,- per team 
(7 personen), ieder extra teamlid 
betaald €20,-, dit is inclusief lunch 
(broodje en drankje) op zaterdag 
en zondag. 

Voor spelregels en andere prakti-
sche informatie kan iedereen vanaf 
vandaag terecht op  de vernieuwde 
website www.beachhockeyrooi.
nl. Daarnaast blijf je via facebook.
com/beachhockeyrooi en twitter 
(@beachhockeyrooi) op de hoogte 
van alles wat je niet mag missen!!

DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN DE NIEUWE COLLECTIE VAN 
2012 IS AL BINNEN!!2012 IS AL BINNEN!!2012 IS AL BINNEN!!

VOLOP AANBIEDINGEN VAN VOLOP AANBIEDINGEN VAN VOLOP AANBIEDINGEN VAN VOLOP AANBIEDINGEN VAN VOLOP AANBIEDINGEN VAN 
UITLOPENDE ARTIKELENUITLOPENDE ARTIKELENUITLOPENDE ARTIKELENUITLOPENDE ARTIKELENUITLOPENDE 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 11:00 UUR TOT 17:00 UUR
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Hemelvaartsdag beslissend 
kampioensduel Ollandia in Loosbroek
Bovenaan eindigen in de reguliere 
competitie met 52 punten uit 22 
duels, het beste doelsaldo en het 
minste doelpunten tegen, 8 pun-
ten voorsprong op nr. 3 en 14 op 
nr. 4 zijn in veel klassen ruim vol-
doende voor een kampioenschap, 
maar in de klasse 5H is dit voor 
Ollandia nog niet voldoende. 

Omdat NLC’03, met een zo-
wel aanvallend als verdedigend 
slechter doelsaldo, toch hetzelfde 
puntentotaal haalde, volgt er op 
Hemelvaartsdag, a.s. donderdag  
9/5, op neutraal terrein een be-
slissingswedstrijd voor het kampi-
oenschap. Deze wedstrijd zal ge-
speeld worden op het sportpark 
van WHV te Loosbroek. Gezien 
het spelbeeld over beide wedstrij-
den tegen NLC’03 had Ollandia 
het beste van het spel, en daarbij 
opgeteld de steun van de hopelijk 
weer vele trouwe supporters, dan 
zien wij de wedstrijd donderdag 
met vertrouwen tegemoet. Mocht 
na de 90 minuten nog geen beslis-
sing zijn gevallen dan volgt er een 
verlenging. Mocht er ook dan aan 
het einde nog een gelijke stand op 
het scorebord staan, dan geeft het 
doelsaldo van de competitie de 
beslissing. 

Dus supporters, geef onze jongens 
in een opnieuw mooi seizoen de 
steun die ze nodig hebben om het 
seizoen mooi af te sluiten. De ver-
liezer van deze wedstrijd  gaat de 
nacompetitie in welke al op zon-
dag 12 mei begint. Voor Ollandia 
zou dit dan de thuiswedstrijd te-
gen Nijnsel zijn, maar we hopen 
donderdag op een goede afloop. 
Nadat Ollandia 2 en 3 de compe-
titie zondag al afgesloten hebben, 
spelen komend weekend ook 
Ollandia 4 en Vrouwen hun laat-
ste wedstrijd. De Ollandia jeugd 
had afgelopen zaterdag een goede 
dag, want alle wedstrijden werden 
gewonnen en daardoor blijven de 
kansen van Ollandia C1 en F1 op 
een kampioenschap volop aanwe-
zig. In de komende weken moeten 
de laatste competitiewedstrijden 
afgewerkt worden en staan er al 
enkele toernooien op het pro-
gramma. Zo is er zaterdag vanaf 
17.30 uur op sportpark Ekkerzicht 
een avondtoernooi, waarin 
Ollandia B1 een 6-tal B-teams uit 
de regio als tegenstander krijgt. 
Op zondagmorgen zullen onze 
F-pupillen aantreden op een toer-
nooi in Boskant. 
Kijk voor de laatste informatie op  
www.ollandia.nl.

Goede generale Nijnsel en Rhode voor nacompetitie
Beslissingswedstrijd Ollandia, Boskant 
met lege handen

voetbal

Ollandia maakt donderdag in een 
beslissingswedstrijd tegen NLC 
‘03 uit wie kampioen van de vijfde 
klasse wordt. De laatste wedstrijd 
van de competitie, uit bij OVC 
‘63, werd met 2-1 gewonnen. 
Boskant won van VOW, maar is 
ondanks de derde plaats uitge-
voetbald. Nijnsel en Rhode won-
nen hun laatste wedstrijd voor de 
nacompetitie.

OVC ‘63 – Ollandia 1-2 (0-1)
‘Het is ongelooflijk’, verzuchtte 
Gerard van Zutphen na afloop 
van de gewonnen wedstrijd bij 
OVC ‘63. ‘We hebben 52 punten, 
we staan eerste, en we zijn nog 
steeds geen kampioen.’ Ollandia 
deelt de koppositie met NLC ‘03, 
dat óók de laatste wedstrijd van 
de reguliere competitie won (4-1 
tegen Ulysses). Donderdag moet 
een wedstrijd in Heeswijk uitma-
ken wie promoveert naar de vierde 
klasse, en wie door moet in de na-
competitie. De wedstrijd in Oijen 
stond begrijpelijkerwijs bol van de 
spanning, en werd moeizaam door 
de bezoekers gewonnen. Dat alles 
ondanks de vroege 1-0 van Stefan 
Erven, die nu net als tweelingbroer 
Robert 18 doelpunten heeft ge-
maakt. Ollandia ‘vergat de trekker 
over te halen’, en incasseerde na 
een uur de gelijkmaker. Vijf minu-
ten later schonk Rob van der 
Heijden zijn ploeg de voorsprong. 
In het laatste halfuur miste de er-
varen John van de Meerendonk 
alleen voor de keeper – een zenu-
wenwedstrijd. Maar, bezweert de 
coach: ‘Wij hebben een hechter 
team dan NLC. Die beslissings-
wedstrijd kunnen we pakken.’

