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Folders deze week:

Roxs Elektro World

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.
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Sint-Oedenrode mag de kerngroep 
van Beach Soccer Rooi, bestaande 
uit: Robert Barclay, Ronald van 
Doorn, Paul der Kinderen en Ed Sa-
bel op de blote knieën danken voor 
het geweldige evenement wat ze 
neergezet hebben. Net als andere 
jaren is het strandvoetbaltoernooi 
voor jong en oud bijzonder goed 
verlopen. 

De kerngroep zelf is bescheiden. 
Tijdens de prijsuitreiking pakte Ro-
bert Barclay, de man die het eve-

nement al bijna tien jaar geleden is 
gestart, de microfoon. Met schorre 
stem bedankte hij alle vrijwilligers 
en sponsoren voor het mogelijk 
maken van het driedaagse festijn. 
“Wat leven we toch in een mooie 
gemeenschap”, jubelde hij. “Samen 
hebben we dit mogelijk gemaakt. Er 
zijn zo ontzettend veel mensen die 
een steentje hebben bijgedragen. 
Het samen doen is het belangrijkste 
onderdeel van dit toernooi en dat 
het bedrijfsleven achter ons staat 
is grote klasse. Zonder hen zou het 

niet mogelijk zijn.”

Dat leek iedereen zich terdege te 
beseffen. Een logisch groot applaus 
volgde. Daarna was het de beurt 
aan de winnaars om het podium te 
bestijgen. Bij de dames verdedigde 
De Verkus met succes de titel die 
ze vorig jaar binnen wist te slepen. 
Dit keer wonnen de vrouwen in de 
finale na strafschoppen van Beache-
lona. Bij de heren kreeg Royal 
Queen Seeds de hoogste prijs. De 
jongelingen versloegen ‘rotten in 

het vak’ en finalist van vorig jaar ‘de 
Pietertjes’ vrij gemakkelijk met 3-1. 

Hoewel het weer vorig jaar beter 
was, hoefde ook dit weekend nie-
mand te klagen. De zondag was 
prachtig, met overwegend zon. Op 
maandag zag het er dreigend uit, 
maar bleef het de hele dag droog 
op een paar kleine plagende drup-
peltjes na.  

»  kijk voor een fotoreportage op 
pag. 32

PerMissie: het dak eraf!
Het moment dat DeMooiRooi-
Krant in de bus valt, valt samen 
met de premiëre van het spirituele  
theaterstuk PerMissie. Dat het dak 
van De Streepen eraf gaat is echter 
geen gok, maar een voorspelling. 
Want het Theaterkoor Rooi heeft 
in al haar producties de lat steeds 
hoger weten te leggen.

Behalve de duizenden bezoekers in 
de afgelopen jaren – als u dat zelf 
niet bent, kent u er vast wel een 
– heeft ook dirigent Joost Geevers 
zich verwonderd over de haast ma-
gische artistieke krachtenbundeling 
waarmee elke keer het bijna on-
mogelijke weer mogelijk blijkt. “Dit 
gebeurt bijna nergens meer”. 
Als minder artistieke, maar zeker 
zo prettige prestatie mag vermeld 
worden dat de organisatie de toe-
gangsprijs ten opzichte van de vo-
rige productie een paar euro heeft 
kunnen verlagen, tot 19,50 euro, 
kinderen 12,50. En het program-
maboekje is dit keer gratis. 

Kortom: er is geen enkel excuus om 
thuis te blijven!
Entreekaarten zijn verkrijgbaar bij 
de VVV en via www.theaterkoor-
rooi.nl waar je ook kunt zien op 
welke avond er nog plaatsen vrij zijn. 

foto’s jos kaldenhoven

kunst in

Rooi
»  Kijk voor meer informatie 

op pag. 32
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

aan de inhoud van demooiRooi-
krant is alle mogelijke zorg besteed. 
er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend. de uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden. niets 
uit deze uitgave mag op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd en/of open-
baar worden gemaakt.

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

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

Er is één God en ook één middelaar 
tussen God en de mensen, 
de mens Jezus Christus, 
die Zich als losprijs gaf voor allen. 
Zo luidt de getuigenis voor onze tijd; 
hiertoe ben ik aangesteld als heraut en apostel. 

1 Tim. 2, 5-7

Tot ons grote verdriet is, na een bijzonder dapper gedragen 
ziekte en tijdig voorzien van het Sacrament van 

Bemoediging, overleden onze lieve broer, zwager, 
(oud)oom en mijn trouwe huisgenoot

Arnoldus Wilhelmus Nicolaas Claes
Arnold

Sedert 11 juni 1960 Priester in het Bisdom ’s-Hertogenbosch.

∗ Arnhem, 12 juli 1935      † Helmond, 13 mei 2013

Eindhoven: Ine Olislaegers – Claes
Piet Olislaegers †

Anke
Erna en Jeroen, Sofie, Oscar
Pieter en Bergitta, Xander, Ebbi

Breda: Jopie Claes

Arnhem: Wim Claes †
Leiden: Wils de Bakker – Claes

Cees de Bakker
Roderick en Judith, Saar
Evelien en Tomas

Gerwen: Antoinette van den Brand

De Daal 30
5674 SM Gerwen

De Eucharistieviering in de H. Clemenskerk te Gerwen en de 
begrafenis op het parochiekerkhof aldaar, hebben op 
zaterdag 18 mei 2013 plaatsgevonden.

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

overlijdensadvertenties, geboortes, 
dankbetuigingen en felicitaties op 
www.rooisefamilieberichten.nl

     
  

Na een kort ziekbed en omringd door ons, 
haar grote trots, is op 18 mei 2013 

mijn schatje, ons mam, oma en overgrootoma 
van ons heen gegaan.

Bertha Verbakel Gibbels
Al meer dan 55 jaar de lieve echtgenote van ons pap

Adriaan Verbakel
Ons mam is 77 jaar mogen worden.

De afscheidsdienst vindt plaats op vrijdag 24 mei om 11.00 uur 
in de heilige Martinus van Tours kerk aan het Kerkplein 47a te 
St.Oedenrode waarna om 14.00 uur de crematie plaats vindt in
het crematorium te Uden aan de Belgenlaan 11 .

Donderdagvond 23 mei om 20.00 uur is de avondwake in 
bovengenoemde.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind

Correspondentieadres: Julianastraat 10
5738 AM  Mariahout
0499 422172.

 

Heel bijzonder, heel gewoon

Gewoon heel bijzonder

Ons mam

OVERLĲDENSBERICHTEN

Bibliotheek De Meierij stelt 
nieuwe directeur-bestuurder aan

De Raad van 
Toezicht van 
Bibliotheek 
De Meierij 
heeft met 
ingang van 
1 juni 2013 
een nieuwe 
directeur-be-

stuurder aangesteld in de persoon 
van de heer Marc Jacobs uit Arn-
hem. Hij volgt interim directeur-
bestuurder Jos te Marvelde op die 
vanaf 2012 waarnam voor Maria 
van Iersel.  

Marc Jacobs is universitair opgeleid 
in de richting Kunst- en Cultuur-
wetenschappen en is een ervaren 
directeur-bestuurder. Hij heeft als 
adviseur en directeur gewerkt bij 
diverse kunstgerelateerde organi-
saties en provincies.

Marc ziet er naar uit om in zijn 
nieuwe, aantrekkelijke baan vele 
uitdagingen aan te gaan. De Meierij 
is een organisatie met stevige am-
bities. Het is een forse opgave voor 
de organisatie deze ambities in een 
veranderende, financieel sterk inge-
kaderde omgeving waar te maken. 
Dit vraagt om scherpe en creatieve 
keuzes en daadkrachtig leiderschap. 
Een uitgelezen kans voor Marc!

Bibliotheek De Meierij verwacht 
eind juni 2013 een nieuwe twee-
jarige bestuursovereenkomst met 
alle betrokken gemeenten te teke-
nen. Hieraan is een stevig basis- en 
maatwerkpakket gekoppeld waar-
mee de bibliotheek haar krachtige 
positie in de lokale samenleving 
kan behouden en uitbouwen. Voor 
nu en in de toekomst
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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, www.intratuin.nl

Zondag 26 mei open 
van 11.00 tot 17.00 uur

Intratuin 
zomerbloeiers 
Diverse soorten en 
kleuren, hoogte 15 cm, 
6 stuks in draagtas. 

Per draagtas 3.49

kleuren, hoogte 15 cm, 

prijsplukker

1+1
gratis

Commissie wil doorpakken op woningbouwproject Olland
De voorbereidingscommissie 
maakte zich donderdagavond zor-
gen over de stilte rondom het wo-
ningbouwproject voor starters in 
Olland. Vorig jaar heeft een aan-
tal jongeren zich verenigd in de 
Kerngroep Woningbouw Olland, 
omdat er daar amper woningen te 
vinden zijn die voor starters zijn 
op te brengen. 

“College, pak dit op!” pleitte 
VVD-er Freek Glorius, die bijval 
kreeg van onder meer BVT en 
CDA. Portefeuillehouder Cees van 
Rossum schetste hoe de kansen la-
gen op de bouwlocaties daar. “Bij 
de Locht gaat de grondverwerving 
heel moeizaam, De Misse betreft 
geen starterswoningen, het Bin-

nenveld, bij de oude school, heeft 
slechts drie grote kavels. Den Ekker 
is nog de makkelijkste ook al zijn 
die kavels heel diep. Mogelijk kun-
nen die worden gesplitst. Met de 
dorpsraad hebben we afgesproken 
dat ze concreet gaan onderzoeken 

wie er écht belangstelling hebben. 
De directe info is er echter nog 
niet. Dus: we doen er van alles aan 
maar het loopt nog niet zoals we 
willen.”

Dansen in Boskant is in

Dansen is in! Dat bleek afgelopen 
zondag wel tijdens de open dag 
van danscentrum Cultura in Bos-
kant. In café 'De Vriendschap' lie-
ten de dansers, jong en oud zien 
dat dansen alles behalve stoffig 
is. Van Rumba tot Weense Wals, 
een Quick Step, Foxstrot, Zumba 
of Streetdance, er is eigenlijk geen 
excuus om niet te dansen.

Danscentrum Cultura hield af-
gelopen zondag een open dag. 
Er waren twee edities, een na de 
middag en de andere 's avonds. 
Na de middag moesten de dansers 
concurreren met het mooie weer. 
Maar bij iedere show en workshop 
lukte het de organisatoren om de 
mensen van het terras ook naar 
binnen te halen. 's Avonds was 
de belangstelling van dansers en 
mensen die dat nog willen leren 
nog veel groter. Tussen de verschil-
lende dansvoorstellingen en work-
shops mocht iedereen gebruik 
maken van de dansvloer en daar 
maakten veel mensen gebruik.

Ook moderne dansvormen
Danscentrum Cultura is geen dans-
school van de oude stempel. Inte-

gendeel in het lespakket heeft ze 
ook moderne dansvormen zoals 
Streetdance en Zumba. Vooral daar-
voor liet de jeugd van Boskant zich 
zien. Niet alleen tijdens de demon-
straties, maar op elk moment dat 
het kon zetten meestal de meiden 
hun beste beentjes voor. Demi uit 
Boskant danst inmiddels alweer een 
jaar bij dansschool Cultura. Zij is 
enthousiast over Streetdance. “We 
gaan heel de zomer door met dan-
sen zegt ze”. Haar vriendin 
Sascha komt kijken. Sascha vult 
haar aan, “ik kom kijken en het is 
hier hartstikke leuk”. Ook Kim vindt 
het dansen leuk, maar ze maakt 
zich wel zorgen of ze het dansen 
volgend jaar nog combineren met 
het huiswerk. Na de zomervakantie 
gaat ze naar de middelbare school 
en huiswerk maken gaat volgens de 
Boskantse veel tijd kosten.

Mond tot mondreclame
Ook de volwassenen zijn tevreden. 
De mensen komen niet alleen uit 
Sint-Oedenrode en directe omge-
ving zegt dansinstructeur Leon van 
Tuyl. “We hebben zelfs mensen uit 
Gorinchem hier op les gehad. Al-
lemaal door mond tot mond recla-

me.” Ans Wouters uit Eindhoven 
komt wekelijks naar Boskant om te 
dansen. “Wij dansen al meer dan 
twintig jaar zegt de Eindhovense. 
Vroeger dansten we bij dansschool 
Hennesen uit Eindhoven. Na het 
overlijden van Ton Hennesen is 
dansschool Cultura verder ge-
gaan. We waren tevreden bij hen 
en daarom komen we nu naar 
Boskant”. Haar man vult Ans aan, 
“Hier kun je ook gewoon even 
aan de kant gaan zitten en wat te 
drinken pakken. Waar vind je te-
genwoordig nog een bruin café en 
een dansschool bij elkaar?”, vraagt 
hij aan mij. Ik denk dat hij het ant-
woord op die vraag wel kent.

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

Onze jongerenadviseurs helpen je 
bij je toekomstplannen
Tussen de 16 en 20 jaar verandert 
er veel in je leven. Je gaat werken 
of studeren, blijft thuis wonen of 
je gaat op kamers. Het is een peri-
ode waarin je zelfstandiger wordt 
en veel zaken zelf moet regelen. 
Je wilt je eigen leven leiden, maar 
soms heb je vragen. Zeker als het 
gaat om het organiseren van je fi-
nanciën. Immers bij het leiden van 
een eigen leven hoort ook dat je 
minder van je ouders afhankelijk 
wordt, in ieder geval financieel. 
Met een bijbaantje wordt vaak de 
eerste stap gezet. Ga je dat ver-
diende geld opzij zetten of geef 
je het meteen uit? Wat je plannen 
ook zijn: een goede voorbereiding 
is het halve werk!

Jongerenadviseur
Samen kom je tot een beter advies. 
Daarom heeft Rabobank Sint-Oe-
denrode Schijndel jongerenadvi-
seurs die willen weten wat jouw 
plannen zijn en die samen met jou 
bekijken wat de bank hierbij kan 
betekenen. Ze vertellen je graag 
meer over hoe jij je geldzaken snel 

& makkelijk kunt regelen. Daar-
naast word je begeleid bij je vra-
gen over sparen, slim omgaan met 
geld en het op een rijtje krijgen van 
jouw financiën. 

kijk voor meer informatie op 
www.rabobank.nl/stos

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

Kom Proeven!!
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PRIMEUR 2013  
Beemster kaas exclusief GRASKAAS

Half april was het weer zover, 
de koeien mochten weer naar buiten. 

Nu kunnen wij genieten van heerlijke, romige graskaas.
Niet alleen erg lekker maar ook nog eens gezond, 

want graskaas zit boordevol voedingsstoffen
Nu 500 gram € 4,95 puur natuur, KOM PROEVEN!!

KAASSTUNT!!
Noord-Hollandse Jong belegen kaas, hele kilo slechts € 8,95, 

KOM PROEVEN!!
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Functie
De Raad van Toezicht (RvT) van Wovesto heeft een toezichthoudende rol, fungeert als sparringpartner van de directeur/  
bestuurder en vervult de rol van werkgever van de directeur/bestuurder. Daarbij onderschrijft de RvT de Governancecode voor 
woningcorporaties. De RvT bestaat uit 5 leden. Voor de specifieke kwaliteit financieel-economisch/juridisch zoekt de RvT een 
nieuwe toezichthouder.

Profiel
U beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U heeft affiniteit met de volkshuisvesting, een maatschappelijke oriën-
tatie en een relevant netwerk. U bent in staat om op strategisch niveau met de directie mee te denken en de missie en strate-
gische doelstelling van de corporatie te bewaken. U heeft een constructief kritische blik en beschikt over analytisch vermogen. 
Integriteit en een onafhankelijke opstelling zijn van belang bij het uitvoeren van deze functie. U beschikt over goede commu-
nicatieve vaardigheden en functioneert goed in teamverband. U heeft een sterke affiniteit met het werk gebied van Wovesto.

Naast deze algemene kwaliteiten en vereisten heeft u specifiek een financieel-economische/accountancy achtergrond. Op 
basis van ervaring en inzicht kunt u investeringsbeslissingen beoordelen op risico’s. Daarnaast beschikt u over juridische  
kennis en kennis inzake wet- en regelgeving.

Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht maakt deel uit van de auditcommissie.

Gezien de huidige samenstelling van de RvT gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur uit naar een man.
Als lid van de Raad van Toezicht ontvangt u een bij de functie passende vergoeding.

Sollicitatie 
U kunt uw sollicitatie richten aan: 
Wovesto, voorzitter Raad van Toezicht, de heer R. Braat,  
Postbus 140, 5490 AC  Sint-Oedenrode of via e-mail: r-braat@planet.nl

Graag zien wij uw reactie vóór 21 juni 2013 tegemoet.

Verdere informatie over Wovesto vindt u op www.wovesto.nl. Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opne-
men met: de heer R. Braat (06 - 236 06 101), voorzitter Raad van Toezicht of de heer L. Overmars (06 - 109 789 85), directeur/
bestuurder Wovesto.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)

www.wovesto.nl

Wovesto, al meer dan 40 jaar 
thuis in wonen!

Wovesto is een maatschappelijk ondernemende woningcorporatie, met circa 1.350 woningen in Sint-Oedenrode, Boskant,  
Nijnsel en Olland. Wovesto stelt in haar dienstverlening de klant centraal. 

In verband met een vacature in de huidige Raad van Toezicht zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

Pastoor Smitsstraat feestelijk geopend
Na maandenlange werkzaamhe-
den werd afgelopen vrijdag de 
Pastoor Smitsstraat officieel ge-
opend. Overlast, koude, regen 
en de bijbehorende vertraging 
bleven de bewoners en bouwers 
tijdens de werkzaamheden niet 
bespaard. Geheel in stijl was het 
weer ook nu niet echt om naar 
huis te schrijven. Gewapend met 
paraplu’s trokken de initiators en 
genodigden vanaf De Dorpsher-
berg over de Pastoor Smitsstraat 
richting Café Den Toel. 

Zowel bij het binnenkomen als 
het uitrijden van het dorp ligt het 
silhouet van de Kartuizer Mon-
nik ingelegd in de straat. Beide 
silhouetten zijn gelegd in harde 
steen en liggen vast op een beton-
plaat. Mochten er in de toekomst 
nieuwe werkzaamheden aan de 
weg plaatsvinden, dan kunnen 
die platen in zijn geheel tijde-
lijk uit de straat worden gelicht. 
Daarnaast liggen, verdeeld over 
de Pastoor Smitsstraat, een aantal 
roestvrijstalen tegels met het Kar-
tuizer symbool: ‘terwijl de wereld 
draait, staat het kruis’. “Het sym-
bool staat voor standvastigheid”, 
aldus kunstenaar Huub Thorissen. 
“Het gaat om een stukje bezinning 
van jezelf. Jij bent het vaste punt. 
De wereld draait toch wel door.” 
Zo gaf de kunstenaar tijdens de 
wandeling bij elk symbool een 
korte uitleg. “We weten dat de 

bisschop van Luik in 1465 goed-
keuring gaf om een klooster van 
de Kartuizers te stichten in Olland. 
Dit dorp is bijzonder. Het ontleent 
zijn bestaansrecht aan de Kartui-
zers, heeft een eigen geschiedenis 
en daarmee een eigen identiteit.” 
Ook wethouder René Dekkers gaf 
een korte toelichting over de af-
geronde werkzaamheden: “Vanuit 
het IDOP kwam naar voren dat 
de entree van Olland beter zou 
kunnen. De riolering bleek bo-
vendien versleten te zijn. Tijden 
de inspraakavond kwam het Roois 
Cultureel Erfgoed (RCE) met veel 
ideeën naar voren, waarna een uit-
gebreide samenwerking tot stand 
kwam.” Uiteindelijk werd 3.000 
m³ grond verzet, 650 m riolering 
gelegd en zo’n 115.000 stenen 
neergelegd.

Om het Kartuizer silhouet te ont-
hullen werden aannemers Jan van 
den Boomen en Mark van Baken 
verzocht naar voren te komen om 
de bezem ter hand te nemen. Ech-
ter niet nadat één persoon extra in 
de aandacht werd gezet. Henk Prins 
ontving, als dank voor zijn inzet, 
namens gemeente, RCE en Huub 
Thorissen een medaille met het 
Kartuizer embleem en een Kartuizer 
pakket. Tot slot veegden de aanne-
mers gezamenlijk met de dorpsge-
noten het zand weg en kwam het 
silhouet vrij te liggen. Olland heeft 
weer een prachtig entree. 

Jaarverslag SKOSO verschenen

2012 Was voor SKOSO zowel in-
houdelijk, maar ook in financieel 
opzicht een goed jaar. Het jaarver-
slag van SKOSO is inmiddels goed-
gekeurd door de Raad van Toezicht 
en vastgesteld door het bestuur na 
een positief advies van de audit-
commissie en een goedkeurende 
verklaring door de accountant.

In het jaarverslag treft u de belang-

rijkste onderwijskundige projecten 
aan van SKOSO en de aangesloten 
scholen, waaronder:
-  Project Monitoring en verant-

woording
-  Project Mind (project voor meer-

begaafden)
-  Het opleiden van een intern au-

ditteam en het uitvoeren van de 
audit

-  De professionele cultuur binnen 
SKOSO

- De pilot I-pad voor leerlingen.
Uiteraard zijn ook de belangrijkste 
financiële kengetallen in het jaar-
verslag opgenomen.
U kunt het jaarverslag downloa-
den van de website van SKOSO 
(www.skoso.nl). 
Het jaarverslag is ook als Prezi-pre-
sentatie verschenen, welke u ook 
via de website kunt downloaden.

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

Behandeling van:
  -Voetklachten
  -Verkeerde stand voeten/tenen
  -Verkeerde houding/looppatroon
  -Knie/heup/rugklachten t.g.v. voetstand
  -Nagelproblemen
  -Diabetische/Rheumatische voeten

De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
of behandeling zonder verwijzing van de huisarts.

Op dinsdag, woensdag en vrijdag: 
Laan van Mariendael 8a
5492GB Sint-Oedenrode

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen
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TRAITEUR-SLAGERIJ VERHEIJEN   •   HEUVEL 26   •   TEL.: 0413 47 24 63   •   WWW.TRAITEUR-SLAGERIJVERHEIJEN.NL

WIJ BESTAAN

12,5 JAAR!

Actie 1:
23 mei t/m 29 mei

500 gram gemarineerde 
varkenshaas 

+
500 gram gekruid gehakt 

+
4 hamburgers

Normaal € 20,-

Nu € 9,95

PROFITEER 3 WEKEN LANG
VAN DEZE MESSCHERPE ACTIES!!

KNIP DEZE BON UIT, MAAK ER GEBRUIK VAN 
EN ONTVANG EEN STEMPELKAART IN DE 

WINKEL.

NA 3 WEKEN EEN VOLLE KAART? 
DAN KRIJGT U EEN GRATIS, LUXE EN 

DUURZAME KOELTAS!

Stempel mee 
voor een 
gratis, 

luxe en duurzame
koeltas
t.w.v. € 6,95

12,5 JAAR!!
Like ons op Facebook!         
         traiteur-slagerij verheijen         traiteur-slagerij verheijen         traiteur-slagerij verheijen         traiteur-slagerij verheijen

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL
RIJSCHOOLLESTBEST.NL

   Rozenstraat 5 Nijnsel
Tel. 0653941596

Gratis theorie en slipcursus
Altijd je eigen vaste instructeur/trice

Nieuwe VW polo's(rookvrij)
Lespakketten v.a.35,- euro p.u.

Autisme en faalangst gecerti�ceerd
Ruim 20 jr ervaring en in Rooi v.a. 1999

Lijst met geslaagden op onze site:

Rooi d’Huez haalt ruim 4000 euro extra op

Wim Daniels debet aan hoge opbrengst tijdens benefietavond

Na een korte introductie van Geer 
en Clarien Foolen, gastheer en 
gastvrouw van de Rooi d’Huez be-
nefietavond, pakte cabaretier, taal-
virtuoos en schrijver Wim Daniëls 
maar wat graag de microfoon. Een 
spraakwaterval volgde. Het re-
sultaat na anderhalf uur grappen, 
een opzwepende boekverkoop en 
komische loterij? Meer dan drie-
honderd mensen met buikpijn van 
het lachen en een volle knip voor 
het KWF. Uiteindelijk leverde de 
benefietavond ruim 4000 euro op.  

In december 2004 reisde Geer 
Foolen uit Sint-Oedenrode kort 
na de Tsunami voor hulpverlening 
naar Sri Lanka. Hij leerde daar een 
bijzonder mens kennen in de per-
soon van Wim Daniëls, bekend 
door het schrijven van tientallen 
boeken. De laatste jaren komt hij 
veel op tv bij Pauw en Witteman. 
Onlangs was zijn relaas over het 
Koningslied één van de best be-
keken filmpjes op YouTube. De 
twee raakten bevriend. Tot op de 
dag vandaag. Vandaar dat Wim 
niet lang na hoefde te denken 
toen Geer hem zijn medewerking 
vroeg voor een benefietavond. En 
zo stond de geboren Aarle-Rixtel-
naar vorige week woensdagavond 
op de bühne van zalencentrum De 
Beurs.  
  
De kaartverkoop liep gesmeerd. 
Familie, vrienden en bekenden van 
de organisatoren wilden dat de 
avond zou slagen en neutrale fi-
lantropen kochten een kaartje om 

het doel te steunen. De keuze om 
te gaan werd extra kracht gegeven 
door de naam van Wim Daniëls 
op het affiche. Hij zou immers zijn 
show ‘zalig talig’ brengen en daar 
wilden deze mensen graag bij zijn. 
Terecht, want zijn show is heerlijk 
om naar te luisteren. Behalve de 
honderden woordgrappen die in 
de voordracht verstopt zitten, was 
het vooral voor de pauze een feest 
der herkenning voor veel aan-
wezigen. Alleen al de Brabantse 
tongval en het gebruiken van veel 
bekenden personen en namen uit 
de regio deed de oogjes twinke-
len. Vooral van de wat ‘oudere’ 
bezoekers. Daniëls, schrijver van 
het Helmonds woordenboek, weet 
precies wat zijn publiek wil horen. 
Herkenbaarheid scoort. In heel 
Nederland en blijkbaar ook in Sint-
Oedenrode.

Van wielrenner Tommy Simpson, 
tot tongzoenen in Beek en Donk en 
van een pallet steen aan de poort 
van een Helmonds bedrijf tot een 
ex-vriendin uit Nijnsel. Het chaoti-

sche verhaal sprong van de hak op 
de tak, maar was zeker te pruimen. 
De boekverkoop in de pauze ver-
raadde dat al een beetje. ’t Pape-
ras was aanwezig om het boek ‘de 
groeten uit Brabant’ aan de man te 
brengen. Drie euro vijftig per boek 
zou geschonken worden aan Rooi 
d’Huez. Twee iele stapeltjes bleven 
over. Later probeerde Daniëls deze 
tijdens de loterij nog per opbod te 
verkopen. Helaas zonder succes.
Als een volleerd quizmaster bracht 
de grappenmaker de loterij tot 
een goed einde. Bij binnenkomst 
konden de bezoekers bonnetjes 
kopen. Ondernemers uit Sint-
Oedenrode hadden voor tiental-
len prachtige prijzen gezorgd. Als 
bedankje voor zijn inzet kreeg de 
gastspreker een meter wijn van 
Geer, maar voor dat die het wist 
was deze door Wim alweer voor 
een mooie prijs verkocht. De op-
brengst ging natuurlijk naar het 
doel van de avond.

Het aanboren van waardevolle 
contacten bleek ook nu weer een 

gouden zet. Wim Daniëls is debet 
aan de hoge opbrengst van meer 
dan 4000 euro. Maar natuurlijk 
is de organisatie de grote spil, de 
volle zaal de nobele geldschieter 
en zijn de Rooise ondernemers de 
gulle gevers. Ook zonder hen was 
dit nooit geslaagd. 
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Collecte Anjerfonds
De landelijke Anjercollecte wordt 
dit jaar gehouden in week  22 van 
26 mei  tot en met 1 juni 2013. 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds 
stimuleert cultuur en natuurbehoud 
in Nederland - op grote en op klei-
ne schaal. Bijzondere initiatieven, 
bevlogenheid en talent worden 
met financiële bijdragen, opdrach-
ten, prijzen en beurzen aangemoe-
digd. Door actieve fondsenwerving 
en inkomsten uit loterijen kan het 
Prins Bernhard Cultuurfonds jaar-
lijks ruim 3500 projecten en perso-
nen ondersteunen. 

Vele verenigingen en Stichtingen 
in Sint-Oedenrode kunnen getui-
gen van de steun die ze mochten 
ontvangen van dit fonds.  Con-
tactpersonen uit verschillende ver-
enigingen dragen zorg voor het 
goede verloop en tekenden voor 
de legitimatie die de collectanten 
bij zich hebben.

De collectanten, komende uit ver-
schillende Culturele Verenigingen 
van Sint - Oedenrode vragen u om 
een bijdrage voor het Prins Bern-
hard Cultuurfonds.
Geef om Cultuur! Geef gul aan 
het Cultuurfonds! Vanaf dit jaar 
krijgen collecterende verenigingen 
1/3 van het door hen opgehaalde 
collectegeld teruggestort. Dus als 
u € 3,- in de collectebus doet krijgt 
de collecterende vereniging daar 
€1,- van teruggestort op hun ver-
enigingsrekening. Nu de subsidies 
teruggelopen zijn is dit een welge-
komen extraatje voor onze vereni-
gingen.

Zet een potje met collectegeld 
dicht bij de voordeur; er zijn 
meerdere collectes rond deze tijd. 
Mocht u de collectant gemist heb-
ben kunt u nog contact opnemen 
met cultureelplatform@kpnmail.nl 
of kunt u een donatie overmaken 
via www.anjeractie.nl 

Helpt u ook mee collecteren voor mensen met epilepsie? 

Samen tegen epilepsie
Van 3 tot en met 8 juni 2013 vindt 
de jaarlijkse collecte van het Nati-
onaal Epilepsie Fonds - De Macht 
van het Kleine plaats. Om door te 
kunnen gaan met de epilepsiebe-
strijding kan het Nationaal Epi-
lepsie Fonds de hulp van nieuwe 
collectanten heel goed gebruiken. 
Want hoe meer collectanten, hoe 
meer geld er kan worden opge-
haald voor mensen met epilepsie.   

120.000 mensen met epilepsie
In Nederland leven 120.000 men-
sen met epilepsie. Zij kunnen on-
verwachts een epileptische aanval 
krijgen: een plotselinge, tijdelijke 
verstoring van het elektrisch even-
wicht in de hersenen. Gelukkig 
hebben de meeste mensen met 
epilepsie baat bij medicijnen. Maar 
helaas blijft 30 procent last houden 
van aanvallen. 

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. 
Wetenschappelijk onderzoek naar 

de oorzaken van epilepsie is daar-
om van groot belang. Het Natio-
naal Epilepsie Fonds financiert on-
derzoeken die genezing dichterbij 
brengen. Samen met duizenden 
vrijwilligers zamelen we tijdens de 
collecteweek geld in voor epilep-
sieonderzoek. Naast het steunen 
van onderzoek, geeft het fonds 
voorlichting en hulpverlening 
waaronder aangepaste vakantie-
reizen voor mensen met epilepsie. 

Doe mee
Collecteren kost slechts een paar 
uur tijd. En wie collecteert, le-
vert een bijdrage aan een goede 
behandeling en begeleiding van 
mensen met epilepsie. Wilt u zich 
in de eerste week van juni als col-
lectant inzetten? Meld u vandaag 
nog aan via www.ikgacollecteren.
nl. U kunt ook contact opnemen 
met uw plaatselijke collecteleider in 
Nijnsel Ingrid van Kuijk, bereikbaar 
op tel. nr.0413-472423 .of via e-
mail: johningrid123@hetnet.nl.

Weer volop activiteiten bij 
Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 24 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 Heistraat 22. Maar 
iedereen is vanaf 19.30 welkom 
want dan is de koffie en thee al 
klaar. Ook wordt er weer een lote-
rij gehouden. Heb je geen geluk in 
de loterij. Na afloop van het kaar-
ten gaat iedereen weer met een 
vleesprijs naar huis.
Zondag 26 mei hebben wij voor de 
fietsers onder ons een mooie tocht 
uitgezet. Vanaf 13.00 tot 13.30 uur 
kun je je inschrijven bij Meerschot.

Deelname voor leden is gratis 
brengt u een introduce mee dan 
betalen zij €1.50.

Voor het kinderreisje op zaterdag 
1 juni naar Kalkar Wunderland 
kunnen de kinderen van groep 2 
tot en met 8 van de basisschool 
zich tot 26 mei aanmelden bij 
Tonnie en Riny van Zoggel, Hertog 
Janstraat 62. Dit wordt weer een 
gezellig dagje voor onze jeugd. 
Maar  ben er snel bij, want vol = 
vol. Woensdag 12 juni wordt onze 
jaarlijkse straatspeeldag weer ge-
houden. Dit jaar is de Hertog 
Janstraat versierd. Kinderen plan 
deze middag vast vrij. 

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

Stichting Roois Cultureel erfgoed viert tweede lustrum
De Stichting Roois Cultureel Erf-
goed (RCE) viert dit jaar haar 
tweede lustrum. Ter gelegenheid 
hiervan houdt RCE onder andere 
een aantal lezingen. De viering 
van dit lustrum begint op dins-
dagavond 28 mei aanstaande.  Op 
die avond houdt de heer drs. Henk 
Buijks, regionaal historicus van 
het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (BHIC) te ’s-Hertogen-
bosch, een interessante inleiding 
over het thema “De Bodem van 
Elde en Sint-Oedenrode”. 