VOW – Boskant 2-3 (2-2)
‘De tevredenheid overheerst, maar 
het is zuur dat we met een derde 
plaats en 43 punten geen belo-
ning krijgen.’ Theo van Lieshout 
is na twee seizoenen, die als dag 
en nacht van elkaar verschilden, 
klaar bij Boskant. Waar zijn ploeg 
vorig jaar nog degradatie ontliep, 

mist Boskant dit jaar op één punt 
na de nacompetitie om promotie 
naar de derde klasse. ‘We heb-
ben het laten liggen tegen ploe-
gen als Mariahout en ELI’, analy-
seerde de coach na afloop. ‘Dat 
soort ploegen verdedigt en wacht 
op countermogelijkheden. Als je 
dan wel scoort, maar vergeet de 
trekker over te halen…’ In Zijtaart 
leek het lang dezelfde kant op te 
gaan. Boskant moest het spel ma-
ken, VOW bleef met elf man op 
de eigen helft hangen. De ploeg 
van Van Lieshout kwam tot twee 
keer toe op voorsprong, en gaf 
die tot twee keer toe uit handen. 
Pas een kwartier voor tijd, toen 
uitgerekend de afscheid nemende 
Frank Konings Boskants derde bin-
nen schoot, was het gedaan. Bos-
kant kan echter terugkijken op een 
goed seizoen. Het geeft bovendien 
veel vertrouwen voor komend jaar.

Nijnsel – WEC 7-1 (1-1)
Nijnsel kreeg dit jaar nog maar wei-
nig cadeau, en moest ook tegen 
WEC, dat al lang en breed was uit-
gevoetbald, stevig aan de bak. De 
ploeg van Theo Hageman kwam 
vroeg op voorsprong via Lars van 
Zutphen, maar vergat vervolgens 

de 2-0 te forceren. De thuisploeg 
kreeg snel het deksel op de neus. 
Een woedeaanval van de coach in 
de pauze was genoeg om de kop-
jes scherp te krijgen en na rust uit 
te lopen naar 4-1 (Stefan Hulsen, 
die op aangeven van Leon Peters 
bij zijn directe tegenstander weg-
draaide en schoot), en naar 6-1 
(Nick Dortmans op de achterlijn, 
achter zijn standbeen, met een kie-
zelhard schot). Stefan Hulsen en 
Lars van Zutphen kwamen allebei 
tot een hattrick in de dankzij het 
kampioenschap van de Nijnselse 
dames goed bekeken pot. Zondag 
speelt Nijnsel tegen Ollandia (uit) 
of NLC ‘03 (thuis) in de nacompe-
titie. Hageman: ‘Dat is een loterij, 
maar uiteindelijk moet de ploeg 
mee kunnen draaien in de vierde 
klasse.’

Rhode – Achates 2-0 (1-0)
Ook Rhode maakte het zichzelf 
erg moeilijk, tegen middenmo-
ter Achates. Verdedigend stond 
de ploeg van Ronald Tielemans 
geen kansen toe, aanvallend was 
het vooral veel aanmodderen en 
twee handen vol kansen missen. 
De doelpunten vielen tien minuten 
voor rust (Sander Driessen uit een 
vrije trap) en vlak voor tijd (een 
prachtige carambole van Michel 
Daniëls), toen Achates alleen bal-
len naar de twee meter lange spits 
pompte. De Rhode-aanval faalde 
minstens zes keer in de afwerking, 
waarvan een paar keer oog in oog 
met doelman Noy. Met een perio-
detitel op zak gaat Rhode op 16 en 
20 mei nacompetitievoetbal spe-
len tegen de nummer 12 van de 
tweede klasse. Op één speelronde 
van het einde is dat Margriet uit 
Oss. Tielemans: ‘We hebben een 
fitte selectie, die we de komende 
week nog wat extra rust gunnen. 
De jongens kunnen zeker promo-
tie afdwingen. Maar of deze ploeg 
wat te zoeken heeft in de tweede 
klasse, dat weet ik niet.’

Maas

facebook.com/telecombinatie.maas

wat doe jij 
op zaterdag 
11 mei?

Kom 11 mei naar het 
heropeningsfeest in Schijndel!

speel het dummyspel en win 
een Samsung Galaxy S4

GRATIS
POFFERTJES

Schijndel    Markt 1 | 085 1119393

www.maastelecombinatie.nl   |    info@maastelecombinatie.nl
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Rhode MK2 Clinic en 6 tegen 6 toernooi voor de 
jeugd van Rhode

Op donderdag  9 mei , Hemel-
vaartsdag, organiseert Rhode 1 
en 2 een clinic voor de E-F-Mini 
- pupillen van Rhode. Dit is een 
geweldig dag  om je voetbalkun-
sten in verschillende onderdelen 
te laten testen door ervaren voet-
ballers van Rhode 1 en 2.

Voor alle A-B-C-D-M spelers van 
Rhode vindt het 6 tegen 6 toernooi 
plaats.  We beginnen deze dag om 
11.00 uur Om 13.45 uur beginnen 

we met de finale van de  Martien 
van Lieshout penaltybokaal. Hier-
bij strijden de beste penaltyschut-
ters van elk team om de Martien 
van Lieshout penaltybokaal. 
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Gebroeders Erven winnen 
DeMooiRooiCup

Een opmerkelijke eindstand van DeMooiRooiCup seizoen 2012/2013. 
Stefan en Robert Erven hebben beslag weten te leggen op de presti-
gieuze MooiRooiCup. Het gevaarlijke spitsenduo van Ollandia maakte 
in totaal 36 goals voor de club die aan de vooravond staat van de be-
langrijkste wedstrijd uit de historie. Stefan won DeMooiRooiCup vorig 
jaar ook al. Toen maakte hij 23 goals. Binnenkort worden de mannen 
gehuldigd. 

Eindstand DeMooiRooiCup 2013  
Robert Erven   Ollandia 18
Stefan Erven   Ollandia 18
Lars van Zutphen  Nijnsel  14
Paul van der Rijt   Nijnsel  13
Michel Daniëls   Rhode  13
Maikel Merks   Boskant  12
Teun Latijnhouwers  Rhode  10
Stefan Hulsen   Nijnsel  9
Roy van der Linden  Boskant  7
Toby Verhoeven   Nijnsel  6
Rob van der Heijden  Ollandia 6
Isi Merkx   Rhode  6
Joep van de Mortel  Rhode  6
Frank Konings   Boskant  5
Pieter van de Warenburg  Boskant  5
Ron van Uden   Boskant  5
Leon Peters   Nijnsel  5
Frank van der Heijden  Boskant  4
Koen Berkvens   Nijnsel  4
Paul van Driel   Ollandia 4
Coen van Hout   Rhode  4
Tim Stewart   Rhode  4
John Kusters   Nijnsel  3
Niek Dortmans   Nijnsel  3
Bart van de Tillaart  Ollandia 3
Carlo Siemons   Ollandia 3
Richard Markus   Ollandia 3
Martijn van Boerdonk  Rhode  3
Sander Driessen   Rhode  3
Edo Brans   Boskant  2
Arjan van Zutphen  Nijnsel  2
John van de Meerendonk Ollandia 2
William Bekkers   Ollandia 2
Bas van Kuringen  Rhode  2
Kevin Raaijmakers  Rhode  2
Niels der Kinderen  Rhode  2
Paul Smeets   Rhode  2
Geert van Gils   Boskant  1
Maarten van de Linden  Boskant  1
Bart van den Heuvel  Nijnsel  1 
Geert van de Berk  Nijnsel  1
Harold van de Laar  Nijnsel  1
Rick van Roosmalen  Nijnsel  1
Rob Witlox   Nijnsel  1
René Raaijmakers  Ollandia 1
Roel Smeets   Rhode  1

2012-2013

Stefan ErvenRobert Erven

RDS 1 sluit bondscompetitie af met 
winst tegen kampioenskandidaat HED 3

denksport

In de 1ste klasse had het  4-tal 
van RDS1 een slechte start in de 
bondscompetitie en leek na 2 ach-
tereenvolgende nederlagen geen 
rol van betekenis te gaan spelen.  

Maar in de 3de wedstrijd tegen de 
Schuivers uit Bakel  kwam de om-
mekeer. In een spannende match  
trok RDS1 met 5-3 aan het lang-
ste eind. Vervolgens speelden de 
Rooienaren 4-4 tegen Dongen; 
een wedstrijd waar duidelijk meer 
in had gezeten. In de voorlaatste 
ontmoeting kwamen de Rooise 
dammers op stoom en werd het 
sterke team van d’Amateurs  uit 
Sint-Michielsgestel overtuigend op 
een 5-3 nederlaag getrakteerd.

De laatste competitieronde werd 
op 26 april gespeeld in 

Sint-Michielsgestel in de vorm 
van een slotmanifestatie van de 
hoofdklasse, de 1ste en 2de klasse. 
Achttien 4-tallen speelden op die 
avond gelijktijdig hun wedstrijden.

In deze ronde trad RDS1 aan te-
gen het veel sterker geachte HED3 
uit Rosmalen. HED3 had aan een 
gelijkspel voldoende om kampioen 
te worden.  De wedstrijd begon 
voor HED3  voortvarend; aan bord 
4 zorgde de geroutineerde Berend 
Boersma voor de eerste 2 punten 
door RDS’er Rien Kremers te ver-
slaan. Aan bord 1 werden even 
later in een gelijkopgaande wed-
strijd de punten gedeeld door Jack 
Kops en Gerben te Raa (RDS). Met 
nog 2 borden te gaan waanden 
de dammers uit Rosmalen zich al 
kampioen.

Toen vervolgens Martien van Erp 
(RDS) aan bord 3 won van Jan van 
Bergen leek het er nog steeds op 
dat de titel naar HED3 zou gaan. 
Leo van Vlerken (RDS) leek aan 
bord 2 genoegen te moeten ne-
men met remise maar een gede-
gen afwikkeling van het eindspel 
leidde enigszins verassend tot 
winst tegen Gijs voor de Poorte 
van HED3. Leo werd zodoende 
match winnaar.

Door deze mooie uitslag  kwam 
RDS1 in de eindstand van de com-
petitie gelijk met HED3 en hielp 
TDV2 uit Tilburg op de valreep aan 
het kampioenschap. Uiteindelijk 
kan RDS1 terugzien op een mooie 
prestatie en behaalde in wedstrijd-
punten een gedeelde 2de,3de en 
4de plaats.

Het is donderdagavond. Fana-
tieke stemmen galmen door het 
schoolgebouw in Nijnsel. Samen 
met de piepende geluiden van 
sportschoenen op een zaalvloer 
kan dat maar één ding betekenen: 
Er wordt gesport. Inderdaad, een 
clubje actievelingen speelt onder 
de naam Volleybalclub Nijnsel 
een potje van 19.00 tot 20.00 uur. 
Dat doet het al 32 jaar en als het 
aan de groep ligt, komen daar nog 
flink wat jaren bij. Een noodkreet 
is daarom noodzakelijk.

Om maar meteen de koe bij te 
horens te vatten: VC Nijnsel zoekt 
nieuwe leden. Het spelletje wordt 
namelijk doorgaans met 12 men-
sen gespeeld en dat aantal wordt 
niet iedere donderdag meer be-
reikt. Tot droefenis van Steffi de 
Wit en mede-oprichter Piet van 

Schijndel. Steffi: “Op dit moment 
hebben we twaalf mensen, maar 
iedere week kan er wel iemand 
niet, of is er iemand geblesseerd. 
Dan doen we het met minder, 
maar dat is natuurlijk niet ideaal. 
We hopen dan ook dat er mensen 
zijn die ons clubje komen verster-
ken. Het is niet alleen heel gezellig 
om hier te sporten, maar het is ook 
nog eens goed voor de gezond-
heid.” “Bovendien gaat het er vrij 
fanatiek aan toe”, voegt Piet toe.

Toen vijftigplusser Piet en enkelen 
van zijn generatiegenoten 32 jaar 
geleden stopten met een café-
voetbalteam besloten ze om een 
andere bezigheid te zoeken. “Op 
dat moment was de hal hier net 
gebouwd, dus besloten we om de 
zaal te huren voor een aantal uren. 
We probeerden allerlei sporten 

uit, zoals basketbal, handbal en 
zaalvoetbal. Uiteindelijk is het vol-
leybal geworden. Dat vonden we 
het leukst om in de zaal te doen.” 
Vrienden en buurtgenoten sloten 
zich aan, onder hen ook steeds 
meer vrouwen. Iedere week ke-
ken ze uit naar het volgende vol-
leybaluurtje. Er werden toernooien 
gespeeld in de regio. De club flo-
reerde. Door de jaren heen is het 
ledenbestand aardig teruggelopen 
met verhuizingen, blessures en 
vergrijzing als grootste oorzaak. 

“Het kan bijna niet anders dat er 
mensen zijn die op zoek zijn naar 
een fijne manier om te sporten. En 
dat ook nog eens op een gunstig 
tijdstip”, aldus Steffi. “Die moge-
lijkheid kunnen wij van VC Nijnsel 
bieden. Iedereen is van harte wel-
kom om eens te komen kijken of 
om mee te doen.”