De naam Bodem van Elde is afkom-
stig van het buurtschap Elde dat 
zich ten westen van Schijndel be-
vindt. Het is een uitgestrekt gebied 
bestaande uit landbouwgronden en 
bossen gelegen tussen de plaatsen 

Sint-Oedenrode, Schijndel, Sint-
Michielsgestel en Boxtel. Het dorp 
Olland heeft deel uitgemaakt van 
dit (rechts-)gebied. Vanwege de 
lemige ondergrond was dit gebied 
moeilijk te ontginnen. Omstreeks 
1800 bestond het nog grotendeels 
uit zogenaamde ‘woeste gronden’. 
Op 11 juni 1314 gaf Hertog Jan 
III van Brabant het gebruiksrecht 
van dit gebied uit aan de inwoners 
van alle vier de omringende dor-
pen: Sint-Oedenrode, Schijndel, 
Gemonde (Sint-Michielsgestel) 
en Boxtel. De begrenzingen wer-
den vastgesteld en grenspalen ge-
plaatst. Helaas zijn de oudste kaar-
ten (1650 en 1757) van dit gebied 
verloren gegaan bij de brand van 
het gemeentehuis van Schijndel 
op 28 september 1944. Om con-

flicten te vermijden werden er per 
dorp 2 gezworenen benoemd. 
Deze gezworenen stelden regels 
op ten aanzien van het gebruik 
van de gronden, ook wel keuren 
genoemd. Het betrof onder meer 
begrazing, turfsteken, het steken 
van heideplaggen en het maaien 
van gras. In 1802 hield de Bodem 
van Elde op te bestaan en werden 
de gronden verdeeld onder de ge-
meenten Sint-Oedenrode, Schijn-
del, Sint-Michielsgestel en Boxtel.

Historicus Henk Buijks zal ingaan 
op de geschiedenis en de beteke-
nis van de bijzondere juridische 
status die dit gebied vele eeuwen 
heeft gekend. Uiteraard zal hij zijn 
verhaal toespitsen op Sint-Oeden-
rode, en meer in het bijzonder het 
dorp Olland.

Locatie: de Knoptorenkerk te 
Eerschot (ontvangst van 19.30 
tot 20.00 uur en opening van de 
avond om 20.00 uur).De toegang 
is gratis. Ook wordt de website van 
RCE officieel in gebruik genomen. 
Het verdere lustrumprogramma 
2013 van RCE zal die avond be-
kend worden gemaakt.

Stichting Haarwensen krijgt pakketje met haar uit 
Sint-Oedenrode

Na twee jaar sparen moest het af-
gelopen donderdag dan echt ge-
beuren. De schaar ging in het haar 
van de elfjarige Jim Raaijmakers 
uit Sint-Oedenrode. Niet omdat 
hij zijn lange manen teveel vond 
kriebelen, maar omdat hij het 
wilde doneren aan een goed doel: 
Stichting Haarwensen.

Kapster Ju-
dith van 
Berkel, van kapsalon Ju-dith-it in 
zorgcentrum Odendael, had de 
juiste voorbereidingen getroffen. 
Ze wist namelijk precies hoe de 
staart geknipt moest worden. Eerst 
in een bundel, dan een dikke vlecht 
en hup de schaar erin. Binnen een 

paar tellen was Jim zijn bos kwijt. 
Hij vond het wel weer even wen-
nen, maar had er een goed gevoel 
bij. “Twee jaar geleden is mijn opa 
aan kanker gestorven. Toen zag ik 
op tv wat Stichting Haarwensen 
doet en ik besloot om mijn haar 
lang te laten groeien. Ik ben best 
wel gepest door mijn lange haar, 
maar als ik dan vertelde over het 
doel, dan werd dat minder”, ver-
telt de standvastige tiener.  

Stichting Haarwensen is er voor 
kinderen tot en met 18 jaar, die 
door medische behandelingen 
of een andere vorm van alope-
cia (kaalhoofdigheid) in aanmer-
king komen voor een haarwerk of 
pruik. Deze kinderen zouden er al-
les voor over hebben om weer met 
een volle haardos door het leven te 
kunnen. Maar goede haarwerken 
en pruiken zijn vaak onbetaalbaar 
en er wordt slechts een klein ge-

deelte door de ver-
zekering vergoed.

De stichting wil deze 
kinderen de keuze 
bieden uit een grote 
collectie pruiken van 
hoge kwaliteit, zon-
der dat daaraan voor 
hen kosten verbon-
den zijn. De pruiken 
worden gemaakt 

van echt haar. Dit haar wordt door 
volwassenen en kinderen aan de 
Stichting geschonken. Door te 
werken met echt Europees haar 
kunnen zij de mooiste pruiken aan 
de kinderen schenken.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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         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 

Traiteur-Slagerij Verheijen viert 12,5 jaar bestaan

Liefde op het eerste gezicht
Christian Verheijen werkte bij een 
slagerij in Horst. Een Limburgs dorp 
waar hij ook woonde, samen met 
zijn Henriëtte. Zijn ambitie en zijn 
gedrevenheid waren niet te stuiten. 
De jonge slager wilde koste wat het 
kost voor zichzelf beginnen, maar 
waar? Een zoektocht begon. Vooral 
in Noord-Limburg – daar lag hun 
voorkeur - werd goed rondgekeken. 
Toen Christian op een dag werd uit-
genodigd in Rooi en hij door het 
dorp reed, zag hij een prachtige sla-
gerij. ‘Dit moet hem worden’, dacht 
hij direct. Bovendien had het dorp 
‘iets’. Het was liefde op het eerste 
gezicht.

Het was dan wel in Noord-Brabant, 
maar de locatie vond hij perfect. “En 
de zaak was geweldig”, voegt Chris-
tian er aan toe. “Ik was meteen en-
thousiast en heb het aan 
Henriëtte verteld. Ook zij zag het zit-
ten. Er liep op dat moment een optie 
in de stad, maar dat hebben we met-
een afgezegd. We wilden namelijk 
in een dorp vestigen en dit was een 
ideale optie.” Maar was de zaak be-
schikbaar? Dat was de belangrijkste 
vraag. Op dat moment eigenlijk niet. 
Ad en José van Kasteren waren nog 
niet van plan om te stoppen, maar 

na een tijdje kwamen zij er op terug. 
Via via kregen Christian en Henriette 
contact met Ad en José. Ze kwamen 
er redelijk snel uit. Tot op de dag van 
vandaag zien ze elkaar met regel-
maat. José werkt zo nu en dan nog 
mee in de keuken en ook Ad is op-
roepbaar wanneer het nodig is. 

De eerste jaren
Zo’n 12,5 jaar geleden begon de 
droom van het Limburgse echtpaar. 
Samen met dochter Nina, op dat mo-
ment net één jaar, trok het naar Sint-
Oedenrode. “We zijn hier heel goed 
ontvangen”, weet Henriëtte nog 
goed. “Natuurlijk waren de mensen 
in het begin wat sceptisch, maar na 
een paar weken voelde het al ver-
trouwd. Hoewel ik iets langer de tijd 
nodig had om me aan te passen dan 
Christian is het allemaal vrij soepel 
verlopen.” Christian wil daar nog 
wat aan toe voegen. “We hebben 
ons nooit anders voorgedaan dan 
we zijn. Het scheelt veel dat we zelf 
ook uit een klein dorp komen. We 

weten dus dat contact met de men-
sen heel erg belangrijk is. Even een 
praatje maken, vragen hoe het gaat. 
Dat doen we niet omdat het moet, 
maar omdat we zo in elkaar zitten. 
Daarnaast denk ik dat we respect af 
hebben gedwongen, omdat we altijd 
in of bij de zaak aanwezig zijn. We 
werken er keihard voor en dat zien 
de mensen.”

Goede band
De eerste jaren verstreken. Het ge-
zin Verheijen, inmiddels uitgebreid 
met jongste telg Evi, was compleet 
gesetteld in Sint-Oedenrode. “Met 
verschillende vaste klanten hebben 
we een band opgebouwd”, zegt 
Christian. “Dat komt omdat we die 
mensen vaak één of meerdere keren 
per week zien. Door de jaren heen 
zijn de leukste verhalen voorbij ge-
komen, maar zijn er ook tragische 
dingen gebeurd. Dat hoort er helaas 
bij.” Het klikte niet alleen met de 
klanten. Ook het personeel had en 
heeft blijkbaar een goed gevoel bij 

Christian en Henriette. Gewoonweg 
omdat de ‘vaste kern’, die ook al bij 
Ad en José in de zaak werkte, nog 
steeds op de loonlijst staat. Samen 
maken ze veel uren. Christian: “We 
zijn zes dagen per week aan het werk 
van 7.00 tot 19.00 uur. Daarnaast 
zijn we ooit ’s avonds aan de slag 
en soms op zondag. Dat is natuurlijk 
veel, maar het is zo’n ontzettend leuk 
werk, dan vergeet je dat gewoon.”

Presentatie en hygiëne
Henriëtte en Christian, gesteund 
door hun dochters, gooien hun hele 
ziel en zaligheid in de zaak. Dat is in 
de winkel terug te zien. Alles staat en 
ligt er gelikt bij. Iedereen die bij trai-
teur-slagerij Verheijen binnenkomt, 
krijgt spontaan honger. “Het mooi-
ste aan het vak vind ik het werken 
met goede kwaliteit vlees en mooie 
vitrines. Het is bijna een ziekte, hoe 
mooi ik het wil maken. Maar keer op 
keer wordt bevestigd hoe belangrijk 
presentatie is. Ik ben daar heel veel 
mee bezig. Het moet voor de men-
sen een smakelijke en lekkere show 
zijn. Uiteraard ook hygiënisch, want 
dat is eveneens heel belangrijk.” 
Waar vroeger slagers alleen vlees 
verkochten, kun je er tegenwoordig 
hele kant-en-klaar maaltijden, soe-
pen, salades en andere lekkernijen 
kopen. Het aanbod is groter gewor-
den. “Mensen zijn door de jaren 

heen meer gaan verlangen, maar ook 
de samenstelling van de gezinnen is 
anders. Er zijn voortaan maar wei-
nig grote gezinnen, terwijl de kleine 
huishoudens zijn toegenomen. Een-
lingen willen vaak makkelijk en snel 
koken. Daar springen wij op in. Alles 
wordt door ons team zelf gemaakt”, 
legt Henriëtte uit. “En ik ben er de 
hele week mee bezig om alles op een 
goede manier te presenteren”, glim-
lacht haar man trots.

Die goed verzorgde presentatie is 
pas echt goed op gaan vallen na de 
grote verbouwing in 2009. De win-
kel kreeg een facelift en een andere 
indeling. Ook de naam Van Kaste-
ren verdween van het pand, uiter-
aard kwam Verheijen daar voor in 
de plaats. Toch zingt de naam Van 

Kasteren nog steeds rond in het 
dorp. “Dat is helemaal niet erg”, 
zegt Christian.  “De wat oudere ge-
neratie zegt zelfs nog ooit Piet van 
Kasteren. Hij had voor Ad de slagerij. 
Dat is al jaren geleden! We storen 
ons daar absoluut niet aan, want we 
weten dat zoiets bij een dorp hoort. 
Daar hebben we bewust voor geko-
zen.”

Drie weken lang heeft traiteur-
Slagerij Verheijen messcherpe ac-
ties. Die vindt u iedere keer in De-
MooiRooiKrant. Knip de bon uit en 
profiteer van de actie. In de winkel 
krijgt u een stempelkaart. Heeft 
u deze vol? Dan krijgt u een gra-
tis luxe koeltas. Volg ons ook op 
Facebook!! 

“HeT ScHeelT Veel daT we zelf ook uiT 
een klein doRp komen. we weTen duS 
daT conTacT meT de menSen Heel eRg 

belangRijk iS.”

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12
SINT-OEDENRODE

0413-472768
WWW.STAPPERZ.NL  

 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

IEDER 2E ARTIKEL 

KINDERKLEDING 

= 50% KORTING!!!

ALL STAR 

20% KORTING !!

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Nijnselse Politiehondenvereniging al vijftig jaar 'Steeds Paraat'

De Nijnselse politiehondenver-
eniging ‘Steeds Paraat’ bestaat dit 
jaar een halve eeuw. Zaterdag 25 
mei aanstaande viert de vereni-
ging dat met een Nationale poli-
tiehondenwedstrijd. Die dag laten 
tien topkoppels (geleider en hond) 
het Rooise publiek zien wat een 
politiehond allemaal kan. Een dag 
eerder is er ‘s avonds  een receptie 
van 20.00 uur tot 22.00 uur in het 
clubhuis aan de Lieshoutseweg.

In 1963 stonden vader Wim en 
zoon Ad van den Berg aan de 
wieg van politiehondenvereniging 
‘Steeds Paraat’ in Nijnsel. Ad werd 
voorzitter en bleef dat veertig jaar 
lang. Tien jaar geleden droeg hij de 
voorzittershamer over aan Theo 
de Bie. Samen met secretaris Toon 
Renders vertellen Ad en Theo over 
de hondensport en hun vereniging 
‘Steeds Paraat’.

Honden opleiden is de hobby
Er zijn bij de Koninklijke Nederland-
se Politiehond Vereniging twaalf 
verschillende disciplines waarin 
politiehonden worden opgeleid. 
De meest voorkomende zijn poli-
tiehonden, speurhonden, drugs-
honden, lawinehonden en geld-
honden. Bij ‘Steeds Paraat’ leiden 
ze hoofdzakelijk politiehonden en 
bewakingshonden op. Deze hon-
den worden na hun opleiding, als 
ze zo’n drie tot vier jaar oud zijn, 
vooral gebruikt door de politie, het 
leger en bewakingsdiensten. Er be-
staan goede contacten tussen de 
politiehondenverenigingen en de 
verschillende diensten. Het oplei-
den van honden is voor hen veel 
te duur en arbeidsintensief.

“Het is onze hobby om de honden 
van pup af aan op te leiden”, zegt 
Theo de Bie. “Daar beginnen we 

mee vanaf dat de hond een week 
of zes, zeven oud is. Hoe eerder je 
begint met het opleiden van een 
hond, des te gemakkelijker is het. 
Je moet de hond vanaf het begin 
leren dat jij de baas bent en dat hij 
naar jou moet luisteren en niet an-
ders om. Want,” zo vervolgt Theo, 
“de hond probeert van nature zijn 
grenzen op te zoeken. Die karak-
tereigenschap heeft de hond ook 
nodig om zijn werk te doen, maar 
de geleider moet wel altijd de baas 
blijven”.  Natuurlijk moet de hond 
ook heel sociaal zijn, want in gro-
te mensenmassa’s moet de hond 
geen onrust veroorzaken. Maar als 
het nodig is, staat een politiehond 
zijn mannetje.
Als de hond na de opleiding aan alle 
eisen voldoet, krijgt die het certifi-
caat ‘Politiehond 1’. Dat certificaat 
hoort bij de hond en geeft aan dat 
die de basisvaardigheden beheerst. 
Maar de hond mag dan nog geen 
dienst doen als politiehond. Pas als 
ook de nieuwe geleider, dat is de 
agent, aan kan tonen dat hij samen 
met de hond een koppel is, mogen 
ze samen de straat op. Niet alle 
honden blijven hier. Veel van de 
hier opgeleide honden gaan naar 
diverse landen over de hele we-
reld. Nederland hoort tot een van 
de beste hondenopleidingslanden 
van de wereld.

Nieuwe leden altijd welkom
“Onze club is met veertien leden 
geen grote vereniging”, zegt Toon 
Renders. “Maar, voor een honden-
sportvereniging zijn we ook niet 
klein. Toch kunnen we nog best 
wel nieuwe leden gebruiken. Voor-
al jonge mensen vanaf veertien jaar 
zijn van harte welkom. Want de 
vergrijzing slaat ook in de honden-
sport toe. Iedereen die geïnteres-

seerd is mag altijd een keer komen 
kijken”. Elke zondagochtend en 
zaterdagmiddag zijn er mensen op 
het hondensport terrein aanwezig. 
Wie dan geen tijd heeft kan ook ie-
dere dinsdag- en donderdagavond 
tussen zes en tien uur ‘s avonds 
eens komen kijken.

Ook als u geen hond hebt, maar 
wel wilt zien wat er allemaal nodig 

is om van een hond een goede po-
litiehond te maken, dan kan dat bij 
politiehondenvereniging ‘Steeds 
Paraat’. Zaterdag 25 mei is er een 
nationale wedstrijd ‘Politiehond 1’. 
De vooroefeningen zijn ‘s middags 
vanaf 13.00u. Het meer specta-
culaire stelwerk is ‘s avonds vanaf 
19.00 uur te zien. Die dag zijn tien 
topcombinaties uitgenodigd, suc-
ces is dus gegarandeerd.

ad van de berg, eerste voorzitter pHV

Slagwerk is nog nooit zo divers geweest!

Kunt u ook lekker genieten van 
samba muziek? Wilt u ook wel eens 
een andere manier van slagwerk be-
spelen ervaren? Of denkt u erover 
om deze instrumenten zelf te leren 
bespelen? Of uw zoon of dochter? 
Zet dan zondagmiddag 9 juni in uw 
agenda!

Onze eigen percussiegroep (Har-
monie Nijnsel) organiseert op deze 
datum een groots slagwerkspectakel 
op het kerkplein in Sint-Oedenrode. 
SLAGWERKSPECTAKEL NIJNSEL… 
m.m.v. percussiegroep St. Hubertus 
uit Herpen.

De deelnemers zijn de percussie-
groep en de jeugdpercussiegroep uit 
Nijnsel en de percussiegroep uit Her-

pen. Met zo'n 20 slagwerkers zal er 
een groot spektakel gepresenteerd 
gaan worden. Alle groepen staan 
onder leiding van Heino Ploegma-
kers.
Het spektakel zal uitgevoerd worden 
om 14.30 uur en om 16.15 uur.
 
U zult genieten van gebruikelijke 
instrumenten, zoals samba en me-
lodisch. Maar u zult ook gaan ge-
nieten van onder andere muziek op 
olievaten. U zult versteld staan hoe-
veel er mogelijk is.

Met dit optreden gaan wij laten 
zien dat we allang niet meer alleen 
marsen spelen, maar dat slagwerk 
bespelen heel divers en leuk is! Zorg 
dat u erbij bent op 9 juni.  

Welzijn de Meierij   “Inloop week” 27 t/m 31 mei a.s.
Maak kennis met onze activiteiten (U kunt ons telefonisch bereiken op 073-5441400)Welzijn de Meierij Inloop week 27 t/m 31 mei 

Maak kennis met onze activiteiten  
Maandag  27 mei 
Dagdeel  Activiteit  Tijdstip  Locatie  
Ochtend  Tekenen en schilderen  9.00 - 12.00 uur Steeg 9f Schijndel  
 Keramiek   9.00 - 12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Timmeren   9.00 - 12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Bewegen op muziek  10.30 -11.30 uur Steeg 9f Schijndel 
 Computer op maat  10.00 -12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Ouderen gymnastiek  9.00  -10.00 uur Sportzaal  De Kienehoef Sint- 

Oedenrode 
 Internet café  9.30 - 12.00 uur Zorgcentrum Odendael Sint -

Oedenrode 
Middag  Timmeren  13.30-16.30 uur Steeg 9f Schijndel 
Avond Hatha Yoga 19.15- 20.15 uur Steeg 9f Schijndel 
 Leeskring Moderne literatuur: "de tijd in 

de literatuur" 
19.30 -21.30 uur Steeg 9f Schijndel 

Dinsdag 28 mei 
Ochtend Dru yoga  9.00   - 11.45 uur Steeg 9f Schijndel 
 Tekenen en schilderen  9.00   - 12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Ouderengymnastiek  10.15  - 12.00 uur Odendael Sint -Oedenrode 
   9.00   - 10.00 uur De Loop'r  Olland 
  10.45  - 11.45 uur Assisiëschool   Boskant 
 Internet café    9.30  - 12.00 uur Zorgcentrum Odendael Sint -

Oedenrode 
 Autocursus   9.00  - 11.30 uur Steeg 9f Schijndel 
 Computer op maat 10.00  - 12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
Middag Tekenen en schilderen 13.00  - 16.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Mandala tekenen  13.30 - 16.00 uur Steeg 9f Schijndel 
Avond Spaans  19.00 -  22.00 uur Steeg 9f Schijndel 
Woensdag 29 mei 
Ochtend Engels conversatie 1   9.00 -   10.30 uur Steeg 9f Schijndel 
 Engels beginners 10.45-    12.15 uur Steeg 9f Schijndel 
 Houtdraaien   9.00 -   12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Kleinhout   9.00  -  12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Autocursus   9.00  -  12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Metaalbewerking   9.00   - 11.30 uur Steeg 9f Schijndel 
 Keramiek   9.00   - 12.00 uur Steeg 9f Schijndel 
 Dames Gym 55+  10.30  - 11.30 uur Gymzaal De Geut Wijbosch 
Middag Internetcafé  13.30  - 15.30 uur Steeg 9f Schijndel 
 Fijn en vrolijk dansen  14.00  - 15.00 uur Gymzaal De Geut Wijbosch 
 Ouderen gymnastiek  13.00  - 14.00 uur Padua school Nijnsel 
 Timmeren  13.30  - 16.30 uur Steeg 9f Schijndel 
 Autocursus  13.30  - 16.30 uur Steeg 9f Schijndel 
Avond Engels conversatie   19.00  - 22.00 uur Steeg 9f Schijndel 
Donderdag 30 mei 
Ochtend Bloemschikken     9.30  - 11.30 uur Steeg 9f Schijndel 
 Bewegen op muziek     9.00  - 10.00 uur Het Gasthuis Schijndel 
 Bewegen op muziek   10.15  - 11.15 uur De Vink Schijndel 
 Fijn en vrolijk dansen     9.15  - 10.15 uur De Kajuit Schijndel 
 Fijn en vrolijk dansen   10.45  - 11.45 uur Steeg 9f Schijndel 
 Country-line dansen   10.30  - 11.30 uur Odendael Sint-Oedenrode 
 Yoga     9.00  - 11.15 uur Odendael Sint-Oedenrode 
Avond Italiaans    19.30  - 21.00 uur Steeg 9f Schijndel 
Vrijdag 31 mei 
Ochtend Computer op maat   10.00  - 12.00 uur Steeg 9f Schijndel 

 
 

Nachtelijke voettocht
De nachtelijke voettocht naar Den 
Bosch wordt gehouden in de nacht 
van zaterdag 25 mei op zondag 26 
mei.
De samenkomst is gepland in de 

parochiezaal van De Goede 
Herderkerk aan het Mgr Bekkers-
plein in Sint-Oedenrode om 01.00 
uur. Voor nadere informatie: 
Diny Hamelink, tel. 0413-473419.
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De liefste vader van Sint-Oedenrode

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

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

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

In DeMooiRooiKrant adverteren
is omzet genereren.

Dierenpracht in de natuur

Enkele lezers van DeMooiRooi-
Krant, die vaak een fototoestel bij 
hebben, sturen zo nu en dan een 
mooie foto naar de redactie. Deze 

week kregen we wederom twee 
prachtige plaatjes. Het thema is 
duidelijk: dierenpracht in de natuur. 
Lisette van Helden stuurde een 

foto (gemaakt in Liempde) van een 
ooievaar met drie nieuwe jongen. 
André van de Laar was zo vrien-
delijk om een foto te sturen die hij 
vanuit zijn kano had gemaakt. Op 
een mooie eerste Pinksterdag leg-
de hij deze koeien vast, die aan het 
zonnebaden waren aan de oever 
van de Dommel. André en Lisette 
bedankt!

Oproep aan scootmobielers

Al diverse malen hebben scoot-
mobielers me gevraagd of er in 
Sint-Oedenrode iets voor hen kan 
worden georganiseerd. Er werd 
zelfs gesproken over de oprichting 
van een scootmobielclub in Rooi. 
Daadwerkelijk is er – nog - niks 
van de grond gekomen terwijl er 
naar schatting in ons dorp toch 
zo’n 150 rijders zijn.

Betekent dat er dan geen activitei-
ten specifiek voor scootmobielers 
worden georganiseerd? Jawel !
Zo is er op elke dag van de wandel 
avondvierdaagse een route die ge-

schikt is voor rolstoelers en scoot-
mobielrijders. Deze routes gaan 
over verharde paden en zijn tus-
sen de 5 en 7 km lang. De Avond-
wandel4daagse vindt plaats van 
dinsdag 4 juni tot en met vrijdag 
7 juni 2013. Inschrijven kan in de 
voorverkoop tot en met zaterdag 
1 juni bij de VVV, Kerkstraat 20 in 
Sint-Oedenrode: € 4,00 voor een 
4daagse startkaart of aan de start 
€ 5,00 (per avond € 1,50). Je kunt 
starten tussen 18:00 en 19:00 uur. 
Het is geen wedstrijd; gewoon in 
wandeltempo rijden en genieten 
van de prachtige omgeving.

En heeft u dan de smaakt echt te 
pakken, dan kunt u als scootmo-
bieler gedurende 2 van de 4 dagen 
meedoen met de fietsvierdaagse. 
De organisatie heeft op 17 en 19 
juli speciale routes uitgezet van 15 
en 30 km. door Rooi en omgeving. 
U rijdt over wegen waar u mogelijk 

niet eerder vertoefde. Voor meer 
informatie en inschrijving raad-
pleeg de website www.rooifietst.nl

Leden van de Stichting Toeganke-
lijkheid Sint-Oedenrode hebben 
de routes tevoren getoetst en al 
kunnen ervaren met welke toe-
wijding beide organisaties er voor 
de doelgroep iets moois van willen 
maken. Neem de handschoen op 
en trek erop uit.

Zorg tevoren wel dat uw materiaal 
in orde is; accu’s vol, banden op 
spanning. En … het is een buiten-
gebeuren, dus standaard regens-
pullen meenemen en u bent goed 
voorbereid.
Stichting Toegankelijkheid Sint-
Oedenrode wenst u een prachtige 
zomertijd toe! 

Antoon Buiting, voorzitter Stichting 
Toegankelijkheid Sint-Oedenrode.
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Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Volop nieuwe 
kleding!!

deze week op 
alle tassen 

20% korting
kimberly's 

Fashion 
betaalbare mode in

de maten 36/56 !!!

like ons nu ook 
op                 Voor 

leuke actie's!!

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken, 
die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen

 aan onze gouden bruiloft.

Het was grandioos!
Hans en Mien van Herpen- Baak

Kinderen en kleinkinderen

Nu alleeN Nog maar mogelijk 
op woeNsdag, doNderdag eN vrijdag.

alleeN deze week Nog 
25% iNtroductie kortiNg

mariastraat 21-23, 5738 am mariahout
tel.: 0499-421448

www.depelgrim-mariahout.Nl

Alleen mogelijk 
op dinsdAg, woensdAg 

en donderdAg

Ties
John Mari

van Heeswijk

Geboren
19 mei 2013

Zoon van
Roy van Heeswijk

&
Dorenda van Liempd

Tartwijck 33
5491 EH Sint-Oedenrode

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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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

i.o. medisch pedicure

Neulstraat 37
5492 DC Sint-Oedenrode 

Mobiel: 06 305 605 72

Medisch pedicure

www.pedicuresintoedenrode.nl
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MEIMAAND
(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

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

i.o. medisch pedicure

Maand van de voet 2012

Wat is podotherapie?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wellicht is een bezoek aan de
Podotherapeut een oplossing.

Overleg met uw arts voor een verwijzing.

Gevestigd in Odendael

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

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

Feet Care
Uw pedicUre aan hUis
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 06-50958622

 info@feetcare.nu

 www.feetcare.nu

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

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

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

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

door de zomer loodsen.

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

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

kunt u bij mij terecht. 

Wat voor voeten u ook heeft, verzorg ze goed!

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

Tel: 0413-474331

I.O. medisch pedicure 
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Rian van Stiphout, 
Koeveringsedijk 11, 5491SB, Sint-Oedenrode
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Wat voor voeten u ook heeft,
verzorg ze goed!

MEIMAAND
   VOETENMAAND

Heuvel 24 | 5492 AD Sint-Oedenrode | 0413-472329

De grootste schoenencollectie
 voor brede & smalle voeten,
voor kleine & grote voeten

en voor uw voeten

Classic Walker, stretchmateriaal 
voor mensen met suiker/reuma

Deel van collectie met los voetbed; 
geschikt voor uw eigen steunzool

We voeren o.a. de merken: Durea,
Classic Walker, Footnotes, Hassia, 

Solidus, Waldläufer en Wolky

Alle tijd voor de klant
en een deskundig advies

(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

1. Als je veel rondloopt overdag 
is het geen slecht idee om je voe-
ten eens lekker in de lucht (of op 
een hoger niveau) te leggen. Het 
bevordert de bloedcirculatie. Wat 
daar ook uitstekend voor is, is een 
lekkere voetmassage.

2. Om droge voeten te voorkomen 
ben je best matig met zeep, bad-
schuim, douchegels en andere ont-
vettende middelen. Je doet er be-
ter aan om je voeten dagelijks met 
proper water te wassen. Vergeet 
ze zeker en vast ook niet goed af 
te drogen, vooral tussen je tenen, 
daar is het gevaar voor schimmels 
het grootst.

3. Wanneer men na het douchen 
een hydraterende crème gebruikt, 
vergeet dan de voeten ook niet! 
Tegenwoordig zijn er talloze mid-
delen op de markt die de voeten 
extra kunnen verzorgen. Ook zijn 
er crèmes tegen overmatige trans-
piratie en tegen droge voeten en 
kloofjes.  

De voetspecialisten uit 
Sint-Oedenrode op deze 
pagina kunnen u er meer 
over vertellen.

Voeten-verwentips:

Gratis naar het theater in Rooi
In het kader van goed personeels-
beleid zijn de personeelsleden van 
SKOSO tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie allemaal uitgenodigd voor 
de vierde grote theatershow van 
Theaterkoor Rooi met als titel 
“PerMissie”. SKOSO heeft, samen 
met Brabant Zorg, de voorstelling 
op donderdag 23 mei a.s. gereser-
veerd voor hun personeelsleden 

en vrijwilligers. Er is dan ook, bij 
beide instellingen, in groten getale 
gebruik gemaakt van dit aanbod.  
Diverse personeelsleden van SKO-
SO nemen zelf ook deel aan deze 
productie.  Wij kijken uit naar deze 
nieuwe musical, die in het teken 
staat van de vier elementen van 
het leven: Water, vuur, lucht en 
aarde.

“De lat ligt ontzettend hoog, het moet perfect zijn”

Het aftellen is nu echt begon-
nen. Vanavond gaat voor de eer-
ste keer het doek omhoog voor 
Theaterkoor Rooi. In sporthal 
‘de Streepen’ brengt het ensem-
ble ‘PerMissie’. Een knallende 
productie waar maanden keihard 
aan is gewerkt. De laatste weken 
is ‘de Streepen’ omgebouwd tot 
een luxueus theater. Tientallen 
vrijwilligers sjouwden zich een 
breuk onder de leiding van Mari 
van Nunen (licht en geluid), Bert 
Hoek (productieleider) en Henk 
Nooi (commissie logistiek). Het 
resultaat mag er wezen.

“Ik kan lezen en schrijven met 
Wilbert Derks. Hij bepaalt de re-
gels en ik zorg dat wij ons daar aan 
houden”, vertelt Mari van Nunen 
over de relatie met de beheerder 
van de sporthal. Die is essentieel 
om alles goed te laten verlopen. 
Door de goede samenwerking 
wist de ploeg veel tijd te winnen. 
Aan de ene kant van de zaal werd 
gesport, aan de andere kant het 
podium opgebouwd. Mari en zijn 
zoons, samen runnen zijn Nunen 

Licht en Geluid, zetten zich vrijwil-
lig in voor het project. “Daarom 
zijn we ook hoofdsponsor”, licht 
Mari toe. “Je moet eens weten 
wat dit normaal kost. Dat zou 
Theaterkoor Rooi nooit kunnen 
betalen. Maar wij doen het heel 
graag. Vanaf de eerste produc-

tie – Jesus Christ Superstar – ben 
ik erbij betrokken. Ik stop al mijn 
materiaal er in en nog meer. We 
willen straks goed voor de dag ko-
men. De lat ligt ontzettend hoog, 
het moet perfect zijn.”

180 Meter aluminium profielen, 
24 bewegende lampen, 150 spots, 
120 microfoons en een compleet 

theater geluidsset. Bert Hoek, pro-
ductieleider: “Samen met Mari 
hebben we van tevoren geana-
lyseerd wat we allemaal nodig 
hebben. Ook wat betreft man-
kracht. Ik heb complete schema’s 
gemaakt wie wat wanneer mag 
komen doen. Alleen al het opbou-
wen van de tribunes is een immens 
karwei. Behalve koorleden heb-
ben we gelukkig nog meer vrijwil-
ligers, zoals vrienden en bekenden 
die mee konden helpen. Werkelijk 
iedereen is ingezet.” Een andere 
taak van Bert is het beheren van 
alle budgetten. Iedere commissie 
heeft een budget gekregen om 
mee te werken. “Gelukkig klopt 
het allemaal aardig. We zullen niet 
voor onaangename verrassingen 

komen te staan.”