Heeft u interesse? Bel dan naar 
0413-475840 of mail naar 
m.wit11@chello.nl.

 Uiterst rechts: Leo van Vlerken, 2de van rechts Martien van Erp.

Volleybalclub Nijnsel zoekt nieuwe leden

Gezellig maar ook fanatiek, op een gunstig tijdstip

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Krijg les van tophockeyer Floris Evers

Schrijf je in voor de Rabobank 
Hockeyclinic

hockey

Op maandag 20 mei (Pinksteren) 
vindt de Rabo Hockeyclinic plaats 
bij hockeyclub MHC 
Sint-Oedenrode (Bremhorst 2). 
Zorg dat je er bij bent!

Fun Clinic voor jongste jeugd 
In de ochtend zal er voor de jongste 
jeugd (iedereen in de basisschool-
leeftijd) een Fun Clinic plaatvin-
den. Deze begint om 10.00 uur en 
zal om 11.45 uur eindigen. Neem 
al je vriendjes en vriendinnetjes 
mee! Iedereen, hockeyend of niet 

hockeyend, is van harte welkom. 
In de middag is er een clinic voor 
de A, B, C en D jeugdleden van 
MHC Sint-Oedenrode. 

Hockey International Floris Evers
De clinics worden gegeven door 1 
International en 3 hoofdklassespe-
lers! Daarnaast kunnen alle kinde-
ren op die dag vragen stellen aan 
de meegekomen hockey Internati-
onal: Floris Evers! Floris heeft o.a. 
tweemaal op de Olympische Spe-
len (Athene en Londen) de zilveren 

medaille gewonnen. 

Doe mee!
Inschrijven doe je door een mail te 
sturen naar clinic@mhcsint-oeden-
rode.nl (voor 16 mei). Vermeld in 
de mail je naam, adres, telefoon-
nummer, leeftijd, school, groep/
klas, en als je lid bent van MHC 
Sint-Oedenrode in welk team je 
speelt. Meer info op 
www.mhcsint-oedenrode.nl. 
Tot dan! 

SINT-OEDENRODE

Belangrijke punten voor Rooi Dames 1
Afgelopen zondag stond de wed-
strijd Horst D1 – Rooi D1 op het 
programma. Met nog vier belang-
rijke wedstrijden op weg naar pro-
motie waren de dames vastbeslo-
ten om er volle bak voor te gaan. 

Echter beloofde het een moeilijke 
wedstrijd te worden, omdat de da-
mes van Horst ook punten nodig 
hebben om degradatie te voor-
komen. Na vijf minuten was het 
Rooi die de score opende. Floor 
Oppers wist uit de kluts in de cir-

kel de bal in het doel te krijgen. 
Hierna werd het spel wat romme-
liger waardoor Horst wist terug te 
komen, 1-1. Rooi pakte het spel 
vervolgens weer beter op. Na een 
mooie loopactie van Hilde Sijbers 
was Elles Kraaijvanger doeltref-
fend. Daarna was het Rooi die een 
strafcorner wist te benutten. Hilde 
Sijbers sloeg de 1-3 binnen.

In de tweede helft was het combi-
natie spel iets beter waardoor Rooi 
nog twee keer het doel heeft kun-

nen bereiken met resultaat. Met 
deze 1-5 overwinning staat Rooi 
op een tweede plek, zeven pun-
ten los van de concurrent op de 
3e plek. Met nog drie wedstrijden 
te gaan een goede uitgangspo-
sitie. Rooi kan aankomende zon-
dag thuis tegen Maastricht pro-
motie veiligstellen. Hier hebben 
de dames jullie support bij nodig! 
De promotiewedstrijd wordt om 
12:45 uur in Rooi gespeeld.  Ho-
pelijk tot ziens langs de lijn! 

Eerste wedstrijd prijsvissen voor 
Antoon van Uden

vissen

De eerste wedstrijd van het prijs-
vissen is gewonnen door Antoon 
van Uden met 6845gr.
De tweede plaats is voor N. 
Daniëls in vak A met 3833gr, 3e 
A. van Boxmeer, vak B 3800gr, 4e 
P. v/d Pasch, vak A 3158gr, 5e W. 
Herijgers, vak B 1825 gr. De vol-

gende wedstrijd van het prijsvis-
sen is op 12 mei op de Kienehoef. 
Op donderdag 16 mei is de eerste 
wedstrijd van het Koningsvissen 
aan het Cathalijnepad. Dit is een 
aparte competitie op de donder-
dagavond. Inschrijven aan het wa-
ter tot 18.15 uur.

Argozwemmen

Afgelopen zondag hebben Fleur 
Gibbels en Loes van Eindhoven in 
het 50m bad van zwembad ‘De 
Wisselaar’ te Breda deelgenomen 
aan een limiet wedstrijd. Hoewel 

zij goede prestaties hebben neer-
gezet, zij zwommen tweemaal een 
persoonlijk record, zat een limiet 
voor de komende Brabantse kam-
pioenschappen er helaas niet in.

Sportief 
de lente 
door!

ELEKTRISCH FIETSEN

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS 
MERIDA • HAIBIKE • 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 B1 Nexus
De voordelen:
• 7 Shimano Nexus versnellingen

• Middenmotor Bosch

• Bosch lithium ion accu

• Sterke ondersteuning

• Grote actieradius

• vanaf € 1999,-

Naam en leeftijd: 
“Ik ben Luca van Laarhoven en 
ik ben 10 jaar oud.”

Positie en team:   
“Ik speel in de E1 en lig meestal 
voorin, zodat ik kan scoren. 
Soms ben ik keeper omdat ik 
dat ook leuk vind.”

Hoe lang speel je al waterpolo/
zwemmen? 
“Ik zwem al bijna 4 jaar en wa-
terpolo al bijna 3 jaar. Eerst bij 
de mini’s en nu bij de E1.”

Wat vind je leuk aan de sport?  
“Het is erg leuk om wedstrij-
den te spelen in verschillende 
zwembaden, maar ons thuisbad 

in Best vind ik het fijnste. Tijdens 
de trainingen is het ook altijd 
erg gezellig met alle anderen uit 
mijn team om fijn te trainen en 
lekker met de bal te gooien.”

Wat is je hoogtepunt? 
“Mijn hoogtepunt is in één 
wedstrijd een helft spelen en 
een helft keepen, gescoord en 
veel ballen tegengehouden.”

Aan wie geef je de bal door:
“Familie Valize.”

Gooi door die bal!

Gemengd TV de Kienehoef 1 
strijdend ten onder tegen BLTV

tennis

Afgelopen zondag heeft gemengd 
1 in een haar uitwedstrijd verloren 
met 6-2 van BLTV. Het Bredase 
BLTV speelt op gravel en dit thuis-
voordeel werd direct in de dames 
singles uitgebuit. 

De dames Marie-Aimee en Puck 
verloren beide hun eerste set met 
6-0. In set twee werd het ritme 
helaas te laat gevonden, dus 0-2. 
De heren Frank en Pieter-Jan ken-
den een betere start echter beide 
eerste sets gingen close verloren. 
Frank speelde zijn tweede set stuk-
ken brutaler dan zijn eerste maar 
zijn tegenstander liet zich niet in-
timideren. Een 7-5 verlies in de 
tweede set zorgde voor een 3-0 
achterstand. Pieter-Jan wist zijn 
rug wel knap te rechten in set 2 en 
3. Hij won set 2 met 6-2 en speel-
de zijn tegenstander volledig zoek 
in de derde set met 6-1. Met een 
1-3 achterstand werd begonnen 
aan de dames dubbel. Hierin lieten 
de Bredase dames hun kwaliteiten 
wederom gelden door Floor en 
Danique met 6-1 6-1 te verslaan. 

De heren Frank en Arne speel-
den een goed niveau in de dub-
bel daarop volgend. Echter potten 
konden niet gebroken worden, 
hun services wel. Dus met 6-3 6-4 
mocht BLTV een voorsprong van 
5-1 verder uitbouwen in de beide 

afsluitende mix partijen. De eerste 
mix van Pieter-Jan en Marie Ai-
mee werd 6-2 6-1 een prooi voor 
BLTV. In de tweede mix schoot TV 
de Kienehoef uit de startblokken. 
Deze eerste set werd gewonnen 
met 6-3. De tweede set werd in het 
voordeel van BLTV beslecht met 
6-2. De afsluitende supertiebreak 
daaropvolgend was tenenkrom-
mend spannend. Met de touch 
van Arne en de vastheid van Puck 
werden de BLTV-ers tot het uiter-
ste gedreven. Echter de mixkwali-
teiten van beide spelers van TV de 
Kienehoef gaf met 13-11 de door-
slag in de supertiebreak. Komende 
week komt Gemengd 1 thuis uit 
tegen kampioenskandidaat Lisse-
voort. 

Heren 1 heeft gedomineerd op het 
park van Tilburg, ondanks de af-
wezigheid van de zieke Mark. Til-
burg was niet opgewassen tegen 
de beter geklasseerden Bob, Koen, 
Luuk en Cas. De heren singles 
werden allen in twee sets beklon-
ken. De eerste heren dubbel was 
wel een ware strijd echter Koen en 
Luuk trokken de partij in set drie 
met 6-3 naar zich toe, door knap 
serverend werk van Luuk op een 
5-3 stand. Bob en Cas gaven de Ti-
burgse mannen een ware oorwas-
sing door met 6-0 6-1 te winnen. 
Komende week spelen de heren 

wederom uit op gravel tegen mede 
kampioenskandidaat Buren 1. 

Heren 2 heeft met 4-2 gewonnen 
en speelt zich daardoor al vroeg 
veilig echter kampioen worden zal 
een enorm lastige opgave zijn. He-
ren 3 vecht tegen degradatie, ze 
verloren thuis met 4-2. Jeugd ge-
mengd 1 verloor met 7-1 van Pet-
telaer 1. De eer werd gered door 
Tom van den Oever. Jeugd ge-
mengd 2 won uit tegen Goirle met 
5-3. Alle overige uitslagen kunt u 
vinden op www.tvdekienehoef.nl.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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MooiRooikrantDe46 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren 
VOW 1-Boskant 1  2-3
Boskant 2-Blauw Geel 4  5-0
Boskant 3-Rhode 4  3-3
Heeswijk 4-Boskant 4  0-1
Erp 6-Boskant 5  6-2
Heeswijk 5-Boskant 6  3-0
Boskant 7-Heeswijk 9  3-3
Boskant VR1-FC Uden VR1  1-0

Uitslagen jeugd
Boskant A1-Boekel Sport A2  2-5
Gemert C4-Boskant C1  2-2
Boskant D1-MVC D2  0-3
Schijndel/VITAM E6-Boskant E2  0-5
Blw.Gl ’38/JUMBO F7-Boskant F1  1-6

Programma senioren woe 8/5:
Boskant 5-Nijnsel 6  20.00u.

Programma senioren za 11/5:
Boskant 3-ELI 3  18.00u.

Programma senioren zo 12/5:
Boskant 4-Nijnsel 5  12.00u.
Boskant 6-Rhode 8  10.00u.
WHV 5-Boskant 7  10.00u.
Prinses Irene VR3-Boskant VR1  10.00u.

Programma jeugd za 11/5:
Blauw Geel A3-Boskant A1  v.13:00u.
Gemert D5-Boskant D1  v.10:15u.
 
Programma jeugd zo 12/5:
Jeugdvoetbaltoernooi op Sportpark de 
Scheeken, aanvang 9:20 uur

Rhode

Uitslagen senioren zo 5/4:
Rhode 1 - KOSV Achates 1 2-0
Rhode 2 - SV Venray 2  1-6
ASV’33 2 - Rhode 3 1-1
Boskant 3 - Rhode 4 3-3
DVG 4 - Rhode 5 6-1
Rhode 6 - Schijndel 7  0-0 
RKVV Keldonk 4 - Rhode 7 5-0 
Blauw Geel 15 - Rhode 8 3-2
Rhode 9 - VOW 3 1-4
Rhode 10 - Blauw Geel 17 5-1 
Rhode VR1 - Vorstenb. Boys VR1 0-1 