Bert is via zijn zingende dochters 
betrokken geraakt bij Theaterkoor 
Rooi. Hoofd commissie logistiek, 
Henk Nooi, begon als toneelmees-
ter bij Afrikaas en zong ook mee. 
Ook tijdens PerMissie zal hij op het 
podium verschijnen. Zal zijn hoofd 
dan leeg genoeg zijn? “Jazeker, ik 
weet zeker dat alles dan goed ver-
loopt, dus tijdens het zingen kan 
ik alles van me afzetten”, zegt hij 
zelfverzekerd. “Voor de show heb 
ik alles geregeld op het gebied van 
opbouw, parkeren en het indelen 
van vrijwilligers. Het is geweldig 
om mee te maken hoeveel men-
sen ons met van alles en nog wat 
helpen. Dat is heel erg bijzonder. 
Ook tijdens het afbreken staan er 
weer een hoop mensen klaar.”

Aan afbreken hoeft het gezel-
schap nog even niet te denken. 
De komende week is het knallen 
geblazen. Theaterkoor Rooi treedt 
maar liefst zes keer op. De man-
nen en vrouwen van het koor, 
maar ook van het orkest kijken 
er met ontzettend veel genoegen 
naar uit. Eindelijk kan het tot een 
climax komen…. 

mari van nunen en zijn zonen
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kiest het model en de kleur en na een aantal weken 

loopt u heerlijk, comfortabel rond op uw modieuze 
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Bel ons voor een afspraak en kijk eens voor 
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Maand van de voet 2012

Wat is podotherapie?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wellicht is een bezoek aan de
Podotherapeut een oplossing.

Overleg met uw arts voor een verwijzing.

Gevestigd in Odendael

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

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

Feet Care
Uw pedicUre aan hUis
Judith van Laarhoven  
Sint-Oedenrode

 06-50958622

 info@feetcare.nu

 www.feetcare.nu

Doen uw voeten pijn of zijn ze moe, dan zijn ze aan Feet Care toe

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

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

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

door de zomer loodsen.

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

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

kunt u bij mij terecht. 

Wat voor voeten u ook heeft, verzorg ze goed!

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

Tel: 0413-474331

I.O. medisch pedicure 

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

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

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

door de zomer loodsen.

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

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

kunt u bij mij terecht. 

Wat voor voeten u ook heeft, verzorg ze goed!

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

Tel: 0413-474331

I.O. medisch pedicure 

Wat voor voeten u ook heeft,
verzorg ze goed!

MEIMAAND
   VOETENMAAND

Heuvel 24 | 5492 AD Sint-Oedenrode | 0413-472329

De grootste schoenencollectie
 voor brede & smalle voeten,
voor kleine & grote voeten

en voor uw voeten

Classic Walker, stretchmateriaal 
voor mensen met suiker/reuma

Deel van collectie met los voetbed; 
geschikt voor uw eigen steunzool

We voeren o.a. de merken: Durea,
Classic Walker, Footnotes, Hassia, 

Solidus, Waldläufer en Wolky

Alle tijd voor de klant
en een deskundig advies

(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

1. Als je veel rondloopt overdag 
is het geen slecht idee om je voe-
ten eens lekker in de lucht (of op 
een hoger niveau) te leggen. Het 
bevordert de bloedcirculatie. Wat 
daar ook uitstekend voor is, is een 
lekkere voetmassage.

2. Om droge voeten te voorkomen 
ben je best matig met zeep, bad-
schuim, douchegels en andere ont-
vettende middelen. Je doet er be-
ter aan om je voeten dagelijks met 
proper water te wassen. Vergeet 
ze zeker en vast ook niet goed af 
te drogen, vooral tussen je tenen, 
daar is het gevaar voor schimmels 
het grootst.

3. Wanneer men na het douchen 
een hydraterende crème gebruikt, 
vergeet dan de voeten ook niet! 
Tegenwoordig zijn er talloze mid-
delen op de markt die de voeten 
extra kunnen verzorgen. Ook zijn 
er crèmes tegen overmatige trans-
piratie en tegen droge voeten en 
kloofjes.  

De voetspecialisten uit 
Sint-Oedenrode op deze 
pagina kunnen u er meer 
over vertellen.

Voeten-verwentips:
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‘t is unne mietzak
Het is een ellendeling
bron: Brabantse spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

  26 mei 2013
Nationale Kinderboerderijendag!

Ja fijn dat
scheren.... maar kan

dat voortaan als het ook
wat warmer is aub...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Tonnie Toelen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Netty v.d. Heijden

Pastoor Smitsstraat 30
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

De weg

alles verklaren is soms
een vruchteloos verpozen
in het ongekende 
immense heelal

ik ontkom dan niet
aan het erkennen
dat ik me doorgaans
gedragen voel;
deze weg niet zelf
heb gekozen

vaak hoef ik ook
niet meer te zeggen

wat ik eigenlijk bedoel

om me heen immers
herhaalt zich alles in wezen
weliswaar regelmatig in een 
andere  kleur getint 
en met wisselend gevoel

eens hoop ik te kunnen zeggen:
ik heb niet alle seizoenen 
volledig begrepen
maar uiteindelijk wel
door verworven overgave 
in verwondering bemind
 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Waarom zit er een slot op een deur 
van een benzinestation dat 24 uur open is? 

Cafe-Zaal Kleijngeld, Pastoor ClerCxstraat 53-55 Zijtaart

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:  
CONTENT AUTOGROEP

 A V.D. BIGGELAAR, VALSTRAAT 5
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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,  

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

Biermerken woordzoeker

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

Zoek de volgende bieren:
amstel, brand, bavaria, dommelsch, elegant, grolsch, gulpener, 

heineken, leeuw, lindeboom, koninck, primus, maes, palm, roman, 
strubbe, lindemans, louwaege, interbrew, duvel, dupont, 
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Tarascon
De burcht uit de rotsen gegroeid, de waterdraak
gestenigd, de Heilige Martha verdampt.
Geen ijzige mistral maar zwijgend Rhônewater.

Over blauwgrijze leisteen naar boven.
In een verstilde nis een uitgebroed nest
met de verstijfde resten van
wat een duif had moeten worden.

Een soort omgekeerde geboorte van leven
zonder opvlucht uit het kraambed
de dood in gewiegd.

Langs de trappen � adderen woorden als
“Hebban olla uogala nestas hagunnan”.

Bij ruim dertig graden is het koud op
deze plek, voelbaar de doodsadem van
de tirascurus in de � auwe zomerwind.

Of is het de belichaming van onze eigen
angst, de altijd dreigende Tarasque
aan de deur van ons eigen castellum?

    Kees Hermis

Uit: Stui� icht, 2003

Alle ruimte om jong te blijven.
De nieuwe Kia Carens.

Kia Carens First Edition
1.6 GDi 

Leverbaar vanaf

 24.995,-

B | netto bijtelling v.a.  210,- /mnd*

Er is al een Kia Carens vanaf  23.995,-

Kia Carens First Edition voorzien van o.a.
•  Full map touchscreen navigatiesysteem met 
 achteruitrijcamera en bluetooth met voice control
• 7 zitplaatsen
• Dual Zone Climate Control
•  Elektrisch bedienbare ramen vrrr en achter
• Cruise Control
• Flex Steering
•  Lederen stuurwiel en pookknop
• Regensensor
• Elektronisch Stabiliteits Programma
• 6 airbags
• 7 jaar garantie
• 7 jaar Kia wegenhulp
• 7 jaar APK

Gem. verbruik: 4,7 – 7,9 l/100 km, 21,3 – 12,6 km/l. CO2-uitstoot: 124 – 184 g/km. 
Actievoorwaarden: Alle genoemde vanaf verkoopprijzen zijn inclusief BTW/BPM. Exclusief kosten rijklaarmaken, afleverpakket, brandstof, leges, recyclingbijdrage, metallic lak en lakbescherming. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden. 
Informeer voor de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. *Alle genoemde bijtellingspercentages, zijn afhankelijk van datum van registratie. Alle genoemde bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd op de uitvoering met het laagste 
bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 42% inkomstenbelasting. Voor een compleet overzicht met de bijtellingspercentages per model en welke modellen vrijgesteld zijn van wegenbelasting zie kia.com. 

CONTENT AUTOGROEP

PIETERSBERGWEG 3, 5628 BS EINDHOVEN, 
TEL.: 040 - 21 57 010, WWW.KIA-EINDHOVEN.NL

Het Arabische volbloedpaard: 
Strijdmakker en statussymbool
Het Arabian Horse Weekend is aanstaande en 
wordt op 15 en 16 juni 2013 gehouden bij 
manege de Pijnhorst te Sint-Oedenrode. Wat 
is nu die Arabische Volbloed? Wij nemen 
u even mee terug in de geschiedenis om u 
daarvan op de hoogte te brengen.

Met een historie die terug gaat tot ver voor 
de Christelijke jaartelling is het Arabisch Vol-
bloed Paard het oudste gedomesticeerde 
paardenras dat we kennen.  Als strijd-
makker en statussymbool heeft dit 
paard door de eeuwen heen een 
belangrijke rol gespeeld in het le-
ven en overleven van de bedoeïe-
nen in de oosterse landen. Harde 
en moeilijke omstandigheden die 
het leven in de woestijn met zich 
meebrengt hebben de Arabische 
Volbloeds tot harde en sobere 
paarden gevormd:  “drinkers van 
de wind “ zoals ze door  Moham-
med getypeerd werden. Historisch 
gezien speelde het paard in de bedoeïe-
nencultuur een rol van cruciale betekenis 
bij oorlogvoering en op rooftochten.
Hardheid, snelheid en moed waren 
bepalend voor het overleven van de  
“tribe.“ Er werd dan ook in onze 
ogen , een meedogenloze fokselectie 
toegepast. Sterke lijnenteelt, die de besloten-
heid van een tribe met zich meebrengt, versterkt de 
erfelijke factoren. De goede, maar ook de slechte. De 
zwakkere paarden vielen af omdat ze zich in het ge-
vraagde werk niet konden handhaven.
Deze natuurlijke vorm van selectie leidde tot een fok-
kerijcultuur, waarmee een unieke paardenstapel werd 
opgebouwd: hard, snel, moedig, wendbaar, sober en 
sterk op de mens georiënteerd.

Is het een wonder dat dit bijzondere paardenras al 
vroeg tot de verbeelding sprak? Door de eeuwen 
heen zijn er dan ook Arabische Volbloeds als strijdbuit 
meegenomen naar alle windstreken over de hele we-
reld. Ook werden ze later systematisch geëxporteerd 
naar alle windstreken. De eerste Volbloeds werden 
in 1924 vanuit Engeland geïmporteerd in Nederland. 

We kennen in Nederland overtuigde fokkers van bij-
voorbeeld puur Egyptische, Russische of Poolse 
Arabieren, maar ook mensen die hun keuze voor-
namelijk laten bepalen door specifieke gebruik-
seigenschappen en niet uitsluitend door bloed-

lijnen.

Een vermaard fokker was de in St-Oeden-
rode bekende professor, doctor Wim 

Moonen, geboren in 1919 en overle-
den in 1997, die met onder andere 
zijn beroemde dekhengst Haran,  
voor vele nakomelingen heeft ge-
zorgd. Niet alleen bij de Volbloeds 
maar ook in de paarden- en po-
nysport.
De hengst stond bij manege de 
Leijer en werd gereden door Joke 
Moonen. De stal van Wim Moo-
nen genoot internationale bekend-
heid. De Volbloed is van nature een 

showpaard, dansend met de staart op 
de rug, wijd opengesperde neusgaten, 

glanzende, diepzwarte ogen. De Ara-
bische Volbloed is een gevoelig en snel 
lerend paard en daardoor zeer geschikt 
voor de dressuursport. Verder zie je 
steeds meer het gebruik in de Western-
sport, de  Endurance sport, vanwege 
het uithoudingsvermogen en mede 
door  zijn ‘will too please’.

Gezien het feit dat het Arabisch Volbloed paard door 
de eeuwen heen gefokt is op snelheid en hardheid, is 
het niet verbazingwekkend, dat veel paarden in aan-
leg geschikt zijn voor de rensport. Er zijn succesvolle 
renlijnen in de fokkerij en in Nederland worden vele 
wedstrijden georganiseerd op Duindigt. Zijn gouden 
karakter, handzame formaat, werklust en aantrekke-
lijke verschijning zorgt er voor dat de Volbloed steeds 
meer als  gezins- en recreatiepaard wordt gebruikt.

Op 15 en 16 juni kunt u nog veel meer te weten ko-
men van dit paardenras bij de manege, want ieder 
eigenaar is bijzonder trots en bereid u daar in te laten 
delen. Op verzoek van DeMooiRooiRedactie is dit ar-
tikel geschreven door Pieter Stoop.

Voor het compleet reiningen van uw auto
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

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

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

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

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

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

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Tijd vOOr uw Tuin!
Culterra koemest, mosbestrijder, 

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

zwembadzout, chloor.

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

Restant RolgoRdijnen 
en jaloezieën

40% koRting
Weg = Pech!!

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

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

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

Tempur matrassen, hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Dierbare herinneringen – wij zetten uw 
oude films over op dvd.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming. www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden
voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: 
ma: 18:00 tot 20:00
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00
En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Epson kleurenscanner, 
in nieuwstaat. € 20,-
Tel 0413-479322
--------------------------------------

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 
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden: sleutel aan zwarte sleutel-
hanger.
Koninginnelaan voor doorgang woon-
erf, paadje naar bushalte
0413-475589
--------------------------------------

Wie herkent één van deze mensen op de foto? Daar zijn we zeer be-
nieuwd naar. We zouden het waarderen als u reageert wanneer u het 
weet. Alvast bedankt. U kunt bellen naar 0413-479322, mailen naar 
redactie@demooirooikrant.nl of gewoon binnenlopen bij ons kantoor 
aan de Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 20:
De foto is genomen net na de oorlog. De 
man rechts is Jan Markgraaff, de vrouw in 
het midden is Mien Markgraaff. Het meisje 
achterop de fiets is Ria de Laat - Markgraaff. 
Links staan Annie en Cor Rijn. Zij waren on-
derduikers in de oorlog. Cor was kunstschil-
der. Later zijn zij naar Amerika vertrokken.  
De foto is in de Pastoor Smitsstraat gemaakt.

Ria de laat
Schijndel

Historische beelden

Marktplein

Gezocht

Gezocht: met spoed stalhulp 5x/week, 
‘s ochtends of ‘s middags 2 uur/dag, 
stallen/paddock + voeren + in/uit wei, 
ervaring volbl. paard +hengst vereist. 
€ 300/mnd, locatie Rooi/Mariahout/
Son info: 0413-206004/06-41186077
--------------------------------------

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.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889
r.brand12@chello.nl
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex 
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode. 
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Druk? Last van stress? 
Of lekker relaxen?
Probeer een ontspanningsmassage.
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259
--------------------------------------
Aangeboden een betrouwbare hulp in 
de huishouding met werkervaring. 
Werktijden en vergoeding in overleg. 
Neem contact op 06 –29511924.
--------------------------------------
RISERO 
Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295 www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Diversen

26 mei vlooienmarkt Speeltuin 
Philipsdorp A.v.Leeuwenhoeklaan
Eindhoven. 9-16 uur.
100 kramen gratis entree.
06-20299824.
--------------------------------------
De Plekkers houden 9 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving?” 
www.campusfioretti.nl”
--------------------------------------

Feestelijke Kinderboerderijendag 
in park Kienehoef
Onze Rooise Kinderboerderij is al 
vele jaren aangesloten bij Stichting 
KinderBoerderijen Nederland. De 
organisatie behartigt de belangen 
van kinderboerderijen in de breed-
ste zin van het woord, zij organi-
seert bijeenkomsten, workshops, 
lezingen en verricht onderzoek 
op alle relevante terreinen. Vooral 
rond de begeleiding van dieren 
hebben zij veel expertise in huis! 
De lokale kinderboerderijen in Ne-
derland doen er hun voordeel mee.

Om die onderlinge verbondenheid 
te accentueren organiseert men 
ieder jaar een nationale kinder-
boerderijendag, een dag waarop 
kinderboerderijen zich uitgebrei-
der kunnen en willen presenteren! 
Kinderboerderij Kienehoeve laat 
zich zondag 26 mei a.s. van haar 
beste kant zien!

Er is die middag van alles te zien 
en te beleven bij de kinderboer-
derij! Kinderen kunnen zich laten 
schminken, een mevrouw laat zien 
hoe je met een spinnewiel draden 
kunt spinnen, enkele imkers laten 
kinderen zelf uit was een kaars 
maken en een mandenmaker laat 
zijn manier van werken zien, de 
schaapscheerder is er natuurlijk 
ook weer bij. Last (but not least) 
komt er een meneer met 2 grote 
uilen waarmee de kinderen op 
de foto kunnen! Vergeet dus niet 
uw fotocamera mee te nemen! 
Kortom een leuk en leerzaam mid-
dagprogramma! Natuurlijk bent u 
van harte welkom met uw kinde-
ren en/of kleinkinderen. De vrij-
willigers van de boerderij zullen u 
graag verwelkomen. Noteer zon-
dagmiddag 26 mei van 13.30 tot 
en met 17.00 uur in uw agenda!

Jkr Marcus v Gerwenlaan 5 te Sint-Oedenrode
Fors uitgebouwd vrijstaand woonhuis met een extra slaapkamer 

en badkamer op de begane grond, 4 slaapkamers op de 1e verdieping 
en een zeer grote garage van 20 meter, met legio mogelijkheden. 

Ingang garage aan de Laan van Mariëndael en via de tuin toegankelijk.
Deze ideale gezinswoning is gelegen op toplocatie 

in het centrum van Sint-Oedenrode.TE
 K
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Bouwjaar
Inhoud
Perceelopp.
Aanvaarding

Voor informatie: 06-33975183 of 0413-470093

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

: 1961
: ca. 437 m3
: 392 m2
: in overleg
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Verkeersexamen goed verlopen, wel meer gezakt

Ter voorbereiding op hun dage-
lijkse fietsgang naar de middel-
bare school volgend schooljaar, 
hebben de kinderen van de ba-
sisscholen in Sint-Oedenrode af-
gelopen woensdag deelgenomen 
aan het jaarlijkse fiets verkeers-
examen. 

Na het behalen van het theoreti-
sche examen in april en voorzien 
van een goedgekeurde fiets verza-
melden ruim 230 kinderen zich op 
de speelplaats van basisschool Eer-
schot, de start van de route. Som-
migen waren een tikje nerveus en 
bijna allemaal hadden ze de route 

al een keer gereden ter voorberei-
ding.

Langs de route werden de kinderen 
nauwlettend in de gaten gehouden 
door 40 enthousiaste ouders die 
de controle posten bezetten. Ook 
wijkagent Frans van Rozendaal 
hield een oogje in het zeil. Hij gaf 
aan veel goed verkeersgedrag te 
hebben gezien.

Helaas moest de Werkgroep Ver-
keer, die bestaat uit vertegenwoor-
digers van de verschillende scholen 
en de organisatie in handen heeft, 
constateren dat er dit jaar meer 

kinderen gezakt zijn. (87% is ge-
slaagd) Veel meer dan in andere 
jaren. Belangrijkste redenen zijn 
het fietsen over het zebrapad of 
voetpad en het niet volgen van de 
route. Voor die kinderen bestaat er 
de komende weken de mogelijk-
heid om herexamen te doen.

Ondanks de druppels en de kou is 
het examen zonder bijzonderhe-
den afgesloten. Zowel de bezem-
wagen als de EHBO konden op 
hun post blijven en iedereen kon 
terugkijken op een geslaagde dag. 
We hopen dat dit binnenkort ook 
geldt voor de kinderen die nu nog 
niet zijn geslaagd.

Uitreiking
Wethouder Dekkers voelde zich 
vereerd dat hij heel veel kinderen 
in het zonnetje mocht zetten die 
het diploma wel binnenhaalden. 
In een overvolle raadszaal van het 
gemeentehuis van Sint-Oedenrode 
namen ze het felbegeerde papier-
tje in ontvangst.

Op 11 april hebben 235 kinderen 
het theoretische deel van het exa-
men afgelegd. Op woensdag 15 
mei vond de praktische verkeers-
proef plaats. De leerlingen fietsten 
8,8 kilometer en passeerden daar-
bij diverse controleposten. 

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

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl

06 514 114 77               www.keadin.nl

Woodsideband treedt op in centrum Sint-Oedenrode
Laten we hopen dat het weer 
wat beter wordt, want alleen dan 
treedt de Woodsideband aanko-
mende vrijdag op in het centrum 
van Sint-Oedenrode.

Dit in het kader van de Zome-
revenementen die ieder jaar weer 
gehouden worden in Rooi. An-
dere jaren trad iedere week één 
of meerdere bands op in het dorp. 
Dit jaar zal het wat minder fre-
quent zijn, aangezien het budget 
van de organisatie drastisch kleiner 
is geworden door bezuinigingen 
van  de gemeente. Bovendien is er 
voor gekozen om niet alleen maar 
blaaskapellen aan bod te laten ko-
men, maar ook andere artiesten 
zoals goochelaars, zangers, dans-
groepen of muziekgezelschappen. 

Maar eerst is het dus tijd voor de 
Woodsideband. Aankomende vrij-

dag treedt het gezelschap op van 
18.30 tot 20.30 uur. 

Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones  0413-769027
www.comfortzones.nl
Stapperz & Kiddooz

 
Hertog Hendrikstraat 12

 
0413-472768

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

  Cigo

 

Heuvel 32

 

0413-479291
www.cigo.nl

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

  Forum 

 

Liempdseweg 3 

 

0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

  Het Roois Kaashuis 
 

Kerkplein 1a 
 

0413-478791

Caprice 

 

Markt 20a 

 

0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory 

 

Borchgrave 39 

 

0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck 

  

0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs 

 

Heuvel 44 

 

0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

  

  

‘t Paperas 

 

Markt 25 

 

0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer

  

Borchmolendijk 20a 

 

0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp

 

Eerschotsestraat 74 

 

0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja 

 

Eerschotsestraat 52a 

 

0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido 

 

Eerschotsestraat 44 

 

0413-490333
www.formido.nl

Amigos 

 

Heuvel 22 

 

0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman 

 

Kerkplein 1 

 

0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld 

 

Borchmolendijk 9 

 

0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal 

 

Heuvel 40 

 

0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12 

 

0413-472280
Apotheken 

 

Hertog Hendrikstraat 5a 

 

0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari 

 

Heuvel 15a 

 

0413-330838

C.J. Brekelmans 

 

Boskantseweg 59 

 

0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

  

  

Voor gevonden en verloren Rooi2000-spaarkaarten 
kunt u terecht bij Comfort Zones, Ko�eren 4. 

maandag en dinsdag gesloten. 
Woensdag en donderdag: 10.00 tot 18.00

vrijdag: 10.00 tot 20.00
zaterdag: 10.00 tot 17.00 

www.stapperz.nl
www.kiddoozkinderkleding.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl
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Fietsclub PVGE fietst door 
Bossche Broek bij Den Bosch

Mooi op  leeftijd
Op woensdag 29 mei wordt ten 
zuiden van Den Bosch gefietst 
in het landelijk gelegen Bossche 
Broek. Het wordt een dagtocht 
van slechts 33 km, waarbij eerst 
met de auto naar het startpunt van 
de fietstocht wordt gereden in Ge-
monde. 

Via St. Michielsgestel fietst men 
langs kasteel Nieuw Herlaer naar 
Den Bosch, waar de lunchpauze 

wordt gehouden op de Parade.  Er 
wordt ook tijd ingeruimd om de St. 
Jan te bezoeken. ’s Middags wordt 
via Vught en Esch terug naar Ge-
monde gefietst en ca 16.00 uur is 
men weer terug in Son en Breugel. 
Ook nieuwe leden zijn op deze 
fietstocht van harte welkom.  Ver-
der inlichtingen bij fietsclubcoördi-
nator: Herman Hendriks, 
tel.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

PVGE reis- en cultuurclub bezoekt 
Zutphen op 30 mei
Op donderdag 30 mei reist de 
reis- en cultuurclub van de PVGE 
Son en Breugel e.o. naar de Han-
zestad Zutphen, een stad met vele 
monumenten. 

Er wordt gereisd met de eerste 
intercity, die na 9.00 uur vertrekt 
vanaf station Eindhoven. Zorg dat 
u op tijd de bus neemt naar het 
station om deze trein te halen. 
Aangekomen in Zutphen wordt  in 
het centrum gezamenlijk koffie ge-
dronken, waarna met stadsgidsen 

een uitgebreide wandeling wordt 
gemaakt. Uiteraard mag de St. 
Walburgskerk en de Drogenapsto-
ren niet ontbreken bij ons bezoek.
Vergeet vooral de museumjaar-
kaart niet, als men deze bezit. 
Zoals op alle excursies van de 
PVGE Reis- en cultuurclub, wordt 
gereisd per OV.
Ook nieuwe leden zijn van har-
te welkom. Verdere inlichtingen 
bij coördinator: Gerard van de 
Ven, tel.: 0499-840972, e-mail: 
g.vandeven6@upcmail.nl

PVGE schildersclub houdt open 
dagen op 25 en 26 mei
Op  zaterdag 25 mei en zondag 
26 mei houdt de PVGE schilders-
club open atelierdagen op de lo-
catie Vresselseweg 44 van 13.00 
uur tot 16.30 uur. Hierbij kan men 
werken bezichtigen van Gerard 
van de Ven, die deze club coördi-
neert en de cursisten begeleidt bij 
het schilderen. 

Gerard van de Ven heeft recent 
ook in het Kruysenhuis en de Vier 
Kwartieren in Oirschot geëxpo-
seerd.   Op 25 en 26 mei kan men 
zich ook oriënteren op het volgen 
van workshops, die de komende 
tijd, zowel voor de beginners als 
gevorderden gehouden worden.  
Men wordt intensief begeleid in 
het leren van schilderen van o.a. 
portretten, landschappen en on-
derwerpen, die men zelf inbrengt.   
Gerard van de Ven zal, als gediplo-
meerde van de kunstacademie, de 

cursisten in deze workshops bege-
leiden.  

Verdere inlichtingen bij de coördi-
nator van de PVGE schildersclub: 
Gerard van de Ven, 
tel.: 06-45 808 402 of  e-mail: 
gerard.vandeven@gmail.nl

Voor Boskant slaan ze de vleugels uit
Er is voor de Boskantse senioren 
weer een prachtige dag in het 
verschiet. Op woensdag 12 juni: 
de Zomerreis naar de Alblasser-
waard.

Begrensd door rivieren de Lek, de 
Merwede, de Noord, de Oude Ze-
derik het Merwedekanaal en de 
Linge. De geschiedenis van deze 
streek begint in de IJstijd. De ont-
ginning van de Alblasserwaard  
werd zeer waarschijnlijk voltooid in 
het vierde kwart van de 13e eeuw. 
Nu is het qua landschap een schit-
terende streek waar dijken, don-

ken en prachtige boerderijen het 
landschap sieren.

Vanaf het Ritaplein gaan we naar 
het unieke  restaurant  Etenstijd 
voor de koffie met gebak.  We ver-
volgen dan de route en rijden naar 
Ameide voor de koffietafel. Na 
deze lunch is er een prachtige de-
monstratie met tamme uilen zoals 
de Europese Oehoe, de Afrikaanse 
Oehoe maar ook de Kerkuil en de 
Sneeuwuil. Deze demonstratie ge-
beurt binnen, u zult versteld staan 
van wat u allemaal te zien en te 
horen krijgt. Er is ook gelegenheid 

om u te laten fotograferen  met 
een van de uilen.

Na deze leerzame excursie volgt 
onder leiding van een gids een 
schitterende tocht langs  verschil-
lende bezienswaardigheden. Deze 
mooie dag wordt afgesloten met 
een heerlijk diner. Vertrek 8.30 uur 
vanaf het Ritaplein. Thuiskomst 
20.00 uur. Voor geïnteresseerden 
aanmelden bij Annemarie Rovers  
Tel 475538. Of  bij de Wijk coör-
dinatoren.

bestuur k.b.o. boskant

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

06-22149600

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

Werken als vrijwilliger binnen Odendael

Binnen BrabantZorg zijn wij op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die het leuk vinden om wat te be-
tekenen voor de hulpbehoevende 
medemens op de woongroepen met 
als ziektebeeld dementie. Denk aan 
hulp bieden tijdens eetmomenten, 
maar ook aan een spelletje of een 
dagje uit. We hebben een enthou-
siaste vrijwilligster gevraagd een 
stukje te schrijven en we willen dit 
graag met jullie delen.

Hoi, Mijn naam is Johanita. Sinds 
eind vorig jaar ben ik werkzaam als 
vrijwilligster op Odendael. Al een 
poosje had ik in gedachte om hier 

vrijwilligerswerk te gaan doen. Dit 
idee is ontstaan toen mijn schoonva-
der op de pg afdeling woonde. Het 
leek me zinvol om hier een handje 
te helpen. 
Op eigen initiatief ben ik gaan vra-
gen of er vrijwilligers gewenst wa-
ren op de afdelingen. Ik ben toen 
in gesprek gegaan met Willeke van 
Weert, vrijwilligerscoördinator. Vrij 
snel kon ik aan de slag.

In het begin vond ik het wel moei-
lijk, maar ik ben goed opgevangen 
door de medewerkers en heb zo de 
bewoners beter leren kennen. Ik ben 
gaan inzien wat en hoe ik iets kan 

betekenen voor een bewoner. Denk 
aan het hulp bieden tijdens het eten, 
een spelletje doen, of alleen maar 
een arm om iemand heen slaan. Je 
krijgt er veel voor terug, zoals een 
brede lach op hun gezicht. Alleen 
al door dat te zien, voel je je goed. 
Wekelijks ben ik drie uurtjes actief 
als vrijwilliger en dat is goed te com-
bineren met mijn thuissituatie.

Wilt u ook graag wat betekenen 
voor de medemens, dan zijn wij naar 
u op zoek. Twijfel niet en neem vrij-
blijvend contact op met Willeke van 
Weert via telefoonnummer 
(0413) 47 49 11.
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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

   ALLE ACTIES ZIJN GELDIG TOT 15 JUNI A.S.

Mooi Rooi 2013 Stihl  wk 21 en 22.indd   1 5/13/2013   1:00:20 PM

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,-

markt 15     5492 AA sint-Oedenrode     tel:0413-473979

tapperij en eeterij d  n dommel 

Presenteert:

Zondag 26 mei 
Live muziek van de band:

Aanvang 19.00 uur

Schipper en bemanning

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode

tel. 0413-820359

Onze keuken is dagelijks (behalve op maandag) 
geopend van 16.00 tot 21.00 uur

Deze maand o.a. verschillende aspergespecialiteiten  
met asperges van Annie van Hoof

Onze keukenbrigade werkt voornamelijk 
met (h)eerlijke lokale en regionale producten.

Na het eten gezellig naborrelen, 'n potje biljarten 
't kan allemaal in de Ossekop.

Zaterdag  25 mei  

als de keuken sluit om 21.00 uur:

Entertainer: Rob
Live on stage in de Ossekop

“Ouderwets Gastvrij”

dag van het kasteel

Historie Kasteel Henkenshage blijft levend

Tweede Pinksterdag was de dag van 
het Kasteel. Op ruim 50 locaties 
werden de poorten van kastelen, 
historische buitenplaatsen en kas-
teeltuinen geopend. Ook op Kasteel 
Henkenshage was het de hele dag 
een komen en gaan van geïnteres-
seerden. 

“In vroeger tijden was Henkenshage 
slechts één van de acht kastelen. 
Nu zijn daarvan nog slechts twee in 
Rooi aanwezig: Het kasteel Raad-
huis Dommelrode, oftewel het hui-
dige gemeentehuis, en kasteel Hen-
kenshage”, vertelde Wim van Rooij. 
Na zijn inleidende verhaal gaf hij het 
woord door aan één van de drie aan-
wezige gidsen. Zo begon ieder half 
uur de volgende rondleiding. Deze 
gesmeerde organisatie bleek geen 
overbodige luxe, want de mensen 
bleven binnen druppelen.

“Rond 1350 was Henkenshage geen 
kasteel, maar een herenhuis met één 
verdieping. Toch was het bijzonder 
omdat het een huis van echt steen 

was.  Hier woonden de 
rijke geestelijken en op een 
gegeven moment zelfs de 
schout van Peelland. In 
1850 zocht Baron de Gi-
rard een kasteel voor zijn 
zoon Pieter Jacob omdat 
deze ging trouwen. Pas 
toen kwam de tweede ver-
dieping erop en werden de 
torens gebouwd. Zo ontstond een 
romantisch middeleeuws kasteel”, 
aldus Aad van Veenendaal. De gids 
wist het treffend en met humor te 
vertellen. “Ook in vroeger tijden 
werden armen rijk door van de an-
der te stelen. De rijke adellijke fami-
lie De Girard de Mielet van 
Coehoorn werd echter arm en ver-
kocht het geheel aan een koopman 
uit Den Bosch. Diens nazaten ver-
kochten het later vervolgens aan de 
gemeente.” 
Sinds 1940 is Henkenshage in han-
den van de gemeente. Ook sinds-
dien ging de geschiedenis blijkbaar 
niet altijd zonder slag of stoot verder. 
Eén van de nazaten van de familie 

de Girard de Mielet de Coehoorn, 
heeft zelfs het kasteel van de onder-
gang gered. Ook dat leerde het pu-
bliek afgelopen maandag in kasteel 
Henkenshage. Ondertussen werd de 
stamboom in de hal bekeken en de 
huidige trouwzaal met veel portret-
ten van vroegere bewoners. Daarna 
ging de rondleiding door naar bo-
ven. Uitgebreid bekeek het publiek 
de dinerzaal met het uitzicht over de 
kasteeltuin. Snuisterijen zoals dien-
bladen en borden met het familie-
wapen en nog veel bijzondere reli-
kwieën zoals bijvoorbeeld de groene 
medaille van Jean Philip voor moed, 

beleid en trouw bevonden zich daar. 
Nog weer een verdieping hoger ver-
gaapte men zich aan de luxe bruids-
suite met badkamer in één van de 
torens en een aparte ontbijtkamer. 