Uitslagen jeugd za 4/5:
Volharding A1-Rhode A1  3-6
Rhode B1-UDI’19/Beter Bed B2  3-4
Rhode B2-Boerdonk B1G  3-0
Rhode B3-Erp B2  4-3
Mariahout B2-Rhode B4  afgelast-
Wittenhorst C1-Rhode C1  2-2
Rhode C5-Venhorst C2G  2-0
Hapse Boys MB1-Rhode MB1  7-1
Rhode D1G-Boekel Sport D1G  2-0
Ollandia D1G-Rhode D3G 5-1
Irene D2-Rhode D4  10-3
Rhode D6-ZSV D4G  0-17
Schijndel/VITAM E4-Rhode E2  2-6
VOW E2-Rhode E4  2-8
Rhode E5-ST Fiducia/Elsendorp E1  4-3
Nijnsel E2G-Rhode E8G  6-7
Rhode F2-Schijndel/VITAM F4  4-3
Rhode F6G-Mariahout F3G  3-2
Avanti’31 F4G-Rhode F7  5-1
Rhode F9-ELI F2G  1-1
Rhode F10-ASV’33 F3G  4-3

Programma senioren zo 12/5:
Heeswijk 4  - Rhode 5 10:00u
DVG 6  - Rhode 7 10:30u
Boskant 6  - Rhode 8 10:00u
Rhode 9 - Schijndel, 10 12:00u
Rhode 10 - Avanti, 10 10:00u
Boekel Sport VR1  - Rhode VR1 12:00u
Veteranen – Gemert 16:30u

Programma jeugd woe 8/5:
Margriet B1G-Rhode B1  19:00u 
beker 

Programma jeugd do 9/5:
Rhode F1-Deurne F1  10:00u 
Beker-Regio finale in Gemert 

Programma jeugd za 11/5:
Rhode A1 vrij
Rhode A2 vrij
Rhode B1 vrij

Rhode B2-Ollandia toernooi  v16:15u
Schijndel/VITAM B3-Rhode B3  15:00u
Rhode B4-Ollandia toernooi  v16:15u
Rhode C1-toernooi Prinsenbeek 10 en 11 mei

Rhode C2  vrij
Rhode C3  vrij
Rhode C4 - MULO C4  13:00u
Rhode C5 toernooi WEC v11:30u
Rhode MB1-NLC’03 MB1  13:00u
Rhode MC1  vrij
Rood Wit’62 D2-Rhode D1G  12:30u
Rhode D2  vrij
Rhode D3  vrij
Rhode D4  vrij
Rhode D5-Avanti’31 D3  11:30u
NWC D6-Rhode D6  11:30u
Rhode E1 Boekel Sport toernooi v12:30
Rhode E2  vrij
Rhode E3 Nulandia toernooi v08:15u
Rhode E4 WEC toernooi v08:15u
Rhode E5 WEC toernooi v08:15u
Rhode E6 WEC toernooi v08:15u
Rhode E7 WEC toernooi v08:15u
Rhode E8 WEC toernooi v08:15u
Rhode E9  vrij
Rhode E10 WEC toernooi v08:15u
Rhode F1 Nulandia toernooi v13:00u
Rhode F2 Boekel Sport toernooi 
v08:00u
Rhode F3 Avanti toernooi v08:00u
Rhode F4  vrij
Rhode F5 Avanti toernooi v08:00u
Rhode F6 Nederwetten v08:00u
Rhode F7 Avanti toernooi v08:00
Rhode F8-S.V. Brandevrt. F8G  11:30u
Rhode F9 Avanti toernooi v08:00u
Rhode F10 Avanti toernooi v08:00u
Rhode F11 Avanti toernooi v08:00u

Ollandia

Uitslagen senioren zo 5/5:
OVC’63 1-Ollandia 1  1-2 
UDI’19/BeterBed 5-Ollandia 2    3-1
Ollandia 3-Sparta’25 7     0-1
CITO 5-Ollandia 4    2-2
Ollandia Vr1-VOW Vr1   2-2
 
Programma senioren do 9/5:
Ollandia 1-NLC’03 1   14.30u 
Sportpark Ballendonk in Heeswijk
zo 12/5: 
Ollandia 4-SCMH 5   10.00u
VOW Vr1-Ollandia Vr1   11.30u 

Uitslagen jeugd za 4/5:
Ollandia B1- SCMH B1  4-0
Ollandia C1G-Venhorst C1   2-1
Ollandia D1G-Rhode D3G   5-1
Ollandia F1-BlwGl.’38/Jumbo F8  14-1
Ollandia F2G-Gemert F5   11-1

Programma jeugd woe 8/5: 
Gemert C5-Ollandia C1G  v:17.45u
Blw.Gl.’38 F6-Ollandia F2G  v:18.00u

Za 11/5: 
Ollandia B1  thuistoernooi  17.30u
Ollandia E1-Erp E2   10.00u
Nijnsel F1G-Ollandia F1  v:9.00u
Blw.Gl’’38/Jumbo F11-Ollandia F2   v:9.15u

Woe 15/5: 
Avanti’31 E2-Ollandia E1   v:17.30u

Zo 12/5: 
Ollandia F2  toernooi Boskant v:9.00u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren do 2/5:
Nijnsel 4 - ASV’33 3    3-6

Uitslagen senioren zo 5/5:
Nijnsel 1 - WEC 1   7-1
Nijnsel 2 - DVG 2    1-2
Nijnsel 3 - Bruheze 2  1-0
ELI 3 - Nijnsel 4   8-0
Gemert 8 - Nijnsel 5   2-0
Nijnsel VR1 - EVVC VR1   1-0
Nijnsel VR2 - RKVV Keldonk VR1   3-0
Nijnsel vet - RKPVV Vet               4-0

Uitslagen jeugd za 4/5:
Or.Zw Helmond A1G - Nijnsel A1  3-3
Nijnsel B1 - Avanti’31 B2  3-1
ELI E1G - Nijnsel E1  8-1
Nijnsel E2G - Rhode E8G   6-7

MULO F3  - Nijnsel F1G  10-0

Programma senioren zo 12/5:
Boskant 4 - Nijnsel 5 12:00u
Berghem Sport VR1 - Nijnsel VR1 12:00u
MULO Vet - Nijnsel vet      (zat) 16.00u

Programma jeugd za 11/5:
Nijnsel C1G - Sparta’25 C2 13:00u
Nijnsel C2 - Erp C2 13:00u
BlwGl’38 E10 - Nijnsel E2G 9:15u
Gemert E12 - Nijnsel E3 9:15u
Nijnsel F1G - Ollandia F1G 10:00u

 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

Programma za 11/5:
NeCa B1-Concordia B2  v. 10.00u. 
Altior C1-Concordia C1  v. 11.00u. 
BMC W1-Concordia W1  v. 09.45u.

Programma zo 12/5:
Bladella 1-Conc./Boskant 1  a. 13.00u. 
De Wilma’s 2-Conc./Boskant 2  a. 11.30u.