Momenteel wordt Henkenshage 
nog steeds goed gebruikt. In de zo-
mermaanden wordt bijna dagelijks 
in het kasteel getrouwd en vinden 
er diverse feesten en bijeenkomsten 
plaats. Niet alleen Tweede Pinkster-
dag kon het publiek hiervan genie-
ten. Tijdens de zomermaanden kun-
nen wandelaars iedere zondag bij 
Henkenshage binnenlopen. Zo blijft 
de historie van kasteel Henkenshage 
levend.
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APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Rooi is….samen voor een sterker centrum
En dat begint bij jezelf. Dat is de 
opvatting van Centrummanage-
ment Sint-Oedenrode. Daarom 
houdt het initiatief op woens-
dagavond 29 mei een speciale 
bijeenkomst voor alle centrumon-
dernemers van Rooi. Tijdens deze 
avond zal Rob Weiss spreken. Hij 
is Hoofd Bedrijfschap Detailhan-
del (o.a. bekend van Het Nieuwe 
Winkelen).

Dat het vijf voor twaalf is, is al lan-
ger bekend. Landelijk gezien lopen 
de winkelcijfers flink terug; straten 
zijn op koopavonden uitgestorven 

en panden komen leeg te staan. 
Maar hoe kun je samen de hand-
schoen oppakken om er nog iets 
van te maken? Op dezelfde tijden 
de winkels open? Bijzondere ge-
zamenlijke acties bedenken? Rob 
Weiss is de ideale sparringpartner 
die zeer zeker de vinger op de zere 
plek durft te leggen. Hij wil samen 
met actieve ondernemers praten 
over hoe het beter kan. Over hoe 
het samen beter kan. 

De winkeliers en andere onder-
nemers in het centrum hebben 
inmiddels een uitnodiging ontvan-

gen om bij de bijzondere en inte-
ressante avond aanwezig te zijn. 
Het is zeker een nieuwe aanzet tot 
een beter en sterker centrum. Dus 
bent u uitgenodigd? Ga dan ze-
ker naar de Gouden Leeuw, vanaf 
20.00 uur.   

Rob weiss

Winnaars Bon-vur-Ton actie

Op 11 mei jongstleden vond de 
gehele dag de Bon-vur-Ton actie 
plaats in het centrum van Sint-
Oedenrode. Dit in het kader van 
de Lentekoopavond die in het 
dorp plaatsvond. Helaas viel het 
weer wederom tegen, maar geluk-
kig beurden de drie uitstekende 
dixiebandjes het publiek en de 
winkeliers een beetje op. De ton, 
die op de kiosk stond, was aardig 

gevuld met bonnetjes. De volgen-
de mensen wonnen een prijs:

Desley Mansvelders, 5612 KX 
- Waardebon twv 75 euro van da-
meskleding La Vie
L. Sebregts, 5491 BS -  
Wijnpakket twv 75 euro van 
De Ossekop
Leny Schepers, 5408 PN -  
Waardebon twv 50 euro van 
Villerooi
Silvie Pennings, 5492 NW -  
Waardebon twv 50 euro van 
Kimberly’s Fashion
Hendriks, 5491 GN -  
Printer van Winkelreus

De winnaars worden allemaal tele-
fonisch op de hoogte gebracht en 
krijgen dan meteen instructies over 
wanneer ze de prijzen op kunnen 
halen. In ieder geval van harte 
gefeliciteerd namens Centrum-
management Sint-Oedenrode en 
alle aangesloten ondernemers. Kijk 
eens op de website www.rooi-is.nl

LAATSTE NIEUWS !
De nieuwe schoolagenda´s 2013/2014 zijn binnen!

... even naar Primera

 

LAATSTE NIEUWS

De nieuwe schoolagenda´s zijn 
binnen.

Sint Oedenrode
Borchgrave 41
Tel. 0413 477049

... even naar Primera

 

LAATSTE NIEUWS

De nieuwe schoolagenda´s zijn 
binnen.

Sint Oedenrode
Borchgrave 41
Tel. 0413 477049

“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.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Evenementen

Agenda

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 

Laatste gelegenheid om deel te nemen aan het 
woonwensenonderzoek
Rooienaren kunnen nog tot en met 
zondag 26 mei aanstaande hun woon-
wensen kenbaar maken: wat vindt 
u belangrijk aan een woning en aan 
uw woonomgeving? De gemeente en 
Wovesto houden een gezamenlijk woon-
wensenonderzoek. Onafhankelijk ad-
viesbureau Companen uit Arnhem voert 
het onderzoek uit. 

Alle huishoudens en ook (via een steek-
proef) de starters zijn enkele weken 
geleden schriftelijk uitgenodigd om de 
enquête in te vullen. Dit kan via een in-
logcode op internet. Inwoners die geen 

internet hebben kunnen de vragenlijst 
aanvragen door te bellen naar de ge-
meente via (0413) 481 911. 

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 huidi-
ge en toekomstige bewoners. In oktober 
2013 zullen de raads- en commissieleden 
zich over de uitkomsten van het onder-
zoek buigen. De besluitvorming door de 
gemeenteraad wordt verwerkt via de ac-
tualisatie van de Woonvisie in 2014.

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 30 mei a.s. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Op de 
voorlopige agenda voor deze openbare 
vergadering komen de volgende onder-
werpen voor:

•  vaststelling 1e bestuursrapportage 
2013

•  onderzoeksrapport rekenkamercom-
missie ‘Versterk de grip op openeinde-
regelingen’

•  wijziging gemeenschappelijke regeling 
Veiligheidsregio Brabant Noordoost

•  vaststelling jaarrekening 2012

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481257) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen:

Per 01-05-2013 is, op eigen verzoek, de 
registratie van Kinderdagverblijf Peu-
teropvang Nijntje, Jasmijnstraat 11a te 

Sint-Oedenrode beëindigd i.vm. over-
name door nieuwe ‘houder’ . 

Huisvuil aanbieden kan goedkoper

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

Wat blijkt:
Bijna één derde van het afval uit de 
grijze container bestaat uit etensresten.
Wist u dat:
•  etensresten in de GFT (groene) container 

horen
• GFT afval gratis is

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

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

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

Inzameling oud papier

Zaterdag 25 mei
Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 
de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur; Wijkvereniging Kin-
derbos; oud papier wordt opgehaald in 
de wijk Kinderbos op zaterdag tussen 
09.00 en 11.00 uur; Buurtvereniging 
Heikant, container aan de Gerbrandys-
traat of Dreesstraat tussen 09.00 en 
13.00 uur

Maandag 27 mei
W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 
in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 

Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 
18.30 uur

Woensdag 29 mei
Basisschool De Springplank; container 
bij school in Julianastraat op woensdag 
van 08.00 tot 13.00 uur

Tip
Zelf brengen van afval naar de milieus-
traat is goedkoper dan het laten ophalen.
Bruikbare spullen kunnen naar de 
Kringloopwinkel aan de Sluitappel 17a 
(na telefonische aanmelding: 
0413-490950).

Waarschuwing voor ondernemers
Wordt u benaderd door een bedrijf dat 
beweert namens de gemeente adver-
tenties te werven voor de (digitale) 
gemeentegids? Wees dan extra alert. 
Ondernemers maakten afgelopen week 
melding van telefonische verkoop door 
(niet bestaande) bedrijven. 

Officiële gemeentegids
De gemeente Sint-Oedenrode werkt 
voor de papieren en digitale gemeente-
gids alléén met Akse Media. Het traject 

voor 2013 is afgerond; binnenkort valt 
de nieuwe gids in de brievenbus. Wer-
ving van advertenties gebeurt alleen 
door Akse Media; deze medewerkers 
kunnen zich altijd legitimeren en een 
aanbevelingsbrief van de gemeente la-
ten zien. 

Ga dus niet in op offertes/verzoeken van 
andere bedrijven dan Akse Media als het 
gaat om adverteren in de (digitale) ge-
meentegids van Sint-Oedenrode.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Ollandseweg 115a 5491 XA 08-05-2013 Ontheffing bestemmingsplan gebruik
Slophoosweg 9 5491 XR 10-05-2013 Wijziging op verleende vergunning
Vogelliusstraat 1 5491 BN 07-05-2013 Plaatsen dakopbouw achterzijde
Zwembadweg 7 5491 HP 09-05-2013 Kappen 1 spar

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

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Bikkelkampen 21 5491 RE 15-05-2013 Gebruik garage als mantelzorgwoning
Kleine Heisteeg ongen. ------ 16-05-2013 Bouwen woonhuis met bijgebouw
Markt 9  5492 AA 16-05-2013 Aanbrengen van reclame
Nijverheidsweg 24 5492 NK 17-05-2013 Plaatsen reclame-objecten

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Verleende exploitatievergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Azaleastraat 3 5492 JA 21-05-2013 Exploitatievergunning horeca

Hierop is procedure 1 van toepassing.
Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) voor de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 14 mei tot en met 20 
mei 2013 zijn de volgende aanvragen bij 
de gemeente ingekomen:
•  Van SV Fortuna ‘67 voor het houden 

van de vaderdaglopen op 16 juni 2013 
te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan het Fioretti College voor het hou-

den van een galafeest met een optocht 
van gala-auto’s op 29 mei 2013 in 
kasteel Henkenshage, Laan van Hen-
kenshage te Sint-Oedenrode.

•  Aan Friesland Campina voor het hou-
den van de Campina Open Boerderij 
dag op 1 juni 2013, Scheidingsweg 6 
te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van het Sint-Jorisgilde voor het hou-

den van het Burgerkoningsschieten 
op 26 augustus 2013 op het veld van 
voetbalvereniging Rhode, sportpark de 
Neul te Sint-Oedenrode.

Meldingen

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
• horloge smal, strak titanium/staal
•  gouden trouwring met inscriptie: 4-58 Joost
• OV-Jaarkaart wit/blauw kaartje
• trainingsjack merk: Hummel
• clubjas Rhode: kleur rood/wit
• zilver/goudkleurig horloge Pulsar
•  1 kinderschoen, zilverkleurig, met 

bloemen, ook in zilver van het merk 
Shoesme, maat 22

•  kleine zwarte mobiele telefoon, Samsung
•  portemonnee, rijbewijs, geld, spijker 

kleur met sterretjes
•  zwarte portemonnee, geld, vispas, ID 

kaart,   schoolkaart van Elde
• geld, documenten

Gevonden voorwerpen
• jas, donkergrijs/zwart

Erwin Huiskens

Goed gezien…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Politiek onderschrijft kritiek op college
Vorige week kopte DMRK “Re-
kenkamercommissie tikt college 
op de vingers”. Ze deed dit omdat 
B en W de fracties te laat zouden 
informeren over de huishoudpor-
temonnee bij WMO, WWB en 
leerlingenvervoer. Koren op de 
molen van de politieke fracties, zo 
bleek vorige week dinsdag tijdens 
de vergadering van de voorberei-
dingscommissie. Zij gooiden nog 
wat olie op het vuur.

Bij de “openeinderegelingen” 
waar het over ging, weet je vooraf 
nooit wat ze aan het eind van het 
jaar gaan kosten. Daarom is het 
heel belangrijk dat de gemeente-
raad tussentijds wordt ingeseind 

bij overschrijdingen. Maar dat ge-
beurt niet, of veel te laat, aldus de 
rekenkamercommissie. De raad 
kan daarom zijn controlerende en 
corrigerende taak niet goed uit-
voeren en dat is frustrerend voor 
de raadsfracties. Het rapport van 
de rekenkamercommissie, die 
dinsdag een presentatie gaf, was 
hun uitlaatklep. En portefeuille-
houder financiën Jeanne Hendriks 
kon daar weinig tegenover zetten.
Ook haar verklaring waarom het 
lastig is om de behaalde resulta-
ten uit een voorgaand jaar op tijd 
binnen te hebben, om te kunnen 
gebruiken bij het opstellen van de 
begroting in een volgend jaar, gaf 
weinig hoop op verbetering.

De politieke fracties rekenden het 
college ook aan, dat ze amper de 
moeite hadden genomen om in de 
commissiestukken concreet aan te 
geven welke maatregelen er waren 
genomen om herhaling te voorko-
men. Dit was des te pijnijker, om-
dat de rekenkamercommissie vorig 
jaar dezelfde aanbevelingen had 
gedaan. 

Uiteindelijk kreeg Hendriks voor 
het agendapunt groen licht voor 
de aanstaande gemeenteraads-
vergadering, maar dan wel met de 
toezegging dat het college met een 
actieplan komt. Dat laatste wordt 
dan wél na de zomervakantie. 

Vertrouwelijkheid woonwensen-
onderzoek kwestie van vertrouwen
De brief van de gemeente met het 
verzoek aan alle Rooienaren om 
mee te werken aan een woonwen-
senonderzoek, heeft dinsdag in de 
voorbereidingscommissie een prik-
kelende opmerking opgeleverd van 
Frans van den Boomen (BVT). 

Want met de inloggegevens ervan 
kan nagegaan worden wie hem 
heeft ingevuld, dus de anonimiteit 
die in de brief wordt beloofd, kan 
niet worden gegarandeerd. Ook al 
verschijnt bij inloggen nogmaals de 
garantie: “Uw antwoorden worden 

anoniem verwerkt (conform de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens) 
en worden niet voor andere doel-
einden gebruikt”, waterdicht is het 
niet.  
Daar had portefeuillehouder Cees 
van Rossum niet bij stilgestaan. 
Maar voor hem was het klip en 
klaar: “De woningbouwvereniging 
heeft mij gegarandeerd dat de ge-
gevens anoniem en vertrouwelijk 
blijven, en ik heb geen enkele reden 
om daaraan te twijfelen”. Dat had 
Van den Boomen ook niet. Maar hij 
werkte er toch maar niet aan mee.

CDA komt naar Boskant
Op dinsdag 28 mei komen CDA-
fractie en bestuur naar De Vriend-
schap in Boskant. Vanaf 20.00 uur 
is iedereen van harte welkom.

Het thema is de leefbaarheid en 
woonbaarheid in Boskant. Volgend 
jaar zijn op 19 maart de gemeen-
teraadsverkiezingen en het CDA-
Rooi is bezig met het opstellen van 
het verkiezingsprogramma.
We denken daarbij aan wonen en 
woonomgeving, voorzieningen, 
recreatie en vrijetijdsbesteding, 
veiligheid, mogelijkheden en voor-
zieningen om langer in de eigen 

woning te kunnen blijven wonen, 
enz. Maar mogelijk worden er tij-
dens deze bijeenkomst ook sug-
gesties geopperd die al op korte 
termijn kunnen worden gereali-
seerd. Alle verenigingen in Boskant 
zijn uitgenodigd en het spreekt 
voor zich dat ook alle geïnteres-
seerde inwoners van Boskant van 
harte welkom zijn op deze avond.
Na afloop van het informatieve ge-
deelte houdt het CDA een open-
baar fractieberaad waarbij de raads-
agenda van donderdag 30 mei zal 
worden besproken. Ook daarbij is 
iedereen van harte welkom.

alleen lokale partijen moeten giftenregister opstellen

VPPG: ‘Nieuwe wet schept rechtsongelijkheid’
De rechtsongelijkheid tussen lo-
kale politieke partijen en afdelin-
gen van landelijke partijen heeft er 
een hoofdstuk bijgekregen. Waar 
afdelingen van landelijke partijen 
gebruik maken van overheids-
subsidie, moeten lokale partijen 
in bijna alle gemeenten zelf voor 
de financiering van hun activitei-
ten zorgen. Deze rechtsongelijk-
heid wordt nu vergroot met het 
verplicht invoeren van een giften-
reglement voor lokale partijen.

Met de inwerkingtreding van de 
Wet financiering politieke partijen 
(Wfpp), per 1 mei 2013, moeten 
lokale politieke partijen zelf zo’n 
giftenreglement opstellen. “Op het 
eerste gezicht lijkt dat niet onrede-
lijk”, zegt Fons Zinken, voorzitter 
van de Vereniging van Plaatselijke 
Politieke Groeperingen (VPPG), die 
een groot aantal lokale politieke 

partijen vertegenwoordigt. “Na-
tuurlijk is het goed dat er volledige 
openheid is over de financiering van 
een politieke partij. Daar is geen 
discussie over. Maar het is natuurlijk 
vreemd en onwenselijk dat er voor 
lokale afdelingen van landelijke 
partijen andere regels gelden. Aan 
hen wordt lokaal niets gevraagd. 
Zij mogen zich gewoon aansluiten 
bij het centrale giftenreglement van 
hun landelijke partij. Je kunt grote 
vraagtekens zetten bij wat dat bij-
draagt aan die gewenste openheid. 
Uit de praktijken die we onlangs 
in Limburg en bijvoorbeeld in Am-
sterdam Zuidoost en Rotterdam 
hebben gezien, blijkt dat landelijke 
partijen zich amper met lokale afde-
lingen bemoeien als het gaat om de 
controle op geldstromen.”

De Algemene Ledenvergadering 
van de VPPG, die op 10 mei jl. is 

gehouden, heeft de nieuwe wet 
met afkeuring besproken. Fons 
Zinken: “Het gevoel dat er op het 
ministerie van Binnenlandse Zaken
doelbewust rechtsongelijkheid 
wordt gecreëerd groeit met de dag. 
Terwijl bij ons de indruk bestond 
dat de voorgangers van de huidige 
minister oog hadden voor deze on-
gelijkheid en ook bereid waren om 
hier iets aan te doen. Met de cam-
pagne voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van 2014 in aantocht is 
het hoog tijd om de alarmbel nog 
eens flink te luiden.” De leden van 
de VPPG hebben een motie aan-
genomen met de oproep om de 
Wfpp in overeenstemming te bren-
gen met het uitgangspunt dat elke 
politieke groepering gelijke kan-
sen moet krijgen in financiering en 
verplichtingen. “Deze motie zal zo 
snel mogelijk in Den Haag worden 
bezorgd”, aldus Zinken.

Politieke bijeenkomsten

DGS
Maandag 27 mei 2013 vindt om 
20.00 uur achterbanvergadering 
van DGS plaats  in het vergader-
zaaltje van Brasserie de Beleving 

aan de Hertog Hendrikstraat te 
Sint-Oedenrode. Secretariaat 
J. Beerens. Eventuele vragen via 
website: www.dgs-rooi.nl

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

112 Sint-OedenrOde

Man aangehouden voor 
mishandelen vriendin
Sint Oedenrode - In zijn woning 
in Sint Oedenrode is zaterdag 
rond 3.20 uur een 25-jarige man 
aangehouden. Hij wordt er van 
verdacht zijn 18-jarige vriendin 
in de woning mishandeld te heb-
ben.
Hij zou haar geschopt, geslagen 
en aan het haar getrokken heb-
ben. De man is meegenomen 
naar het politiebureau voor ver-
der onderzoek.

Man opgepakt tijdens 
Beachsoccer
Tijdens het Beach Soccer Event 
op evenemententerrein De Neul 
is afgelopen zondag een man op-
gepakt door de politie.

De man uit Sint-Oedenrode 
was al meerdere malen gewaar-
schuwd voor zijn gedrag. Hij viel 
constant andere mensen lastig. 
Omdat hij niet wilde luisteren 
werd de politie ingeschakeld. 
Met drie man sterk werd de man 
afgevoerd. Het evenement is 
verder uiterst rustig verlopen.

t

Lezing over Samengestelde 
gezinnen in de bibliotheek
Wanneer een alleenstaande ouder 
aan een nieuwe relatie begint, is 
het niet vanzelfsprekend dat de 
nieuwe partner en de kinderen 
goed met elkaar overweg kun-
nen. Persoonlijke eigenschappen 
spelen natuurlijk een rol, maar 
daarnaast zijn er factoren die in 
elk stiefgezin van belang zijn. 
Maatschappelijk werker Veronika 
Eijkens geeft maandag 27 mei om 
20.00 uur een lezing over Samen-
gestelde gezinnen, waarin zij in-
gaat op deze factoren. 

Verschillende problemen die in een 
samengesteld gezin voor kunnen 
komen zijn terug te voeren op de 
mechanismen en krachten die van 
binnen en buiten stiefgezinnen op 
de gezinsleden inwerken. Voor ie-
der die op een bepaalde manier te 
maken heeft met een samenge-
steld gezin is het goed zich hiervan 
bewust te zijn.

In de lezing zal Veronika uitgebreid 
ingaan op genoemde factoren. Er 
zal antwoord gegeven worden op 
vragen als: 

- ‘wat kom je tegen in stiefgezinnen?’, 
-  ‘hoe kun je je voorbereiden op 

het stiefouderschap?’ en 
-  ‘wat zijn succesfactoren en val-

kuilen?’.

Veronika Eijkens studeerde in 1984 
af met een scriptie over stiefgezin-

nen in de Westerse samenleving. 
Als maatschappelijk werker gaf zij 
voorlichtingscursussen aan (aspi-
rant) stiefouders en hun partners. 
Sinds 2003 is zij als systeemgericht 
maatschappelijk werker verbon-
den aan De La Salle in Boxtel.

Deze lezing wordt in samenwerking 
georganiseerd door Bibliotheek de 
Meierij locatie Sint-Oedenrode en De 
Bundel te Sint-Oedenrode. De Bun-
del is een netwerk van zelfstandige 
praktijken voor training, coaching, 
therapie en begeleiding op het ge-
bied van persoonlijke ontwikkeling.

De lezing vindt plaats op maan-
dag 27 mei van 20.00 tot 22.00 
uur. U bent welkom vanaf 19.30 
uur. Wilt u aan deze interactieve 
lezing deelnemen, dan kunt u zich 
van te voren aanmelden bij Biblio-
theek de Meierij. Dit kan telefonisch 
via 0413-472991 of per e-mail via 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.nl. 
Deelname is € 12,50 per persoon. 
Bibliotheekleden krijgen 10% of 
25% korting.

Welzijn De Meierij presenteert zich   
Graag brengt Welzijn De Mei-
erij het nieuwe programma 
2013/2014 onder de aandacht. 
Dit jaar met een kraam op de 
markt om Welzijn De Meierij te 
promoten. Op vrijdag 24 mei op 
de weekmarkt in Sint Oedenrode 
van 9.00 tot 13.00 uur en op za-
terdag 25 mei in Schijndel tijdens 
de weekmarkt van 9.00 tot 17.00 
uur. Hier is informatie te krijgen 
over alle activiteiten en diensten 

van Welzijn De Meierij.
Tevens wordt dan het nieuwe pro-
grammaboekje gepresenteerd.

Inloop week
De week na de markt (week 22) 
kunnen inwoners van Schijndel en 
Sint-Oedenrode om een kijkje ko-
men nemen bij alle activiteiten en 
cursussen van Welzijn De Meierij. 
Iedereen kan tijdens deze week 
vrijblijvend binnenlopen tijdens de 

lessen voor informatie en kennis-
making. 

Tijdens deze inloop is er in de ont-
moetingsruimte in 't Spectrum een 
informatiehoek, waar men zich on-
der het genot van een kopie koffie 
en iets lekkers kan inschrijven voor 
onze cursussen/activiteiten.

Meer informatie tel. 073-5441400. 

Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden wor-
den van harte uitgenodigd voor 
de achterbanbijeenkomst van 
Hart voor Rooi op dinsdagavond 
28 mei 2013 vanaf 20:00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
agenda van de gemeenteraadsver-
gadering van donderdag 30 mei 

besproken. Aanwezigen kunnen 
ook eigen onderwerpen inbrengen. 
De bijeenkomst vindt plaats in de 
commissiekamer van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 
1 te Sint-Oedenrode.  De ingang 
is aan de achterzijde van de witte 
vleugel, via de voormalige ingang 
van de politiepost.
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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

22 mei  Overleg doopselvoorbereiding, 
De Goede Herder 20.00-21.30 uur
 

23 mei Overleg pastoraal team,                                     
09.30 uur

 
27 mei  Mogelijkheid pastoraal 
gesprek, 
Odendael 13.30 - 17.00 uur

           
Overleg Zonnebloem, 
De Goede Herder 19.30 - 21.00 uur

 
28 mei  Doopvoorbereiding, 
De Goede Herder 20.00 - 21.30 uur

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

designed by: dmRk

Nieuw watertappunt 
Martinus kerkhof

Op veler verzoek is door de vrij-
willigers van de onderhoudsploeg 
een nieuw tappunt gemaakt.

Het watertappunt is bevestigd te-
gen het knekelhuisje achter op het 

kerkhof. (zie foto)
Wij hopen hiermede aan de wens 
van velen te hebben voldaan.

de kerkhofwerkgroep.
kerkhofbeheerder Theo jansen.

Van de pastores

Geloven in de voetsporen van 
Sint Bernadette
Vorige week had ik de gouden 
kans om mee te gaan met de pel-
grims van Nederland naar Lour-
des. Rond honderden pelgrims 
uit heel Nederland waren in Lour-
des. Vanuit ons bisdom 
‘s-Hertogenbosch zaten er twin-
tig in onze groep naar Lourdes, 
dit als stagereis. Het is een voor-
bereidingsreis voor het jaar 2014. 
Het is de bedoeling dat volgend 
jaar mensen uit alle parochies van 
het Bisdom naar Lourdes gaan. 

Het was de eerste keer dat ik naar 
Lourdes ging. Toen ik mijn moeder 
vertelde dat ik naar het Heiligdom 
Lourdes zou gaan, was ze heel blij 
en emotioneel toen ze hoorde dat 
ik voor het eerst afreisde naar de 
zeer belangrijke pelgrimplaats van 
Moeder Maria.

Dat was een erg leuke ervaring 
voor mij. Toen ik naar de grot 
van OL Vrouw van Lourdes ging, 
werd ik overweldigd door vreug-
de. De gebeurtenissen van  155 
jaar geleden kwamen in mij naar 
boven. Ik vergat daar mijzelf. Ik 
bad met tranen in mijn ogen en er 
waren veel gelovigen bijeen, vaak 
om daar te bidden en om het aan-
raken van de grot, vergezeld van 
persoonlijke gebeden. Ik ben erg 

blij dat ik deze zeer belangrijke 
mondiale bedevaartplaats mocht 
bezoeken.

Ik heb diverse plekken bezocht; 
waar Sint Bernadette werd gebo-
ren en grootgebracht, waar zij ge-
doopt is, waar ze de eerste heilige 
communie ontving, waar haar fa-
milie woonde, haar thuis enz.

Door vijf dagen te blijven merkte 
ik pas goed hoeveel mensen el-
ders uit de wereld naar Lourdes 
komen en vol geloof deelnemen 
aan alle spirituele activiteiten in 
het heiligdom. Ik ben zeer gemo-
tiveerd om Sint Bernadette na te 
volgen in volledig toevertrouwen 
aan Gods wil. Sint Bernadette was 
een heel arm meisje, maar zij was 
rijk in haar geloof in Jezus en in 
de boodschap van Maria. De Hei-
lige Moeder Maria beloofde aan 
Bernadette dat zij haar geluk en 
vreugde niet in dit aardse leven 
zou vinden maar in een andere 
wereld (eeuwig leven). 

Ik hoop dat veel gelovigen uit 
onze parochie volgend jaar aan de 
Lourdes Bedevaart zullen deelne-
men, van harte aanbevolen!

pater pushpa

Gezinsviering in Genovevakerk 
Op zaterdag 25 mei a.s. om 18.30 
uur is er een gezinsviering in de 
Genovevakerk in Breugel. Deze 
viering is met name bedoeld voor 
alle gezinnen uit Son en Breugel 
van wie de kinderen nog op de ba-
sisschool zitten, maar natuurlijk zijn 
andere belangstellenden ook van 
harte welkom. Het is het eerste 
weekend na Pinksteren. Dan vieren 
we het feest van de Heilige Drie-

Eenheid, ofwel Vader, Zoon en 
Heilige Geest. Het centrale thema 
van de viering is "Vertrouwen". De 
teksten zijn afgestemd op de doel-
groep en zullen zoveel mogelijk 
door kinderen gelezen worden. 

De viering wordt muzikaal opge-
luisterd door kinderkoor 
De Notenkrakertjes.  

‘Kerkwachters’ gevraagd voor 
de tentoonstelling gewijd aan de 
Heilige Oda
Vorige week zijn de festiviteiten 
rond het 13e eeuwfeest van de 
Heilige Oda begonnen. Door mid-
del van een inspirerend geloofsge-
sprek en eucharistieviering hebben 
we een mooie start gemaakt. Het  
komend jaar willen we proberen 
het leven van de Heilige Oda wat 
meer in de schijnwerpers te plaat-
sen. Ze is de patroonheilige van 
onze parochie en tevens heeft 
Sint-Oedenrode haar naam aan 
haar te danken. Dit is een reden 
te meer om hier meer aandacht 
aan te schenken. Op woensdag 
12 juni willen we starten met een 
tentoonstelling waarin haar leven 
centraal staat. De tentoonstelling 
is te bezoeken tot eind november 
in de Martinuskerk in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Voor deze 
tentoonstelling zijn we nog op 
zoek naar een aantal mensen die 

tijdens de openstelling een oogje 
in het zeil willen houden. Het gaat 
in principe maar over een 2 tot 
3-tal keer een paar uurtjes als kerk-
wacht meedraaien. Veel vrije tijd 
vraagt het dus niet en we hopen 
wederom op uw enthousiaste me-
dewerking die we ook op andere 
momenten mochten ervaren. Als u 
uw medewerking wilt verlenen of 
u wenst nog nader geïnformeerd 
te worden, dan wil ik u verzoeken 
contact met mij op te nemen. Dit 
kan telefonisch via telefoonnum-
mer 0413-479495. 
U mag ook een mailtje sturen naar 
het parochiecentrum 
(team@heiligeodaparochie.nl)  
Bij voorbaat dank.

alex van den berk 
Vice-voorzitter 
Heilige oda parochie
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MooiRooikrantDe 23
Vakantiewerk en jongeren: 
wat mag wel en wat mag niet?
Zo’n 300.000 jongeren zullen de 
komende maanden met een va-
kantiebaantje beginnen. Dat doen 
ze natuurlijk niet voor niets. Als 
hun bijverdiensten echter substan-
tieel zijn, kan dit gevolgen hebben 
voor hun studiefinanciering en/
of de huurtoeslag en kinderbijslag 
van de ouders. Daarnaast dient de 
werkgever bekend te zijn met een 
heel palet aan wettelijke beperkin-
gen en veiligheidsmaatregelen. Dit 
artikel bespreekt de belangrijkste 
punten van vakantiewerk.

Allereerst de financiële kant. Hoewel 
een vakantiebaantje een leerzame 
ervaring kan zijn moet men beducht 
zijn voor de financiële gevolgen. 
Zo wordt voor het bepalen van de 
hoogte van de huurtoeslag gekeken 
naar de inkomens van alle inwo-
ners. Kinderen onder de 23 jaar die 
minder dan € 4.627 bruto per jaar 
verdienen worden niet meegeteld. 
Verdienen zij meer, dan worden de 
eerste € 4.627 niet in aanmerking 
genomen. Het kan dus zijn dat door 
vakantiewerk de ouders minder 
huurtoeslag ontvangen.

Voor de kinderbijslag bestaat het-
zelfde risico. Vakantiekrachten jon-
ger dan 16 jaar mogen onbeperkt 
bijverdienen. Kinderen van 16/17 
jaar mogen doorgaans € 1.266 
netto per kwartaal verdienen. Bij-
verdiensten in de zomervakantie 
(lees: derde kwartaal) mogen ech-
ter € 1.300 netto extra bedragen. 
Bij inkomsten van meer dan € 800 
netto per kwartaal zijn de ouders al 
verplicht om dit door te geven aan 
de Sociale Verzekeringsbank.

Niet alleen voor de ouders maar 
ook voor de jongeren zelf bestaan 
financiële risico’s vanwege een bij-
baantje. Indien de vakantiekracht 
een verzamelinkomen heeft van 
meer dan € 13.530 bruto in 2013 
dan heeft hij/zij niet langer recht 
op een volledige studiefinancie-
ring. Een gedeelte zal dan moeten 
worden terugbetaald.

Dan de werkgever. Een werkgever 
dient zich goed van alle regelingen 
te vergewissen voordat hij jonge-
ren binnen zijn bedrijf laat werken. 
Zo mogen 13/14-jarigen tijdens de 

schoolvakantie niet meer werken 
dan 7 uur per dag en maximaal 5 
dagen per weken (buiten school-
vakanties gelden weer andere re-
gels). Qua werkzaamheden mag 
de 13/14-jarige enkel licht werk 
verrichten waarbij machines en een 
industriële omgeving uit den boze 
zijn. Voor 15-jarigen gelden er 
minder restricties. Vanaf deze leef-
tijd mag er ook in supermarkten 
en in landbouwbedrijven gewerkt 
worden. Tot slot de 16/17-ja-
rigen: zij mogen bijna dezelfde 
werkzaamheden als volwassenen 
verrichten, met uitzondering van 
zware machines en giftige stoffen. 
Helaas voor de werkgevers, deze 
opsomming is slechts het topje van 
de ijsberg op het gebied van rege-
lingen voor jongerenarbeid.

Wilt u weten hoeveel uw kind 
mag bijverdienen? Of wilt u weten 
welke wettelijke voorschriften u als 
werkgever in acht moet nemen? 
Neem contact op met Van de Ven 
Accountants | Adviseurs, te berei-
ken via 0413 – 49 11 11 of via 
e-mail: info@vdven.nl.

advertorial

Groen exclusief - schoor 3 
sint-oedenrode - tel. 0413-490806

www.Groenexclusief.nl

Voor de mooiste bomen in uw tuin
Zowel kleine als grote maten 

Kom naar Groen exclusief
Bezorgen en planten ook mogelijk

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Apres-ski party bij The Joy
Trek je lederhose aan, zet je skibril 
en muts op en kom lekker feesten 
bij de Après-Skiparty! Zaterdag 25 
mei, Jeugddisco The Joy. 

Deejay XS draait de vetste Après-
Skimuziek. Van al dat feesten krijg 
je honger dus speciaal op deze 
avond zijn er broodjes hamburger 
en broodjes worst. The Joy is de 
uitgaansgelegenheid voor jeugd 
van 11 tot en met 15 jaar uit Bos-
kant, Olland, Rooi, Nijnsel en om-
geving. The Joy is extra vet voor 
jeugd uit groep 8! Van 19:30 uur 
tot 23:30 uur. Oude Lieshoutse-
weg 7 (naast de hoofdingang van 
De Beckart). De entree is zoals al-
tijd gratis. The Joy bedankt EMTÉ 
Sint-Oedenrode voor sponsoring!

Op vrijdag 24 mei is er speciaal 
voor de jeugd uit groep 7 een 
Black & White party van 19:00 
uur tot 22:00 uur. En op vrijdag 
14 juni onze jaarlijkse spectaculaire 
‘Schuimparty’.

Kerkdiensten
De Goede Herder Sint-Oedenrode

Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 25 mei 19.00u: 
Eucharistie met parochieel koor.
Intenties: Gerard van Berkel en 
Mien van Berkel-van der Voort; 

Hendrik en Sjaan Heesakkers-
Versantvoort; overl. familie Lo-
dewjcks en Overleden familie De 
Bie-Brouwers

Zondag 26 mei 9.30u. en 11.30 u. 
1e H. Communieviering met het 
kinderkoor.
Intenties beide vieringen: Toos 
Habraken-Keetels, Theodorus van 
Genugten en echtgen. Geerdina, 
Overl. ouders Ploegmakers-van 
Rooij en zoon Leo, Mien Boleij-van 
Oorschodt, Peter Rooijakkers, An-
toinette van Gerwen- van den Til-
laart en overl. fam. leden, Opa Dick 
Lintsen, Frans en Bertje Bekkers, 
Desirée Dado-Rietvelt, oma Beitske 
Sierdsema, Gerrit Roijakkers.

Maandag 9.00u. 
Eucharistieviering.
Woensdag  9.00 uur: 
Eucharistieviering.
Donderdag 19.00 uur: 
Eucharistieviering.
Vrijdag 9.00 uur: 
Eucharistieviering. 
13.30u. Huwelijk van Ellen Stoots 
en Martijn van Kronenburg.
Parochiecentrum, tel. 476455.  
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 25 mei
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 26 mei
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Gregoriaans koor
intenties: Ties en Anneke van 
der Heijden-van der Zanden, Jan 
Koks, Jan Hooymayers, Antoon 
van der Heijden, Jan Meijnders, 

Pieter van Riet, Theo en Riek 
Vogels-Sanders, Familie Van Dijk-
van de Wijdeven, Frida van de 
Gevel, Lenard Egelmeers, Anny 
van Geffen-van Asseldonk, Ans 
Broens-de Mol, Familie Lavrijssen-
van Roy, Lieke Braam-van Dieren.
Maandag 27 mei
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 29 mei
19.30 uur: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 25 mei
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie:Theo vd Oever en Tinie van 
Laarhoven,om zegen over onze pa-
rochie
Zondag 26 mei
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Ton Jacobs, Rud Hoevens, 

Eibert van de Streek, bijzondere in-
tentie, Leny de Vries-Veen, Janus 
Foolen, Han Verhagen, om zegen 
over onze parochie
Zaterdag 1 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

Mailadres is gewijzigd in 
breugel@heiligeodaparochie.nl 
 

H. Martinus Olland

Zaterdag 25 mei 
Geen eucharistie.

Zondag 26 mei 13.30u
Doop van Oscar Teulings.

Sint Antonius Nijnsel

Zaterdag 25 mei 9.00u. 
Eucharistieviering  
Zondag om 11.00u. 
Eucharistieviering met dameskoor 
en 12.30u. doop van Lieke v.d. 
Riet en Sam Lahaye 13.15u. doop 
van Jazzlynn v.d. Heijden.
Intenties:
Grard Aarts, Jans v.d. Meerakker, 
Lies Aalders- Berkvens, Leo Sanders, 

Jan van Delft, Has en Mieke van 
Hoof- v.d. Burgt en zoon Theo.
Dinsdag om 19.00u.
7de noveen H. Antonius van 
Padua
Woensdag 29 mei om 14.00u.
50 jarige huwelijksviering van Jack 
en Anneke van Nostrum- van 
Rooij. 

Parochie H. Rita Boskant

Zaterdag 25 Mei om 17.30 uur 
Eucharistieviering met zang van 
het Ritakoor. 
Misintenties:
Overl. ouders Kuypers v.d. Ven.

Marinus en Miet v.d. Beerendonk 
v. Zutphen. Jan Dortmans en Fam. 
Dortmans. Sjaantje en Toon 
Bekkers van Duinhoven. 
Theo Zegers.

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 26 mei, 
Dienst in Son, 10.00 uur, Predi-

kant Ds. Mw. Van den Beld

Opnames geloofsgesprek met pastor Rens
Enkele weken geleden vierde 
pastor Rens zijn veertigjarig ju-
bileum. Zowel in de kerk als in 
zalencentrum de Beurs was het 
een groot feest. Dat is ‘het ge-
loofsgesprek’ van RKK ook opge-
vallen. Het tv-programma bracht 
afgelopen week een bezoek aan 
Sint-Oedenrode om pastor Rens 
te interviewen. Wil u het resultaat 
zien? Op 8 of 16 juni, voor de tv-
mis (allebei in Rooi) wordt het ge-
sprek uitgezonden. 

pastor Rens (uiterst links) werd 
o.a. op het kerkplein geïnter-
viewd. 

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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MooiRooikrantDe24 

Mooi in de regio
Van trimzwemgroep naar zwemteam
In augustus 1994 komt Annie Smits 
werken bij het zwembad van Ther-
mae Son waar in een korte tijd de 
les trimzwemmen met een fana-
tiek groep verder doorgroeide tot 
de fatale brand in mei 1999. Niet 
getreurd, badwater huren in Best 
en doorzwemmen met een kleine 
groep. In september 2001 wordt 
het zwembad Thermae Son weer 
geopend en het trimzwemmen gaat 
serieuze vormen aannemen in Son. 
Van onderlinge wedstrijden, kleine 
marathons en tot bij het 20 jarig be-
staan van Thermae Son in 2005 de 
20 uurs marathon waar de zwem-
ploeg van Thermae Son tweede 
werde achter de PSV masters ploeg. 
De trimzwemgroep groeit gestaag 
en er gaan steeds meer stemmen op 
om gerichte zwemtraining te geven. 

In Januari 2013 doet het zwemteam 
van Thermae Son voor het eerst 
mee aan een Nederlands Master 
Kampioenschap en daar scoren ze 
de eerste medailles. Het Thermae 
Heren estafette team behaald een 
prachtige tweede plaats op de 4 x 
50m vrijeslag Heren 200+. Als dan 
in Nijmegen de heren estafette  4 
x 200m vrijeslag Heren 200+ zelfs 

een Nederlands Master Record 
zwemt is Thermae Son erg trots op 
deze prestatie. Dan komt het laat-
ste testmoment de Nederlandse 
Master Kampioenschappen lange 
baan in het Pieter van den Hoogen-
band stadion te Eindhoven op 3, 4 
en 5 mei 2013. Prachtige prestatie 
werden er neergezet ,goud,zilver 
en brons. Als dan op de laatste dag 

van het toernooi nog de 4 x 50m 
vrijeslag moet worden gezwom-
men staat ons Thermae team  mix 
200+  met Frank Zwijnenberg, Jose 
Sanders, Marc Wouters en Katrin 
Pennings vol spanning aan de start, 
en helemaal buiten verwachting 
worden ze 1e en  Nederlands Kam-
pioen Masters. 

Rechts achteraan in blauwe trui de heer van Santvoort (algemeen directeur) met 
daarnaast in bruine trui annie Smits, aanvoerder van het Thermae zwemteam.

Enquête SPPiLL in Liempde
SPPiLL is reeds enkele jaren actief 
in Liempde met kleine en grote 
projecten zoals de informatiepa-
neeltjes bij monumenten, fiets- 
en wandelroutes,  promotie van 
Liempde en Liemt in Uitvoering.  
Omdat SPPiLL zich ervan bewust 
is dat zij zich begeeft op publiek 
terrein heeft zij via de Universi-
teit van Tilburg naar een evaluatie 
van haar activiteiten gevraagd. 
Hiervoor is een enquête ontwik-
keld door Marc Dols, student aan 
de universiteit van Tilburg. Deze 
enquête kan in de periode 14 mei 
t/m 9 juni 2013 ingevuld worden.

Om een goed beeld te krijgen van 
de mening van de Liempdenaren is 
het van belang dat zoveel mogelijk 
mensen deze enquête invullen. De 
enquête is te vinden op de web-
site www.sppill.nl (onder projec-
ten). Ook zullen bij de supermarkt 
en aan de deur mensen benaderd 
worden door studenten voor het 
ter plaatse invullen van de enquê-
te. Onder de inzendingen wordt 
een Liempds verrassingspakket 
verloot t.w.v. € 50,-. Het invullen 
van de enquête kost slechts 5 mi-
nuten en levert voor SPPiLL veel 

waardevolle informatie op. SPPiLL 
hoopt dan ook dat massaal gehoor 
gegeven wordt aan deze oproep. 

Samenwerking universiteit
Uit OVL (Ondernemersvereniging 
Liempde) is SPPiLL voortgekomen 
(Stichting Promotie Projecten in 
Leefbaar Liempde). De projec-
ten van SPPiLL zijn erop gericht 
Liempde - samen met inwoners, 
verenigingen en ondernemers - 
een economische impuls te geven 
in combinatie met de versterking 
van de leefbaarheid. De activitei-
ten van SPPiLL worden ook als 
doe-democratie benoemd. In dit 
kader is SPPiLL een van de pro-
jecten binnen het Europese pro-
ject Rural Alliances (platteland al-
lianties). Bij dit project is ook de 
Universiteit van Tilburg betrokken. 
SPPiLL is een van de organisaties 
die door de universiteit wordt ge-
volgd en ondersteund. Vanuit deze 
relatie is de gedachte voor een en-
quête ontstaan die dienst doet als 
een nulmeting. Over enkele jaren 
zal een vergelijkbare enquête ge-
houden worden om te kunnen 
beoordelen of de activiteiten van 
SPPiLL hun effect hebben gehad.

JAS Liempde zoekt versterking
JAS Liempde is een vereniging 
voor Liempdse kinderen in de 
basisschoolleeftijd (groep 3 t/m 
groep 7) die wekelijks bij elkaar 
komen voor leuke, gezellige, crea-
tieve en sportieve activiteiten. JAS 
Liempde is al druk bezig voorbe-
reidingen te treffen voor het sei-
zoen 2013-2014.

Helaas hebben ook dit jaar weer 
een aantal enthousiaste leiders te 
kennen gegeven te moeten stop-
pen met hun JAS activiteiten i.v.m. 
werk of studie. Daarom zijn wij op 
zoek naar een aantal enthousiaste 
mensen die een paar uurtjes in de 
week leiding willen geven aan een 
groep kinderen. 

Zonder nieuwe mensen kunnen 
enkele groepen volgend seizoen 
echt niet starten!! Per groep wer-
ken wij met een team van 5 à 6 
personen. Samen zijn zij verant-
woordelijk voor het programma op 
de groepsavonden.
Studenten van o.a. SPW, SPH, 
PABO,CIOS kunnen bij JAS Liempde 
veel ervaring opdoen in het wer-
ken met groepen kinderen.  JAS 
Liempde is een prima vereniging 
om (nieuwe) sociale contacten 
te leggen, want ook de leiding is 
een gezellige club mensen bij el-
kaar.  Bovendien is het erg gezel-
lig om samen met je kind lid te zijn 
van dezelfde vereniging. Dit kan 
bij JAS Liempde, kinderen zijn lid 
van hun leeftijdsgroep en vader of 

moeder geven leiding op een van 
de avonden die hen schikt. Bin-
nen JAS Liempde geldt de afspraak 
dat kinderen van leiding voorrang 
hebben op de ledenlijst.

Help ons met zoeken; wie heeft 
er nog tijd over of kent een buur-
vrouw, neef, collega, zwager, zus 
of……… die ons gezellige team 
wil komen versterken.

Heb je zelf zin om leiding te wor-
den van JAS Liempde of ken je 
iemand die interesse heeft: twijfel 
niet en bel nu met 
Marij de Laat 0411-632554 of 
Rianne Koppen 0411-632856
Of stuur een mailtje naar 
info@jasliempde.nl

Open Dag kinderatelier Zijtaart
Op 25 en 26 mei is er in Veghel en 
omliggende kerkdorpen een Open 
Atelierroute. Je kunt op deze da-
gen bij verschillende kunstenaars 
een kijkje komen nemen.

In Zijtaart doen Iris Hurkmans en 
Jolan van Meer ook mee. Om het 
voor de kinderen extra leuk te ma-
ken heeft Het KinderAtelier ook 
Open Dag.  Alle kinderen van 5 

tot 15 zijn welkom om deze dagen 
gratis mee te knutselen en schilde-
ren. Het KinderAtelier ligt aan de 
Pater Vervoortstraat 8 in Zijtaart.
Je bent welkom op: 25 en 26 mei 
van 11:00u tot 17:00u. Je kan de 
hele route vinden op:
www.openatelierrouteveghel.nl 
Extra informatie over 
Het Kinderatelier vind je op:
www.irishurkmans.nl

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 20 t/m zondag 26 mei 2013. week 21

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

TJOKVOL & HELEMAAL GRATIS. HELEMAAL  HELEMAAL GRATIS.

SPAAR VOOR HET GRATIS 

BOODSCHAPPENPAKKET 

T.W.V. €40,-

Coop 
trostomaten
500 gram
elders 1.39

Dubbel Frisss
3 pakken à 1500 ml 
naar keuze
elders 3.03/ 3.45

3 
PAKKEN

1.99
liter 0.44

500 
GRAM

0.49
kilo 0.98

Truckrun 26 mei Chauffeurs Vereniging Schijndel  
populairder dan ooit
Chauffeurs Vereniging Schijndel 
is alweer druk bezig met de orga-
nisatie van de vijftiende truckrun 
en de belangstelling blijft groot. 
Dit jaar zal het aantal deelnemers, 
zo rond de 190 aanmeldingen van 
mensen met een beperking, die 
graag op 26 mei een mooie tocht 
door de omgeving van Schijn-
del willen meemaken. Het aantal 
deelnemers is nog nooit zo groot 
geweest

De chauffeurs zijn vanaf 08.30 uur 
welkom en hun mindervalide bijrij-
ders zijn vanaf 10.00 uur welkom 
in de hal bij Van Aarle Groente en 
Fruit. Onder het genot van een 
drankje en wat muziek van Feest-
mee.com en de Bellebloazers  kun-
nen ze zich al warm draaien voor 
de tocht. Voordat ze instappen 
wordt er een foto gemaakt voor 
de truck samen met de chauffeur.

Nadat de rit geopend zal zijn door 
Burgemeester Jetty Eugster met 
een vuurspuwende truck,dit onder 
het motto van 25 jaar met de vlam 
in de pijp met cvs-schijndel, voor 
hun rondrit van ruim vijftig kilome-

ter door de regio zal het 1e kon-
vooi rond 12.00 uur vertrekken en 
het 2e konvooi vertrekt ongeveer 
5 minuten later ook met begelei-
ding van motorclub Joy Ride en 
enkele gastmotorrijders.

De tocht voert van de Van Leeu-
wenhoekweg naar de Structuur-
weg. Vervolgens gaan de wagens 
via Wijbosch naar Schijndel en via 
de Europalaan naar Sint-Oeden-
rode. Hier wordt de passagiers 
nog een aardigheidje aangebo-
den. Vervolgens gaat het konvooi 
verder naar Olland, Gemonde, 
St.M.Gestel,
Den Dungen, Berlicum en Hees-
wijk om via de Structuurweg en de 
Boschweg door het centrum langs 
de Glazen boerderij op de Markt  
het Mgr. Bekkershuis weer terug 
te keren naar Van Aarle.

Disco FeestMee.com zal in Sint-
Oedenrode (12.15) en bij het 
Mgr. Bekkershuis  (14.30)de zaak 
opvrolijken met muziek.De kon-
vooien zullen dan rond 14.30 uur – 
15.00 uur terug zijn op Duin II. Alle 
vrachtwagens die hebben meege-

daan aan de rit worden dan weer 
mooi opgesteld, voor de truckfa-
naten een mooi schouwspel. Ook 
zijn de hele dag de Modeltruckers 
aanwezig met hun radiografische 
bestuurbare trucks die tot in de 
puntjes zijn nagebouwd van hun 
grote broers. Iedereen mag dit 
gratis komen bekijken,ook publiek. 
Ze staan in de ontvangsthal bij van 
Aarle.

Nadat alle deelnemers hun foto 
van truck en chauffeur in ont-
vangst hebben mogen nemen, zal 
rond 17.00 uur het festijn er jam-
mer genoeg weer op zitten.  

Met vriendelijke groet Jan van der 
Sangen en iedereen van 
Chauffeurs Vereniging Schijndel   
Email: info@cvs-schijndel.nl
tel.0735476517  06-83677567
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Mooi in de regio

Cafe-Zaal Kleijngeld, Pastoor ClerCxstraat 53-55 Zijtaart

10-jarig bestaan praktijk Verliesbegeleiding

Het doet er toe, wat jij doet!
Op vrijdag 21 juni organiseert 
Praktijk Verliesbegeleiding een 
boeiend symposium over rouw 
“Het doet er toe, wat jij doet!” 
ter gelegenheid van het tienjarig 
bestaan. In 2003 startte Tineke 
van Asseldonk haar praktijk voor 
rouw- en verliesbegeleiding voor 
kinderen en jongeren. Om het 
tienjarig bestaan te vieren nodigt 
ze beroepskrachten, studenten, 
vrijwilligers, lotgenoten, (ex)cli-
enten en andere geïnteresseerden 
van harte uit voor een inspireren-
de en boeiende middag.

Programma
Het symposium gaat over rouw 
en verlies bij kinderen, jongeren 
en hun ouders. Het programma is 
afwisselend en start met een lezing 
door Karin Kuiper bekend van het 
boek “1001 dagen van rouw”. 
Daarna zijn er vier workshops 
waaruit de bezoekers een keuze 

kan maken o.a. over het puber-
brein en het therapeutisch bord-
spel Alle sterren van de hemel. 
Ook verzorgt Tineke van Assel-
donk zelf een workshop “het doet 
er toe, wat jij doet!”. Als dagafslui-
ting geeft het jonge theatergezel-
schap Traxx een indrukwekkende 
en interactieve voorstelling “Rouw 
op je dak”. 

Praktische informatie
Het symposium vindt plaats op vrij-
dag 21 juni van 13.00 uur tot 17.30 
uur bij Dorphuis Zijtaart. Aanmelden 
kan tot maandag 10 juni 2013 via 
www.praktijkverliesbegeleiding.nl 
Onder de eerste 25 aanmeldingen 
wordt het boek van Karin Kuiper, 
1001 dagen van rouw, verloot. Van 
elke aanmelding gaat een klein be-
drag naar Stichting Colt, kinderte-
huis in Cambodja, wat door 
Praktijk Verliesbegeleiding een 
warm hart wordt toegedragen.

Zesde editie Atelierroute Son en Breugel
De Atelierroute voert u, op 25 en 
26 mei, langs de kunstenaars en 
hun ateliers. 12 Kunstenaars stel-
len hun ateliers open voor het pu-
bliek, zo kan men  de kunstenaar 
en zijn/haar  werk leren kennen. 
Nieuw dit jaar is dat er een gast-
kunstenaar  aanwezig  is in ’t Oude 

Raadhuis Markt 1 Son en Breugel.
De ateliers zijn beide dagen open 
van 12.00 uur -17.00 uur. Ook is 
er, tijdens deze openingsuren , een 
overzichtstentoonstelling van werk 
van deelnemende kunstenaars in ’t 
Oude Raadhuis 
Informatie en fietsroute zijn hier 

dan ook te  verkrijgen.

Op Facebook en de website 
www.atelierroutesonenbreugel.nl 
kan men alvast kennis maken met 
de deelnemende kunstenaars.  De 
ateliers zijn duidelijk herkenbaar 
aan de kleurrijke vlag.

Fietsen langs de mooiste plekjes van Het Groene Woud!
Al meer dan 30 jaar organiseert 
buurtvereniging Klein Hoekje - 
Nieuwe Wijk uit Liempde een 
fietsdriedaagse die de deelnemers 
langs allerlei fraaie plekken in Het 
Groene Woud leidt. De inschrijf-
kosten zijn bescheiden (2 euro per 
dag, 5 euro voor drie dagen), de 
opbrengsten komen ten goede aan 
een goed doel (vorig jaar een AED).

De fietsdriedaagse wordt dit jaar ge-
houden op woensdag 12, donderdag 
13 en vrijdag 14 juni. De organisa-
tie verwacht iedere avond ruim 100 
deelnemers, groot en klein. Op iede-
re avond start een verschillende route 
van 35 tot 40 km vanuit Liempde, in 
het hart van Het Groene Woud. Doel 
is om op een gezellige en ontspannen 
wijze kennis te maken met de vele 

mooie plekken in Het Groene Woud. 
De meeste deelnemers nemen dan 
ook een uurtje of twee a drie voor de 
tocht. Onderweg zorgt de organisatie 
voor een versnapering.
Deelnemers kunnen iedere dag 
inschrijven tussen 18:00 uur en 
19:00 uur bij Café Het Wapen van 
Liempde aan het Raadhuisplein. 
Iedereen is van harte welkom!

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven: 
hevig bloedverlies bij menstruatie
Op dinsdag 28 mei gaat de infor-
matieavond Dokter op Dinsdag @ 
Bernhoven over ernstige menstru-
atieklachten.  Gynaecologen Jos 
Vollebergh en Yolanda van Zwam 
zien jaarlijks honderden vrouwen 
op de polikliniek van Bernhoven 
met menstruatieklachten en voor-
al hevig bloedverlies. De meeste 
vrouwen met deze klachten zijn 
tussen de veertig en vijftig jaar. 
Het duurt vaak een hele tijd voor-
dat de vrouw over de drempel van 

de dokter stapt. 
Een duidelijke oorzaak voor de 
klachten is er niet. Hevig bloedver-
lies kan een groot sociaal probleem 
zijn omdat het de vrouw in haar 
bewegingsvrijheid en sociale con-
tacten beperkt. Van Zwam en Vol-
lebergh hopen met deze avond het 
taboe rond het thema enigszins te 
doorbreken.
 
Vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats op dinsdag 

28 mei bij Bernhoven, locatie Uden 
van 19.30-21.00 uur. De toegang 
is gratis. Graag vooraf aanmelden 
bij de PatiëntService van het zie-
kenhuis, telefoon 0413-402900. 
Of per e-mail: psb@bernhoven.
nl onder vermelding van naam, 
aantal personen en telefoonnum-
mer. Aanmelden is verplicht en 
geschiedt onder volgorde van 
binnenkomst wegens het beperkt 
aantal plaatsen.
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3 PAAR

44 LITER

idem
71 liter

37.95

Hoepman
BBQ
MALLOWS
300 gram

0.79

radiografisch 
bestuurbare
SPEED
BOOT

7.95

SOLAR
LAMP
libelle, vlinder 
of vogel

1.79

wilgenteen
BALKON
MAND
26x17x14 cm 
of 18x18x15 cm

1.69

44 cm

0.79
59 cm

1.59

Multy viscose
HUISHOUD
SPONS

0.85

POLYCARBONAT

REIS
KOFFER
diverse kleuren
spinwheels
360° draaibaar

DIVERSE DESSINS

SNEAKER
SOKKEN
dames: 
maten 35-42
heren: 
maten 39-46
jongens:
maten 19-38

1.35

3.5 KANAALS

BESTUURBARE
HELICOPTER
met tri-band 
infraroodbesturing,
gyroscoop en 
LED verlichting 

METALEN

BBQ
DELUXE
op wielen
werkhoogte 
58-72 cm
Ø43 cm

2.99

WANDHANGER MET

PLANTEN
MAND
wilgenteen
31x29x20 cm

3.49

0.59 0.59

IMPULS

SOLAR
LANTAARN
diverse kleuren
LED vlam-effect

CANVAS

DAMES
GYMPEN
diverse kleuren
laag model
maten 36-41

FOAM

WATER
SPUITER
diverse kleuren
26 cm

SENDIL

ALLES
REINIGER
marseille of 
eucalyptus
1000 ml

PORTABLE

SOUND
BOX
draadloos 
muziekstreamen 
via Bluetooth
zuiver en rijk 
stereogeluid
standbytijd 
±100 uur
incl. toebehoren

geschikt voor:

THEEDOEK OF

KEUKEN
DOEK
diverse kleuren 
en dessins
100% Egyptisch 
katoen
keukendoek: 
50x50 cm 
theedoek: 
65x65 cm 

0.99

12.95

0.79

COMPLETE

VERF
LAKSET
Europese kwaliteit
3-delig groot of
4-delig mini

9.95

3.99

25.9523.95

Kijk dagelijks 
op action.nl voor 

DE 100 NIEUWSTE
ARTIKELEN

Elders
1.39
1.59

Elders
1.99
2.49

Elders
4.99
6.95

Elders
1.95
2.95 Ze
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

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

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

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

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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Almelo • Almere • Amsterdam • Arnhem • Breda • Capelle a/d IJssel • Eindhoven • Gorinchem • Helmond • Leiderdorp • Nieuwegein 

7,95
per m2

incl. BTW

KLIK LAMINAAT
SOLIDO PLUS AMBIANT

7 MM DIK, 
IN 8 KLEUREN LEVERBAAR, 
GESCHIKT VOOR INTENSIEF 
WOONGEBRUIK, 
10 JAAR GARANTIE, VAN 14,95

STUNT
MEGA

STUNTSTUNTLAAGSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND!

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade, 
tel. 040-24 68 180.
Gratis parkeren. 
www.vloerhetzelf.nl
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Eerste uit reeks concerten in 2013 op Smitsorgel te Sint-Oedenrode

Op zondagmiddag 26 mei as. 
begint om 15.00 uur in de H. 
Martinuskerk te Sint-Oedenrode 
(Centrum) het eerste orgelconcert 
van de reeks in 2013.  Dit concert, 
georganiseerd door de Stichting 
Smitsorgel, wordt verzorgd door 
de organist Laurens de Man, die 
deze zondag het monumentale 
Smitsorgel (1839) zal bespelen. 
 
Op het programma staan werken 
van o.a. J.S. Bach (1685-1750), C. 
Ph. E. Bach (1714-1788), Felix Men-
delssohn-Bartholdy (1809-1847) en 
van Jean Langlais (1907-1991)

De organist 
Laurens de Man (‘s-Hertogen-
bosch 1993) volgde van 2000 tot 
2010 pianolessen bij 
Anneke Siebers (De Muzerije ’s-
Hertogenbosch) en bij Joop Al-
bracht (Vooropleiding en Jong 
Talent Klas Fontys Conservato-
rium Tilburg). Daarbij volgde hij 
van 2005 tot 2010 orgellessen bij 
Willem Hörmann (De Muzerije ’s-
Hertogenbosch). 
Sinds september 2010 studeert hij 
piano bij David Kuyken en orgel bij 
Jacques van Oortmerssen aan het 
Conservatorium van Amsterdam. 
Daar volgt hij sinds september 
2012 ook bijvaklessen klavecimbel 
bij Johan Hofmann. Hij volgde mas-
terclasses bij o.a. Olivier Latry en 
Lorenzo Ghielmi (Jong Talent Klas 
Orgelacademie Haarlem 2010); 
voor piano bij o.a. Håkon Austbø, 
Willem Brons en Rudolf Jansen. 

Laurens gaf verschillende concer-

ten als pianist en organist; zo trad 
hij in september jl. op bij het Emmy 
Verhey Festival in Zaltbommel en 
het Bachfestival Dordrecht. Als 
pianist won hij in 2009 tijdens de 
Nationale Finale van het Prinses 
Christina Concours in Den Haag 
een 1e prijs. Hij maakte samen met 
andere prijswinnaars van het Prin-
ses Christina Concours tournees 
door de VS en Canada (april 2012) 
en Costa Rica (oktober 2012). 
Sinds januari 2012 is Laurens 
hoofdorganist van de Janskerk in 
Utrecht.

Het concert in de H. Martinuskerk 
aan het Kerkplein in Sint-Oeden-
rode begint om 15.00 uur. 
De toegang is gratis. 

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

laurens de man

Zaterdag start zomercampagne 
‘Think before you drink’
Het regionale alcoholmatigingspro-
ject Think before you drink orga-
niseert van juni t/m september de 
zomercampagne ‘Wat kies jij?’ in de 
regio’s West-Brabant en Hart voor 
Brabant. De zomer is het seizoen van 
vakantie en vele concerten, festivals 
en kermissen. Voor jongeren het mo-
ment voor lol, ontlading en gezellig-
heid. Helaas heeft deze periode ook 
een keerzijde: op vakantie en tijdens 
evenementen drinken jongeren tra-
ditioneel veel alcohol. Het aantal dat 
door (overmatig) alcoholgebruik in 
de problemen komt, is iedere zomer 
weer groot.

Wethouder Schouten geeft startsein
De Bossche Wethouder Ruud Schou-
ten opent zaterdag 18 mei a.s. rond 
15.15 uur de zomercampagne offici-
eel in winkelcentrum Arena te Den 
Bosch. Aan dit startsein gaat een Har-
lem Shake vooraf. Deze ‘wilde mas-
sale danspartij’ is een initiatief van 12 
maatschappelijke stagiaires van de 
GGD Hart voor Brabant. Vervolgens 
gaan de jongens en meiden rond met 
flyers, gadgets en het verrijdbare fo-
tobord met ‘Wat kies jij?’-pictogram-
men om aandacht te vragen voor een 
gezonde en veilige leefstijl.   

Ludiek, fris en sexy
Het fotobord is een van de manieren 
waarop Think before you drink jon-
geren tijdens festival, feest of ander 
zomerevenement prikkelt even stil te 
staan bij hun drinkgedrag. Daarnaast 
bestaan er gadgets, kraskaarten, 
acteurs verkleed als pictomannen 
(m/v), en watermeisjes en –jongens 
met waterflesjes. Gemeenten bepa-
len zelf wat zij inzetten om jongeren 
bewust te maken van het belang om 
steeds zélf een keuze te maken als het 
gaat om wel of geen alcohol drinken. 
De zomercampagne richt zich ook op 

ouders; zij kunnen het drinkgedrag 
van hun kind(eren) op verschillende 
manieren beïnvloeden en met meer 
invloed dan zij wellicht denken.

Wat kies jij?
In aanvulling op de activiteiten tijdens 
festival, feest of ander zomerevene-
ment gericht op het zélf kiezen, ont-
wikkelde Think before you drink de 
‘Wat kies jij?’-app op Facebook. Jon-
geren vinden daar hun foto terug die 
zij weer kunnen delen met vrienden. 
Ook kunnen ze via de app diverse 
prijzen winnen: 100 bioscoopbonnen 
van €10, vier iPods en twee fietsen. 
De ‘Wat kies jij?’- zomercampagne is 
een van manieren waarop Think be-
fore you drink de strijd aan gaat te-
gen te jong, te vaak en te veel alcohol 
drinken door jongeren.

Gemeenten aan zet
Volgende week ontvangen de wet-
houders en ambtenaren volks-
gezondheid en/of jeugd van de 
betrokken gemeenten een flesje ge-
meentepils (= water) met een over-
zicht van de interventies waaruit zij 
kunnen kiezen. 

Think before you drink
In dit regionale alcoholmatigings-
project zetten gemeenten, GGD’en 
West-Brabant en Hart voor Brabant, 
verslavingsinstituut Novadic-Ken-
tron, politie en vele andere regionale 
partijen zich gezamenlijk in om jon-
geren bewust(er) te maken van de 
schadelijke gevolgen van alcohol en 
hen weerbaarder te maken. Daar-
naast richt het project zich op het 
beperken van de beschikbaarheid 
van alcohol voor jongeren. Doelstel-
lingen: géén alcoholgebruik door jon-
geren onder de 16 jaar en géén over-
matig alcoholgebruik door jongeren 
vanaf 16 jaar.

iVn Rooi & iVn Veghel presenteren topfi lm over bijen

Donderdag 23 mei More Than HONEY

More than Honey is een prachtige, 
maar verontrustende natuurdocu-
mentaire van de Zwitser Markus 
Imhoof, die een Oscarnominatie 
kreeg voor “The Boat Is Full”. De 
film draaide met veel succes op 
festivals zoals IDFA en Toronto en 

werd bekroond met de Swiss Film 
Award voor beste documentaire.