Odisco

Uitslagen ma 22/4:
Boskant E1 - Odisco E1   3 – 1
Woe 24/4:
Boskant/Concordia 5 -  Odisco 2   12 - 6
Do 25/4:
Odisco E1 - De Korfrakkers E1   0 - 7
Za 27/4:
NeCa A2 - Odisco A1     7 - 13
De Kangeroe C1 - Odisco C1  2 - 8
Zo 28/4:
Alico 1 - Odisco 1    10 - 12

Programma za 11/5:
Odisco A1 - Flash A1    14:00u
Odisco C1 - Korloo C1     10:00u
Zo 12/5:
Odisco 1 - DOS (A) 1   10:30u
Woe 15/5:
Spoordonkse Girls 3 -  Odisco 2 20:00u

KV Nijnsel

Programma Woe 8/5: 
Nijnsel 3-Spoordonkse Girls 3 a19.15u. 

Za 11/5: 
Nijnsel B1-De Horst B1  a14.45u. 
Nijnsel B3-De Kangeroe B1  a12.15u.
Nijnsel D1-Winty D1  a11.30u. 
Nijnsel E1-Tovido E2  a10.30u. 

Zo 12/5:
Gazelle 1-Nijnsel 1  v9.15u.

hardlopen

30 april Wijbosch Wijboschloop
MeisjesTrim 800 m
Irene van Oijen 5.24 (2e)

Jongens Trim 2.500 m
Guus van Kessel 11.36
Daan van Schijndel 14.42

Meisjes Trim 2.500 m
Veerle van Erp 11.55 (3e)
Emma van Oijen 13.42

Mannen Trim 5.000 m
Roland van Galen 22.25

Vrouwen Trim 5.000 m
Irene van der Velden 24.50
Sanne van Lieshout 25.08
Jolanda van den Elsen 26.03
Jolanda Aarts 26.20
Simone van Wieringen 30.36 

Mannen 10.000 m
Bart van de Sande 45.48 PR
Thijs Thielemans 54.29

Mannen 40 10.000 m
Eric van den Oetelaar 40.04 PR
Nico Sanders 40.57 PR
Jorrit Dekkers 43.33
Luc Minderhoud 49.33
Peter van Wieringen 51.37

Mannen 50 10.000 m
Henry Wijffelaars 44.13
Jos van Uden 46.48
Pierre Lardenois 47.53
Mari van Houtum 47.55
Pieter Jansen 48.08 PR
Ad van de Laar 51.35
Henk Heymans 54.12
Peter Hellings 1.03.01
Ge de Louw 1.05.17

Vrouwen 40 10.000 m
Ingrid Jansen 48.39 (3e)

Vrouwen 50 10.000 m
Rikie Huyberts 48.01 (1e) 
 
4 mei Geffen Biescamploop 
Mannen 55 10.000 m
Ge de Louw 1.03.06

5 mei Heythuysen Trailrun Leudal 
Vrouwen 27.000 m
Inge van Oijen 2.54.50

bridgen

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 29/4:
A-lijn: 1. Ria & Toon Habraken 59.72; 
2. Netty & Jan v. Heeswijk 59.05; 3. 
Nel v. Hout & Riet v.d. Laar 55.90; 4 en 
5 gedeeld: Mia d. Leyer & Jan v. Rooij 
en Annie Stevens & Lonja Woonings 
52.78. 
B-lijn: 1. Mieke & Evert Vugs  59.82; 2 
en 3 gedeeld: Toos Hurkmans & Nel-
leke Kappen en Marianne & Harrie 
Timmermans 56.52; 4. Cor v. Gerwen 
& Toon v.d. Vleuten 54.35 
C-lijn: 1. Harrie Kremers & Jan Tac-
ken 66.06; 2. Ans v. Bakel & Riky v.d. 
Schoot 52.50; 3. Gerda & Bert Schelle-
kens 51.88; 4. Annie & Corrie Kastelijn 
51.72.

Uitslag 6e cyclus
A-lijn: 1. Ria & Toon Habraken 55.55; 
2 en 3 gedeeld: Riet & Cees v. Hout en 
Nellie & Ad Vervoort 53.84; 4. Netty & 
Jan v. Heeswijk 53.61. 

B-lijn (promoveren): 1. Mieke & Evert 
Vugs 54.04; 2. Hennie v.d. Linden & 
Ria Theunis 53.94; 3. Corry v Niftik & 
Ria v. Zon 53.32; 4. Marianne & Harrie 
Timmermans 52.60. 

C-lijn (promoveren): 1. Harrie Kremers 
& Jan Tacken 57.45; 2. Sjef vd Kerk-
hof & Rinus Kuipers 55.90; 3. Gerda & 
Bert Schellekens 55.01; 4. Diny v. Erp 
& Joke v.d. Laak 52.49.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 1/5:
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 68,23 % 
2 Dms. N.Philipsen- F.Raajmakewrs en 
Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
62,50 % 3 Echtpr. Seegers 54,17 %.

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 1 mei: 
A lijn: 1. Joop en Marianne Muller 
64.58 % 2. Netty v Dijck- Rinus Kui-
pers 60.42 % 3. Mia Poels- Ria v Zon 
56.94 % 4. Harrie en Marianne Tim-
mermans 55.56 %. 

B lijn.1. Jos en Marlies Teulings 66.67 
% 2. Peter Schepers- Liesbeth Bekkers 
55.00 % 3. Fons en Els Raaijmaakers 
53.33 % 4. Bert Foolen- Coen Meu-
wissen 50.69 %. Zie ook: www.den-
einder.nl

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie d.d. 1/5:
ronde 7, eerste zitting:  
A-lijn: 1.Ria Habraken & Toon Habra-
ken 57,50 2.Marion Konings & Thea 
v.d. Laar 55,00 3.Irmgard Etman & Lin 
de la Parra  54,93 4.Jos van Rijbroek-
Vervoort & Harrie van Rijbroek 52,50

B-lijn: 1.Sjan van Acht & Thea van de 
Aker 64,58 2.Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 59,58 3.Diny v.d. Biggelaar 
& Wilma v.d. Biggelaar 52,50 4.Will 
Schilder & Tino Hillenaar 49,17
C-lijn: 1.Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 56,77 2.Hermien Botter & Dick 
Botter 54,17 3.Tonnie van Acht & Jos 
van Acht 53,44 4.Netty Leijtens & Nel 
van der Pijl 52,60