Voor More than Honey reisde Im-
hoof, telg uit een imkergeslacht, 
van Zwitserland naar Californië 
en van Australië naar China voor 
een wereldwijd onderzoek naar de 
met uitsterven bedreigde honing-
bijen. Hij illustreert zijn verhaal met 
unieke beelden en de verhalen van 
wetenschappers en imkers. De 
boodschap is dat we zonder ho-
ningbijen niet alleen hun honing 
verliezen maar veel meer. Een-
derde van onze voedselproductie 
is afhankelijk van hun bestuiving.

IVN Rooi & 
IVN Veghel 
nodigen u 
van harte uit om deze bijzonde-
re film bij te wonen. Reserveren 
wordt aangeraden en kan via de 
reserveringslijn van de Industry:         
0413-820990. Kaartjes kosten 
€7,50, IVN leden €5,-. De film be-
gint om 20:15 uur.

Industry Service bioscoop
N.C.B.- Laan 52 A Veghel
www.industrybioscoop.nl

Alvast een stukje zien? Kijk op 
www.morethanhoney-film.nl.

Inschrijfmomenten:  
Maandag t/m vrijdag 1900 tot 2100 uur

Schrijf je in vóór de openingsdatum 
1 juli 2013 en sport:

Fitland Schijndel     
  

ledenactie

Fitland Schijndel     
ledenactieCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownSchijndel

CountdownSchijndel

CountdownSchijndel

CountdownSchijndel     
Countdown     
Countdown     
Countdown     
  Countdown  Countdown  Countdown  CountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdown  Countdown  Countdown  Countdown  CountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownCountdownSchijndelSchijndel

CountdownSchijndelSchijndel

CountdownSchijndelSchijndel

CountdownSchijndelSchijndel
    Countdown    Countdown    Countdown    CountdownCountdownCountdownCountdownCountdown

12 maanden 

onbeperkt voor 

€ 10,50 per week

of

12 maanden,

1 x per week voor 

€ 6,75 per week

Fitland Schijndel  l  Avantilaan 3   l  5482 RE  l  Schijndel   

E: schijndel@� tland.nl  l  www.� tland.nl 
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VRIJDAG 24 MEI ZATERDAG 25 MEI

aanvang 20.30 uur aanvang 20.30 uur

ZONDAG 26 MEI

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

check onze site voor het volledige weekendprogramma

[Toegang vanaf 16 jr, legitimatie verplicht][ Kassa:  €9,- ][ Voorverkoop: D’n Toel/D’n Dorpsherberg ][ Dag €7,50 Combi:Vr.&Za.€12,- ]

[Locatie: d’n Tip, Olland, splitsing Schootsedijk/Nieuwstraat][Op Zondag GRATIS entree en volop GRATIS activiteiten voor jong en oud]

Een middag die je 
niet mag missen.
Je bent vanaf 12.30 van 
harte welkom. 

Zo zijn er dansworkshops;  
Iedereen kan dansen vandaag leren,  dus doe lekker 
mee en laat je talent zien aan je ouders, opa ‘s en oma’s.

                    Wil je liever stunten dat kan!! Kom dan naar de  
                    mountainbike trial show,  En doe mee met een 
                    van de wedstrijdjes. Of ga de strijd aan in de race simulator. 

                                  Wat denk je? Durft jouw papa op een wheely simulator? 
                                  Of kijken jullie liever samen naar de  motor trial show?

                                                 Verder gaan we op zoek naar degene die onze 
                                                  mega slotracebaan het snelste kan afleggen. Dus 
                                                  laat ons jouw racetalent zien.

                                                     Voor een schitterend uitzicht over Olland staat er een 
                                                     verreiker zoals enkele jaren geleden,  maar dan nu 
                                                     nog veel hoger!  Wie durft?

                                                     De dag wordt afgesloten met een afterparty van DJ Nicky

                                                             ZORG DAT JIJ ERBIJ BENT

Aanvang 12.30

STUNTS & TRICKS

* Scouting rooi met  
   diverse activiteiten
* Springkussen

check onze site voor het volledige weekendprogramma

                                                  mega slotracebaan het snelste kan afleggen. Dus 

                                                     Voor een schitterend uitzicht over Olland staat er een 
                                                     verreiker zoals enkele jaren geleden,  maar dan nu 

                                                     De dag wordt afgesloten met een afterparty van DJ Nicky

ZORG DAT JIJ ERBIJ BENT
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Uitslag balonnenwedstrijd CC de Lepkes
Het is al enige tijd geleden dat 
tijdens de optocht in Papgat C.C. 
De Lèpkes een ballonnenwed-
strijd heeft gehouden ter ere van 
het 55 jarig bestaan van Papgat. 
De ballonnen werden uitgedeeld 
met een deelnamekaartje. Velen 
hebben meegedaan, in de hoop 
het verst te komen van alle deel-
nemende kinderen.  Zelfs tot en 
met afgelopen voorjaarsvakantie 
zijn er kaartjes terug gestuurd.

Hieronder vind je de uitslag. Voor 
de nummers 1, 2 en 3 hebben we 
leuke prijzen in de vorm van ca-
deaubonnen voor een speelgoed-
winkel. Omdat het belangrijk is 
dat de juiste kinderen de juiste prijs 
krijgen uitgereikt, vragen wij u om 
legitimatie mee te nemen. 
Alle kinderen die hieronder ge-
noemd worden, kunnen zich vrij-
dag 31 mei om 16.00 uur melden 

op Meidoornstraat 3 in Boskant. 
Veel kaartjes zijn namelijk terug-
gestuurd met een leuk bericht van 
de vinders. Wij zouden het jammer 
vinden als deze niet terecht komen 
bij de kinderen. Mocht u een van de 
onderstaande kinderen kennen, wilt 
u hen dan attenderen op de uitslag. 
Alle winnaars van harte gefeliciteerd 
en we zien jullie graag op voorge-

noemde adres. C.C. De Lèpkes

Naam, Leeftijd, Terecht gekomen 
in: Aantal km
Jenny van den Bosch: 7. Braden-
ham, Norfolk, GB, 336
Indy Zoontjes: 3, Grenenbroich, D, 96
Julius Leijtens: 7, Tegelen, 55
Amber Verbakel: 6, Maasbree, 49
Jamie Sanders: 5, Hoogblokland, 48
Teun van Dijk, uit Schijndel: 2, 
Babelonienbroek, 36
C Ruisen: 7, Ophemert, 33
Ties van Eck: 3, Heerewaarden, 30
Joy Latijnhouwers: 9, Lith, 28
Marit Hoppenbrouwers: 10, Lith, 28
Pien van de Velde: 7, 
Maren-Kessel, 28
Twan van de Laar: 2, Hedel, 25
Baran Broeders: 6, Nistelrode, 20
Giel de Wit: 2, Rosmalen, 19
Carin Evers: 8, Gemert, 19
Leonie Habraken: 7, Uden, 18
Sterre Schellings: 7, Uden, 18

Vijfde terrasconcert LepKpeL aanstaande

Op maandagavond 24 juni a.s. 
vanaf 20.30 uur vindt voor de 
vijfde keer het terrasconcert plaats 
van de LepKpeL. Mede door het 
heerlijke weer waren de vorige 
edities zeer druk bezocht. Zo druk 
dat er soms zelfs stoelen te weinig 
op het terras aanwezig waren.

In de afgelopen jaren dat de kapel 
nu bestaat, is er veel bereikt. Met 
het komen en gaan van verschillende 
leden is het huidige aantal van 14 
muzikanten redelijk stabiel geble-
ven. Toch wordt er nog gezocht naar 

nieuwe muzikanten die zich willen 
aansluiten bij de kapel. Met name 
zijn versterkingen binnen de trom-
pet- en trombonesecties erg welkom. 
De repetitieavond is elke maandag 
van 20.15 – 22.15 uur. Vooral veel 
plezier en gezelligheid staan hoog 
in het vaandel. Als je interesse hebt, 
kom dan gerust eens binnenwande-
len tijdens een repetitie of kom luis-
teren naar het terrasconcert. 

De dirigent van dit moment is 
Jan Bressers die nu ruim drie jaar 
zijn expertise loslaat op de steeds 

meer ervaren muzikanten. En met 
succes. Het repertoire is inmiddels 
uitgebreid naar ruim 20 nummers, 
die voor een groot deel te horen 
zullen zijn tijdens het concert. 

Met dit concert worden Dennis en 
Paul van De Vriendschap hartelijk 
bedankt voor hun gastvrijheid en 
de aangeboden oefenruimte. Ho-
pelijk kan nog vele jaren gebruik 
worden gemaakt van de accom-
modatie.  Mocht het onverhoopt 
slecht weer zijn, dan vindt het con-
cert binnen plaats.

Het was een mooie zomerdag in april. Huh? Zomer in april, da kan 
toch nie? Oké dan, een mooie zonnige dag in april. En welke dag was 
dat dan wel? Dat was niet zo moeilijk want volgens mij hadden we 
er maar een paar. Het ging om de eerste zonnige dag in april, ik weet 
het nog goed, want wat had ik me toch zin in een mooi glas bier. Een 
lekkere Trappist wel te verstaan. En niet zomaar een: deze keer was de 
keuze gevallen op een Extra Blonde of Extra Bruine van Achel.

Omdat het toch mooi weer was had ik afgesproken met een paar 
jeugdvrienden die ook wel van een mooi potje bier houden om samen 
naar de St. Benedictus Abdij te crossen. De St. Benedictus Abdij ligt 
op de grens van noord Limburg (B) en Noord-Brabant (NL) en is beter 
bekend als de Achelse Kluis. Met Lamme Goedzak op de Zundapp, 
Nostradamus op de Puch en ikzelf zei de gek op de Florett waren we 
in een mum van tijd op de plaats van bestemming. En het was me 
daar toch druk! Allemaal fietsers en wandelaars die de Kempen door-
kruisen en een stop maken bij de Achelse Kluis om daar te genieten 
van zo’n geweldige Trappist.

Door de hoge snelheid die we tijdens onze rit hadden bereikt was er 
behoorlijk wat stof vrij gekomen en waren we ernstig dorstig geraakt. 
Dus wij ook maar eens een paar pinten besteld. Hé, maar wat was dat 
nu? We hadden een heel andere smaak verwacht. We togen direct te-
rug naar de toog om te vragen hoe dit nu precies zat. Binnen een paar 
minuten was daar Broeder Jules die ons tekst en uitleg gaf. Om de 
wandelaars en fietsers niet direct slappe benen te bezorgen wordt er 
een bier geschonken met 5% alcohol. Broeder Jules vertelde ons dat 
dit bier ook gebrouwen wordt in de abdij en dat dit de eerste bieren 
waren die er na de herstart in 1998 uit de ketels vloeiden.

Achel is de jongste en kleinste Trappistenbrouwerij van België. Be-
gin vorige eeuw werd er ook al gebrouwen maar toen op zeer kleine 
schaal. Hieraan kwam in 1917 abrupt een einde toen de Duitse bezet-
ter tijdens de Eerste Wereldoorlog de brouwinstallatie in beslag nam 
om deze om te smelten tot munitie. We kregen van broeder Jules dus 
ook nog even geschiedenisles tijdens ons gesprek. Omdat broeder Ju-
les het niet verstandig vond om een Extra Blonde of Extra Bruine te 
drinken als je op de brommer bent kregen we uit zijn privé-voorraad 
ieder een 75cl fles in onze handen gedrukt.
Het was een zeer leerzame middag en we zijn weer tevreden huis-
waarts gekeerd waar we op ons eigen terras een fles hebben ontkurkt. 
Drink met mate!

Met vriendelijke biergroet,
Adriaen Brouwer
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column door:
adriaen brouwer

Toen de Trappisten wisten 
wat ze p…….. (deel 4)

Schoorsteen en gevel renovatie
Heeft u last van een lekkende en vieze schoorsteen? 

Is het lood dun en slecht?

HOE MEER SCHOORSTENEN 
IN UW STRAAT, 

HOE HOGER DE KORTING!
Gevelrenovatie:

- Voegen verwijderen
- Sandwiching

- Opnieuw opvoegen
- Impregneren

- Lood vervangen

Sterrebos 1, 5491 TL Sint-Oedenrode
Tel.: 06-30798788  • www.vanhoofbetonboringen.com

Kom nu perkplanten kijken 
op onze kwekerij (7000 m²) 

Op onze kwekerij vindt u een � eurig assortiment 
perkplanten, geraniums, potgrond, hang- en kuipplanten  

in een overdekte verkoopruimte.   

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

Za open van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Alleen in de maand mei: 
koopavond op vr tot 20.00 uur.

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
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Het is Pinksterweekend, dus alle tijd om de wekelijkse culinaire artikelen 
door te nemen. Die staan, met name, in de weekendbijlagen van de gro-
tere kranten, zoals NRC, Volkskrant, Parool en Financieel Dagblad. Als 
één van die magazines ooit aan ’n bepaald thema is gewijd, waardoor de 
culinaire columns voor die aflevering ontbreken, is mijn weekend al bijna 
verpest. Dan gaat het bijvoorbeeld alleen maar over mode, of kunst of 
design en niet over eten en drinken.
Eén van mijn favoriete columnisten is Mac van Dinther van de Volkskrant. 
Geeft elke week een restaurantrecensie ten beste, en bepaald niet altijd 
lovend. Deze week echter schreef hij positief over restaurant Gebr. Harte-
ring in Amsterdam, maar belangrijker vond ik zijn constatering dat er een 
omwenteling gaande is in de gastronomie, dat jonge koks zich afwenden 
van het liflafjeskoken. Mijn hart veerde op, want als deze trend daad-
werkelijk zou doorzetten, betekende dat het einde van mijn persoonlijke 
boycot van de liflafjesrestaurants, en die behelst dat ik er gewoon ’n paar 
jaar niet ben gaan eten. Eindelijk weer een mooie moot tarbot met ’n lek-
kere (maar vooral ook voldoende) saus, of een mooie salade met kreeft, 
mango, basilicumdressing en gepocheerd scharrelei, of een substantieel 
stuk reerug met saus van eigen fond. En eindelijk weer een normale korte 
toelichting bij het gebodene en niet een ellenlange, onhandig gestamelde 
declamatie van alle prutswerkjes die wij op het bord mogen aanschou-
wen, die er eigenlijk helemaal niet toe doen, die de keukenbrigade uren 
werk hebben gekost en die je je op het eind van de avond niet eens meer 
kunt herinneren. Met gekromde tenen zit ik dat aan te horen en ik heb 
de indruk dat men van het publiek in deze theatershow verwacht af en 
toe een kreetje van bewondering of verbazing te slaken tijdens de voor-
dracht. ’n Schuimpje dit, ’n poedertje dat, ’n geleitje zus en ’n structuurtje 
zo, knap hoor, al die naäperij, maar voor mij mag ‘t liever gisteren dan 
vandaag afgelopen zijn.
Precies zo nam meesterkok Ron Blaauw de moedige beslissing om anders 
te gaan koken, simpeler en stoerder, maar wel op hoog niveau. Dat hij 
daardoor z’n twee Michelinsterren zou kwijtraken, nam hij op de koop 
toe. Een zeer openhartig interview met hem las ik in de NRC, waarin 
ik ook altijd de culinaire artikelen van Marjolein de Vos, de restaurant-
bespreking van Ronald Hoeben en de wijnkeuze van Harold Hamersma 
uitpluis, week in week uit.
In het rijtje culinaire columnisten mag de naam van Johannes van Dam 
natuurlijk niet ontbreken. Zijn encyclopedie Van Aardappel tot Zwezerik 
heb ik van A tot Z doorgespit, elke dag een verhaaltje. Verder publiceert 
hij wekelijks in Elsevier en bespreekt hij Amsterdamse restaurants in Het 
Parool zonder een blad voor zijn mond te nemen. Zo sabelde hij ooit res-
taurant La Place (Bijenkorf) genadeloos neer, nadat het nota bene door 
hem zelf geopend was en waarvoor hij zich achteraf zei te schamen. Jo-
hannes is een autoriteit, met veel bewonderaars maar ook veel vijanden.
Van die laatsten kan ik me voorstellen dat Ton de Zeeuw, voormalig culi-
nair recensent van De Telegraaf, daartoe behoort. Johannes verweet hem 
journalistiek plichtsverzuim, omdat ie alleen maar positieve verhaaltjes 
schreef over de restaurants waar hij zich tegoed had gedaan aan minimaal 
vier gangen. ’t Zou me niets verbaasd hebben als hij zijn bezoeken van te 
voren had aangekondigd en zich de beste wijnen door een knipogende 
sommelier liet inschenken. Iedere week een positief verhaal, met twee-
en-een-half  “T-tje”, of zelfs drie, vergezeld door die foto van hem met 
die slijmerige glimlach, ik kreeg er zo’n hekel aan…. Ik las ’t al na ’n paar 
keer nooit meer!
O jé, ik moet ook nog ’n paar artikelen uit het blad Perswijn en uit de 
Winelife lezen, om mijzelf en u op de hoogte te houden. Nog zat te doen 
dus!
Ik vroeg onze collega Esther om een recept voor nasi. Kreeg ik gelijk drie 
versies: bruin, rood en wit. Ik kies als bijgerecht bij de rijsttafel:

Nasi goreng bruin (zoals Indonsiërs het zelf bereiden)
350 gram pandangrijst, 350 gram gehakt (half om half)
2 uien, 3 tenen knoflook, alles fijngehakt
2 theelepels trassi bakar (toko), 4 eetl. Ketjap
Mespunt suiker, ½ bouillonblok, 4 eieren
Kook of stoom de rijst gaar, laat ietsje afkoelen. Bak de ui, knoflook en 
trassi in 2 eetl. olie, tot de ui glazig is. Daarna het gehakt erbij tot het 
rul gebakken is. Voeg nu de ketjap toe en eventueel wat fijngewreven 
bouillonblok. Goed doorroeren en dan de rijst erdoor mengen, tot alles 
gekleurd is. Klop de eieren los en bak er een omelet van. Snijd in reepjes 
en meng onder de nasi.
Dit is wel wat anders dan dat suffe bamipakket van de supermarkt, komt 
vooral door de trassi. Leuk hè, dat je gefermenteerde garnalen zit te 
eten…..

MET VOLLE MOND...
culinaire column door:
pieter van de kamp

Zoveel te doen…

Boek “Natuurlijk houd ik van je, kindje” gepresenteerd

Natuurlijk houd ik van je, kindje, 
geschreven door Margie. Een on-
roerend, eerlijk en open verhaal 
over onzekerheid en doorzettings-
vermogen. Niets in het leven ge-
beurt zonder reden. Het leven kan 
zo bijzonder zijn.

Op vrijdag 5 april 2013 werd het 
boek Natuurlijk houd ik van je, 
kindje, geschreven door Margie, 
officieel gelanceerd. Het schrij-
ven van dit boek werd uit nood 
geboren toen Margie twaalf jaar 
geleden geen hulp voor haar pro-

blemen kon vinden. Nu is dit boek 
een feit.

Margie:“Ik kreeg steeds meer in-
zicht in het hoe en waarom van 
mijn leven, waarna ik besloot dat 
ik er anderen  mee wilde helpen. 
Mijn doel is onder andere het door-
breken van taboes; denk aan het 
onderwerp psychiaters en hulpver-
leners. Het bespreekbaar maken 
van dwangmatige handelingen 
zoals smetvrees. Het stempelen 
van kinderen, vaak helemaal niet 
terecht. Soms biedt speciale zorg 

of hulp voor kortere tijd een uit-
komst. Maar eenmaal bestempeld 
is het etiket er niet meer af te krij-
gen. En wie bepaalt dat stempel? 

Eerste beoordeling uitgever
‘Het opschrijven van je levensver-
haal is altijd een zeer persoonlijke 
reis. Het moeilijkst is het om jouw 
verhaal zo op te schrijven dat dit 
ook interessant kan zijn voor men-
sen die je niet kennen. Daar is de 
auteur in dit geval in geslaagd. 
Door de luchtige en open manier 
van schrijven weet de auteur de 
lezer direct in haar verhaal mee te 
nemen. Nu zijn verhalen nog inte-
ressanter als het leven van de  au-
teur niet bepaald over rozen gaat. 
Ook die ingrediënten heeft de au-
teur in haar verhaal verwerkt. De 
afwisseling tussen het verleden en 
heden houden het verhaal van be-
gin tot einde boeiend. 
Hoe moeilijk is het om bepaalde 
zaken achter je te laten als je zelf 
een kind probeert op te voeden? 
Een zeer eerlijk verhaal over het le-
ven van de auteur met de nodige 
hobbels en bobbels’. 

Het boek is te bestellen bij 
Boekscout en is tevens te koop bij
boekhandel ’t Paperas en op cam-
ping de Kienehoef te Sint Oeden-
rode.          

Activiteit JNW “de Populier” 
Op zaterdag 25 mei heeft de 
Jeugdnatuurwacht  “ de Populier” 
alweer haar voorlaatste  activiteit 
van dit seizoen op de Jeugdnatuur 
Weij(JNWeij) aan de zuidelijke 
randweg. We gaan hier bogen 
maken van wilgentenen en groen-
ten planten in de perkjes. Na de 
pauze komt Theo Sonnemans ver-

halen vertellen over de natuur en 
zijn visie hierop.

De kinderen worden om 9.15 uur 
met de fiets bij Mariendael ver-
wacht, vanwaar we gezamenlijk 
naar de JNWeij fietsen. Om half 
twaalf verwachten we weer terug 
te zijn bij Mariendael. We hopen 

op mooi weer en dat het een fij-
ne activiteit wordt. Bij slecht weer 
denk aan laarzen en regenkleding.
Ben je verhinderd kun je je af-
melden bij Fried Moeskops 0413-
476305 of bij Tejo Verdonschot 
06-23287858. Tijdens de activiteit 
zijn we te bereiken op 
06-23287858 

laat je inspireren

Kunstreis naar Van Gogh en Arte Povera in het 
Kroller Moller
In navolging van het grote suc-
ces van de kunstexcursie naar de 
expositie van Hockney in Keulen, 
organiseert MIK Pieter Brueghel 
weer een reis met een kunstzin-
nige bestemming! Op 7 juni ver-
trekt in alle vroegte een bus vol 
kunstliefhebbers richting het Krö-
ller Müller om te genieten van de 
tentoonstellingen en de bijzon-
dere beeldentuin. 

Voorafgaand geeft kunstenaar-
docent Pierre Cops op 4 juni een 
inleidende lezing bij MIK Pieter 
Brueghel over het museum. In het 
bijzonder zal Pierre de tentoon-
stellingen over de Arte Povera en 
Vincent van Gogh toelichten. Arte 
Povera, letterlijk vertaald ‘arme 
kunst', is de naam die eind jaren 60 
aan een groep van vijftien Italiaan-
se kunstenaars en hun werk werd 
gegeven. Zij maakten installaties 
van heel eenvoudige materialen. 
Van een groot aantal leden van de 
groep is het werk te bewonderen. 

Van Gogh behoeft weinig intro-
ductie. In het Kröller Möller staat 
zijn tijd in Frankrijk centraal, wan-
neer hij als kunstenaar tot volle 
wasdom komt. Naast schilderijen 
wordt ook een tiental tekeningen 
getoond. Vanwege hun lichtge-
voeligheid zijn deze maar zelden te 
zien. De presentatie is thematisch 
opgezet en wordt toegelicht door 
teksten met onder meer briefcita-
ten van Van Gogh.

De vijftig deelnemers aan de reis 
naar Keulen waren ontzettend en-
thousiast en ook de reis naar het 
Kröller Möller belooft weer een 
inspirerende onderneming te wor-
den. Naast een dag vol inspiratie, 
belooft het ook een gezellige dag 
te worden waarbij je andere kunst-
liefhebbers kunt ontmoeten en 
heerlijk kunt verblijven in het mu-
seum en de prachtige beeldentuin. 

Programma 7 juni 2013
8.15 - 8.30 uur / Verzamelen bij 

MIK Pieter Brueghel, Middegaal 
23-25, Veghel
8.30 /  Vertrek met de touringbus
10.30 / Aankomst het Nationale 
Park De Hoge Veluwe, Otterlo
10.45 / Vertrek met de ‘witte fiet-
sen' door Natuurpark de Veluwe
11.00- 12.30 / Aankomst Kröller-
Müller Museum. Bezoek aan Ten-
toonstellingen 
12.30 - 13.15 / Lunch
13.30- 15.45 / Bezoek tentoon-
stellingen & Beeldentuin in park
15.45 / Verzamelen fietsenstalling. 
Fietstocht naar parkeerplek 
16.15-16.30 / Aankomst parkeer-
plaats bus
16.30 / Vertrek naar huis
18.30 /  Aankomst

De lezing vindt plaats op 4 juni 
2013 bij MIK Pieter Brueghel van 
19.30 tot 21.00 uur. Inschrijven 
kan via www.pieterbrueghel.nl, 
wanneer je op de button ‘kunst-
reis’ klikt wordt je vanzelf naar de 
goede pagina geleid. 

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

WILGENSTRAAT 18 SINT-OEDENRODE

VRAAGPRIJS € 268.500,- k.k.

OPEN HUIS: MAANDAG 27 MEI 
VAN 18.30 TOT 20.00 UUR

Karakteristieke, halfvrijstaande woning (400m³) 
met zéér ruime garage (225m³) op perceel van 363m². 

Woonkamer, royale en-suite keuken met
openslaande tuindeuren, badkamer en 3 slaapkamers.

www.funda.nl  of  www.geldenmakelaardij.nl 
Tel.: 0411-631400

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

Schoenmakers
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Toe aan een baan met uitzicht?

Van der Velden Rioleringsbeheer zoekt wegens succesvolle groei:

Locatie Boxtel (Schouwrooij 4):

Accountmanager Vastgoedbeheer m/v
Accountmanager Landelijke Accounts m/v
Hoofd bedrijfsbureau m/v
Calculator m/v
Medewerker Putrenovatie m/v
Medewerker Rioolrenovatie m/v

Locatie Den Bosch (Rietveldenweg 62):

Technisch Servicemanager m/v 

Kijk voor meer informatie op: 
www.daspaswerk.nl 
www.vandervelden.com

Of stuur je volledige cv naar: 
vacature@vandervelden.com

Werken bij Van der Velden Rioleringsbeheer 

daspaswerk.nl

Almelo | Amsterdam | Arnhem | Boxtel | Buren | Eindhoven | Groningen | Heerlen 
’s-Hertogenbosch | Nijmegen | Rotterdam | Schalkwijk | Tilburg | Utrecht | Venlo

Kastanjelaan 2 
5283 WE  Boxtel

telefoon: (0411) 68 81 47 
e-mail: vacature@vandervelden.com
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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

Jur en Stef allebei derde in Reuver

wielersport

Bijna alle kwalificatiewedstrijden zitten er 
op, alleen Someren nog. Het moet wel heel 
gek gaan willen de gebroeders het NK mis-
lopen. Jur staat momenteel 4e en Stef op 
een gedeelde 6e plek.

Mechelen Kleeberg, Klim Classic 18-05-2013
Stef mocht als eerste van start in de lood-
zware Klim Classic van Mechelen. Eén km 

omhoog en één omlaag met een gemiddelde 
stijgingspercentage van 7%. Jur is hier nog te 
jong voor. Meteen vanaf de start viel alles uit 
elkaar. Stef zat 2 rondjes bij de kopgroep van 
vijftien en moest toen lossen, samen met nog 
zeven anderen op het zwaarste gedeelte van 
de klim. In het laatste rondje was het voor 
Stef alles of niets. Hij ging voor een top tien 
plek. In de afdaling pakte Stef vijftien meter 
en ging zo richting finish, midden op de klim. 
Honderd meter voor de streep pakten ze Stef 
terug en gaf hij op. Stef kwam zo keurig als 
veertiende over de streep.

Reuver 19-05-2013
Een dag later stonden ze beiden aan de start in 
het Limburgse Reuver. Bij Jur moesten de tien 
overgebleven renners sprinten voor de over-
winning. Jur kwam als tweede door de laatste 
bocht en kwam als derde over de streep! Bij 
Stef had de KNWU besloten om categorie 7 
voor categorie  6 te laten starten. Jongens die 
drie jaar ouder als Stef zijn. Stef startte dertig 
seconden later dan categorie 7.  Hij haalde de 
categorie in, maar moesten later weer lossen. 
Uiteindelijk werd ook Stef derde. 

Rooise renners in België en Nederland
Sander Schuurmans 
reed in het Belgi-
sche Herk de Stad 
op Hemelvaartsdag 
naar een 34e plaats 
1:20 achter de win-
naar de Nederlan-
der Twan Caste-
lijns.

Ploegentijdrit 
Wieringermeer
Op zondag 12 mei 
werden Sander 
Schuurmans , Frank 
en Erik Lathouwers  

opgesteld voor WV Schijndel om de ploe-
gentijdrit meetellend voor de clubcompetitie 
te rijden in het Noord-Hollandse Wieringer-
meer. De 50 km werd afgelegd in 1:07:10 
wat een 14e plaats betekende.

Zuid-Hollandse Eilanden Tour
Op zaterdag 18 mei reed Erik de klassieker 
de Zuid-Hollandse Eilanden Tour.  Erik zat in 
de finale nog  behoorlijk fris  en samen met 
teamgenoot , oud-prof renner Hans Dekkers, 
besluiten ze om beurten op elke demarrage 

te reageren. Maar juist bij de beslissende 
ontsnapping zaten Hans en Erik opgesloten 
in het peloton. Op 5 km voor het einde heeft 
Erik het nog alleen geprobeerd maar dat was 
onbegonnen werk. Uit eindelijk kwam het 
peloton op 15 seconde na de kopgroep van 
12 renners over de streep waarin Erik een 
76e plaats behaalde.

Lieshout 
Een dag later op 1e pinksterdag stonden 
Wouter van Roosmalen en Frank Lathou-
wers aan het vertrek in de Bavaria Ronde van 
Lieshout. Beide reden een sterke wedstrijd. 
Wouter die in een groep van vier in een lange 
achtervolging zat na de 3 koplopers en uit-
eindelijk aansluiting kreeg. Het zag er naar uit 
dat deze 7 renners voor de overwinning gin-
gen strijden maar toen sloeg het noodlot toe 
voor Wouter. 3 ronde voor het einde van de 
wedstrijd verloor Wouter zijn zadel en moest 
de kopgroep laten gaan.  Frank die ondertus-
sen in een achtervolgende groep van 7 ren-
ners terecht was gekomen kwam  op 30 se-
conde van de kopgroep. Frank kwam keurig 
als 11e over de streep. Voor Wouter zat er 
niet meer in dan een 15e plaats. Heel jammer 
na zo’n sterk gereden wedstrijd.

wouter van Roosmalen

BMX’ers rijden in Duitsland
Zaterdag 18 en zondag 19 mei hebben 
Kyro van Schijndel, Wessel van Dijk en 
Koen van der Wijst een E.K ronde gereden 
in Weiterstad (Duitsland).

Op zaterdag reed Kyro bij de boys 9/10 jari-
gen. Daar werd hij in de manches 3e, 2e en 
viel hij een keer. Dat gebeurde helaas ook 
in de 1/8e finale. Wessel van Dijk verscheen 
aan de start bij boys 11/12 jarigen. Hij werd 
in de manches 3 x 2e en in de kwartfinale 5e. 
Helaas niet genoeg voor de volgende ronde. 
Koen van der Wijst reed bij de boys 15/16 

jarigen. In de manches werd hij 1e, 3e en 
1e.  In de1/8 finale 2e, in de kwartfinale 3e 
en in de halve finale reed hij op de 3e plek. 
Net voor de finish is hij gevallen. Helaas niet 
door naar de finale.

Op zondag werd Kyro in de manches 3 x 
4e en viel hij weer in de 1/8 finale. Wes-
sel werd in de manches 1e, 2e en 4e. In de 
1/8e finale stopte het voor hem, want hij 
kwam als 6e over de streep. Koen werd in 
de manches 3 x 1e, in de 1/8e 3e, in de 
kwartfinale 3e en in de halve finale 6e.

bmx

Ollands Mooiste met recreatieve 
gezinstocht van 50 km

Op zondag 26 mei is er een fietstocht van-
uit Olland. Deze is speciaal bedoeld voor re-
creatieve fietsers. De route heeft een lengte 
van ongeveer 50 km en gaat globaal langs 
Boxtel, door Esch, Haaren en achter Hel-
voirt door. In Cromvoirt is er een pauze bij 
camping De Leuvert. Dan fietst men verder 
langs Vught en Sint-Michielsgestel om weer 
in Olland terug te keren.

De starttijd is tussen 8.00 en 11.00 uur. De 
routes zijn met borden uitgepijld. De startlo-
catie is Café D’n Toel, Pastoor Smitsstraat 4 
in Olland. Inlichtingen: 0413-476461 of 06-
42997466

 Tevens zijn er twee routes voor de meer ge-
trainden. Zij hebben de keuze uit de afstan-
den 80 en 130 km richting Maas en Waal 
waar men kan genieten van het fraaie rivie-
renlandschap. Men rijdt over kleine dijkweg-
getjes en komt door allerlei kleine gehucht-
jes.  De rijders van de 130 km maken nog 
een extra lus en komen onder meer door 
Wijk en Aalburg en Brakel. 

De route van 80 km gaat via Cromvoirt naar 
Bokhoven waar een pauze is bij Het Veer-
huis. Via de noordkant van Den Bosch gaan 
beide routes door Kruisstraat, Middelrode en 
Sint-Michielsgestel terug naar Olland.

Trainers Dai-Ippo presteren op EK

judo

Afgelopen vrijdag reisden Dai-Ippo trai-
ners Eric Markgraaff en Cor van der Heij-
den af naar Malta. Zij waren door de Judo 
Bond Nederland (JBN) geselecteerd om 
deel te nemen aan de Europese Kampioen-
schappen Kodokan Kata en dan specifiek 
voor het Kime No Kata. 

Een Kata is een demonstratievorm waar-
bij alle facetten van de te demonstreren 
technieken maximaal tot zijn recht moeten 
komen. Eric en Cor hebben met deze wed-
strijdvorm een nieuw element toegevoegd 
aan toch al omvangrijke bezigheden binnen 
Dai-Ippo. Dat zij na 6 maanden training al 
geselecteerd werden, had te maken met 
hun goede prestaties op het NK en het In-
ternationale Toernooi in Vlaardingen. On-
dertussen zijn zij opgenomen in de Natio-
nale Kata Kernploeg van de JBN. Maar nu al 
meteen naar zo’n prestigieus toernooi waar 
de gehele Europese Kata top aanwezig zou 
zijn is toch weer anders. Dan maar een 
schepje er boven op tijdens de training. De 
tegenstanders waren dan ook gelouterde 

koppels waarvan sommigen al 7 jaar bezig 
met deze wedstrijdvorm.

Op zaterdag moest het dan gebeuren. Alle 
technieken, in dit Kata 20 stuks, moeten 
meteen 100% strak uitgevoerd worden. Ook 
de handelingen en de bewegingen tussen 2 
technieken zijn precies voorgeschreven. Na 
een goede warming-up, waar de bondscoach 
nog wat tips wist aan te reiken, moest het ge-
beuren. Ook deze keer verliep de uitvoering 
naar wens en konden beide judoka’s terug 
kijken op een goede uitvoering. Het punten 
totaal van 499 punten gaf nog geen uitzicht 
op een podium plaats maar de complimenten 
van andere koppels waren niet van de mis. 
Zeker niet toen deze hoorden dat dit voor Eric 
en Cor nog maar hun 3e wedstrijd was. Uit-
eindelijk wisten zij een mooie 7e plaats te be-
halen. Dit is qua plaatsing misschien nog wel 
niet geweldig maar beiden konden terug kij-
ken op een goede uitvoering. Een goede uit-
voering op een EK met de daarbij behorende 
spanning geeft de mogelijkheid om zeker in 
de toekomst nog te groeien. Proficiat heren.   

In DeMooiRooiKrant adverteren
is omzet genereren.

eric markgraaff in opperste 
concentratie bij het opnemen 
van het wapen (mes)cor van der Heijden maakt armoverstrekking 

in de 1e van de 20 technieken
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Wandelen kun je lerenwandelen

Ieder gezond mens kan lopen. 
Maar wandelen is anders en dat 
moet je leren, dat zeggen Ineke 
Peijnenburg en Aart van Berkel. 
Dinsdag 2 april jongstleden be-
gonnen zij bij Fortuna '67 aan 
'wandel je fit'. Nu zeven weken la-
ter werpen de trainingen al merk-
baar hun vruchten af.

Ineke en Aart doen dit jaar voor 
het eerst mee aan de wekelijkse 
wandeltrainingen. Zij wandelen ie-

dere week ongeveer anderhalf uur 
onder begeleiding van hun coach 
George Zoontjes. In die tijd lopen 
ze ongeveer tien kilometer. “Dat 
is vooral gezellig, al lopend praten 
we veel”, zegt Ineke en Aart be-
aamt dat. “Ik wilde door de week 
ook graag wandelen”, zegt In-
eke, als ik haar vraag waarom ze 
aan deze training deelneemt. Aart 
stopte met ploegendienst en werkt 
nu alleen overdag. Dat was zijn re-
den om zich op te geven voor deze 

cursus. “Bovendien”, zo zegt Aart, 
“met wandelen kun je je hoofd 
lekker leeg maken”.

Fouten sluipen er langzaam in
“Als je gaat wandelen, kunnen er 
fouten in de beweging sluipen. 
Die fouten leer je tijdens de trai-
ning af”, zegt Ineke. Aart vult aan, 
“als je met een rugzak loopt, heeft 
bijna iedereen de neiging om de 
banden van de rugzak vast te hou-
den. Dat is fout, je loopt veel ge-
makkelijker als je je armen langs  je 
lichaam laat zwaaien. Dat zijn van 
die kleine dingen, die ik hier heb 
geleerd”, vertelt hij enthousiast.

Meetbare resultaten
Tijdens de trainingen worden ver-
schillende wandeltechnieken ge-
traind. “We gebruiken het viaduct 
over de A50 om te leren hoe je ge-
makkelijk omhoog en omlaag kunt 
lopen. Verder trainen we interval-
len. Twee minuten tempo en dan 
weer twee minuten rustig aan en 
dat een paar keer achter elkaar”, 
zegt Zoontjes. “De resultaten zijn 
na tien weken merkbaar verbe-
terd. Bij de eerste les meten we de 
tijd die iedereen nodig heeft om 
duizend meter te lopen. Dat doen 
we bij de laatste training opnieuw 
en dan zien we het resultaat”, zo 
sluit George af.

Dai Ippo scoort drie keer met 
twee judoka's

judo

Afgelopen zaterdag gingen Ryan 
en Dewy Lo-A-Njoe naar het 
Kaizentoernooi in Echt. Het was 
een zwaarbezet toernooi met ju-
doka's uit verschillende landen. 
Helaas had Dewy weinig tegen-
standers in haar gewichtsklasse 
(-32 kg). Ze wilde daarom graag 
in een zwaardere klasse meedoen 
(-36kg), waar ze meer tegenstan-
ders had.

Gelukkig mocht ze van de wed-
strijdorganisatie in allebei de ge-
wichtsklassen meedoen en werd 
ze na acht partijtjes judoën 1e in 
de -32kg en 2e in de - 36 kg. Ze 
was helemaal uitgeteld toen ze 

haar laatste partij in de goldensco-
re na ongeveer zes minuten judo-
en verloor, maar ze ging tevreden 
naar huis met een gouden en een 
zilveren medaille om haar nek.

Hierna was Ryan aan de beurt. Hij 
had wel veel tegenstanders. Deze 
werden in vier poules verdeeld. 
Van deze poules gingen de twee 
besten naar de kruisfinales. Ryan 
werd 1e van zijn poule en ging 
naar de kruisfinales waar hij uit-
eindelijk in de halve finale verloor 
van de Nederlands kampioen in de 
gewichtsklasse -55 kg. Deze werd 
uiteindelijk ook 1e en Ryan werd 
3e.

VDZ racing presteert goed op 
maaskiezel

Afgelopen zaterdag is in het Bel-
gische Bocholt de 2e ronde van 
de 350Z Challenge verreden. De 
equipe Roel van der Zanden en 
Paul Geerts stond voor het eerst 
aan de start van een buitenland-
se rally. Alsof dat niet genoeg 
was, staat de Sezoensrally in Bo-
cholt ook nog eens bekend als 
een van de zwaarste rally’s die in 
de omgeving van Nederland ver-
reden kan worden. De maaskie-
zel op de landweggetjes is ver-
raderlijk glad en de snelheden op 
de smalle wegen lopen vaak erg 
hoog op.

Het team was goed voorbereid 
en de auto optimaal geprepareerd 
voor de zware omstandigheden. 
Tijdens het verkennen regende 

het veel waardoor Roel en Paul 
alvast een voorproefje kregen 
van hoe glad het kan worden.  
Op zaterdagochtend werd rustig 
gestart om het gevoel voor de 
ondergrond te krijgen. Tot genoe-
gen van het hele team had Roel 
dit al snel aardig onder de knie 
en kon hij vanaf het begin van de 
wedstrijd direct enkele concurren-
ten achter zich houden. Terwijl de 
dag vorderde en het weer beter 
werd gingen ook de prestaties 
van Roel en Paul vooruit. De tij-
den werden per omloop beter 
en waar links en rechts auto’s in 
de sloot belandden wist Roel de 
auto op het juiste pad te hou-
den. Naast de vele schuivers was 
er ook veel technische malaise 
voor verschillende teams. Ook dit 
werd de equipe bespaard dankzij 
het zeer goede en professionele 
serviceteam. “Het is verschrikke-
lijk glad en de auto heeft zwaar 
te lijden, maar het is wel erg mooi 
om de fans te zien genieten van 
alle jumps en drifts!” zegt Roel 
met een grote grijns op het ge-
zicht.

Aan het eind van de dag was de 
5e plaats in de Cup zo goed als 
zeker en werd besloten de laatste 

boucle niet alleen zo snel, maar 
ook zo dwars als mogelijk te ne-
men. Tot vreugde van het vele 
publiek lukte het Roel de Nissan 
350Z al driftend van bocht naar 
bocht te slingeren. Zo werd de 
zware wedstrijd door Roel en Paul 
in stijl afgesloten met een zeer 
mooie 5e plaats in de 350Z.

Nu is het zaak de rallyauto snel 
weer helemaal in optimale condi-
tie te brengen voor de ELE rally. 
Een van de hoogtepunten van het 
seizoen voor Roel en Paul is ieder 
jaar weer de proef die tijdens deze 
rally in Sint-Oedenrode verreden 
zal worden. 

autosport

autosport

foto: ivy Reijniersce

Ruud Middel Rally Team zet hoog in

Op vrijdag 31 mei en zaterdag 1 
juni wordt voor de 49e maal de 
ELE Rally rondom Eindhoven en 
Helmond georganiseerd.  Met 19 
klassementsproeven verdeeld over 
onder andere Stiphout, Wintelre, 
Sint-Oedenrode en Son geldt deze 
rally als één van de zwaarste van 
Nederland. 

Voor het Ruud Middel Rally Team 
is deze thuiswedstrijd een rentree 
na precies een jaar afwezigheid. 

Tijdens de vorige editie van de ELE 
Rally heeft de motor van de Fiat Sei-
cento Trofeo namelijk de geest ge-
geven. In het afgelopen jaar heeft 
het team daarom hard gewerkt de 
auto weer rijklaar te maken. Naast 
een ander motorblok is de kleinste 
auto van het startveld op diverse 
punten aangepast en verbeterd. 
“Ons voornaamste doel is de rally 
zonder al te veel kleerscheuren uit-
rijden, maar stiekem mikken we op 
een klassering bij de eerste 40”, 
aldus rijder Ruud Middel. Sponsor 
HAP Automaterialen nam deze 
hoge inzet letterlijk en tilde de Fiat 
rallywagen naar een hoger niveau! 
“Een ludieke actie die in Zeelst niet 
onopgemerkt is gebleven”, aldus 
navigator Roland Kunzler. De 
Seicento-equipe is vóór, tijdens en 
na de ELE Rally te volgen op 
www.ruudmiddelrallyteam.nl. 

Tweede plaats voor Mats v.d. 
Brand tijdens Sezoensrally

Zaterdag 18 mei werd de Sezoens-
rally, de tweede wedstrijd meetel-
lend voor de 350Z Challenge, ver-
reden in de omgeving van Bocholt 
(B). Voor KNAF Talent First Mats 
v.d. Brand de eerste keer dat hij 
aan de start verscheen van het 
specialistische evenement net 
over de grens bij Weert. Zijn navi-
gator, Eddy Smeets, stond al veel 
vaker aan de start in Bocholt maar 
ook voor hem was het de eerste 
keer dat hij in een achterwiel aan-
gedreven auto aan zijn thuiswed-
strijd meedeed.

De dagen voor de rally is er veel 
regen gevallen in de omgeving 
van Bocholt waardoor de klasse-
mentsproeven verraderlijk en glad 
waren. Mats begon de wedstrijd 
zeer voortvarend met een scratch 
op zowel de eerste als tweede 
klassementsproef. Na drie klasse-
mentsproeven had hij de concur-
rentie al op een achterstand gere-
den van meer dan 17 seconden en 
leek Mats op weg naar een stunt 
door zijn eerste Sezoensrally direct 
te gaan winnen. 
Veel coureurs lieten zich verras-
sen op het spekgladde maaskiezel 
en ook Mats kwam niet geheel 
ongeschonden aan op de eerste 
service. Op de vierde klassements-
proef maakte Mats een fout waar-
door hij naast het parcours in een 
maïsveld terecht kwam en ruim 2 
minuten verloor. Hij viel terug naar 
de derde plaats in het 350Z klas-
sement en was genoodzaakt in de 
achtervolging te gaan. 

Na de eerste service, waarbij de 
auto door de mannen van VRS 
werd nagelopen, herpakte Mats 
zich volledig. Met name op het 
onverhard maakte hij echt het ver-
schil ten opzichte van de concur-
rentie. "De cursus die ik afgelopen 
winter in Zweden dankzij de KNAF 
heb gehad, wierp echt zijn vruch-
ten af. Ik ging met zoveel meer 
zelfvertrouwen het onverhard op. 

Ook de tips die Nelis Verkooijen 
me vlak voor de wedstrijd nog 
heeft gegeven, hebben hier echt 
aan bijgedragen”, vertelt de Nijn-
selnaar na afloop van de wedstrijd. 

Doordat Antoine Biesheuvel een 
tijdstraf kreeg schoof Mats op naar 
de tweede plaats in het 350Z klas-
sement. Met een aantal scratches, 
met name tegen het einde van de 
wedstrijd, wist Mats zijn achter-
stand terug te dringen naar ruim 
1:20.  "Ik ben op de vierde klasse-
mentsproef zelf de fout in gegaan 
en dat heeft ons uiteindelijk de 
overwinning gekost. Daar baal ik 
natuurlijk flink van. Al met al ging 
het echt goed, ik wist constant tij-
den in de top 3 te noteren en het 
onverhard was echt geweldig! Op 
de voorlaatste klassementsproef 
ging het helemaal geweldig, daar 
wist ik zelfs de achtste tijd in het 
algemene klassement te noteren!" 
jubelt Mats. Volgende wedstrijd 
voor Mats en Eddy is de ELE Rally 
welke op 31 Mei en 1 Juni wordt 
verreden.

Eindstand 350Z Challenge 
Sezoensrally 2013:
1. Dirk Garvelink
2. Mats vd Brand (+ 1:22.50)
3. Antoine Biesheuvel (+ 2:53.00)
4. Erwin Klippel (+ 4:57.30)
5. Roel van der Zanden 
(+ 10.24.40)

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
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jeu de boules

Jeu de boules in Olland van start
Enthousiast ging een tiental men-
sen vorige week dinsdag voor 
het eerst in de Loop’r aan de slag 
met jeu de boules. Binnen in de 
Loop’r ligt een prachtige jeu de 
boules baan. Bij mooi weer kan 
zelfs buiten gespeeld worden, 
want ook daar liggen twee banen. 
Voor deze eerste keer was het de 
bedoeling om op een gezellige en 
ongedwongen manier kennis te 
maken met de sport. Er stond nog 
geen wedstrijd op de planning. 
Toch werd er al snel gemeten en 
uitgebreid bepraat welke bal er het 
kortste bij het “bouleke” lag en 
werd direct de stand bijgehouden.  

Bij alle aanwezigen smaakte het 
naar meer en daarom spraken ze 

af om tot 1 juli iedere dinsdag bij 
elkaar te komen om te boulen. Wil 
je graag het spelletje mee spelen, 
dan kun je je nog aansluiten bij 
de groep. Iedereen is welkom op 
dinsdagavond. Tot eind juni/de 
zomervakantie mag iedereen gra-
tis kennis komen maken met deze 
gezellige bezigheid. Je hoeft niets 
mee te brengen, al het materiaal is 
aanwezig.

Je kunt je van te voren aanmelden 
via info@deloopr.nl maar je mag 
ook geheel vrijblijvend een kijkje 
komen nemen en eventueel mee-
doen. Iedere dinsdagavond van 
20.00-22.00 wordt er gespeeld in 
De Loop’r, pastoor Smitsstraat 40 
(Tel 0413 – 490359).

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

Multicycle
E-bikes met topcomfort
• Hoogwaardige afmontage

• 15 Standen voor elektrische aandrijving

• Stille trapondersteuning

• 250w voorwielaandrijving

• Sportief en stijlvol

• Lichtgewicht, al vanaf 21 kg

p g

• 250w voorwielaandrijving

• Sportief en stijlvol

• Lichtgewicht, al vanaf 21 kg

TE KOOP

Margrietstraat 46, Nijnsel
Op mooie locatie in een goede buurt gelegen uitgebouwde, 
half vrijstaande woning met garage, carport en bijgebouw.  

De grote tuin biedt erg veel privacy en ligt aan de achterzijde 
geheel vrij, met uitzicht over de landerijen.

Aanbiedingsprijs:  € 299.000,- k.k. 
Inhoud:    ca. 390 m³
Woonoppervlakte:  ca. 120 m²
Perceelsoppervlak:  627 m²

Stationsstraat 20, 5461 JV Veghel •  Tel.: 0413-378921 • www.raadhage.nl

Pascal van Bakel Brabants Kampioenzwemmen

Tijdens het eerste weekend van 
de Brabantse Zomer Kampioen-
schappen in Eindhoven is Pascal 
van Bakel Brabants kampioen ge-
worden op de 200m schoolslag in 
een tijd van 2.52.60. Daarnaast 
behaalde de estafette ploeg be-
staande uit Lars Diesch, Niels 
Rooyakkers, Kris Raaijmakers en 
Luc van Eijndhoven een bronzen 
medaille op de 4x50m vrije slag 
in 2:21.42.

Ook de ander zwemmers hebben 
goede prestaties neergezet:
Stijn van Aarle: 14e op de 100m 
vrije slag in 1.12.09;
Pascal van Bakel: 11e op de 50m 
vrije slag in 0.27.89 en 5e op de 
200m wisselslag in 2.36.50;

Lars Diesch: 22e op de 100m vrije 
slag in 1.17.47;
Jannus van Dinther: 16e op de 
50m vrije slag in 0.28.30, 6e op de 
100m rugslag in 1.15.01 en 4e op 
de 100m vrije slag in 1.01.04;
Luc van Eijndhoven: 13e op de 
100m rugslag in 1.28.46, 13e op 
de 50m rugslag in 0.40.85 en 24e 
op de 100m vrije slag in 1.19.25;
Julian van Oorschodt: 11e op de 
100m rugslag in 1.22.69, 8e op de 
200m schoolslag in 3.24.28, 12e 
op de 100m vrije slag in 1.11.68 
en 14e op de 200m wisselslag in 
3.01.25;
Kris Raaijmakers: 20e op de 100m 
vrije slag in 1.15.89;
Niels Rooyakkers: 11e op de 100m 
rugslag in 1.27.57 en 23e op de 

100m vrije slag in 1.18.32;
Ilse Verhagen: 23e op de 50m 
schoolslag in 0.44.60;
Daarnaast namen er nog twee es-
tafette ploegen deel:
Colette van Happen, Ilse, Loes van 
Eindhoven en Fleur Gibbels be-
haalden op de 4x100m wisselslag 
een 12e plaats in 5.50.85
Pascal, Julian, Bart van Eindho-
ven en Jannus behaalden op de 
4x100m vrije slag een 5e plaats in 
4:24.72.

Komend weekend gaat de strijd 
om de Brabantse titels verder in 
het Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion in Eindhoven, aan-
vang zaterdag en zondag om 
13.30 uur.

pascal van bakel met 
zijn gouden medaille. de bronzen estafetteploeg: lars, niels, luc en kris.

Anne en Bas Gibbels winnen goud op de Brabantse 
Zomer Kampioenschappen

Op zaterdag 18 en zondag 19 mei 
hebben de Rooise zwemmers Anne 
en Bas Gibbels deelgenomen aan de 
Brabantse Zomer kampioenschap-
pen in het Pieter vd Hoogenband 
Stadion in Eindhoven. Ze kwamen 
daar uit voor hun vereniging Z&PV 
Nuenen.

Anne behaalde op zaterdag de eer-
ste plaats op de 100 meter school-
slag in een tijd van 1.23.29. Bas wist, 

na een zeer spannende strijd, samen 
met zijn ploeggenoten Tobias, Tho-
mas en Joeri net voor hun concur-
renten van PSV te blijven op de 4 x 
200 meter vrije slag. In een tijd van 
9.13.92, behaalden ze hiermee dan 
ook de 1e plaats.

Verder heeft Anne ook nog de 400 
meter vrije slag gezwommen waar-
bij zij een 5e plaats wist te behalen 
in een tijd van 5.00.43. Op zondag 

stond voor Bas de 200 meter school-
slag op het programma, hierbij ein-
digde hij met een tijd van 2.53.50 op 
een 2e plaats, op nog geen seconde 
achterstand van zijn oud-ploegge-
noot van Argo: Pascal.
Voor Anne was het de 200 meter 
vrije slag die gezwommen moest 
worden; ze legde deze afstand af 
in 2.15.86 wat goed was voor een 
2e plaats, en tevens een limiet voor 
de Nederlandse Kampioenschappen 
die gehouden worden in juni in het-
zelfde bad.

Ook komend weekend zullen Anne 
en Bas weer aan de start verschijnen 
voor het 2e weekend van de Bra-
bantse Zomer kampioenschappen.

foto’s: jan Voets

links ann kerstens, 
rechts anne.

Van links naar rechts: 
bas, joeri, Thomas, Tobias.

Vlucht van 405 km voor Rooise duiven

duivensport

De midfond vlucht vanuit Sens stond 
zaterdag 18 mei op het programma. 
Met een afstand van 405 km  was 
dit een leuke vlucht.

Met veel  bewolking werd door 286 
duiven van 14 deelnemers uit Sint-
Oedenrode deze wedvlucht aange-
gaan. Om 10.45 uur werden de dui-
ven gelost en de eerst aankomende 
werd geklokt op 16.18u uur door J. 
v. Boxmeer. Met 64 duiven speelde 

hij mee voor 32 prijzen (50%) Van 
de door hem gespeelde duiven. De 
eerste 15 in Sint-Oedenrode waren:  
J. v. Boxmeer: 1,3,4,7,8,10,11,14. 
H. v. Boxmeer: 2,5,6. A. v/d Heij-
den: 9,12. L. v/d Weijdeven: 13. W. 
v. Houtum: 15.

Dit was het voor deze week. Volgen-
de week staat de eerste eendaagse 
vanuit Bourges op het programma 
en als tweede vlucht Laon.
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voetbal

Open dag bij Rhode 

Ben jij 5,6,7 of 8 jaar en voetbal je 
graag, kom dan naar de open dag 
bij voetbalvereniging  Rhode.

We zijn ’n voetbalclub met ± 850 
leden waarvan ±450 jeugdleden. 
En voor het volgende seizoen  
kunnen we wel nieuwe voetbalta-
lentjes gebruiken. Dus heb je zin? 

Kom dan ’n kijkje nemen.

Doe gemakkelijke kleding aan 
want dan kun je meedoen met 
leuke voetbalspelletjes.
Wanneer: Zaterdag 25 mei.
Tijd: 10.00u  tot 12.00u
Waar: Sportpark de Neul

Nijnsel B1 kampioen door goed teamwork

Nijnsel B1 werd afgelopen zater-
dag 18 mei kampioen door een 
overtuigende zege op Gemert 
B3, 12-1. Nijnsel B1 begon slecht 

aan de voorjaarscompetitie; een 
schraal 2-2 gelijkspel tegen Sparta 
'25, gevolgd door een deceptie te-
gen Boerdonk. Het geloof in een 

goed eindresultaat was gedoofd. 
Daarna begon het team echter te 
draaien en concurrent Avanti'31 
B2 liet ook een steek vallen. 

Enkele weken geleden werd de 
cruciale en spannende wedstrijd 
tegen Avanti thuis gewonnen en 
dit resultaat betekende de koppo-
sitie die niet meer werd afgestaan. 
Tegen Gemert viel alles op zijn 
plaats en het kampioenschap werd 
luid bejubeld en luister bijgezet 
met een stevig stukje vuurwerk. 
Jan, Martin, Boy en Stefan, evenals 
sponsor Police Dogs Arnold 
vd. Oetelaar ontvingen de com-
plimenten; zij waren debet aan 
dit prachtige kampioenschap, een 
mooi stukje teamwork. Proficiat!

Ollandia F1 ongeslagen kampioen

Afgelopen zaterdag is er opnieuw 
een Ollandia jeugdteam kampi-
oen geworden. Ditmaal was het 
de beurt aan Ollandia F1 om de 
kampioensvlag te hijsen. 

Vanaf het begin draaiden ze in 
een sterkere competitie toch bo-
venaan mee en wisten ze, net als  
MULO, al hun wedstrijden te win-
nen. Alleen de wedstrijd tussen 
deze beide concurrenten eindigde 
in een gelijke stand. Op zaterdag 
17 mei stond de laatste beslissende 
wedstrijd op het programma tegen 
Schijndel/Vitam en Ollandia moest 
ook deze dus winnen. Onder het 
toeziend oog van vele supporters 
nam Ollandia het initiatief en liet 
er geen gras over groeien. Na en-
kele goede aanvallen werd het gat 
gevonden en scoorde Ollandia de 
1-0. Hierna drukte onze zwart-
witten door, werden er fraaie com-

binaties op de grasmat gelegd, 
technische hoogstandjes getoond 
en werd er tussendoor vanuit alle 
hoeken en standen lustig op los 
gescoord. De sporadische tegen-
aanvallen van Schijndel werden 
door de Ollandia verdediging vak-
kundig onschadelijk werden ge-
maakt of de doelman wist scoren 
te voorkomen. De honger van de 
Ollandse leeuw naar doelpunten 
bleef aanhouden tot het laatste 
fluitsignaal van de scheidsrechter 
en er 15-0 op het scorebord stond. 
Met deze fraaie overwinning werd 
Ollandia met uit 11 wedstrijden 31 
punten en het fraaie doelsaldo van 
81 voor en maar 18 tegen dan ook 
de terechte kampioen. Na afloop 
werden felicitaties en presentjes in 
ontvangst genomen en volgde na 
de welverdiende douche een rond-
rit door Olland op de platte wagen, 
waarna de kampioensfestiviteiten 

werden afgesloten in de kantine. 

Ollandia is trots op dit mooie resu-
taat en feliciteert spelers, trainers 
en leiders van Ollandia F1 met 
het behaalde kampioenschap en 
hoopt dat dit in de toekomst een 
mooi vervolg krijgt. 

Het Ollandia F1 kampioensteam 
bestaat uit: zie foto v.l.n.r. Sem 
Burghout, Jorg v Lierop,  Meine 
Engbers, Jilles Avezaat, Willem v 
Kessel, Ivo Jacobs, Jesse Jacobs, 
Bouke Engbers en Brian vd Hurk. 
Op de foto ontbreekt leidster/
trainster Nicole Maas.

Ook aan deze mooie prestatie 
hebben bijgedragen de F2 spelers 
Lars v Doorn, Rens de Roo, Dirk 
vd Biggelaar, Merlijn Peters, Bas v 
Lierop, Kay Verhagen en ook Mark 
vd Biggelaar. 

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

Van Stiphout bouwt nieuwe 
kleedlokalen Rhode

Bouwbedrijf Gebroeders Van Stip-
hout gaat de nieuwe kleedlokalen 
bouwen voor Rhode. Jeroen van 
Stiphout  en Rhode-voorzitter Toon 
Bekkers tekenden daarvoor zater-
dagavond het contract. Van Stiphout 
is ook weer hoofdsponsor van de 
85-jarige Rooise voetbalvereniging.

Rhode hield afgelopen zaterdag 
haar clubdag op het feestterrein 
op de Neul. Daar maakte voorzit-
ter Toon Bekkers bekend dat bin-
nenkort wordt begonnen met de 
bouw van de nieuwe kleedloka-
len. Hoofdsponsor Bouwbedrijf 
Gebroeders Van Stiphout gaat de 
lokalen samen met de leden bou-
wen. Van Stiphout gaat de ruw-
bouw doen, de leden van Rhode 
zorgen voor de afwerking en de re-
novatie van de oude kleedruimten.

Kampioenen in het zonnetje
Op een clubdag moeten natuurlijk 
de kampioenen worden gehul-
digd. Daarvoor riep vice-voorzitter 
Wim van Meijl de A1, B3, E1, F1 
en F3 op het podium. Deze teams 
behaalden allemaal de kampioen-
stitel en de F1 wist daarnaast ook 
nog de KNVB Beker naar de Neul 
te halen. Na de huldiging van de 
kampioenteams waren de topsco-
rers aan de beurt voor hun huldi-
ging. Sjors van de Laar werd met 
35 goals topscorer van Rhode. 
Daisy van Kuik mocht de eerste 
titel van vrouwelijke topscorer op 
haar naam zetten. Met twintig 
doelpunten liet ze de andere da-
mes achter zich. De clubdag werd 
muzikaal omlijst door optredens 
van Ryan van Langen, Alex West 
en Brian Cristopher. 

jeroen van Stiphout (l) ondertekende 
met Toon bekkers het contract

de kampioenen van Rhode werden 
tijdens de clubdag gehuldigd
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VV Nijnsel blaast historische 
jeugddag nieuw leven in

voetbal

Het einde van het voetbalseizoen 
is in zicht. Dit willen we op een 
gezellige, sportieve manier afslui-
ten. Daarom organiseren wij op 
zaterdag 25 mei een grandioze 
jeugddag op de voetbalvelden van 
VV Nijnsel!

We zijn daarvoor terug gegaan in 
onze historie. De jeugddag van 
vroeger halen we uit de oude doos 
en wordt opgepimpt naar deze 
tijd. Vele vrijwilligers gaan deze 
dag handen en voeten geven.

De complete jeugdafdeling van 
VV Nijnsel is deze dag op sport-
park Den Eimert actief. We begin-
nen 's morgens om 9.30 uur, ge-
durende de dag worden er allerlei 
spellen georganiseerd, voetballend 
en teambuildend. Dit programma 
wordt om 14.30 uur afgesloten.
Aansluitend aan de spelactiviteiten 
spelen de oudste jeugdleden (A1) 
een wedstrijd tegen de jeugdlei-
ders en –trainers.

Doelstelling van deze dag is om 

de hele Nijnselse jeugd, lid of geen 
lid, kennis te laten maken met 
onze voetbalvereniging en plezier 
te beleven. Degenen die geen lid 
zijn, maar wel mee willen doen aan 
deze dag kunnen zich aanmelden 
via: jeugdvvnijnsel@gmail.com. 
Het belooft de dag van het jaar te 
worden, lol maken staat voorop 
van jong tot oud.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om een kijkje te komen nemen op 
het sportpark.

Vele prijzen voor de 
Vresselse Ruiters
Al jaren staat het pinksterweekend 
bekend om de wedstrijd in Leen-
de. En zo ook zijn de Vresselse rui-
ters zaterdag gestart in Leende bij 
het springen voor pony’s.

Het terrein was zwaar en het par-
cours op gras erg glad, maar met 
de kalkoen eronder geschroefd, is 
het onze ruiters toch gelukt om 
heel goed rond te springen. In de 
klasse DB zijn Nina van Enckevort 
en Veerle van de Pasch gestart. 
Nina met haar pony Mystery en 
scoorde daarmee 90 stijlpunten 
(!) en meteen de 1e prijs behaald. 
Veerle kwam de ring in met Kant-
je’s Bellamie en ook zij was fout-
loos en eindigde op de 3e plaats.

Ondertussen in de andere ring was 

de klasse AB-L van start gegaan en 
daar heeft Sydney Renders met Sil-
ver een hele mooie ronde gereden 
en daarvoor werd ze beloond met 
een 2e prijs!

Vervolgens de klasse CL, waar 
Nina van Enckevort moest rijden 
met Vingino en ook hier een prijs 
en wel de 2e. Aansluitend de klas-
se D-L, waar Veerle met Orchid’s 
Highland Surprise van start ging en 
op de 3e plaats eindigde.

Als laatste nog de klasse DM, waar 
Veerle van de Pasch met Sallie B 
tweemaal foutloos rond reed en zij 
super blij de 1e prijs mee naar huis 
mocht nemen! Wat een heerlijke 
sportieve en geslaagde dag voor 
de Vresselse Ruiters.

paardensport

Vriendinnendag bij v.v. Boskant 
krijgt vervolg

De vriendinnendag die door v.v. 
Boskant op 15 mei jongstleden 
was georganiseerd kende een ge-
weldige opkomst. In de categorie 
6 t/m 11 jaar waren liefst 19 deel-
nemers aanwezig, voor de cate-
gorie 12 t/m 16 zelfs 22! De be-
doeling van de activiteit: meisjes 
op een leuke en speelse manier in 
contact te brengen met de voet-
balsport, is dan ook voor 100% 
geslaagd. 

Na een korte inleiding, waarin bij-
voorbeeld ook een opsomming 
werd gegeven van de activiteiten 
die jaarlijks voor onze (jeugd)leden 
worden georganiseerd, werd door 
Peter van der Heijden, gesteund 
door een aantal leden van ons da-
mesteam, een training verzorgd. 
Natuurlijk kende de training een 
aantal voetbaltechnische spelle-
tjes, maar het plezier stond voor-

op! Na afloop waren er, onder het 
genot van een drankje, frietjes en 
snacks voor de deelnemers. Onno-
dig om te zeggen dat die er goed 
ingingen!

Gezien de goede opkomst en het 
enthousiasme van de deelnemers 
is besloten om op woensdag 29 
nogmaals een trainingsavond te 
organiseren. Binnen de leeftijdsca-
tegorie die hierboven is genoemd 
is iedereen welkom, ook meiden 
die niet in Boskant wonen. Breng 
je vriendinnen gerust mee! En om 
het helemaal gemakkelijk te ma-
ken, je hoeft je niet speciaal vooraf 
aan te melden!
Voor de meisjes van 6 t/m 11 
begint de training om 18.30 uur. 
Voor de groep van 12 t/m 16 om 
19.00 uur. De training duurt onge-
veer 1,5 uur.

alleen ollandia kan nu nog promoveren

Rhode en Nijnsel nipt uit play-offs

In één week tijd zijn zowel Rho-
de als Nijnsel uitgeschakeld 
voor promotie naar de tweede 
en vierde klasse. Nijnsel sloot 
een wisselvallig seizoen in stijl 
af tegen SCMH. Rhode was over 
twee wedstrijden niet sterker dan 
tweedeklasser Mierlo Hout. De 
trainers van beide ploegen kijken 
tevreden terug op de afgelopen 
jaargang.