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie d.d. 1/5:
ronde 7, eerste zitting:  
A-lijn: 1.Ria Habraken & Toon Habra-
ken 57,50 2.Maria Broeke & Lin de la 
Parra 57,17 3.Marion Konings & Thea 
v.d. Laar 55,42 (4/5).Lia van Ham & 
Leny Kremers 52,50 (4/5).Jos van Rij-
broek-Vervoort & Harrie van Rijbroek 
52,50

B-lijn: 1.Sjan van Acht & Thea van de 
Aker 64,58 2.Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 59,58 3.Diny v.d. Biggelaar 
& Wilma v.d. Biggelaar 52,50 4.Will 
Schilder & Tino Hillenaar 49,17

C-lijn: 1.Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 56,77 2.Hermien Botter & Dick 
Botter 54,17 3.Tonnie van Acht & Jos 
van Acht 53,44 4.Netty Leijtens & Nel 
van der Pijl 52,60

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 2 mei
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 
60.00; 2. Nellie & Ad Vervoort 57.91; 
3. Nellie & Jan Seegers 55.41; 4. Guus 
Plevier & Fried v.d. Laar 52.91.

B-lijn: 1. An v. Erp & Lenie v. Rooij 
65.00; 2. Nel d. Goey & Ans v.d. Vel-
de 62.60; 3. Betsie  & Jan v. Gerwen 
57.20; 4. Tineke Klomp & Riet Ver-
stappen 55.00.

Uitslag 8e cyclus
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 
59.03; 2. Nellie & Ad Vervoort 55.26; 
3. Jo Evers & Nelly v.d. Vleuten 54.17; 
4. Bertha v.d. Laar & Annie Latijnhou-
wers 52.90. B-lijn: 1. Betsie  & Jan v. 
Gerwen 59.92; 2. Marietje Aarts & Zus 
v.d. Rijt  55.94; 3. Tineke Klomp & Riet 
Verstappen 53.88; 4. Mien v.d. Velden 
& Ans v.d. Velde 53.50.
   
Bridgeclub De Neul

Uitslag  6/5:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 62.71; 2. Corry v. Niftik 
& Ria v. Zon 60.87; 3. Mia Poels & 
Nettie Passier 57.97; 4.  Mien v Schijn-
del & Ad v Hommel 51.88.

B-lijn: 1. Truus v. Heesch & Nelleke 
Kappen 59.97; 2. Nel v. Hout & Riet 
v.d. Laar 58.25; 3. Marietje v. Aarle & 
Mia v.d. Eertwegh 56.58; 4. Gerda & 
Bert Schellekens 54.35.

C-lijn: 1. Ans v.d. Laar & Addy Rijkers 
58.33; 2. Netty v. Dijck & Thea Huij-
berts 57.08; 3. Corrie Kapteijns & Babs 
v.d. Vleuten 53.75; 4. Hannie d. Laat 
& Zus v.d. Rijt 53.33.
Voor alle uitslagen zie www.bcdeneul.nl
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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

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en
 Judith Dubois

Mariendael

8 mei 
Zweminstuif in meivakantie

Zwembad de Neul

8 mei 
90’s WOW
De Beurs

9 - 12 mei 
Outdoor Springwedstrijd 

Sint-Oedenrode
Manege de Pijnhorst

9 mei 
Vlooienmarkt en bloemenverkoop

Sportpark VV Boskant

10 - 11 mei 
Slag om Rooi
OJC de Werf

11 mei 
Lentekoopavond

Centrum Sint-Oedenrode

12 mei 
Boskant Open Air
De Vriendschap

12 mei 
Open podium voor 

jong muzikaal talent
Mariendael

15 mei 
Verkeersexamen 

Rooise jeugd
Sint-Oedenrode

15 mei 
Avond voor KWF met 

komische Wim Daniëls
De Beurs

15 mei 
Roois Biergilde
café Van Ouds

16 mei 
Paranormale avond

Meerschot

17 - 19 mei 
Beachsoccer

Evenemententerrein 
De Neul

17 mei 
Film “Haar naam was Sarah” van 

Gilles Paquet–Brenn
Mariendael

19 mei 
Open Huis

Danscentrum Cultura

20 mei
Open dag Miss Hyacinth

Veerse Heide

20 mei 
Dag van het kasteel

Kasteel Henkenshage

21 - 23 mei
Elke dag gratis 

workshops dansen!
Danscentrum Cultura

22 mei 
Musical PerMissie, Theaterkoor Rooi

Sporthal de Streepen

24 - 26 mei 
Ollend Dreijt Dur
D’n Tip, Olland

24 mei 
Black & white groep 7 party

The Joy

24 mei 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura
De Vriendschap

24 mei 
Muscical PerMissie
Sporthal de Streepen

25 mei 
Après-ski party

The Joy

25 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei 
Ollands Mooiste

wielerkoers
Start in Olland

26 mei - 20 juli
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

26 mei
Kano en raftwedstrijden

Dommelpark

26 mei 
Kunst in Rooi

Sint-Oedenrode

26 mei 
Nationale Kinderboerderijendag!

Kinderboerderij

26 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei 
Orgelconcert 

Laurens de Man
Martinuskerk

31 mei 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura/
De Vriendschap

1 juni 
Dag van de Omroep

TV Meierij

1 juni 
ELE rally

Sint-Oedenrode

1 juni 
Dansen op zaterdagavond

Odendael

2 juni 
Ommetje de Vleut

vertrek vanaf de Markt

2 juni
Bedrijventoernooi

VVNijnsel
2 juni

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

2 juni 
Mathieu Dirven Koffi econcert 

met NJA
Kasteel Henkenshage

4 - 7 juni 
Avondwandel4daagse

Sint-Oedenrode

6 juni 
Onderonsje: 

creatief met plastic stroken
Damiaancentrum

8 juni 
Vrije dansavond 

Danscentrum Cultura 
De Vriendschap 

9 juni 
Grote vlooienmarkt

Van Kaathoven (milieustraat)

9 juni 
Familie/vriendentoernooi KV Nijnsel

Nijnsel

9 juni 
Open Zondag

Kasteel Henkenshage

9 juni 
Dansshow Out of the Box

De Beurs

9 juni
Slagwerkspektakel

Kerkplein

11 juni
KBO avond: Sonny boy

Odendael

12 juni 
Straatspeeldag Olland

Dorpsplein

14 juni 
Schuimparty

The Joy

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Laat zien dat je uit Rooi komt!
Gratis af te halen: MooiRooi autosticker Heuvel 17