Mierlo Hout – Rhode 3-2 (1-2)
‘Het had 3-3 kunnen zijn, maar 
ook 4-2 voor hun’ – coach Ronald 
Tielemans was na afloop blij dat 
er maar één doelpunt verschil zat 
tussen zijn ploeg en Mierlo Hout, 
dat een seizoen lang heeft moe-
ten vechten tegen degradatie uit 
de tweede klasse. De thuisploeg 
liet het initiatief dan ook aan de 
Rooise spelers, maar sloeg na een 
kwartier alsnog zelf toe via Jasper 
Lalisang. Rhode behield het veld-
overwicht, en na de 1-1 van Bas 
van Kuringen en de 2-1 van Mi-
chel Daniëls, vlak voor rust, leken 
de bezoekers de wedstrijd weer 
helemaal onder controle te heb-
ben.

Niets bleek minder waar. ‘De 
tweede helft hebben we op indivi-
duele klasse verloren’, analyseerde 
coach Tielemans. De 2-2 viel kort 
na rust (nogmaals Lalisang), net 
nadat Rob Foolen de bal naast 
een leeg doel had gekopt. Toen 
Tim Stewart en Sander Driessen 
gedwongen door pijntjes naar de 
kant moesten, was de weg naar 
de 3-2 voor Mierlo Hout vrij. Het 
winnende doelpunt kwam uitein-
delijk na een fout van keeper Ard 
Groenendijk, die een penalty ver-
oorzaakte en deze niet tegen kon 
houden. De kansen op de gelijk-
maker waren in de slotfase niet 
aan Rhode besteed.

Rhode – Mierlo Hout 0-1 (0-0)
Ook in de thuiswedstrijd van de 
play-offs, op pinkstermaandag, 

gaf de individuele kwaliteit van 
Mierlo Hout de doorslag. Rhode 
wist de tweedeklasser een helft 
lang in bedwang te houden, zon-
der zelf veel te creëren. Tien mi-
nuten na rust was het alsnog raak 
voor de bezoekers, via uitblinker 
Jasper Lalisang. Zijn goal noopte 
Rhode ertoe om alles of niets te 
spelen, wat in een ruim halfuur 
tot twee kansen leidde, die allebei 
niet werden benut. ‘Voor dit soort 
voetbal heeft Rhode het spitsen-
materiaal niet’, analyseerde ver-
trekkend trainer Ronald Tielemans 
na afloop. Maar: ‘Aan de spel-
opvatting en motivatie heeft het 
niet gelegen. De spelers hebben 
het afgelopen jaar een geweldige 
ontwikkeling doorgemaakt, over 
één of twee jaar promoveren ze 
alsnog.’

Nijnsel – SCMH 2-3 (0-2)
Waar het publiek op d’n Eimert 
om half drie nog vertrouwen had 
in een goede afloop en een kat-
tenluikje naar promotie, was dat 
vertrouwen om anderhalve mi-
nuut over half drie al goeddeels 
verdwenen. De Nijnselse verdedi-
ging stond te slapen bij de eerste 

de beste lange bal van SCMH, en 
stond zo binnen honderd tellen 
na de aftrap de 0-1 toe. Een flink 
kwartier later was het 2-0 voor de 
bezoekers na een slecht verwerkte 
hoekschop. ‘Het leek het laatste 
halfuur van de wedstrijd tegen Ol-
landia wel’, klaagde coach Theo 
Hageman na afloop. ‘We waren 
totaal niet bij de les.’ In de tweede 
helft, met pinchhitter Geert van 
den Berk in het elftal voor een 
verdediger, liet Nijnsel zien waar-
om het dit seizoen nacompetitie 
mocht spelen. Maar omdat Nijnsel 
van de ‘honderden kansen, waar-
van zes één-op-één met de kee-
per’ er maar twee benutte (Van 
den Berk en Lars van Zutphen), en 
omdat Mariaheide er tussendoor 
nog een corner in prikte, kwam de 
zo vurig gehoopte gelijkmaker er 
niet. Zo sloot Nijnsel een wisselval-
lig seizoen af met een wisselvallige 
wedstrijd. Hageman, coach van 
het meest productieve team in de 
vijfde klasse, is tevreden over de 
jaargang 2012-2013. ‘We hebben 
de jongere spelers beter gemaakt, 
en nota bene de nacompetitie ge-
haald. Na de zomer gaan we weer 
meedoen om promotie.’

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Niets is moeilijker dan eigen teksten schrijven
Wij helpen u graag hierbij

Annelieke Stoop pakt prijzen
Afgelopen zaterdag heeft Anne-
lieke Stoop de tweede competi-
tiewedstrijd van het AVS in IJzerlo 
verreden. Deze wedstrijd was ook 
opengesteld voor NRPS paarden en 
pony's. Met Progress Ysabella wer-

den er 2 eerste prijzen behaald in de 
M1 dressuur. Ook Progress Kashmi-
ra mocht mee vanwege de open-
stelling voor NRPS-ers. Ze behaalde 
een 3de plaats in de B dressuur.
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Uitslagen

Rhode

Programma jeugdtoernooien
Za 25/5:
Rhode MB1-DESK  v8:45u
Rhode B4-Best Vooruit  v12:30u
Rhode C1-Oirschot Vooruit  v12:15u
Rhode C2-Odiliapeel  v12:30u
Rhode C3-DVV Den Bosch  v11:00u
Rhode D2-Blauw Geel  v12:00u
Rhode D3-WEC  v11:30u
Rhode D4-Blauw Geel  v11:00u
Rhode E1-Oirschot Vooruit  v8:00u
Rhode E2-Best-Vooruit  v8:45u
Rhode E3-Best-Vooruit  v8:45u
Rhode E4-Schijndel  v8:45u
Rhode E5-Boerdonk  v8:45u
Rhode E7-Avesteyn  v9:00u
Rhode E8-Schijndel  v8:30u
Rhode E9-Boerdonk  v8:45u
Rhode E10-Boerdonk  v8:45u
Rhode F2-VOW  v9:00u
Rhode F3-Schijndel  v12:45u
Rhode F4-WEC  v8:30u
Rhode F5-VOW  v8:45u
Rhode F6-Boerdonk  v12:00u
Rhode F7-VOW  v9:00u
Rhode F8-VOW  v9:15u
Rhode F9-Boerdonk  v12:00u
Rhode F10-VOW  v9:00u
Rhode F11-Schijndel  v13:00u

Zo 26/5:
Rhode B1-Oirschot Vooruit  v12:30u
Rhode B2-Odiliapeel  v9:45u
Rhode D5-Oirschot Vooruit  v8:00u

Ollandia

Programma senioren. Zo 26/5: 
SCMH 1-Ollandia  14.30u 

Uitslagen jeugd:
Avanti’31 E2-Ollandia E1   5-0
Handel B1-Ollandia B1   afg.
Blauw Geel’38/Jumbo E3-Ollandia E1   0-0
Nijnsel E3-Ollandia E2G  10-0
Ollandia F1-Schijndel/Vitam F6   15-0
Ollandia F2G-WEC F3G   7-2

VV Boskant

Uitslagen senioren: 
Oss’20 3-Boskant 2  6-1

Programma senioren zo 26/5:
Boskant 2-Volharding 3  11.30u.

Uitslagen jeugd
Blauw Geel E7-Boskant E1  2-3

Programma jeugd vrij 24/5:
Ook voor onze jeugd zit het voetbal-
seizoen 2012-2013 er weer op. Toch 
rest er nog één activiteit; die van het 
ouder/kind toernooi. Eindelijk de kans 
voor onze jeugd om hun voetbalcapa-
citeiten te toetsen aan die van hun ou-
ders. Vanzelfsprekend blijft het niet bij 
de wedstrijd alleen; na afloop wordt er 
in de kantine nog uitgebreid nagekaart 
door de deelnemers! De wedstrijden 
beginnen om 18.30 u.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen
Odisco E1-Concordia E1  1-5

Programma woe 22/5:
Concordia 4-Geko 4  a. 20.00u.

Programma za 25/5:
Celeritas B1-Concordia B1  v. 10.15u. 
Concordia C1-Celeritas C1  a. 12.00u. 
Concordia D1-Avanti D1  a. 11.00u. 
Concordia E1-De Korfrakkers E1  a. 10.00u. 
Concordia E2-BMC E1  a. 09.00u. 
Concordia F1-Nijnsel F1  a. 09.00u. 
Concordia W1-Altior W2  a. 10.00u.

Programma zo 26/5:
Conc/Bos 1-Prinses Irene 1  a. 13.00u. 
Concordia/Boskant 2-DSV 2  a. 10.30u.

Odisco

Uitslagen Woe 15/5:
Spoordonkse Girls 3- Odisco 2   8 - 7
Za 18/5:
Odisco E1 - Concordia E1        1 - 5

Programma Za 25/5:
Odisco A1 - Rosolo A5      14:00u
Corridor C1 - Odisco C1           11:30u
Tovido E1 - Odisco E1         10:30u
Zo 26/5:
De Kangeroe 1 - Odisco 1     10:30u

bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 15/5
A-lijn : 1. Willem Pieters & Rien Voets 
58,85 2. Jos van Rijbroek-Vervoort & 
Harrie van Rijbroek 56,88 3. Hetty van 
Geffen & Lieke Pieters 56,77 4.     Ria 
Habraken & Toon Habraken 53,65
B-lijn : 1. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 

63,40 2. Sjan van Acht & Thea van de 
Aker 54,17 3. Irmgard Etman & Willem 
de Roo 53,68 4. Nancy Lathouwers & 
Anni Oppers-van Boxtel 52,57
C-lijn : 1. Riet van Heijningen & Theo 
van Heijningen 58,33 2. Marijke van 
den Berk & Francine de Koning 55,42 3. 
Jan Verbunt & Christ Verhoeven     53,47 
4. Tonnie van Acht & Jos van Acht 52,78

B.C.”d’n einder ‘05”

Uitslag 15/5: 
A Lijn 1.Joop en Marianne Muller 67.36 
% 2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 64.72 % 
3. Jo Evers-Anja Lafleur 56.11 % 4. Mia 
Poels-Ria v Zon 51.39 % B Lijn.1. Sjef en 
Gerda v.d.Kerkhof 65.42 % 2. Jos en Mar-
lies Teulings 63.96 % 3. Ad v.d.Brand-Bert 
Foolen 58.96 % 4. Liesbeth Bekkers-Riet 
Verstappen 44.79 % zie ook: www.den-
einder.nl

Bridgeclub Beckart

Uitslag 16/5:
A-lijn: 1. Riet &Cees v. Hout 63.33; 2. 
Harrie & Jan v. Erp 61.66; 3. Marietje v. 
Aarle & Jo Verhoeven 57.91; 4. Marie-
tje Aarts & Zus v.d. Rijt 54.58.
B-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 60.41; 2. Hilda v.d. Kaden & 
Diny Vos 60.41; 3. Nellie & Jan Seegers 
57.81; 4. Annie & Lena v. Acht 53.64.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 14/5
A-lijn: 1.Toon & Marietje v.Schaijk 
66,67 % 2.Piet Thijssens & Riek Rij-
kers 58,75 % 3.Hilly v.Bosbeek & Ria 
Swinkels 57,08 % 4.Cor v.d.Berg & Ben 
v.d.Steen 54,58 % B-lijn: 1.Anneke Jans 
& Maria Pepers 65,28 % 2.Cor & Ma-
rietje Mollen 63,54 % 3.Tonny Rijkers 
& Mien Vermeulen 56,94 % 4.Harry & 
Marietje v.d.Wijgert 55,90 %  

KBO  Zijtaart 

Vrij bridgen 17/5
A-lijn:1.Mien Verhoeven & Mien Vis-
sers 65,00 % 2.Wim & Tiny v.Lieshout 
63,50 % 3.Wim & Ans Vosmeer 56,00 
% 4.Bert v.Helvoort & Anny v.d.Ven 
53,75 % B-lijn: 1.Harry & Marietje 
v.d.Wijgert 64,24 % 2.Martien v.Cleef 
& Marietje v.d.Horst 62,50 % 3.Cees & 
Riet v.Hout 59,38 % 4.Harry v.Boxmeer 
& Secondanten 57,92 % Iedereen is 
welkom op de vrijdagmiddag in Het 
Klooster. Aanmelden 0413-363312.

hardlopen

7 mei Weert Avondwedstrijd 

MeisjesJB 100 m
Sanne van Lieshout 14,0  (2e) (PR)
MeisjesJB 200 m
Sanne van Lieshout 29,9 (1e) (PR)
MeisjesJB verspringen
Sanne van Lieshout 4.10 (1e) (PR)
MeisjesJB 1 Engelse mijl
Anne Gibbels 6.29,2 (1e) (PR) (Club-
record)
Simone van Wieringen 8.03,3 (2e) 
(PR)
MeisjesJA 100 m
Irene van der Velden 14,0 (1e) (PR)
MeisjesJA 200 m
Irene van der Velden 30,0 (1e) (PR) 
(Clubrecord)
MeisjesJA verspringen
Irene van der Velden 4.06 (1e) (PR)

9 mei Deurne Dreefloop 
Mannen 15.000 m
Jeffrey van Hout 1.00.09 (2e)
Mannen45 15.000 m
Eric van den Oetelaar 1.03.59
Mannen55 15.000 m
Henry Wijffelaars 1.06.56
Pierre Lardenois 1.11.47
Mannen60 15.000 m
Jos van Uden 1.12.06
MannenTrim 15.000 m
Ad van de Laar 1.18.26
Ge de Louw 1.40.09
Vrouwen45 15.000 m
Antoinette van de Laar 1.09.28 (2e)
Rikie Huyberts 1.14.41
MannenTrim 5.000 m
Piet van Engeland 29.27
MannenTrim 10.000 m
Mari van Houtum 47.33
Wim van Vugt 53.38
Henk Heymans 55.13
VrouwenTrim 10.000 m
Isa van Heijningen 1.00.25
Tineke van Boxmeer 1.00.25

14 mei Geldrop Trimloop  
MannenTrim 5.000 m
Henry Wijffelaars 22.13 (3e)
VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 24.28 (1e)
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke Mous 57.03

14 mei Eindhoven Circuit 14  
Mannen 800 m
Patrick Sanders 2.09,31
JongensJB 800 m
Marco Verbeek 2.26,66 (2e) (PR)

MeisjesJB 800 m
Simone van Wieringen 3.17,62 (PR)
MeisjesJC
Inge Timmermans 3.19,04 (PR) 
(Clubrecord)
MeisjesJB 100 m
Sanne van Lieshout 14,49 (1e)
MeisjesJA 100 m
Irene van der Velden 14,63 (2e)
MeisjesJB verspringen
Sanne van Lieshout 3.99
MeisjesJA verspringen
Irene v an der Velden 3.89

17 t/m 20 mei 
Apeldoorn Hardloopvierdaagse

Mannen40 100 km
Eric van den Oetelaar 
8.400 m 37.20
14.560 m 1.05.26
17.100 m 1.14.45
19.120 m 1.26.58
20.500 m 1.32.18
20.320 m 1.32.35
Eindklassement 7.29.20 

Mannen50 100 km
Henry Wijffelaars
8.400 m 41.07
14.560 m 1.09.15
17.100 m 1.20.41
19.120 m 1.1.39.29
20.500 m 1.36.59
20.320 m 1.41.03
Eindklassement 8.08.32

MannenTrim 19.120 m
Frank Scheutjens 1.43.57

Ollandia voor nacompetie naar SCMH

A.s. zondag staat de laatste wed-
strijd van de nacompetitie op het 
programma. Door de 3-1 winst op 
Nijnsel in de 1ste wedstrijd heeft 
Ollandia een goede uitgangspo-
sitie, maar het krijgt zondag op 
sportpark Spoorzicht in Mariahei-
de aan SCMH een zware tegen-
stander. 

Ollandia heeft tegen Nijnsel ka-
rakter getoond en zal dit tegen de 
winnaar van de 3de periode ook 
moeten laten zien, want SCMH 

zal zeer gemotiveerd aan de af-
trap verschijnen. In de uitwedstrijd 
was Ollandia nog te sterk, maar 
in de thuiswedstrijd had Ollandia 
het een stuk moeilijker en werd 
het een zwaarbevochten 1-1. Af-
hankelijk van het resultaat  van 
de wedstrijd Nijnsel tegen SCMH 
en van deze wedstrijd wordt de 
eindstand van deze competitie be-
paald. De uiteindelijk winnaar van 
deze nacompetitie promoveert 
naar de 4de klasse. Bij een gelijk 
puntenaantal en doelsaldo beslist 

de stand van de reguliere compe-
titie. Ook de nummers 2 van de 
nacompetitie maken nog kans op 
promotie. Deze nummers 2  van de 
8 vijfde klassen binnen het District 
Zuid 2 maken via extra wedstrijden 
op 2 en 9 juni ook nog kans op de 
2 vrij gekomen plaatsen in de 4de 
klasse. Om op de hoogte te blijven 
van de laatste ontwikkelingen en 
het Ollandia nieuws kijk dan op  
www.ollandia.nl. Kom zondag 
naar Mariaheide en steun ook deze 
keer weer onze Ollandia jongens. 

Kansen promotie voor Boskant 2 geminimaliseerd
Door een 6-1 nederlaag tegen 
Oss'20 3 is voor Boskant 2 het 
uitzicht op promotie nagenoeg 
nihil. Tegen Volharding 3 zou met 
minimaal 7 doelpunten verschil 
gewonnen moeten worden om 
door te zijn.

Volharding 3 lijkt de lachende der-
de te worden van de grote neder-
laag die Boskant 3 afgelopen za-
terdagavond opliep tegen Oss'20 
3. Het 1e duel in de nacompetitie 
was immers door Volharding 3 met 

overtuigende cijfers, een overwin-
ning van 7-0, gewonnen tegen 
hetzelfde Oss'20 3.

Over de wedstrijd kunnen we kort 
zijn. Hoewel Boskant 2 echt wel en-
kele kansen kreeg op een doelpunt, 
was er nauwelijks drive aanwezig 
om op zoek te gaan naar een over-
winning. Met de rust was de stand 
3-0; na rust wist Boskant nog wel 
een keer te scoren, maar Oss'20 3 
wist de productie van voor de thee-
pauze te reproduceren, zodat er na 

90 minuten een stand van 6-1 op 
het scorebord te noteren viel.
Zondag 26 mei staat de 3e en 
laatste wedstrijd in deze poule op 
het programma. Boskant 2 speelt 
dan om 11.30 uur thuis tegen 
Volharding 3. Alleen als Boskant 
met 7 doelpunten (of meer) ver-
schil wint, wordt het winnaar van 
deze nacompetitie ronde waarna 
een beslissings-wedstrijd gespeeld 
moet worden tegen de winnaar 
van de nacompetitie van de reser-
ve 2e klasse C.

voetbal V.V. Boskant sluit seizoen af met 
thema “Faut feest”
Hoewel het tweede elftal nog een 
wedstrijd voor de nacompetitie 
moet spelen, sluit v.v. Boskant 
op zaterdag 25 mei het seizoen 
af met een themafeest. Vanwege 
de Champions League finale is de 
aanvang al om 19.45 uur

Het feest wordt dit jaar georga-
niseerd door Boskant 6. Na een 
goed seizoen hebben ze besloten 
een 'faut feest' te houden. Het is 
dan ook de bedoeling dat alle le-
den (senioren, dames en A-jeugd) 
met partner in (on)gepaste kleding 
op deze avond zullen verschijnen.

Er zal op deze avond afscheid wor-
den genomen van een aantal per-
sonen. Tevens zal de nieuwe trai-
ner Henry van Wanrooy worden 
gepresenteerd. Daarna volgt er 
nog een prijsuitreiking m.b.t. 'De 
Amateurcoach' en wordt bekend 
gemaakt wie de meeste trainingen 
heeft bezocht, welke keeper de 
minste ballen om zijn of haar oren 
heeft gekregen en wie er topscorer 
is geworden van het seizoen 2012-
2013. Zorrug dus dad ju erbei bent 
om er guzameluk un leuk fisje van 
tu maaku! Meer info vindt u op 
onze site: www.vvboskant.nl

Vrijdag 24 mei ouder/kind 
toernooi VV Boskant
Als afsluiting van het voetbalsei-
zoen voor de jeugd van VV Boskant 
is er op vrijdagavond 24 mei het 
jaarlijks kind/-oudertoernooi op het 
sportpark De Scheken in Boskant.

Om 18:30 uur wordt er begonnen 
met de mini F, F1 , E1 en E2. Om 
19:30 uur de D en C jeugd en om 

20:30 uur de A en B jeugd. Zoals 
ieder jaar wordt het een gezellige 
avond met aanwezigheid van een 
disc jockey en springkussen. Komt 
ze allen aanmoedigen en daarna 
een gezellig hapje en drankje nut-
tigen in onze kantine! U bent van 
harte welkom!
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Sjef van den berg actief in china

Dione en Floris Mesu in de prijzen tijdens jeugdfi ta

handboogschieten

De Rozelaer heeft dinsdagmiddag 
een wedstrijd geschoten. Bij de Ro-
zelaer schieten de veteranen vanaf 
55 jaar van HBV vereniging Ont-
spanning. De Rozelaer heeft zijn ei-
gen competitie en Koning. Dagwin-
naar was Jan Gordijn met een score 
van 219. Verdere uitslag:, Albert van 
Ofwegen 217, Leo van Breugel 214, 
Jan van Erp 199, Ron Spijker 194, en 
Jan Lathouwers 150. 

Vrijdagavond hebben we een wed-
strijd uit de voorjaarscompetitie ver-
schoten. Een wedstrijd die gaat om 
zo dicht mogelijk bij je gemiddelde 
uit te komen. De dag winnaar was 
Antoon Vervoort met een verschil 
van 1 punt, geschoten 205, gemid-
delde 206 punten. De overige uitsla-
gen waren: Wil Kivits 2 (215, 213), 
Agnes Vissers 4 (157, 153), Jan van 
Bergen 6 (214, 220), Frans van de 
Braak 6 (193, 187), Saskia 
Boonstoppel 9 (182, 173), William 
Huyberts 9 (229, 220), Jos van den 
Berg 11(176, 165), Jan Gordijn 17 
(183, 166), Arno Vervest 21 (171, 
192) en Michael Moonen 27 (64, 91). 
De jeugd van Ontspanning heeft op 
zaterdag een jeugdfita geschoten in 
Goirle. Floris en Dione Mesu schie-
ten bij de aspiranten op 40, 30 en 
20 meter. Dione schoot 304, 306 
en 311, totaal 921 punten. Hiermee 
werd zij eerste bij de meisjes aspiran-
ten. Floris schoot 292, 279 en 325, 
totaal 896 punten. Floris werd twee-
de bij de jongens aspiranten.
Luke Klootwijk en Piet van den Berg 
schieten bij de heren cadetten op 60, 
40 en 30 meter. Luke moest helaas 

na de eerste afstand opgeven met 
een blessure. Piet schoot 283, 294 
en 310, totaal 887 punten. Hij werd 
vijfde bij de cadetten.

Op zondag schoot Piet van den Berg 
in de jeugdselectie van Brabant in de 
wedstrijd Brabant-Limburg. Zij scho-
ten de thuiswedstrijd in Baarschot. 
Ook deze keer wisten de junioren 
de strijd tegen Limburg te winnen, 
nu met 30-20. De totaalstand bij de 
jeugd was 78-22. In totaal won Bra-
bant met 344-256.

Sjef van den Berg heeft deze week 
een Worldcup geschoten in Shang-
hai. Op dinsdag was de kwalificatie-
ronde. Sjef schoot op 90, 70, 50 en 
30 meter een totaalscore van 1329 
punten. Hij ging hiermee als 12e 
geplaatst naar de finale. In de 24e 
finale kwam hij uit tegen een Austra-
liër. Het ging redelijk gelijk op, maar 
in de vijfde ronde wist Sjef net wat 
meer punten te schieten en hij won 
met 6-4. In de 16e finale moest Sjef 
uitkomen tegen een Chinees. Deze 
finale ging relatief eenvoudig met 
6-2 naar Sjef. In de 8e finale trof hij 
Rick van der Ven, uit Oss. Hier kwam 
Sjef net een paar puntjes tekort en hij 
verloor met 2-6. Hij werd individueel 
9e bij de heren recurve. Het Neder-
landse team, met Sjef, Rick van den 
Oever en Rick van der Ven, ging 
als derde geplaatste naar de finale. 
In de 8e finale troffen zij Duitsland. 
Deze finale wonnen zij met 213-
205. In de kwartfinale moesten zij 
schieten tegen Amerika. Ook deze 

wedstrijd wonnen zij met 221-219. 
De halve finale tegen China verloren 
zij helaas met 210-220. In de bron-
zen finale troffen zij Frankrijk. Door 
de slechte omstandigheden met wis-
selende windvlagen kwamen zij niet 
in hun ritme. De bronzen finale werd 
verloren en Nederland werd vierde 
met 197-213.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Vrijdagavond wordt de Rand-
jes Beker verschoten.
Het is voor leden vrij trainen als de 
accommodatie niet bezet is.

dione en floris mesu

Sjef van den berg tijdens 
worldcup in Shanghai

Uitwisselingstoernooi jeu de boulesclubs

jeu de boules

Op vrijdag 17 mei vond er een 
Uitwisselingstoernooi plaats tus-
sen Jeu de Boules vereniging De 
Klutsers en Cloeck en Moedigh. 
Dit toernooi zou gehouden wor-
den in Nijnsel maar door de over-
vloedige regenval waren de bui-
tenbanen onbespeelbaar en werd 
dit toernooi gespeeld op de bin-
nenbanen bij Cloeck en Moedigh.

Er werd fel gestreden op dit gezel-
lige toernooi door 48 leden van 

beide verenigingen, waarvan de 
volgende met een prijs naar huis 
gingen. Van De Klutsers ging de 2e 
prijs naar Theo van de Koevering, 
3e prijs naar Martien de Koning, 5e 
prijs naar Truus Naus. Van Cloeck 
en Moedigh ging de 1e prijs naar 
Jan Verschuijten, 4e prijs naar Ka-
rel Verschuijten, 6e prijs naar Johan 
van Kuijk, 7e prijs naar Anja in ‘t 
Zandt, 8e prijs naar Harrie Hulsen. 
9e prijs naar Anny Hartman, 10e 
prijs naar Ad van der Velden.

Rabobank Hockeyclinic bij MHC 
Sint-Oedenrode: leuk en leerzaam

hockey

Op maandag 20 mei waren de 
jeugdleden van MHC Sint-Oeden-
rode fanatiek in de weer met ver-
schillende technieken en tactieken 
van het hockeyspel. 

Hockeyinternational Floris Evers en 
vier hoofdklassespelers van Den 
Bosch, Rotterdam en Amsterdam 
waren op het hockeyveld om, sa-
men met de dames van het net ge-
promoveerde eerste dames elftal 
en de trainers van de allerkleinsten, 
de jongste jeugd en jeugdleden al-
lerlei verschillende spelvormen van 
hockey door te nemen.

Er was een groot opblaasveld waar 
knotshockey gespeeld werd, een 
veldje met kegelhockey, een doel-
gaten kleed en allerlei oefeningen 
waarbij plezier voorop stond. Bui-
ten de eigen leden waren er ook 
niet-hockeyers aanwezig. Een flink 
aantal heeft gebruik gemaakt van 
de clinic actie en zijn lid geworden 
van de hockeyclub. Welkom alle-
maal en heel veel hockeyplezier.

Bij de fun-clinic voor de jongste 
jeugd (5- 10 jaar) stond het plezier 
nog voorop, dit veranderde toen 
de jeugdspelers (11-16 jaar) aan de 

beurt waren. De jeugdspelers lieten 
de toppers wat harder werken, het 
was goed om te zien dat er toch re-
gelmatig balverlies was bij de top-
spelers en onze jongens en meisjes 
tijdens de clinic flink konden oefe-
nen in snelheid en behendigheid. 
Rabobank Sint-Oedenrode had een 
prijsvraag uitgeschreven met kan-
sen op een hockeystick. De winnaar 
hiervan wordt bekend gemaakt via 
de site www.mhcsint-oedenrode.
nl Het was een mooie dag met een 
prima sfeer en vele enthousiaste 
hockeyspelers. Hockey is leuk!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

VOORJAARS
OPRUIMING

& SFEERWONEN 

KORTING 60%TOT

TAFELS - ACCESSOIRES
 BANKEN - STOELEN - KASTEN 

SPIEGELS - SCHILDERIJEN

Leden VV Nijnsel keuren 
naamsverandering goed

voetbal

Tijdens een speciale, extra beleg-
de ledenvergadering, afgelopen 
donderdag, stemde een meerder-
heid van de aanwezige leden voor 
naamsverandering van de voet-
balclub. Vanaf het nieuwe seizoen 
gaat VV Nijnsel door het leven als 
VV Nijnsel/TVE reclame.

Enkele weken geleden maakte 
DeMooiRooiKrant als eerste be-
kend dat de club uit het grootste 

kerkdorp van Sint-Oedenrode een 
nieuwe hoofdsponsor had gevon-
den in TVE reclame. Na tientallen 
jaren is na goed overleg met Pe-
ter Voss besloten om het hoofd-
sponsorschap van de installateur 
en baderie P. Voss stop te zetten. 
Het bestuur, met Arent van Dijk als 
voorzitter, was erg content over het 
feit dat ze relatief snel een nieuwe 
hoofdsponsor had gevonden. 

Tenue
Tijdens de vergadering werd met 
trots het nieuwe tenue van VV 
Nijnsel/TVE reclame getoond. Het 
bedrijf is verantwoordelijk voor 
het ontwerp. TVE reclame maakte 
meerdere ontwerpen, maar het 
bestuur koos voor deze variant. In 
het weekend van 10 en 11 augus-
tus, wanneer Rooise voetbalclubs 
gaan strijden om DeMooiRooi-
Schaal, zal het tenue voor het eerst 
gedragen worden.

Dames
Stopt P. Voss dan helemaal met 
sponsoring? Het antwoord is nee. 
Van Dijk meldde donderdag dat 
de club trots is op het feit dat het 
Voss heeft weten te behouden als 
hoofdsponsor van de damesafde-
ling. Die bestaat uit maar liefst drie 
teams. Aanstaande vrijdag wordt 
het contract getekend tijdens het 
jaarlijkse elftallenfeest.

zo gaat het nieuwe tenue van 
VV nijnsel eruit zien.



Woensdag 22 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe40 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en 
Judith Dubois

Mariendael

21 - 23 mei 
Elke dag gratis 

workshops dansen!
Danscentrum Cultura

22 mei 
Musical PerMissie Theaterkoor Rooi

Sporthal de Streepen

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

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 
Activiteit JNW “de Populier”

Jeugdnatuurweij

25 mei 
Jeugddag VV Nijnsel
Sportpark VV Nijnsel

25 mei
Entertainer Rob

De Ossekop

25 mei 
Après-ski party

The Joy

25 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei 
Ollands Mooiste
Start in Olland

26 mei - 20 juli 
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

26 mei 
Kunst in Rooi

Sint-Oedenrode

26 mei 
Kano en raftwedstrijden

Dommelpark

26 mei 
Nationale Kinderboerderijendag!

Kinderboerderij

26 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei 
Orgelconcert 

Laurens de Man
Martinuskerk

26 mei 
Band: Schipper en bemanning

Café d’n Dommel

27 mei 
Lezing over 

Samengestelde gezinnen
Bilbliotheek

31 mei 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura / 
De Vriendschap

1 juni 
Dag van de Omroep

TV Meierij

1 juni 
ELE rally

Sint-Oedenrode

1 juni 
Dansen op zaterdagavond

Odendael

2 juni 
Ommetje de Vleut

vertrek vanaf de Markt

2 juni 
Bedrijventoernooi

VV Nijnsel

2 juni
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

2 juni 
Mathieu Dirven Koffi econcert met 

NJA
Kasteel Henkenshage

4 - 7 juni 
Avondwandel4daagse

Sint-Oedenrode

5 juni - 28 augustus 
Iedere woensdagavond: 
Bridgedrive BC Rooi 750

Mariendael

6 juni 
Onderonsje: 

creatief met plastic stroken
Damiaancentrum

8 juni 
Vrije dansavond 

Locatie: Danscentrum Cultura / 
De Vriendschap 

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

9 juni 
Grote vlooienmarkt

Van Kaathoven (milieustraat)

9 juni 
Familie/vriendentoernooi KV Nijnsel

Nijnsel

9 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

9 juni 
Dansshow Out of the Box

De Beurs

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

9 juni
Slagwerkspektakel

Kerkplein

11 juni 
KBO avond: Sonny boy

Odendael

12 juni 
Straatspeeldag Olland

Dorpsplein

13 juni 
Inwijden Antoniuskapel

Nijnsel

14 juni 
Schuimparty

The Joy

14 juni 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura / 
De Vriendschap 

16 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

19 juni 
Roois Biergilde
café Van Ouds

23 juni 
Jaarmarkt

Sint-Oedenrode

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl




