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Folders deze week:
Edutel

Verbruggen Fire & Design

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?
Ongeacht waar u verzekerd 
bent, u heeft de keuzevrijheid 
voor uw schadebedrijf. Bij ons 
heeft u altijd:

• EEN GRATIS LEENAUTO
• 4 JAAR GARANTIE
• GEEN EIGEN RISICO

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

Industrieweg 27a, 0413-477727
www.vanacht-autoschade.nl

SINT OEDENRODE
 
OPENINGSTIJDEN:     
MA. T/M VR.  9:00 TOT 20:00
ZATERDAG 9:00 TOT 17:00

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

ZATERDAG 22 SEPTEMBER VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Historische promotie naar eerste klasse

Eindelijk een kampioenschap om te heugen
Wanneer is Heren 1 van MHC Sint-
Oedenrode voor het laatst kampioen 
geworden? De hersenen van enkele 
wijzen der vereniging kraakten, maar 
niemand kon een antwoord geven. 
Begin jaren zeventig? Of was het 
toch ergens in de tachtiger jaren? 
Deze hoofdbrekens vertelden ge-
noeg. Het was al te lang geleden. Na 
de 3-4 overwinning op Goirle, afge-
lopen zondagmiddag, is er eindelijk 
een kampioenschap om te heugen.

Zonder het te weten balanceerde 
Heren 1 op de rand van een verve-
lend stoeprandje. Promotie was im-
mers al binnen, maar nummer twee 
HOD stond halverwege de tweede 
helft met 0-4 voor bij Scoop, op één 
doelpunt van een stunt. Rooi keek op 
dat moment tegen een 0-1 achter-
stand aan. De klap van de niet hele-
maal fitte Martijn van Hemert maak-
te aan alle onzekerheid een einde. De 
schroom viel weg en Rooi kon zich 
opmaken voor een feestje.

» lees verder op pag. 47

Pop & co fest: vaste plek op evenementenkalender
“Ontdek je talentvolle ik” schreeuwt 
de dubbeldekkerbus voor Mariëndael. 
En dat was eigenlijk ook wat er zondag 
gebeurde, op het openluchtpodium 
van het cultureel centrum ernaast. Al-
leen was er dimaal ook volop publiek, 
om dat talent te ontdekken. Voor zo-
ver ze dat tenminste al niet eerder 
gedaan hadden. Want reken maar dat 
er veel fans tussen zaten. En ouders, 
absoluut herkenbaar aan de trotse ge-
zichten, foto –en filmcamera’s.

Het was prachtig, om te zien alleen al. 
De jonge, enthousiaste, soms stoere en 
soms ook best wat zenuwachtige mu-
zikale toekomst van Rooi en omstre-
ken. Je zult maar voor het eerst op een 
podium staan, voor een paar honderd 
man publiek, die natuurlijk vooral op 
jóu letten. Doe het ze maar eens na. 
Eerst dit maar eens overleven, het po-
diumbeest uithangen komt later nog 
wel eens. 
» lees verder op pag. 22-23

Mooi
voor vrouwen

Zie pag. 30-31

Meimaand

► Kijk op pag. 12 & 13

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

www.facebook.com/demooirooikrant
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

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., 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

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

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

Bosseweg 1 5682 BA Best
(0)499 82 02 08  
info@bestlaw.nl   
www.bestlaw.nl

Best Law Advocaten is hét kantoor voor 
betaalbare juridische dienstverlening van hoog 

niveau aan het MKB en particulieren.

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu (0)499 82 02 08 of mail naar info@bestlaw.nl

Bezige handen, nu gevouwen en stil 
Een leven vol ijver, zo was je wil 

Nu heb je rust, met lichaam en geest 
Vaak zullen we denken aan wat is geweest 

 
In haar appartement aan de Neulstraat is  

ons mam, schoonmoeder, oma en overgrootoma  
na een kort ziekbed rustig ingeslapen. 

Zij heeft met haar kracht, humor en levenswijsheid 
heel veel betekend voor ons allemaal. 

Wij zijn haar dankbaar voor al het moois  
dat zij ons gegeven heeft. 

Het was altijd fijn om bij haar te zijn. 
 

Marie Jansen Marie Jansen Marie Jansen Marie Jansen ––––    van Gervenvan Gervenvan Gervenvan Gerven    
Maria WilhelMaria WilhelMaria WilhelMaria Wilhelminaminaminamina 

 
Zij is 94 jaar geworden. 

 
67 jaar gehuwd met 

Grard Jansen †††† 
 
 

  Piet en Mariet 
   Ard en Stefan 
   Harm en José 
    Sven, Anouk 
   Marjon ♥ en Jean-Paul 
 
  Jan en Marina 
   Maurits en Susan 
    Tom, Sam, Bas 
   Miriam en Dirk 
    Stijn, Lotte, Lisa, Guus 
 
21 mei 2014 
Neulstraat 56, 5492 DC  Sint-Oedenrode. 

  
De uitvaartdienst in de Martinuskerk van de  
H. Odaparochie en de begrafenis op het parochiekerkhof 
hebben op maandag 26 mei plaatsgevonden. 
 

Correspondentieadres:  
Ollandseweg 129, 5491 XA Sint-Oedenrode. 

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. Wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

OVERLĲDENSBERICHTEN

 
 

Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd 
Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt 
Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan 
Je verstand zegt dat het goed is,  
maar in je ogen blinkt een traan  

 
Na vele jaren samenzijn en dankbaar voor alles wat zij  

voor ons heeft betekend, moeten wij u tot onze droefheid 
mededelen dat van ons is heengegaan,  

mijn lieve dierbare vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma 

 

Betsie Vermeer Betsie Vermeer Betsie Vermeer Betsie Vermeer ----    VerhagenVerhagenVerhagenVerhagen 

 
∗ Schijndel, 27 augustus 1938     † Sint-Oedenrode, 24 mei 2014 

 
echtgenote van 

 
Jan Vermeer 

 
 
  
   Sint-Oedenrode:  Marja en Theo 
 Coen en Rens  
 
   Oosterbeek:  Ingrid en John-Paul 
 Susan en Jasper 
 
Tarwe 2 
5491 NJ Sint-Oedenrode 
 
De crematiedienst zal worden gehouden op vrijdag 30 mei om 
12.00 uur in Crematorium Uden, Belgenlaan 11 te Uden. 
 
Donderdag 29 mei is er om 19.00 uur een afscheidsdienst in de 
aula van Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te Sint-Oedenrode. 
 
Betsie is in Rouwcentrum Kuis. U kunt aansluitend aan de dienst  
op donderdagavond afscheid van haar nemen. 
 
In plaats van bloemen liever een donatie aan het Diabetes Fonds,  
waarvoor collectebussen bij beide diensten zullen staan. 

Ook fi nancieel lage drempels bij 
De Borgmolen
In het verslag van vorige week in 
deze krant over de officiële opening 
van De Borgmolen, centrum voor 
persoonlijke ontwikkeling, is door 
een misverstand een storende fout 
geslopen. 

In het artikel is ten onrechte gesteld 
dat de zorgverzekeraars de behan-
deling niet vergoeden, tenzij een 
klinisch psycholoog bij het contact 
wordt betrokken.  Deze  informatie, 
die onze redacteur tijdens het be-
zoek nog eens heeft laten herhalen, 
blijkt echter specifiek betrekking te 
hebben op één van de disciplines.  
De betreffende alinea had als volgt 
moeten luiden: 

Hoe moeten we het laagdrempelig 
dan zien, waarmee De Borgmolen 
zich profileert?  Het laagdrempelige 
zit hem enerzijds in de sfeer die De 
Borgmolen creëert, het huiskamer-
gevoel, het warme welkom en het 
persoonlijke contact.  Anderzijds 
proberen de mensen binnen De 
Borgmolen ook op financieel vlak 
laagdrempelig te zijn door bereik-
baar te zijn voor o.a. vergoedingen 
vanuit de zorgverzekeraars, per-
soonsgebonden budgetten, leerling-
gebonden financiering en bijvoor-
beeld trajecten die door werkgevers 
bekostigd kunnen worden. Elke dis-
cipline heeft zo haar eigen mogelijk-
heden.

Jack van Haastrecht in bestuur RCE
In de vacature van Richard de Visser 
is per 1 mei 2014 Jacobus Joannes 
Maria (Jack) van Haastrecht (67) 
uit Sint-Oedenrode benoemd tot 
lid van het bestuur van de Stichting 
Roois Cultureel Erfgoed (RCE). 

Zijn kennis, kunde en kwaliteiten 
zijn een welkome aanvulling in het 
bestuur. In de relatief korte tijd dat 
hij in Sint-Oedenrode woont, heeft 
hij zijn betrokkenheid getoond bij de 
ontwikkeling van het culturele leven 
en bij het erfgoed.
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biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

Speelweek van do 12/12  t/m wo 18/12/2013
Midden in de Winternacht (€6,50) za 11:30  zo 10:45. Frozen 2D NL (€6,50) za. 16:00 wo 

16:00, Frozen 3D NL (€ 6,50) zo. 15:00,  Mees Kees op Kamp (€ 6,50)
Vr. 16:30 za. 13:45 zo. 12:45 wo. 13:45, Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (3D) (€ 8,-) 
do. 20:30 vr/za. 20:45 Hobbit, The: The Desolation Of Smaug (2D) (€ 8,-) zo. 19:30 ma/wo 

20.30 Soof  (€ 7,50) Do/vr/za/ma/wo. 18:30 zo. 17:15 
SPECIALS: Biobest 50+ deze week : Hannah Arendt (€6,00)  do/vr 14:00 

Speelweek van wo 28/05  t/m wo 04/06/2014
The Other Women (€ 7,50)  (wo. 28 mei) 20:00 - Flits & magische huis  2D NL (€ 6,50) do. t/m zo. 13:30

Maleficent 3D (€ 7,50)  do. t/m za. 19:00 & 21:15 zo. 17:45 & 20:00 ma./(wo.4 juni) 20:00
Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.28 mei) 13:45  Do. t/m zo. 15:45, (wo. 4 juni) 15:45 

Muppets Most Wanted  (Ned. Gespr. Versie) (€6,50) (wo. 28 mei) 16:00  do. t/m zo. 11:00

SPECIALS: Ladies Night: Walking on Sunshine (€13,50) wo. 11 juni  20:00.
PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 

op alle water-
ornamenten 

25%
korting*

-

Hemelvaartsdag open van 10.00 tot 17.00 uur

Alle zondagen open
 t/m Vaderdag van 12.00 tot 17.00 uur

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

E2,50max. 250 flyers per  
k.v.k. inschrijving en  
exclusief eventuele  
ontwerpkosten

Geldig van 1-6-2014 t/m
 30-6-2014

www.vierspan.nl Nieuwe Eerdsebaan 6
5482 VS Schijndel

Ter kennismaking
250 zakelijke A5 flyers 
fullcolour  

ACTIE Juni

(minimaal 4 personen)

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

BBQ 
Populair

€ 11,50P.P
10 % KORTING op de speeldagen van Oranje

WK aktie:

barbecueworst
hamburger
gemarineerde 
schouderkarbonade 
of gemarineerde speklap
gemarineerde kipfi let

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus
stokbrood, kruidenboter,
huzarensalade en 
rauwkostsalades

Barbecue populair

(alles uit eigen keuken!)

Hij heeft gevochten tot het laatst.  
Hij heeft er alles voor gedaan. 

Het is genoeg geweest. 
Rust nu maar uit, het is goed zo. 

 
 

Piet Verhagen 
 
 

echtgenoot van 
 
 

Tonnie Verhagen-Meulendijks 
 
 

* Sint-Oedenrode, 16 juli 1943   † Sint-Oedenrode, 25 mei 2014 
 

Tonnie Verhagen-Meulendijks 
Marian en Hans 
 Brian, Stefan 

   Ans en Marcel 
  Esther, Inge 

 
Donderdonksedijk 8 
5492 VK  Sint-Oedenrode 
 
De afscheidsdienst voor Piet vindt plaats op vrijdag 30 mei om 
9.30 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, Anthony 
Fokkerweg 150 te Eindhoven.  

 

Samenkomst voor de afscheidsdienst in de ontvangstruimte waar 
tevens de gelegenheid is tot schriftelijk condoleren. 
 

Piet is thuis. U bent altijd welkom om afscheid te komen nemen. 
 

Zij die geen persoonlijke kennisgeving mochten ontvangen, gelieve 
    deze annonce als zodanig te beschouwen. 

OVERLĲDENSBERICHTEN

Na tien jaar ongekend wandelsucces

De Avondwandelvierdaagse bestaat 
tien jaar. Mede dankzij dit evenement, 
wat onder de vlag van OLAT wordt ge-
houden, is wandelen populairder dan 
ooit. Aanstaande dinsdag vindt de eer-
ste avond plaats bij De Vriendschap. 
Traditioneel een knallende aftrap. 

“De start op dinsdag is een geweldig 
moment. Dan staan zowel volwas-
senen als kinderen te popelen om te 
gaan wandelen. Dat is een geweldig 
gezicht.” Betsie van Mill omschrijft de 
essentie van het wandelspektakel. Het 
is het geheim van dit tienjarig wande-
levenement; plezier. Het bestuur zorgt 
er voor dat alles in goede banen gaat 
verlopen. Met hulp van meer dan zes-
tig vrijwilligers. 
Routes uitzetten, routes controleren of 
de pijlen er nog hangen, het regelen 
van verkeersregelaars op belangrijke 
punten, een spetterende ontvangst 
op de finishdag, het opstellen van 
calamiteitenplan. Zomaar enkele es-

sentiële zaken die allemaal geregeld 
moeten worden tijdens een dergelijk 
evenement. In de geest van grondleg-
gers Marinus van Roosmalen en Theo 
Tromp gaat het huidige bestuur zorgen 
voor een onvergetelijke jubileumeditie.   
 Van 100 naar 1100 deelnemers. Dat 
is zo’n beeldje de opwaartse curve die 
vanaf het begin is ingezet. Op 3, 4, 5 
en 6 juni kunnen wandelaars in Rooi 
genieten van mooie wandeltochten. Er 
zijn drie afstanden: 5 km, 10 km en 15 
km. Deze routes leiden de wandelaars 
zoveel mogelijk over zand- en veld-
wegen. Niet alleen volwassenen doen 
mee. Ook steeds meer kinderen willen 
erbij zijn. Vorig jaar zo’n driehonderd. 
Voor hen is er een puzzeltocht uitge-
zet. Er is ook een route van 6 km voor 
rolstoelen, wandelwagens, rollators en 
scootmobielen. 
Het startbureau is dinsdag geopend 
vanaf 17.30 uur. Daar zijn startkaar-
ten a € 5,- en dagkaarten a € 1,50 te 
koop. Alleen in Boskant zal er voor de 

kaartverkoop voor de rolstoelroute een 
verkooppunt staan op het terras. Er kan 
gestart worden tussen 18 uur en 19 
uur. Onderweg staan verzorgingspos-
ten. De grote post wordt door hoofd-
sponsor Albert Heijn Ger Koopman 
verzorgd. Hij zal de wandelaars vier da-
gen verwennen met een zeer royale en 
welvoorziene post. 

Na vier dagen lekker wandelen is op 
vrijdag de finish op de Markt voor De 
Gouden Leeuw, waar bloemen en me-
dailles worden uitgereikt als beloning 
voor de geleverde prestaties. De wan-
delaars komen binnen over een rode 
loper en via een triomfboog er is mu-
ziek aanwezig. Voor iedere wandelaar 
is er na de finish een verrassing ter ere 
van de 10e Avondwandeldaagse. De 
organisatie roept familie, vrienden en 
bekenden op om bij de finish aanwezig 
te zijn en bij te dragen aan de feestelij-
ke inhuldiging van de Avondvierdaagse 
deelnemers.

V.l.n.r.:  Job van Mil routes, pijlers en boekjes, Betsie van Mil secretaresse en verkeersregelaars, Piet van Berkel 
voorzitter, Betty van Genugten verzorging en sponsoring, Jeanne van de Laar met Thea acties op scholen en 
puzzels, Cor Verschuijten Pijlers, Thea van de Ven, Harry Verschueren Routes en beschrijvingen.

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

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
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Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

Tel/fax: 0413-479368
Mob.: 06-17640224

www.rietveldbestratingen.nl
Voor al uw siertuinen, terrassen,

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

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

Van den Tillaar stopt tijdelijk als 
Raadslid DGS-BVT Rooi
Raadslid voor de lokale partij DGS-
BVT Rooi, Tilly van den Tillaar, heeft 
besloten om tijdelijk terug treden.
Onlangs heeft van den Tillaar op 
haar werk een andere functie gekre-
gen waardoor zij zichzelf genood-
zaakt ziet om tijdelijk haar werk als 
raadslid op te zeggen.

De vrijgekomen zetel zal worden inge-

vuld door oud raadslid Hans Hulsen.
De fractie en het bestuur vinden het 
jammer dat van den Tillaar, die bij de 
afgelopen verkiezingen lijsttrekker 
was, haar werkzaamheden als raads-
lid tijdelijk neer moet leggen, maar 
respecteren haar keuze uiteraard. Met 
de invulling van de zetel door de heer 
Hulsen is de vier mans  fractie van 
DSG-BVT Rooi weer compleet.

Eerste contouren nieuw speelterrein zichtbaar

Het strijdplan ligt klaar. Dat valt 
op deze pagina goed te zien. De 
Odaschool krijgt een totaal gere-
noveerd speelterrein en daar zijn 
de kinderen erg blij mee.

Evenals de speelterreinen bij de 
scholen in Boskant, Olland en Nijn-
sel gaat nu ook de speelplaats van 
de Odaschool op de schop. Het 

heeft het grootste oppervlakte van 
alle Rooise basisscholen. Het wordt 
dan ook een hele klus. Enkele och-
tenden en enkele avonden per 
week zijn vrijwilligers druk bezig 
om de koe bij de hoorns te vatten. 
Er wordt getimmerd, gezaagd en 
gemetseld. Stap 1 is gezet en iedere 
dag komen er stappen bij. Op de 
foto zie je de ochtendploeg staan. 

Deze mannen hebben al hard ge-
werkt en de eerste resultaten zijn 
zichtbaar. Iedere keer als de bel 
gaat voor de pauze snellen de leer-
lingen naar buiten om op de houten 
plateaus te spelen. Daar moeten ze 
het voorlopig nog mee doen, maar 
snel zullen andere speelmogelijkhe-
den volgen.   

2 

O D A S C H O O L  b u i t e n s p e e l p l a a t s 

A c h  t e r g r o n d e n 
Een prachtige school en markante speelplaats met veel verharding, gras en mooie bomen, 
maar…. weinig spelvariatie. Met deze opdracht is een werkgroep van de Odaschool aan de slag 
gegaan om zo samen met de kinderen van alle klassen, ouders en leerkrachten een plan te 
maken: meer buitenspel, natuureducatie, veilig, duurzaam en zoveel mogelijk behoud van de 
landschappelijke kwaliteiten. Het uiteindelijke ontwerp treft u hierbij op hoofdlijnen aan. Om 
budgettaire redenen zal het totaalplan in meerdere fasen tot uitvoering worden gebracht. Een 
klein gedeelte is inmiddels al gerealiseerd, met hulp van vrijwilligers en sponsoren zoals vd 
Biggelaar Groen,  A. van Liempd sloopbedrijven, de Rabobank en buurtschap Oud Rijsingen.  
Met behulp van sponsorgelden, kinderacties en de inzet van vrijwilligers (ouders, buurt en 
leerkrachten) hoopt de werkgroep alle ideeën te kunnen realiseren; zie ook www.bsodaschool.nl 
voor enkele foto’s van de voortgang.  Een speciale sponsorcommissie zoekt naar participatie en 
financiële ondersteuning bij Rooise bedrijven, instellingen en particulieren voor dit mooie project. 
Heeft u interesse of wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op via 
info@bsodaschool.nl Ook kunt u de tussentijdse voortgang volgen via onze twitteraccount 
@ODAschool .  

Verkeerspel & bewegen   (6)                 
Via de rotonde worden een 
rechte wandellaan en 
slingerende paadjes onder de 
bomen aangebracht. Hier leren 
de kinderen spelenderwijs de 
verkeersregels. Op het eind van 
de laan komt een 
stilte/speelplek. Onder de 
bomen wordt een beheerste 
kruidenvegetatie ontwikkeld 
voor meer natuur op het terrein. 

Glooiing en uitzichttoren (5)    
Tegen het schoolgebouw komt 
een glooiend grasveld met lage 
rustige beplanting met enige 
solitaire struiken. Via een hellend 
binnenpad bereik je een 
uitzichttoren met enige 
keermuurtjes voor natuurlessen. 

Speelveld    (7) 
Voor balspelen (en doelen) 
wordt de centrale open ruimte 
als speelveld gebruikt. Aan de 
onderzijde komt een speels 
voetpad welke de fietsenstalling 
ontsluit. 

Podium tribune keien        (8) 
Voor buitenlessen, voorstellingen 
en als speelobject zijn hier een 
halfrond podium, tribune en een 
veldkeien-ontmoetingsplaats. 
Een extra watertappunt is 
inmiddels gerealiseerd door 
installatiebedrijf Voss.  

Omheinde fietsenstalling (9) 
Alle fietsen van de leerlingen 
worden bij elkaar gebracht. De 
stalling wordt met een houten 
laag hekwerk omsloten.  
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Entree Laan ten Bogaerde (1) 
Onder de bolboompjes komt 
een lounge-tribune – speelbank. 
De rechtsgelegen speelvakken 
blijven in tact, tafeltennis komt 
tegen het schoolgebouw. Links 
van de entree wordt een 
sponsorbord geplaatst. 

Natuurlijke speelstrook      (2) 
De bodem onder de bomen 
wordt bedekt met speciale 
speelschors. Met stammen en 
hangtouwen worden 
spelaanleidingen (apenrots, 
evenwichtsboom, zitplekjes). Een 
avontuurlijk en geaccidenteerd 
speelpad loopt langs de bomen. 

Speelgras bovenbouw       (3) 
Minder tegels, meer speelgroen 
(o.a. Speelgrasveld) welke 
omzoomd wordt door 
langwerpige haagblokken.  

Ontmoetingsplek buurt      (4)    
Deze ruimte wordt gereserveerd 
om buurtbewoners uit te 
nodigen voor ideeën en 
realisatie (b.v. jeu de boules) 

Zand en spel                     (10) 
Tussen de school en de 
fietsenstalling wordt met veilig 
valzand een grote ruimte voor 
diverse speeltoestellen ingericht. 
Een paalhouten cirkel geeft een 
besloten plek waar groepjes 
kinderen rustig kunnen spelen. 

Vlinders, plateau’s & spel (11)          
Voor de onderbouw worden 
vlinder-aantrekkende 
lavendelvakken geplant. In de 
nissen van het gebouw worden 
speelschorsvakken (voor 
valdemping) aangebracht. 
Tegen het vak staan lange 
houten speel- en zitbanken. 
Onder de bestaande bomen 
worden vierkante speelplateau’s 
geplaatst en het bestaande 
speelhuisje komt eveneens op 
een verhoging te staan met een 
trapje. Een strook speelgras (fase 
II) geeft ook aanleiding voor spel 
en het plaatsen van enige 
speeltoestellen. 
 
 
  

R43

Van: €742.00 (incl. BTW)
Voor: €599.00 (incl. BTW)

Van: €1229.00 (incl. BTW)
Voor: €949.00 (incl. BTW)

Van: €5002.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €5053.00 (incl. BTW)
Voor: €4299.00 (incl. BTW)

Van: €3456.00 (incl. BTW)
Voor: €2999.00 (incl. BTW)

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

Voor meer informatie raadpleeg uw John Deere dealer. Bezoek www.JohnDeere.nl/dealerlocator
 voor uw dichtstbijzijnde 

*  Prijzen aanbiedingen zijn inclusief BTW, de aanbiedingen zijn geldig t/m 30 

R43

Park Kienehoef heeft openbaar 
toilet terug

Veel bezoekers van het Kienehoef-
park grepen het afgelopen jaar mis 
op een openbaar toilet. Met name 
dankzij inspanningen van DGS/
BVT is de unit donderdag terugge-
plaatst. Deze zal tot november blij-
ven staan. 

“Dit is lang een struikelblok geweest 
voor veel mensen”, vertelt Wil van 
Gerwen van de plaatselijke partij 
DGS/BVT. “Toen ik in de raad kwam, 
klampten ze me aan met de vraag of 
het toilet alstublieft weer terug kon 
komen. Ik zei: ‘daar ga ik gruwelijk 
mijn best voor doen’. Binnen onze 
partij heb ik het aangekaart. Wet-
houder Ad van der Heijden is er mee 

aan de slag gegaan. Met succes.” 

Het vorige college sloot de toilet-
groep destijds om bezuinigingsrede-
nen. Ook ging het er toen vanuit dat 
Parkzicht Kienehoef in april van dit 
jaar voltooid zou zijn. Dat had een 
openbaar toilet overbodig gemaakt. 
De voltooiing zal nu ongeveer een 
jaar later plaatsvinden. Aangezien 
het park in de zomer veruit het 
meest wordt bezocht, blijven de toi-
letten staan tot november. Het hu-
ren van de toiletten kost tussen de 
500 en 600 euro per maand. Daar 
komen de schoonmaakkosten nog 
bij. De gemeente gaat de toiletten 
zelf bijhouden.  

www.meierijaccountancy.nl

Betrokken én ondernemend!

Een accountant die weet wat er speelt in uw 
bedrijf en die u op eigen initiatief op de 
hoogte houdt van actuele ontwikkelingen? 
Dat is wat u van Meierij Accountancy kunt 
verwachten!

Interesse?
Kijk dan op de website voor meer 

informatie. In een vrijblijvend 

gesprek vertellen we u graag 

meer over de mogelijkheden 

voor u én uw bedrijf.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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ELECTROWORLD.NL

Electro World is onderdeel van

De beste TV deals!

LG
SMART LED-TV 42 LN 5758
Toestel 97 cm breed, 100 Hz, 
gemakkelijk media delen, WiFi ingebouwd.PHILIPS

LED-TV 32 PHK 4109
Toestel 73 cm breed, 100 Hz PMR 
voor hoge helderheid, Digital Crystal 
Clear voor nog meer scherpte.

00000

00000

00000

00000 

00000

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Onderhoud
Kwaliteit
Duurzaamheid

00000

005

007

007 

00000

NU 279,- NU 699,-
NU 449,-

Energiekosten 
per jaar: 9,-

SAMSUNG 

SMART LED-TV UE 40 H 6200    
Toestel 91 cm breed, via de Smart Hub 
toegang tot fi lms, Apps en veel meer 
content. Smart Touch remote voor intuïtieve 
bediening. Omlijsting slechts 6 mm.

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Connectivity
Kwaliteit
Duurzaamheid

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

0009

00000

Energiekosten 
per jaar: 17,-

Energieverbruik
Gebruikscomfort
Connectivity
Kwaliteit
Duurzaamheid

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00000

00004

00000

Energiekosten 
per jaar: 18,-

Borchmolendijk 9
5491 AJ Sint-Oedenrode
0413-472362

Wethouder Jan van Burgsteden: “fulltime, helder en duidelijk” 

Hij mag dan niet in Rooi geboren 
zijn, en al heel wat jaren in Maria-
heide wonen, getogen in Rooi is hij 
wél: Jan van Burgsteden, onze nieu-
we VVD-wethouder. Met zijn drijf-
veer “omdat k iets met Rooi heb” 
en zijn streven “een steentje bij te 
dragen aan de fusie waarin Rooi 
zichzelf een beetje kan herkennen” 
geeft hij, zonder die te benoemen, 
een positieve wending aan de uit-
gesproken scepsis over zijn loyali-
teit naar Rooi in het fusieproces, als 
voormalig wethouder in Veghel.   

Hij kan bevlogen vertellen. Over zijn 
jeugd in Rooi, de scholen waar hij op 

heeft gezeten, zijn studies, zijn er-
varingen in het bedrijfsleven. Maar 
ook over zijn privéleven met vrouw, 
twee kinderen, vier kleinkinderen 
(“van drie, vijf, zes en zeven”), zijn 
hobby voetballen, vroeger bij Rhode 
(“heel fanatiek”) en nu bij de vete-
ranen in Mariaheide. En ook al over 
zijn nieuwe baan.

“Als fulltime wethouder kan ik me 
volledig wijden aan dit werk” zegt 
de oud-ondernemer. Zijn bureau 
verraadt dossierhonger. “Ja, daarop 
liggen de dossiers waar ik nu mee 
bezig ben. En op de kast daar ligt 
nog een stapel die wat meer tijd gaat 

vergen. Je ziet hier een wethouder 
die zich dat snel eigen wil maken. Ik 
ben een feitenmens en heb er al de 
nodige gelezen.”

Wat is nou typerend voor Jan van 
Burgsteden? “What you see is what 
you get. Ik ben altijd heel helder en 
duidelijk, da’s echt een eigenschap 
van mij. En die krijg ik ook wel eens 
terug.” Bedoel je dat laatste positief 
of negatief? “Dat kan beide.”

Hoe dicht sta je bij de mensen, fi-
guurlijk en ook letterlijk, omdat je 
niet in Rooi woont? “Ik heb ge-
sprekken met de ambtenaren, wil 

graag van ze weten wie ze zijn, hun 
achtergronden, wat hun beweegt, 
ook in hun werk. En de burgers, 
bijvoorbeeld die betrokken zijn bij 
projecten. Ik ben veel in Rooi, mijn 
vader heeft hier altijd gewoond, mijn 
broer woont hier, fijne herinneringen 
komen terug als ik door Rooi loop. 
Ik zit ook graag met mijn vrouw op 
een terrasje op de Markt, daar kan ik 
echt van genieten.“ 

Kan de Rooise politiek wat leren 
van jouw ervaring in Veghel? “Da’s 
een lastige. Daar heb ik nog geen 
goed beeld van. Wat ik meebreng 
in een stuk kennis en ervaring. Ik zie 
hier veel kansen, maar mis een visie. 

Het zal me misschien niet in dank 
worden afgenomen dat ik dat zeg, 
maar als ik de Rooise draad lees, zijn 
en willen we alles. Maar wat maakt 
Rooi nou Rooi? Ik kreeg wel eens het 
advies ‘Jan, je kunt beter drie plant-
jes goed water geven, dan honderd 
slecht, anders gaan ze alle honderd 
kapot.’ Neem nou de koopkracht 
binnen Rooi. Die is 64 procent. Dat 
is hoog! In Veghel is dat bijvoorbeeld 
maar 35 procent. Dat is de kracht 
van Rooi. Het centrum, daar kunnen 
we nog meer mee, zoals met meer 
dingen trouwens, met de Dommel, 
en zo kan ik nog wel even door-
gaan.”
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De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oederode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

SchijndelSint-Oedenrode

Autorijschool d’n Dommel 
bestaat 10 jaar

Deze maand bestaat mijn rijschool 
10 jaar. Met liefde en passie voor 
het vak  heb ik bereikt wat ik 10 
jaar geleden voor ogen had.

Een betrouwbare rijschool, waar 
veiligheid hoog in het vaandel 
staat.  Een rijschool met een goe-
de prijs – kwaliteit verhouding. 
Met gepaste trots kan ik zeggen 
dat rijschool d’n Dommel aan de 
top staat in de rijschoolbranche. 
Met een slagingspercentage van 
95% en de persoonlijke compli-
menten van het CBR, bewijzen 
wij dat wij sterke, zelfstandige, 
sociale en veilige chauffeurs af-
leveren.  Wij staan met dit sla-
gingspercentage ver boven het 

gemiddelde van alle rijscholen in 
heel Nederland. (48%) Iedereen 
is welkom bij ons, jong en oud, 
met en zonder rijbewijs, mensen 
met autisme of andere bijzonder-
heden. Ik wil hierbij ook gebruik 
maken om al mijn leerlingen en 
ouders te bedanken voor het ge-
stelde vertrouwen in mij en de rij-
school, dankzij jullie is de rijschool 
geworden wat hij nu is. 
Een rijbewijs halen is een investe-
ring in je toekomst. 

Groetjes en wellicht tot gauw. 
Yvonne Hooymayers. 
Autorijschool d’n Dommel 
Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl 

advertorial‘De Aspergesteker’ voor Marianne Lathouwers

Nietsvermoedend was Marianne 
Lathouwers aan het werk toen plotse-
ling het aspergegenootschap binnen 
kwam lopen. De heren kwamen met 
een bijzondere waardering voor de 
Rooise. Marianne kreeg namelijk ‘de 
Aspergesteker.’ Als blijk van waar-
dering voor haar jarenlange inzet en 
werk bij Van Hoof Asperges.

Het beeldje wordt niet te pas en te 
onpas uitgereikt. Zeker niet aan indi-

viduen. Degene die de eerste asperge 
van het seizoen steekt, kan hem in 
bezit krijgen. Evenals de eigenaar van 
het restaurant met de lekkerste asper-
gegerechten. Dit keer dus ook voor de 
medewerkster van Van Hoof Asper-
ges. 21 Jaar geleden begon Marianne 
er met het steken van asperges. Te-
genwoordig houdt ze zich vooral be-
zig met sorteren. Met liefde en plezier, 
want het werk vindt ze erg leuk. Dat 
kan ook bijna niet anders, want Mari-

anne is een tuindersdochter.
Het is niet alleen dat, wat haar be-
trokken laat blijven bij het Ollandse 
bedrijf. Ze benadrukt dat ook vriend-
schap een belangrijke drijfveer is. 
Vooral de vriendschap met haar en 
Annie, maar ook die met haar col-
lega’s. “Ze verdient dit gewoon”, zegt 
Annie. “Ik heb het bij het bestuur van 
het genootschap aangekaart en die 
stonden er direct vierkant achter.”

DIPLADENIA ‘SUNDAVILLE’

HEMELVAARTSDAG 
29 MEI OPEN 

VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR

Boskantseweg 59 | 5492BV St-Oedenrode | T: 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

v.l.n.r.: Jo vd Biggelaar, Leon Ribbens, Albert Tielemans, Annie v Hoof, Maarten v Hoof, Marianne Lathouwers, 
Peer Wouters, Jos Lathouwers, Jes v Rixtel, Jan vd Moosdijk, Martien v Hoof

Bestuur Beckart nodigt iedereen uit

De eerste contouren van de van bin-
nen opgeknapte Beckart zijn zicht-
baar. Terwijl Jan Bekx de laatste 
plooien gladstreek van de nieuwe 
wandversiering poseerde het bestuur 
voor ‘d’n Bouw’, zoals het voormalig 
dorpshuis liefkozend werd genoemd. 
De komende weken nodigt het be-
stuur iedereen uit om te komen kijken 
en daar is genoeg gelegenheid voor.

Op woensdagavond 4 juni aan-
staande is de eerste mogelijkheid. 
Dan doet de traditionele Avond-
wandelvierdaagse Nijnsel aan. Dat 
staat garant voor honderden wan-
delaars. De Beckart is klaar voor het 
ontvangst en heeft het terras paraat. 
Eric Lathouwers, zanger van eigen 
grond, komt de boel opfleuren met 
zijn muziek. 

Iets meer dan twee weken later staat 
een nog groter evenement op de rol. 
Van 21 t/m 24 juni is het namelijk 
kermis in Nijnsel. De Beckart orga-
niseert de festiviteiten samen met 
de Harmonie. Er komen optredens 
van 2Rumble, Tiona en de Kneuter-
kapel. Binnenkort meer hierover in 
DeMooiRooiKrant.

Centrum Jeugd en Gezin te gast 
bij Mamacafé

Elke eerste woensdag van de maand 
stroomt de Gouden Leeuw vol met 
mama's, baby's en peuters. De kin-
deren vermaken zich met elkaar en 
de mama's hebben hun handen vrij 
om te buurten. Tijdens het laatste 
mama café waren Marilou en Lieke 
te gast van de kinderfysiotherapie 
praktijk. Er konden vragen gesteld 
worden en daar werd grif gebruik 
van gemaakt.

Het eerstvolgende mama café op 4 

juni hebben we geen speciale gast, 
maar wel extra info over op vakan-
tie gaan met kinderen. Op 2 juli zal 
Esther van het CJG aansluiten met 
informatie over Triple P (positief op-
voeden). Alle mama's zijn met kin-
deren weer van harte welkom!!

In de vakantietijd zullen we bij ge-
noeg belangstelling doorgaan met 
het mama café. Mogelijk wordt het 
mama café één keer naar de zater-
dag verplaatst, zodat papa's ook aan 
kunnen sluiten. Graag jullie reactie 
hierop (via Facebook of tijdens het 
mama café).

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Heuvel 22  Sint-Oedenrode   <tel.> +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl  <web> www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

Jack & Jones Vintage
t-shirts vanaf 19,95

15% korting!

!

Amigos get ready for the summer

Get it... or 

REGRET it!
Get it... or 

REGRET it!

shorts

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/hvdm

Heeft u financiële vragen? Iedere eerste maandag van de maand kunt u tussen

17.00 en 20.00 uur zonder afspraak binnenlopen op ons kantoor in Boxtel of ons

Adviescentrum in Sint-Oedenrode voor een kosteloos oriënterend gesprek.

Kom 2 juni naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen

Volg ons ook op Twitter: @RaboHvDM

zitten onze
adviseurs voor
u klaar!

Iedere eerste
maandag van

de maand

Jim van der Heijden opent North Side Sports

Sint-Oedenrode is een nieuwe winkel rijker. 
Enkele weken geleden opende Jim van der 
Heijden Nort Side Sports aan de Eerschot-
sestraat. De jonge bodybuilder gaat zijn ken-
nis over deze sport en over gezond leven, be-
nutten om andere mensen te helpen. North 
Side Sports, bekend van het filiaal in Veghel, 
verkoopt fitnesskleding en ondersteunende 
producten zoals voedingssupplementen en 
additieven. 

Voor veel mensen zien de gekleurde potten er 
een beetje vreemd uit, maar het is dan ook een 
bepaald publiek wat bij Jim over de vloer komt. 
Publiek wat bezig is met het lichaam, op welke 
manier dan ook. Die groep wordt steeds groter. 
Dat merkte Jim in de eerste weken. Het was 

een stuk drukker dan hij had verwacht. “Het 
is niet alleen voor mensen die willen afvallen, 
of spiermassa willen creëren. We verkopen ook 
supplementen om aan te komen. We hebben 
vitaminen, eiwitten, glutamine, creatine en 
nog veel meer. Wil iemand gaan voor een ge-
zondere levensstijl? Dat kan, we geven graag 
advies”, zegt Jim. Zelf is de jonge Rooienaar 
een talentvolle bodybuilder. Hij is veel met zijn 
lichaam bezig. Twee keer per dag is Jim een 
uur bezig in de sportschool. Bovendien heeft 
hij een gezonde levensstijl. Jim let altijd op zijn 
voeding en hij weet precies wanneer hij wat 
moet eten. Jim: “Uit ervaring kan ik mijn klan-
ten adviseren, maar natuurlijk school ik mezelf 
ook constant bij, zodat ik die kennis ook weer 
over kan brengen.”

Rob van de Laar nieuw gezicht van makelaar aan de Markt

Alles op maat bij De Plaatselijke Makelaar

Rob van de Laar is een geboren en getogen Rooi-
enaar. Sinds kort is hij hét gezicht en eigenaar van 
De Plaatselijke Makelaar in Sint-Oedenrode. De 
makelaar is uiterst fier op de thuisbasis, het oude 
raadhuis aan de Markt. Van daaruit verspreidt Van 
de Laar met zijn team een eigenzinnige manier van 
werken. Alles is op maat. De reacties van de con-
sument zijn uiterst positief. Veel mensen kiezen 
voor deze nieuwe stijl en sluiten zich daarom aan 
bij De Plaatselijke Makelaar.

What you see is what you get. Een dergelijke trans-
parantie is zeker van toepassing voor De Plaatse-
lijke Makelaar. “Het is echt zo”, verzekert Van de 
Laar. “We bieden kant en klare pakketten aan. Wil 
je zelf de bezichtiging doen? Dat kan. Eigenlijk valt 
bij ons alles te kiezen. We hebben een basispakket 
en een volledig pakket, maar ook daar kan weer 
van afgeweken worden. Alles kan op maat, wat de 
klant wil.” Ook al wil men het volledige verkoop-
traject aan de makelaar overlaten dan is dat even-
eens mogelijk. Het wijkt enigszins af van het tra-
ditionele wat mensen gewend zijn. De consument 
raakt er steeds meer aan gewend en profiteert nu 
van de mogelijkheden.  
De Plaatselijke Makelaar is inmiddels uitgegroeid 
tot een landelijke makelaarsorganisatie met zeven 
vestigingen, waarvan dus één aan de Markt in Sint-
Oedenrode. Het concept van De Plaatselijke Ma-
kelaar stelt de makelaar in staat om tegen een zeer 
concurrerend tarief uw woning succesvol te verko-
pen. Ook onder de huidige marktomstandigheden. 
Of om uw droomwoning te kopen zonder daarbij 
onnodige risico’s te lopen kunnen wij u als aan-
koop makelaar volledig ondersteunen. Met onze 
doordachte en transparante aanpak, plaatselijke 

bekendheid en deskundigheid zijn zij in staat uw 
woonwensen te realiseren. De Plaatselijke Make-
laar is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging 
van Makelaars (NVM) Dit geeft u zekerheid, trans-
parantie en kwaliteit. Er zijn meerdere redenen om 
voor deze makelaar te kiezen. Van de Laar legt ze 
aan u voor.

Vaste lage prijzen
“De Plaatselijke Makelaar werkt niet op basis van 
variabele courtage maar met vaste prijzen ook als 
het bijvoorbeeld gaat om het opstellen van taxatie-
rapporten. Onze dienstverlening is volledig trans-
parant waardoor u vooraf weet waar u aan toe 
bent en niet voor verrassingen komt te staan.” 

Kwaliteit
“Uiteraard kunt u van ons de kwaliteit verwachten 
die past bij een NVM makelaar. Wij onderscheiden 
ons doordat al onze makelaars in vaste dienst zijn, 
volledig zijn gecertificeerd en beschikken over ja-
renlange lokale ervaring.”

Optimale presentatie
“Voor welk verkooppakket u ook kiest, wij verzor-
gen altijd een optimale presentatie van uw woning. 
Wilt u een excellente presentatie dan kunt u kiezen 
voor ons aantrekkelijk geprijsde presentatiepak-
ket.” De Plaatselijke Makelaar is u graag van dienst, 
overweegt u uw woning te gaan verkopen dan bie-
den wij u een kosteloze en vrijblijvende waardebe-
paling aan.

De Plaatselijke Makelaar, Rob van de Laar, Markt 2, 
Sint-Oedenrode, 0413-745155 / 06-51246901 of 
www.deplaatselijkemakerlaar.nl 

advertorial
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Verrassend 
GROOTS genieten  
van een  
kleine gemeente

Rooienaren weten wat genieten is. We noemen 
Rooi een Verwendorp. We houden van ons 
dorp met stadsrechten en we zijn trots op alles 
wat Rooi te bieden heeft. 
Of dat nu de groene omgeving is, onze eigen  
achtertuin, of de 23 vogelsoorten die ons 
dagelijks wekken. Ons centrum biedt ons alles 
wat we nodig hebben, van 100 verschillende 
fashionstijlen over 350 meter tot en met de 
historische gebouwen die ons herinneren aan 
vervlogen tijden. Kleine dingen en grootse  
dingen, wij als Rooienaren verstaan in elk geval 
de kunst om er altijd GROOTS van te genieten. 
Die kern van waarheid willen wij meer onder 
de aandacht gaan brengen. Om verbindingen  
te creëren binnen Rooi, maar ook om naar  
buiten toe ons gezicht te laten zien. En dat 
gaan we doen met de volgende boodschap:
 
Verrassend GROOTS genieten  
van een kleine gemeente.

Verrassend groots genieten, dat doe  
je NATUURLIJK! in Sint-Oedenrode.  
NATUURLIJK! Kun je in Rooi genieten  
van 8 basisscholen die op driewielerafstand 
liggen, NATUURLIJK! tref je streekproducten  
aan in een van de beste restaurants van Rooi.  
En natuurlijk kun je met die streekproducten  
ook zelf je eigen aardbeientaartje maken voor  
bij de koffie. NATUURLIJK! Sint-Oedenrode  

hoeft niet altijd te gaan over Groots of over 
Groen. Het bevestigt simpelweg dat je in 
Rooi verrassend groots kunt genieten. Zo is 
het en niet anders. Natuurlijk! Sint-Oedenrode.

Het zou prachtig zijn als we die kunst van  
het groots genieten kunnen overbrengen  
op mensen van buiten Sint-Oedenrode.  
Hoe pakken we dat aan als dorp of gemeente? 
Hoe zorgen we ervoor dat meer mensen naar 
Sint-Oedenrode komen? Hoe maken we  
duidelijk en laten we weten dat wij echt iets 
bijzonders te bieden hebben? 

Daar hebben wij, als Stichting Rooi Promotie,  
uw hulp bij nodig. Want alleen met Uw hulp 
bereikt onze boodschap de meeste mensen, 
waardoor zij zich uitgenodigd voelen om ons 
prachtige dorp te bezoeken. Niet alleen voor  
die 23 vogelsoorten, maar voor al het moois  
dat wij met elkaar te bieden hebben. 

Het zou prachtig zijn als we de  
kunst van het groots genieten  
kunnen overbrengen op mensen  
van buiten Sint-Oedenrode.  
Hoe pakken we dat aan als dorp  
of gemeente?
 

Kleine dingen en grootse 
dingen, wij als Rooienaren 
verstaan in elk geval de 
kunst om er altijd  
GROOTS van te genieten. 

Natuurlijk! 
Sint-Oedenrode 

Foto: Henri van Weert

Gewekt worden door 23 vogelsoorten.

Natuurlijk!  Sint-Oedenrode

> STUUR JE INZENDING VOOR 7 JUNI NAAR: 
INFO@NATUURLIJKSINTOEDENRODE.NL

Groots genieter? 
Doe dan mee! 
We roepen U op om actief deel te  
nemen aan de campagne. Laat ons  
zien wat voor U het grootse genieten  
van Rooi is. Is dat de bourgondische 
smulpaap in een van onze vele  
restaurants, of de eenzame fietser die  
zich verwondert over onze prachtige 
omgeving? Is dat die uitgaander,  
die zijn vriendenschaar treft in juist  
zijn favoriete café? Of soms het kind  
met grote ogen dat kijkt naar die  
artiest op de Culturele Dag. Zijn het  
wellicht de oudjes die genieten van  
het dansen op Odendael of zijn het  
de blije modeshoppers bij één van  
de exclusieve modezaken? Is ’t het  
beeld van een vol en zonovergoten  
terras in onze historische kern? Het luie 
uitrekken in een prachtige B&B-suite? 
Noem het maar. Juist een Rooienaar  
kan het verrassend groots genieten  
laten zien. Dat genieten willen wij  
verzamelen. Leg het vast en stuur  
het beeld met een korte uitleg naar  
info@natuurlijksintoedenrode.nl. 
 
De beste tien inzenders zullen onderdeel 
gaan uitmaken van de promotie van  
Sint-Oedenrode. Die eer wilt u niet aan  
uw neus voorbij laten gaan. Natuurlijk!….
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The Jerseys in de Ossekop

De Ossekop programmeert regel-
matig bands die hun sporen ver-

diend hebben in de jaren zestig. Een 
van deze bands, The Jerseys, speelt  
a.s. zaterdag  31 mei in de Ossekop. 

Deze band, ooit ontstaan als school-
bandje, waren in de jaren 60 “we-
reldberoemd” in Eindhoven en om-
geving. De band speelde regelmatig 
in de Oase  en 't Zwaantje in Son,  
zaal Unitas in Woensel, in Acht, in 
Best en ook de Beurs en de Harmo-
niezaal in Sint Oedenrode werden 
regelmatig aangedaan. De band had 
een zeer trouwe fanclub waarvan 
sommige leden zelfs nu, 48  jaar na 
dato, de optredens van de band blijft 
volgen. The Jerseys brengen de ja-
ren 60 weer tot leven met 'n breed 
repertoire uit die tijd. Het optreden 
start ongeveer rond 21.30 uur na 
het sluiten van de keuken. Entree is 
als altijd: gratis.

advertorial

         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

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

Wij beschikken over eigen implantologen en mondhygiënistes
Kronen worden geheel in eigen laboratorium gemaakt. 
Al uw prothetische zorg onder één dak! In samenwerking met 

                            www.tpsintoedenrode.nl

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

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

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Tuindersweg 71
5738 BK Mariahout
T. 0499 422 795
M. 06 532 31 903
E. info@robbescheuten.nl
I. www.robbescheuten.nl

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Proosten in het park op een goed 
huwelijk

Een mooie oude autobus stopt op 
het parkeerterrein nabij Park Kiene-
hoef. Een bijzonder gezelschap stapt 
uit. Chique verklede dames, nette 
heren. De bartafels komen tevoor-
schijn, evenals de dozen met drank 
en bijbehorende glazen. 
“We wilden heel graag in dit park 

een drankje doen”, verklaart brui-
degom Ed Hegemans. “Daarna 
gaan we weer terug naar Schijn-
del.” Trouwen met zijn bruid Sietske 
Tabak was in het park niet mogelijk. 
Daarom even een snelle toost. Het 
park leent zich er prima voor. Dat 
bewijst het paar. 

Geen 
gemauw 

of gemaar, 
ook ons 
Careltje 

wordt 
30 jaar!

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

2e KEER GESLAAGD 
Daisy Bloks

Gefeliciteerd
Loesje 40 jaar 

bruisend!

Wij zijn 
ontzettend blij met 

onze nieuwe 
kleinzoon:

BOB
De trotse Oma’s en Opa’s

Prijswinnaars kaarten Hart voor Muziek
We hebben meerdere inzendingen 
gehad op de prijsvraag over Hart 
voor Muziek. Django Wagner woont 
in Nuenen en dat wisten veel lezers 
ons te vertellen. Uiteindelijk hebben 

we vijf winnaars. Deze mensen kun-
nen twee kaarten op komen halen 
bij DeMooiRooiKrant, Heuvel 17. 
Als verrassing doen we er ook twee 
consumpties bij. De volgende men-

sen zijn de gelukkigen: Anita van 
Esch, Ad van der Heijden, Ilona Ha-
gelaars, Ans van Roosmalen en Elise 
Peters. Proficiat! 

Bliksembezoek Karin Slaughter bij ’t Paperas

Ter promotie van haar gisteren 
verschenen boek “Veroordeeld” 
bezocht de wereldberoemde Ame-
rikaanse thrillerschrijfster Karin 
Slaughter vandaag onaangekondigd 

boekhandel ’t Paperas. 

Nog ’n beetje pips rond haar neus 
van ’t lange reizen, de vele bezoe-
ken en natuurlijk de jetlag wilde 

zij toch nog wel even op de foto 
met Yenneke Still en Pieter van de 
Kamp van de boekhandel. 
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Mooi op  leeftijd
Meer contact tussen ouderen en (klein)kinderen via moderne techniek

Unieke kans om gratis leuke 
gebruiksvriendelijke producten te testen 
De nieuwe generatie ouderen wil graag mid-
den in het leven te staan. Verbonden zijn met je 
omgeving houdt je jong en vitaal.  Om contact 
met (klein)kinderen, familie en vrienden te ver-
groten kan slimme en gebruiksvriendelijke tech-
niek ingezet worden. LekkerThuisBlijvenWonen 
is een samenwerking aangegaan met een aantal 
landelijke partijen om de juiste techniek bij u 
thuis te brengen. St Oedenrode en Schijndel zijn 
uitgekozen als testgemeente. 

Wij zijn op zoek naar ouderen die samen met 
hun familie een selectie van producten gratis uit 
willen proberen en de ervaringen met ons wil-
len delen. Heb je interesse neem nu vrijblijvend 
contact op met LekkerThuisBlijvenWonen via 
email: info@ltbw.nl of telefoonnummer: 0413-
490010. Slechts enkele pakketten beschikbaar 
dus reageer snel.

Op tijd elkaars activiteiten leren overnemen
In onze maatschappij is het voor ouderen nog 
vaak zo dat de taken verdeeld zijn. De man 
verzorgt de technische kant in huis en de 
vrouw de huishoudelijke.

Door: een senior

Maar wat gebeurt er als een van de twee plot-
seling uitvalt door een ongeval, ziekte of ande-
re oorzaak. Als de man uitvalt zal de echtgeno-
te, boven al het verdriet dat er is, al heel gauw 
in de problemen komen als bijv. plotseling de 
stroom uitvalt, als iets stuk gaat, het gras ge-
maaid moet worden. 
Valt de echtgenote plotseling uit dan zijn de 
problemen wellicht nog groter. Hoe werkt de 
wasmachine, hoe moet de was gesorteerd wor-
den, hoe werkt het fornuis, de afwasmachine 

en hoe krijg ik de overhemden gestreken. Om 
nog maar niet te praten over het klaarmaken 
van de maaltijden.
En wie heeft de taak om de boekhouding bij 
te houden, internetbankieren, emails te kunnen 
lezen en beantwoorden? Als de ander dit niet 
kan, leer het dan nu het nog kan. Natuurlijk 
kan voor alles hulp gevraagd worden maar het 
is beter om tijdig na te denken en elkaars taken 
te leren overnemen zodat u voorbereid bent.
Help elkaar om tijdig de diverse taken over te 
leren nemen. Laat de man de was eens sorte-
ren, in de machine doen, ophangen en daarna 
strijken En de huisvrouw zou (onder toezicht 
van de echtgenoot) bij een stroomstoring de 
meterkast in moeten duiken en de zaak oplos-
sen. Senioren wees voorbereid en….begin er 
vandaag mee.

Boskanters naar het heden en het verleden   
Woensdag 11 juni is het voor de Boskantse 
senioren een speciale dag. Een dag die staat 
in het teken van Televisie, Geluid en bekende 
Nederlanders. We brengen de dag door in "t 
Gooi en Hilversum.

Hilversum is tegenwoordig het meest bekend 
als de omroepstad. Het begon met de oprich-
ting van de Nederlandse Seintoestellen Fabriek 
de N.S.F. in 1918. In 1923 werd de Hilversumse 
Draadloze Omroep de H.D.O. opgericht. Snel 
daarna kwamen de omroepverenigingen vol-
gens de levensovertuiging en elk met een eigen 
gebouw. In de Volksmond wordt ''t Gooi vaak 
samen gezien met de omroepwereld en met 
de welstand van zijn bewoners. Vanwege de 
veronderstelde losbandigheid werd er ook wel 
gesproken van 't Gooise matras. We vertrekken 
om 8.30 uur vanaf het Ritaplein naar ons kof-
fie adres waar de koffie met gebak klaar staat. 
Want goed begin is het halve werk. Daarna 
vervolgen we de route naar Hilversum.
Een gids zal ons  vergezellen op de tour door 
't Gooi. Deze zal leuke anekdotes  vertellen 
over de bekende inwoners en de huizen laten 

zien waar ze wonen. Na deze prachtige rond-
rit is het de hoogste tijd om te genieten van 
een heerlijke koffietafel. Na de lunch op naar 
het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. 
Ontvangst met een kopje koffie waarna een 
rondleiding plaatsvindt. Na deze kennismaking, 
gaan we een tijdreis maken langs de hoogte 
punten en de ontwikkelingen uit bijna 60 jaar 
Nederlands Televisie amusement. Ouderwets 
vermaak van  cabaret -comedy en show.
Genieten van die oude toppers. Wie kent ze 
nog? Snip en Snap met hun Blonde Mientje 
-Eddy Cristianie met zijn Zonnig Madeira of 
Malando  met Ole Quapa. Geweldig om nog 
eens genieten van die oude bekenden. Maar 
ook de artiesten van nu: Ilse de Lange en  
Waylon of Jan Keizer met Anny.

Meezingen en klappen verhoogt de stemming. 
Ervaar de magie van televisie, kortom dit wordt 
een unieke ervaring. Natuurlijk sluiten we deze 
mooie dag af met een heerlijk diner. Deze zo-
merreis in het kader van het 50 jarig jubileum, 
om niet te missen. Voor informatie: Annemarie 
Rovers 475538.
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8.95

klik Laminaat
passion trend 
7 mm dik, Klasse 32, 
top kliksysteem, in diverse kleuren

Lamel parket
EXTRA RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN 
17,5 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief 
eiken top laag, in wit of naturel geolied

29.95
traprenovatie
actie op=op
laminaat trede’s 
in 6 kleuren.
trede 100x30 cm van 39.95

nu 19.95

trede 100x40 cm van 57.95

nu 29.95

bijpassende stootborden 
nu 7.95 per stuk

MULTIPLANK
RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN 
18 cm breed, 15 mm dik, 4 mm toplaag 
ONBEHANDELD WERKINGSARM WISSELENDE 
LENGTES 

29.95

Laminaat xxl tarket
extra lange en brede landhuisdelen 
200 cm lang, 24 cm breed, 9 mm dik, 
4x v-groef, one click-to-go, leverbaar in 
6 kleuren, voor internsief woongebruik, 
voelbare structuur  17.95

normaal 54.95 

per m2  VOOR
van 19.95 

per m2  VOOR

van 48.95 

per m2  VOOR

van 34.95 

per m2  VOOR

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-2468180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 

 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 OP=OP   GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND!   UIT VOORRAAD LEVERBAAR   PRIJZEN INCL. BTW

afhaal

prijs

afhaal

prijs

de mooiste en goedkoopste vloeren vind je bij vhz

daar is het voorjaar 
al begonnen

HEMELVAARTSDAG EN 2E PINKSTERDAG GEOPEND

oc

zomeractie

9 weken 
   sporten voor 
        € 59,-

Vraag naar de voorwaardenwww.� tland.nl/zomeractie

Fitland Schijndel
Avantilaan 3-5
5482 RE Schijndel
T: (073) 87 00 133

Welzijn de Meierij  zoekt naar vrijwillige 
thuishulpen
Welzijn De Meierij heeft al ruim vijftien  jaar 
vrijwilligers voor de oppasservice voor demen-
terenden en langdurig zieken. Ook zijn er vrij-
willigers,  die zich op de één of andere manier 
inzetten om ouderen te ondersteunen en/of 
mantelzorgers te ontlasten. 

Door alle nieuwe ontwikkelingen en veranderin-
gen in de samenleving neemt de vraag naar vrij-
willigers alleen maar toe. Door de bezuinigingen 
zijn veel mensen genoodzaakt om in hun eigen 
familie, buurt, of anderszins zelf de hulp te zoe-
ken die zij nodig hebben. Vaak kan dit, maar niet 
voor alle mensen is dit dichtbij mogelijk. 
Heeft u misschien een paar uurtjes tijd en wilt u 
die inzetten voor een ‘kwetsbare’ medeburger, 
om bijvoorbeeld:

Bij het vrijwilligerssteunpunt zijn heel gericht 
vragen binnengekomen m.b.t

- eens op te passen, een luisterend oor bieden 
-  een bezoekje te brengen, een kopje koffie te drin-

ken of een gezamenlijke hobby op te pakken
- samen te fietsen op een duo-fiets
- samen met een oudere naar buiten te gaan
- boodschappen doen 

Kortom veel vragen die niet al teveel tijd kosten 
maar wel heel veel opleveren.
U bent van harte welkom en kunt contact op-
nemen met het steunpunt vrijwilligerswerk  van 
Welzijn de Meierij, 073-5441400, 
info@welzijndemeierij.nl  en vragen naar Gerry 
Jochems
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www.pinkpewter.nl

InmiddelsÊisÊPinkÊPewterÊeenÊbekendÊmerkÊgewordenÊenÊstaatÊ

hetÊsteedsÊmeerÊbekendÊalsÊeenÊmodernÊmodeproduct,Ê

waardoorÊhetÊveelÊvrouwenÊenÊmeisjesÊaanspreektÊdieÊerÊ

fashionableÊuitÊwillenÊzien.

FASHIONABLE

PinkÊPewterÊhadÊdeÊwensÊomÊeenÊlijnÊmodieuzeÊ

haaraccessoiresÊteÊontwerpen,ÊwaarmeeÊjeÊnietÊalleenÊeenÊ

compleetÊnieuweÊlookÊkanÊcre‘renÊofÊeenÊoudeÊlookÊnieuwÊ

levenÊinÊkanÊblazenÊmaarÊdieÊtegelijkertijdÊookÊnaadloosÊ

aansluitÊbijÊdeÊlaatsteÊmodetrends.Ê

BijÊPinkÊPewterÊwordenÊweÊge•nspireerdÊdoorÊdeÊnieuwsteÊ

stoffen,Êkleuren,ÊsnitÊenÊmaterialenÊmetÊalsÊresultaatÊprachtige,Ê

bijzondereÊontwerpenÊdieÊalsmaarÊpopulairderÊwordenÊinÊ

modekringenÊ(waaronderÊdeÊsterren).

Hair 
Jewelry

www.pinkpewter.nl
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Hair 
Jewelry

Voor de mooiste 
dag van uw leven 

verzorgen 
wij ook complete

bruidsarrangementen 
voor hem en haarvoor hem en haar

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

maandag gesloten
di 08.30-21.00u
woe 08.30-18.00u

do 08.30-18.00u
vrij 08.00-18.00u
za 08.00-13.00u

Binnenkort komen de gala’s en 
eindexamenfeesten er weer aan 
en hier heb jij natuurlijk al een 

fantastische out� t voor!
Hier hoort uiteraard een super 

kapsel  en een mooie
 make-up bij. 

Dit kan namelijk met de 

ULTIEME GALA & 
TOUCH UP  ACTIE 
VOOR MAAR €25,- 

Een Touch Up betekent dat juist 
je ogen en/of je lippen extra 

aandacht krijgen.

Het enige wat je hier voor moet 
doen is zelf thuis je haar wassen 

en drogen,  simpelweg een 
afspraak maken, en dan zorgen 

wij ervoor dat jij er op een 
eenvoudige manier 

fabulous en modern uitziet op 
dat gave feest !

Deze actie is alleen geldig voor 
studenten t/m eind juni.

G A L A  AC T I E  ! ! !

T: 0413-478388 
E: savohs@savohs.nl
W: www.savohs.nl

NIEUW EN HIP:
PINK PEWTER

Inmiddels is Pink Pewter een bekend merk 
geworden en staat het steeds meer bekend 
als een modern modeproduct, waardoor het 
veel vrouwen en meisjes aanspreekt die er 
fashionable uit willen zien.

De Duitse inval (deel 4)
Enkele weken geleden kon in le-
zen over de gebeurtenissen en de 
gevoelens die Janus van Kuijk had 
in de eerste oorlogsdagen in mei 
1940. Het verloop van de strijd was 
in die dagen lastig te volgen, maar 
het opblazen van bruggen door het 
Nederlandse leger en vluchtende 
militairen verried dat de strijd niet 
goed verliep. Zondag 12 mei zag 
Van Kuijk de eerste Duitse soldaten 
over de Wolfwinkelse brug trekken 
omdat alle andere bruggen over de 
Dommel waren opgeblazen. 

We waren op de avond van 12 mei 
allemaal heel blij dat we de eerste 
fase van de oorlog zonder kleer-
scheuren hadden overleefd. Dat 
gold in onze streek trouwens zowat 
voor iedereen. Van de burgers was  
niemand of vrijwel niemand gedood 
of gewond en behalve de opgebla-
zen bruggen met de schade aan de 
panden die daar in de buurt stonden 
en een paar afgebrande panden, 
was er niet veel vernield.

Een paar dagen later hoorden we 
dat koningin Wilhelmina en prinses 
Juliana met haar gezin naar Enge-
land waren gevlucht, dat  Rotter-
dam was gebombardeerd en dat 
Nederland zich had overgegeven. 

Meteen nadat de Duitsers hier de 
baas waren, werden in alle steden 
en dorpen, op plaatsen waar de 
bevolking regelmatig kwam, plak-
katen opgehangen met een adelaar 
met hakenkruis erop. Daarop stond 
in het Duits en in het Nederlands 

te lezen waar we ons voortaan 
aan te houden hadden. In Breugel 
hing zo’n plakkaat bij “Strôbbôllù” 
(Raaijmakers) aan de schuurdeuren, 
tegenover de kerk. Dat was de nor-
male plaats waar publicaties werden 
vastgepunaisd.

De Nederlanders hielden, tot de 
Duitsers hier binnenvielen, de ”Ne-
derlandse Tijd” aan. Die lag 20 mi-
nuten vóór op de Greenwich Mean 
Time. Op 17 mei 1940 gelastten de 
Duitsers dat de Nederlandse klokken 
één uur en veertig minuten vooruit 
moesten worden gezet: veertig mi-
nuten om in de pas te lopen met de 
Midden Europese Tijd die de Duit-
sers aanhielden en een uur vanwe-
ge de zomertijd die zij aanhielden. 
De mensen hebben toen wel wat 
tijd nodig gehad om aan die grote 
tijdverschuiving te wennen. In Ne-
derland werd na de oorlog, op 16 
september 1945, de zomertijd weer 
afgeschaft. Dat bleef zo tot hij 32 
jaar later weer van stal werd ge-
haald. Toen gebeurde dat vanwege 
de te verwachten energiebesparing. 
Nederland bleef wél de Midden Eu-
ropese Tijd aanhouden.

Helaas is dhr. Janus van Kuijk af-
gelopen week in zijn woonplaats 
Nuenen overleden. De redactie van 
DeMooiRooiKrant wenst alle nabe-
staanden van Janus heel veel sterkte 
toe. Dank zij Janus beschikken we 
over meerdere artikelen die te ma-
ken hebben met de bevrijding, 70 
jaar geleden. 

John Leslie Bullen  (Legernummer 1801367) 
In de periode van september 
en oktober 1944 hebben 23 
Britse soldaten die in en om 
Sint-Oedenrode vochten, hun 
leven voor onze vrijheid gege-
ven. Zij rusten sinds die tijd hier 
op het St. Martinuskerkhof. De 
verhalen zullen hen een gezicht 
geven, de lezer een passend ge-
voel van diepe dankbaarheid en 
mogelijk ook een antwoord op 
de vraag: Is het goed om deze 
mensen te blijven herdenken, of 
moeten we hen maar vergeten? 

In juni 1992 heeft Louis Kleijne 
de eerste contacten met nabe-
staanden van John Bullen kun-
nen maken. Hij was de zoon 
van George en Lilian Bullen en 
geboren op 26 november 1921. 
John had drie broers: Billy, Ken 
en Harold en twee zussen: Eileen 
en Dorothy. Hij ging  in Preston 
(Lancashire) naar school. Daarna 
volgde  hij een opleiding tot sla-
ger. John stond bekend als een 
vriendelijke, rustige jongen die 
nooit moeilijkheden veroorzaakte. 
Hij was muzikaal en speelde fluit. 

Toen hij 19 jaar oud was, moest hij in 
militaire dienst en een van zijn broers 

ging toen ook in militaire dienst 
om bij John te kunnen zijn, maar 
zij hebben elkaar helaas nooit 
meer teruggezien. Wanneer de 
ene broer met verlof  kwam, was 
de andere juist terug in dienst. Zo 
gebeurde dat John naar Frankrijk 
moest en z'n broer naar Italië.

John, die bij de Royal Artillery 
was, bevond zich op 27 septem-
ber 1944 in een mitrailleurpost bij 
de Hambrug. Hun opdracht was 
om de brug te beschermen tegen 
eventuele aanvallen van Duitse 
vliegtuigen. Helaas kreeg hun 
mitrailleurpost  toen een voltref-
fer van Duits granaatvuur.  John 
werd door granaatscherven  ge-
dood. Zijn twee kameraden wer-
den zwaar gewond. 

Toen een van zijn kameraden, 
een tijd later, uit het ziekenhuis 
in Engeland ontslagen werd, be-
zocht hij de ouders van John en 
vertelde wat er precies gebeurd 
was, maar naam en adres van 

deze soldaat zijn in de loop van de 
tijd verloren gegaan.

Kom 11 juni in actie voor NUL verkeersdoden in Brabant
De derde actiedag voor een ver-
keersveiliger Brabant is dit jaar op 
woensdag 11 juni 2014. De actie-
dag is een onderdeel van de cam-
pagne 'Nul verkeersdoden Brabant’ 
en wederom worden in heel Brabant 
acties georganiseerd door scholen, 
politie, Veilig Verkeer Nederland, 
bedrijven en overheden om aan-
dacht te vragen voor verkeersvei-
ligheid. Dit jaar is er speciale aan-
dacht voor jongeren (16-24) achter 
het stuur van brommers, scooters 
en auto’s. De meest aansprekende 
verkeersveiligheidsacties worden 
onderscheiden met een regio-prijs. 
De beste actie van Brabant wint een 
speciale NUL-fiets.

Ruud van Heugten, verkeersgede-
puteerde van provincie Noord-Bra-
bant: “Het was de afgelopen twee 
jaar geweldig om te zien dat zoveel 
mensen zich in wilden zetten voor 
Nul verkeersdoden in Brabant. En 
dat is hard nodig. In 2013 kwamen 
in Noord-Brabant 81 mensen om in 

het verkeer. Dit is 23% minder dan 
in 2012 dus ieders inzet heeft wel 
degelijk zin. Maar elke dode in het 
verkeer is er één teveel. Ik doe daar-
om een beroep op iedereen in actie 
te komen tijdens de derde Actiedag 
voor verkeersveiligheid. Mensen 
kunnen zelf een actie organiseren 
of deelnemen aan een actie bij hen 
in de buurt. Hopelijk leidt alle inzet 
tot meer bewustzijn in het verkeer 
en uiteraard tot minder verkeersdo-
den.”

Doe mee!
Ter inspiratie voor iedereen die een 
actie wil organiseren is een online 
voorbeeldenboek gemaakt. Daarin 
staan eenvoudig te organiseren ac-
ties die één op één overgenomen 
kunnen worden zoals het inzetten 
van een promotieteam, het adopte-
ren van de WK verkeerscartoon of 
het organiseren van een flashmob. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om 
zelf een andere actie te bedenken 
en deze te oploaden op de website 

www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

Nul Verkeersdoden Brabant
In 2014 focussen de provincie 
Noord-Brabant en een groot aantal 
andere overheden, onderwijsinstel-
lingen en Veilig Verkeer Nederland 
zich speciaal op de jonge bestuurder; 
Young 4 Nul. Van alle dodelijke on-
gevallen is 19% een jonge automo-
bilist of bromfietser. De campagne 
‘NUL Verkeersdoden Brabant’ is in 
2012 gestart om het bewustzijn van 
weggebruikers over hun eigen rol in 
het verkeer te vergroten. De cam-
pagne focust daarbij op de grootste 
risicogroepen in het verkeer: jonge-
ren, fietsers en senioren. Door de 
krachten te bundelen met onder an-
dere partners zoals rijscholen is het 
mogelijk om samen nog meer jonge-
ren te bereiken en samen te werken 
aan Nul verkeersdoden. NUL ver-
keersdoden is te volgen via twitter 
@nvdbr en facebook/
nulverkeersdodenbrabant en op 
www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

John Leslie Bullen  
(Legernummer 1801367) 

Parlementaire enquête biedt kansen
Naar aanleiding van de incidenten 
bij woningcorporaties in de afgelo-
pen jaren heeft de Tweede Kamer een 
parlementaire enquête ingesteld. De 
openbare verhoren daarvan starten op 
4 juni.

Incidenten
Het parlement onderzoekt nu hoe de 
incidenten, variërend van fraude tot 
verkeerde investeringen en financieel 
wanbeheer, konden plaatsvinden. Ook 
de rol van de politiek, toezichthouders 
en gemeenten wordt onderzocht. Dat 
onderzoek moet uiteindelijk leiden tot 
verbeteringen, zodat dit niet meer kan 
voorkomen.
Financieel garant voor elkaar
Net als de meeste woningcorporaties in 
Nederland is Wovesto geen onderwerp 
van onderzoek en werkt hard aan haar 
kerntaak: betaalbaar en kwalitatief 
goed huisvesten. Toch raakt de enquê-
te ook Wovesto, want bij een probleem 
bij één corporatie moeten de andere 
corporaties (financieel) bijspringen. 

Ook het toezicht, zowel formeel als 
op elkaar, werkte niet goed. Verder 
was de rol in de samenleving niet al-
tijd duidelijk, wat steeds weer leidde tot 
andere vragen en eisen aan woning-
corporaties. Wovesto heeft naast wo-
ningen ook maatschappelijk vastgoed 
gebouwd. Altijd samen en op verzoek 
van huurders en/of gemeente, en nooit 
onverantwoorde risico’s genomen. Zij 
vinden het een maatschappelijke taak 
om te investeren in zorgwoningen voor 
Dichterbij en Labyrint, in De Loop’r in 
Olland en het project Odendael.

Gelukkig ging er ook veel goed
Gelukkig ging er afgelopen tijd ook veel 
goed. De Nederlandse voorraad sociale 
huurwoningen behoort tot de beste in 
de wereld. Sinds midden jaren 90 krijgt 
Wovesto geen overheidssubsidie meer. 
Toch is ze in staat om sinds 2004 meer 
dan 400 woningen te bouwen. Huur-
ders zijn in het algemeen tevreden. 

Wovesto
Wovesto slaagde er in, ondanks de 
crisis, goed te blijven presteren. Een 
kleine greep uit de resultaten van 2013 
en de eerste maanden van 2014 van 
Wovesto:
-  De oplevering van 27 energieneutrale 

woningen, beloond met de prijs De 
Groene Bouwsteen, voor het meest 
duurzame project regio Noordoost-
Brabant.

-  De oplevering van 8 appartementen 
met 1 gezamenlijke ruimte voor cli-
enten van Labyrint, die daardoor de 
mogelijkheid kregen om grotendeels 
zelfstandig te wonen. 

-  Het groot onderhoud bij 25 wonin-
gen, waarbij het energielabel D bij 10 
woningen verbeterd is naar een C-
label, bij 14 naar een B-label en bij 1 
zelfs naar een A-label.

-  Bij de jaarlijkse huurders-enquête via 
de onafhankelijke organisatie KWH 
krijgen we een 7,7. Daar zijn we trots 
op. De mening van onze huurders 
telt. 

SUPER ROMMELMARKT BOXTEL
ZONDAG 1 JUNI 

Parkeerter. De Oude Ketting, Bosscheweg 74, 5283 WB  
inl. 0416 530 502 | 09.00-16.30 uur | 

www.deevenementenlijn.nl | » 2e kraam € 10,- « 
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Meimaand

i.o. medisch pedicure

Neulstraat 37
5492 DC Sint-Oedenrode 

Mobiel: 06 305 605 72

Medisch pedicure

www.pedicuresintoedenrode.nl

Voetverzorging Bea
Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bea van Wees - Markgraa� 
Stompersstraat 7

5492 CP Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 478129
Mob. 06 - 11077690

E-mail: bea.vanwees@chello.nl

(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

Rian van Stiphout
Koeveringsedijk 11 
T.: (0413) 47 43 31
5491 SB  Sint-Oedenrode

Gezonde voeten... 
van levensbelang

medisch pedicure

Pedicure Salon

Rian van Stiphout
Koeveringsedijk 11 
T.: (0413) 47 43 31
5491 SB  Sint-Oedenrode
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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
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en een deskundig advies
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LOOP DEZE AANBIEDING NIET VOORBIJ

VAN € 16.90 VOOR € 14.95
BODY BUTTER 25ML + BODY SCRUB 25ML 

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
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Maand van de Voet 2014

Huid & Nagel
aaNdoeNiNgeN

FaQWat is callus of eelt en Wat zijn claVi,  
likdoorns of eksterogen?
Dit is een reactie van de huid op wrijving en druk.  
Likdoorns of eksterogen zijn zeer kleine drukplekjes.  
Eelt of callus is gelijkmatiger verdeeld over een meestal 
groter oppervlak. 
Een likdoorn of eksteroog heeft GEEN wortel.

Wat zijn Wratten?
Dit is een gezwel in de huid veroorzaakt door één of 
meerdere papilloma virussen. Degenen op de onderzijde 
van de voet zijn plantaire wratten.
Wratten hebben een wortel, in tegenstelling tot callus  
en clavi.

Wie koMen er in aanraking Met Wratten?
Het komt het meeste voor bij kinderen tussen de 12 en 
16 jaar. Waarschijnlijk doordat het afweersysteem nog in 
ontwikkeling is op deze leeftijd. 

Wat is een schiMMelnagel?
Een infectie in de nagels veroorzaakt door 
schimmel(fungus) en gist. De medische naam is  
onychomycosis.

hoe Weet ik of ik een schiMMelnagel heb?
De nagels verkleuren tot een wittige of gelige kleur. De 
nagels kunnen gaan splinteren, verdikken of vervormen. 
Een zachte, witte substantie kan zich ophopen onder de 
vrije uiteinden van de nagel

Wat Veroorzaakt hielkloVen?
De meest voorkomende oorzaak is droge huid (xerosis).
 Excessieve transpiratie kan resulteren in een weke huid 
die zal gaan glijden, waardoor er frictie ontstaat wat 
callusvorming tot gevolg kan hebben. Schimmelinfecties, 
zoals zwemmerseczeem kunnen ook een oorzaak zijn

Wat is een MelanooM?
Een gezwel uit melanocyten (pigmentcellen in moeder-
vlekken). Dit kan goed- of kwaadaardig zijn

Wat is zWeMMerseczeeM?
Zwemmerseczeem (medisch: tinea pedis) is geen eczeem, 
maar een schimmelinfectie van (meestal) een of beide 
voeten. Een betere benaming, die ook wordt gebruikt, is 
‘voetschimmel’.

Wat is een blaar en Wat doe je ertegen?
Een blaar (Latijn: bulla) is een holte in of onder de  
opperhuid, waarin vocht zit. Blaren op de voet worden 
veroorzaakt door te veel wrijving hetzij verkeerd zittende 
(of nieuwe) schoenen, hetzij door een lange wandeling. 
Het belangrijkste is om deze wrijving te doen afnemen, 
door wel goed passende schoenen te dragen.
In tegenstelling tot brandblaren mogen drukblaren wel 
worden doorgeprikt; noodzakelijk is dit echter niet. In 
het algemeen wordt dit alleen gedaan als de zwelling die 
het gevolg is van de blaar, overlast veroorzaakt. Wel is het 
belangrijk dat bij het doorprikken de kans op infecties zo 
klein mogelijk wordt gehouden. Daarvoor gebruikt men 
een steriele naald.

Wat is huiduitslag of derMatitis?
Een ontsteking van de huid. Kan verschillende oorzaken 
hebben: constitutioneel eczeem, ontstoken blaren, reactie 
op zonlicht, reactie op giftige stoffen.

Wat te doen tegen oVerMatige transpiratie 
(Medisch: hyperhidrose) en stikVoeten?
Sokken en schoenen dragen met goede vocht afdrijvende 
eigenschappen. Denk aan sportsokken of schoenen en pas 
op met goedkope synthetische materialen. 
Indien de klachten dusdanig beperkend zijn, is een 
afspraak bij de huisarts voor medische behandeling te 
overwegen. 

de podotherapeut, de specialist in de voetengezondheidszorg!

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Rooise voetspecialist maakte topvoetballers klachtenvrĳ 

Je voet bestaat uit maar liefst 26 beenderen, 33 gewrichten, 107 banden en 10 spieren of pezen.

Het is bijna een 
wonder als je 
geen zweetvoeten 
hebt. Twee voeten 
hebben samen 
ongeveer 250.000 
zweetkliertjes die 
ruim een kwart 
liter vocht per 
dag afscheiden.

Met een stappenteller zou je 
waarschijnlijk meten dat je zo’n 
zeven kilometer per dag loopt. 
Iemand van 70 jaar heeft dus 
ongeveer vier keer de aarde 
rondgewandeld.

Je kunt je teen-
nagels beter eerst 
met een kleurloze 
lak (basecoat) 
lakken. Je nagel is 

vrij poreus en als alleen 
een gekleurde laag aanbrengt, 
zou je nagel op den duur 
verkleuren.

Alle botjes in 
beide voeten 
vormen samen 
een kwart van 
alle beenderen 
in je lichaam.

Volgens verschillende geneeswijzen 

weerspiegelen je voeten je gezondheid. 

De eerste symptomen van ziektes, zoals 

hart- en bloedvatproblemen, treden 

volgens hen op aan je voeten.

Ronald laat een foto zien waarop hij Trabelsi helpt.
Ronald van Halteren is een voetspecialist  die werkt zonder poespas. Geen ingenieuze computer-screening van de voet, maar een kundige blauw-druk. “Mijn manier van zolen maken is anders dan standaard. Voor 75% is het verhaal van de persoon met klachten van invloed.” Ronald maakt mensen klachtenvrij, met een goede reputatie tot gevolg. Ook in de wereld van het profvoetbal.

Ronald maakt al 25 jaar steunzolen. Hij vaart al die tijd op kennis en ervaring. Dat kreeg ook de voet-balclub NEC in de smiezen. Via Willy van de Kerkhof kwam de voetspecialist met de betaald voetbalclub in contact. Via de voetbalschool kwam Ronald te-recht bij get Youssouf Hersi, op dat moment huur-ling van Ajax, die had veel klachten aan zijn voeten. Niemand leek hem te kunnen helpen. Tot dat Ronald om de hoek kwam kijken. Hersi speelde in een mum van tijd klachtenvrij. NEC blij, Hersi blij en natuurlijk ook Ajax blij. Clubarts Edwin Goedhart (inmiddels clubarts Nederlands Elftal) belde Ronald. Of hij naar Amsterdam wilde komen.Ronald: “Ik ging met ze rond de tafel en uiteinde-lijk heb ik er zeven jaar gewerkt op oproepbasis. In 

het begin stonden er wel eens zeven mensen om me heen. Mee te kijken of ik het wel goed zou doen. Daar werd zelfs ik zenuwachtig van! Ik kon in dienst van Ajax komen, maar dat heb ik niet gedaan. Dan zou ik daar aan vast zitten en dat wilde ik niet.” Spe-lers liepen met Ronald weg. Zonder pijnlijke voeten. De voetspecialist hielp bijvoorbeeld topspelers als Hatem Trabelsi en Victor Sikora. “Het is een apart wereldje, een snel wereldje, maar ik heb er leuke contacten aan overgehouden. Zoals met Johan Nees-kens. Ik ben vaak met hem koffie gaan drinken. Door de jaren heen is het contact verwaterd. Met Edwin Goedhart heb ik nog wel zo nu en dan contact.”In zijn praktijk aan het Kerkplein hangen nog veel foto’s die herinneren aan die tijd. Op een dag besloot Ronald te stoppen met zijn werkzaamheden voor het betaald voetbal. Het werd teveel, omdat hij ook nog eens twee zaken moest runnen. Ook nu nog maakt Ronald flink wat uren, maar hij hoeft niet meer per stel en sprong naar Amsterdam als een speler onver-hoeds zijn kennis nodig heeft. Ronald is blij met zijn keuze en denkt er nog met regelmaat aan terug. “Ik ben blij dat ik die tijd heb meegemaakt”, zegt hij tot slot.
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Meimaand

i.o. medisch pedicure

Neulstraat 37
5492 DC Sint-Oedenrode 

Mobiel: 06 305 605 72

Medisch pedicure

www.pedicuresintoedenrode.nl

Voetverzorging Bea
Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bea van Wees - Markgraa� 
Stompersstraat 7

5492 CP Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 478129
Mob. 06 - 11077690

E-mail: bea.vanwees@chello.nl

(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
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5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl
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van levensbelang

medisch pedicure
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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
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De praktijk podotherapie is direct toegankelijk, 
dus men kan een afspraak maken voor een consult 
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Maand van de Voet 2014

Huid & Nagel
aaNdoeNiNgeN

FaQWat is callus of eelt en Wat zijn claVi,  
likdoorns of eksterogen?
Dit is een reactie van de huid op wrijving en druk.  
Likdoorns of eksterogen zijn zeer kleine drukplekjes.  
Eelt of callus is gelijkmatiger verdeeld over een meestal 
groter oppervlak. 
Een likdoorn of eksteroog heeft GEEN wortel.

Wat zijn Wratten?
Dit is een gezwel in de huid veroorzaakt door één of 
meerdere papilloma virussen. Degenen op de onderzijde 
van de voet zijn plantaire wratten.
Wratten hebben een wortel, in tegenstelling tot callus  
en clavi.

Wie koMen er in aanraking Met Wratten?
Het komt het meeste voor bij kinderen tussen de 12 en 
16 jaar. Waarschijnlijk doordat het afweersysteem nog in 
ontwikkeling is op deze leeftijd. 

Wat is een schiMMelnagel?
Een infectie in de nagels veroorzaakt door 
schimmel(fungus) en gist. De medische naam is  
onychomycosis.

hoe Weet ik of ik een schiMMelnagel heb?
De nagels verkleuren tot een wittige of gelige kleur. De 
nagels kunnen gaan splinteren, verdikken of vervormen. 
Een zachte, witte substantie kan zich ophopen onder de 
vrije uiteinden van de nagel

Wat Veroorzaakt hielkloVen?
De meest voorkomende oorzaak is droge huid (xerosis).
 Excessieve transpiratie kan resulteren in een weke huid 
die zal gaan glijden, waardoor er frictie ontstaat wat 
callusvorming tot gevolg kan hebben. Schimmelinfecties, 
zoals zwemmerseczeem kunnen ook een oorzaak zijn

Wat is een MelanooM?
Een gezwel uit melanocyten (pigmentcellen in moeder-
vlekken). Dit kan goed- of kwaadaardig zijn

Wat is zWeMMerseczeeM?
Zwemmerseczeem (medisch: tinea pedis) is geen eczeem, 
maar een schimmelinfectie van (meestal) een of beide 
voeten. Een betere benaming, die ook wordt gebruikt, is 
‘voetschimmel’.

Wat is een blaar en Wat doe je ertegen?
Een blaar (Latijn: bulla) is een holte in of onder de  
opperhuid, waarin vocht zit. Blaren op de voet worden 
veroorzaakt door te veel wrijving hetzij verkeerd zittende 
(of nieuwe) schoenen, hetzij door een lange wandeling. 
Het belangrijkste is om deze wrijving te doen afnemen, 
door wel goed passende schoenen te dragen.
In tegenstelling tot brandblaren mogen drukblaren wel 
worden doorgeprikt; noodzakelijk is dit echter niet. In 
het algemeen wordt dit alleen gedaan als de zwelling die 
het gevolg is van de blaar, overlast veroorzaakt. Wel is het 
belangrijk dat bij het doorprikken de kans op infecties zo 
klein mogelijk wordt gehouden. Daarvoor gebruikt men 
een steriele naald.

Wat is huiduitslag of derMatitis?
Een ontsteking van de huid. Kan verschillende oorzaken 
hebben: constitutioneel eczeem, ontstoken blaren, reactie 
op zonlicht, reactie op giftige stoffen.

Wat te doen tegen oVerMatige transpiratie 
(Medisch: hyperhidrose) en stikVoeten?
Sokken en schoenen dragen met goede vocht afdrijvende 
eigenschappen. Denk aan sportsokken of schoenen en pas 
op met goedkope synthetische materialen. 
Indien de klachten dusdanig beperkend zijn, is een 
afspraak bij de huisarts voor medische behandeling te 
overwegen. 

de podotherapeut, de specialist in de voetengezondheidszorg!

Voor het onderzoeken en behandelen van voetklachten 
en pijn aan de enkels, knieën, heupen of rug kunt u terecht bij de 
podotherapeut.

Uw podotherapeut is een erkend specialist op het gebied van 
de voet. 

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl
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Rooise voetspecialist maakte topvoetballers klachtenvrĳ 

Je voet bestaat uit maar liefst 26 beenderen, 33 gewrichten, 107 banden en 10 spieren of pezen.

Het is bijna een 
wonder als je 
geen zweetvoeten 
hebt. Twee voeten 
hebben samen 
ongeveer 250.000 
zweetkliertjes die 
ruim een kwart 
liter vocht per 
dag afscheiden.

Met een stappenteller zou je 
waarschijnlijk meten dat je zo’n 
zeven kilometer per dag loopt. 
Iemand van 70 jaar heeft dus 
ongeveer vier keer de aarde 
rondgewandeld.

Je kunt je teen-
nagels beter eerst 
met een kleurloze 
lak (basecoat) 
lakken. Je nagel is 

vrij poreus en als alleen 
een gekleurde laag aanbrengt, 
zou je nagel op den duur 
verkleuren.

Alle botjes in 
beide voeten 
vormen samen 
een kwart van 
alle beenderen 
in je lichaam.

Volgens verschillende geneeswijzen 

weerspiegelen je voeten je gezondheid. 

De eerste symptomen van ziektes, zoals 

hart- en bloedvatproblemen, treden 

volgens hen op aan je voeten.

Ronald laat een foto zien waarop hij Trabelsi helpt.
Ronald van Halteren is een voetspecialist  die werkt zonder poespas. Geen ingenieuze computer-screening van de voet, maar een kundige blauw-druk. “Mijn manier van zolen maken is anders dan standaard. Voor 75% is het verhaal van de persoon met klachten van invloed.” Ronald maakt mensen klachtenvrij, met een goede reputatie tot gevolg. Ook in de wereld van het profvoetbal.

Ronald maakt al 25 jaar steunzolen. Hij vaart al die tijd op kennis en ervaring. Dat kreeg ook de voet-balclub NEC in de smiezen. Via Willy van de Kerkhof kwam de voetspecialist met de betaald voetbalclub in contact. Via de voetbalschool kwam Ronald te-recht bij get Youssouf Hersi, op dat moment huur-ling van Ajax, die had veel klachten aan zijn voeten. Niemand leek hem te kunnen helpen. Tot dat Ronald om de hoek kwam kijken. Hersi speelde in een mum van tijd klachtenvrij. NEC blij, Hersi blij en natuurlijk ook Ajax blij. Clubarts Edwin Goedhart (inmiddels clubarts Nederlands Elftal) belde Ronald. Of hij naar Amsterdam wilde komen.Ronald: “Ik ging met ze rond de tafel en uiteinde-lijk heb ik er zeven jaar gewerkt op oproepbasis. In 

het begin stonden er wel eens zeven mensen om me heen. Mee te kijken of ik het wel goed zou doen. Daar werd zelfs ik zenuwachtig van! Ik kon in dienst van Ajax komen, maar dat heb ik niet gedaan. Dan zou ik daar aan vast zitten en dat wilde ik niet.” Spe-lers liepen met Ronald weg. Zonder pijnlijke voeten. De voetspecialist hielp bijvoorbeeld topspelers als Hatem Trabelsi en Victor Sikora. “Het is een apart wereldje, een snel wereldje, maar ik heb er leuke contacten aan overgehouden. Zoals met Johan Nees-kens. Ik ben vaak met hem koffie gaan drinken. Door de jaren heen is het contact verwaterd. Met Edwin Goedhart heb ik nog wel zo nu en dan contact.”In zijn praktijk aan het Kerkplein hangen nog veel foto’s die herinneren aan die tijd. Op een dag besloot Ronald te stoppen met zijn werkzaamheden voor het betaald voetbal. Het werd teveel, omdat hij ook nog eens twee zaken moest runnen. Ook nu nog maakt Ronald flink wat uren, maar hij hoeft niet meer per stel en sprong naar Amsterdam als een speler onver-hoeds zijn kennis nodig heeft. Ronald is blij met zijn keuze en denkt er nog met regelmaat aan terug. “Ik ben blij dat ik die tijd heb meegemaakt”, zegt hij tot slot.
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Naor d’n himmel rij-de nie in ’n gauw koets.
De weg naar de hemel gaat niet over rozen.
Uit: ’t Brabants spreekwoordenboek van Mandos

BRABANTSE SPREUKEN

Nachtvlinders kijken 
bij de natuurcamping de Graspol 

Kijk, dit
is de prachtig ge-

kleurde Avondrood.
Is ze niet prachtig?

Hmmmm,
ik had me er toch
 wat anders bij 
voorgesteld...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Johnny 
van den Biggelaar

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Nelly van der Hagen
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

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@brabantzorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
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. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
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 bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@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 prik-
posten 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.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

10 verschillen Donderdag - Hemelvaart

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

voo
ZIN 

IN IETS 
LEUKS?

MOOIROOI.NL/
AGENDA

Mooi in de natuur

Enkele ganzen met jongen.
Henk van Houtum
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Opstanding

Zoals de geur van bomen
gras na regen
stroomde iets door ons heen

duwde ons aan, brak open
als op de eerste dag

Met in de rug de nacht
vóór ons de schemering
die wegtrok uit de grond

werden wij meegeboren in
de richting van het licht

Een ongeschonden dagbegin
maakte ons los uit de cocon
van een verstard verleden

Niet onderhorig meer aan slaap
stonden wij op, bevrijd

    Kees Hermis

Uit: De dood weersproken, 1995

V E G H E L
CORRIDOR 7 • T0413 312200

WEES ER SNEL BIJ. OP=OP!

 

PROFITEER 
NU VAN DEZE 

UNIEKE 
MOGELIJKHEID

ALLE 
SHOWROOM
KEUKENS 
MOETEN ONZE 
SHOWROOM 
VERLATEN

OOK GEVESTIGD IN : BERGEIJK • DEURNE  • HEERLEN • SOMEREN-EIND • T ILBURG • W W W.NUVAKEUKENS.NL

WEGENS VERHUIZING: 

TOTALE
LEEGVERKOOP!

HEMELVAARTSDAG 

OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Oproep eerste bijeenkomst 
Ondernemers Academie

Wil je een eigen bedrijf 
beginnen?
Ondernemers Academie Sint-Oedenrode organiseert een 
bijeenkomst voor startende ondernemers. Als onderne-
mer moet je van alle markten thuis zijn. Deze bijeen-
komst geeft je een overzicht.

Wat is ondernemen? Hoe start ik een onderneming? Ben 
ik een ondernemer? Waar kan ik terecht voor vragen? Hoe 
leer ik andere ondernemers kennen? Dat zijn vragen voor 
iemand, die een bedrijf wil starten. Deze avond is bedoeld 
om je wegwijs te maken. En om anderen, die ook willen 
starten te leren kennen.

De bijeenkomst staat onder leiding van Peter Jacobs. Hij 
is sinds kort mede-eigenaar van De Meerkat, het Rooise 
bureau voor training, coaching en advies. Hij begeleidt 
ondernemers, is mede-eigenaar van enkele bedrijven 
en heeft een bedrijvencentrum opgezet. Hij ziet ‘onder-
nemerschap, samenwerken en leren’ als een levenslang 
feest. Op deze avond licht de Ondernemers Academie ook 
een tipje van de sluier op van een programma voor begin-
nende ondernemers. Dit gaat in  september van start.

Als je van plan bent om je eigen bedrijf te beginnen mag 
je deze avond niet missen. Deelname is gratis. Het is op 
11 juni om 19.00 uur in Campus Fioretti. Aanmelden kan 
per email tot 6 juni: info@ondernemersacademie.org. Als 
je vragen hebt kun je contact opnemen met Programma-
coördinator Arent van Dijk, tel. 0653750489.

Ondernemers Academie 
Sint-Oedenrode is een initiatief van en voor ondernemers. 
Stimuleert duurzaam succesvol ondernemen!

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Alles ziet er anders uit als de zon 
schijnt. Deze zin is de titel van 
een hit van Andre van Duin. Het 
is een waarheid als een koe. Een 
strakblauwe lucht met de kope-
ren ploert als stralend middelpunt 
zorgt meteen voor goede zin. Bij 
ons thuis wordt dan meteen al-
les uit de kast getrokken: let-
terlijk. De ‘bakini’s’, slippers en 
badhanddoeken liggen binnen 
no-time verspreid in de tuin. Na-
tuurlijk komt dan ook de onver-
mijdelijke vraag: ‘Mag het zwem-
bad in de tuin?’. 

De zomer komt eraan. Gelukkig! 
Het is mijn favoriete jaargetijde. 
Het verlangen naar de zon en lek-
ker weer begint al in januari. Om 
precies te zijn: op het moment 

dat ik mijn kerstboom de deur 
uit werk. Dit jaar werd ik op mijn 
wenken bediend. In maart staken 
we de barbecue al voor de eerste 
keer aan. Helaas kwam er een 
kleine terugval in april en mei. Ik 
hoop dat we nu tot eind septem-
ber Spaans weer krijgen en vooral 
veel buiten kunnen leven. De 
voorbereidingen daarvoor zijn in-
middels in volle gang. Na de gron-
dige verbouwing van ons huis een 
jaar of vier geleden, zijn we er nu 
eindelijk aan toe om onze ach-
tertuin te voorzien van een egaal 
terras. Elke keer als ik mijn tuin 
in loop, ben ik blij dat ik mijn en-
kels niet breek. Hier en daar mis-
sen we namelijk een hele of halve 
tegel. Onze tuintafel hebben we 
laten maken op een groot for-

maat terras. Op het kleine stukje 
bestrating waar deze nu staat, is 
het meer een sta-in-de-weg-tafel. 
De afgelopen weken hebben we 
besteed aan het maken van een 
tuinontwerp. We vroegen onze 
kids om mee te denken om weg 
te blijven uit onze eigen beperkte 
kaders.  Zij zochten op internet 
naar allerlei plaatjes van tuinen. 
Daarin werd duidelijk dat zij een 
iets andere beleving hebben van 
geld dan wij. Het wildste idee 
was een zwembad met een geïn-
tegreerde trampoline. Het zag er 
indrukwekkend uit. Ik vroeg ze of 
ze ook eens op geldboom konden 
googelen. Want die hebben we 
nodig om de plannen van onze 
kids te verwezenlijken. Uiteinde-
lijk zijn we toch maar binnen de 

beperkte kaders gebleven. Een 
groot en zonnig terras. De rest 
van de tuin komt wel. De tram-
poline blijft gewoon op het gras 
staan met het opblaasbare zwem-
bad ernaast. De eerste planten die 
plaats moeten maken voor de be-
strating zijn vandaag uit de grond 
getrokken. Even een paar weken 
bikkelen in de tuin, maar dan 
heb je ook wat. Zomer: wij zijn er 
klaar voor….bijna! 

Saskia van den Eshof is eigenaar van 
SasSupport, het communicatie- en 
marketingbureau in Sint-Oedenrode. 
Voor DeMooiRooiKrant schrijft zij re-
gelmatig over haar gezin en soms over 
haar werk. Volg haar ook Twitter: @
saskiavdeshof.

Zomertijd!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” cen-
traal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

Verzorgt complete administratie en fiscale aangiften voor 
particulieren tot en met MKB.

Tel: 06-13995796 | info@N-K-B.nl | www.N-K-B.nl

Administratiekantoor

--------------------------------------
Op zoek naar een nieuwe baan en 
hulp nodig bij het solliciteren? Ik help 
je graag bij het opstellen van een goed 
cv en met een sollicitatietraining op 
maat. De Wervers, werving & selectie, 
Corrie Haenen tel.: 0413 420427 
website: www.wervers.nl
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke nagels 
verstevigen, manicure, gelnagels, acryl-
nagels, nailart. 
Tel. 06 – 2688 8984 www.care4nails.eu
--------------------------------------
Werkgever en vragen over de nieuwe 
ziektewet? Begeleiding van langdurige 
zieken nodig? Ik help u graag met een 
deskundig advies.
De Wervers P&O advies, 
Corrie Haenen tel.: 0413 420427 
website: www.wervers.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Vanwege 15 jarig bestaan
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site.
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Bemiddeling bij import voor uw auto 
uit het buitenland
06-83249245
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl

--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Nieuw in Rooi: Gastouderopvang 
Olleke Bolleke.
gastouder Nicole van der Bom. 
Tel. 0413-490404 of 
mail ollekebolleke1960@gmail.com
--------------------------------------
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.
Gesloten: Hemelvaartsdag 29 mei en 
zaterdag 31 mei
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter? Voor slechts €35 lossen wij dit 
probleem bij u thuis voor u op! 
Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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)
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Te huur; 
2 paardenstallen, auto ambulance.
Interessante prijzen
06-83249245
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

HET BESTE VOOR UW HOND! 
Voor iedere hond een passende voersoort, 

o.a.: kiprijst, lamrijst en als topper: 
BARCA PREMIUM! Ook vers (diepvries)vlees. 

Thuisbezorgd in overleg

--------------------------------------
Navulbare, huismerk cartridges
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloge, au-
tosleutels etc.) Ook horlogebandjes
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

   

Wie herkent deze klompenmaker? 
We horen het graag! Stuur uw reac-
tie naar redactie@demooirooikrant.
nl, bel naar 0413-479322 of loop 
eens binnen in ons kantoor: Heuvel 
17. De koffie staat voor u klaar.

Mijn vader Tinus van Deursen staat 
op de foto bij het paard. Waar-
schijnlijk is deze foto in Olland ge-
maakt. We denken dat hij op deze 
foto 27 jaar is, terwijl hij er uit ziet 
als een oude man. ik hoop dat 
mensen weten wie de andere personen zijn. Daar proberen we al jaren 
achter te komen.

Mevr. Schutjes - van Deursen
Son en Breugel

Degene die erop staat is Tinus van Deursen.

Mw. Gaffert  

Achter het paard staat naar mijn idee Tinus van Deursen. Hij was ge-
trouwd met een zus van mijn vader.

Mevr. Langenhuijzen - Nooijen 
Schijndel

Historische beelden

Marktplein
Kamer te huur centrum Sint Oeden-
rode, € 493,58 incl. p.m. Info: Van 
Kuringe Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham en Sarah 
etc. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
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
www.vuran.nl
--------------------------------------
Alle kinderschoenen 25% korting!!!
m.u.v. slipper, sandalen en baby
Stapperz kinderschoenen
Hertog Hendrikstraat 12 
Sint Oedenrode
--------------------------------------
Deze week iedere avond open tot 
20.00 uur. Aanbieding: Grote pot 
bloeiende lavendel € 1,49. Staande 
geranium € 0,99 per stuk. 50 soor-
ten vaste planten € 1,00. Alle soor-
ten zomerbloeiers, kuipplanten.. He-
melvaartsdag geopend. Groente- en 
kruidenplanten. Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk-zuid..
--------------------------------------
Aanbieding: Stamrozen tot 25% kor-
ting. Op coniferen-heesters korting 
van 5 tot 25 %, Vaste planten 50 
soorten:
€ 1,00. Grote pot (13cm) lavendel, 
Veel soorten bomen in container-pot 
(op bestelling). Groencentrum van 
Heesch, Kerkdijk-zuid. Deze week ie-
dere avond open tot 20.00 uur. He-
melvaartsdag geopend.
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Appartement
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
125 m2 bedrijfshal
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Gezocht

Hulp in de huishouding gezocht die te-
vens oppas is voor de kinderen, uren in 
overleg. info: 06-27146894
--------------------------------------

Hulpverlening

Alweer 5 jaar gewoon goede zorg.
Thuiszorg met kleine teams, hulp bij 
zelfstandig thuiswonen.
Alertzorg, tel 0413-841957
www.alertzorg.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------

Heeft u of uw kind moeite met het ui-
ten of reageren op kwaadheid?
Kijk dan op www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

Interieur

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

Diversen

1 JUNI VLOOIENMARKT
Sporthal de Tempel
Henegouwelaan 2
Eindhoven. 9-16 uur.
€ 1 p.p. bomvol! 06-20299824.
--------------------------------------
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
--------------------------------------
De Plekkers houden 1 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700.
--------------------------------------
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Nieuwe collectie
ACTIE
Bij iedere aankoop maakt u 
kans op:

Jaar 
Bij iedere aankoop maakt u 

Jaar

Hoofdprijs
Weekend charmehotel Frankrijk

2de prijs
Kledingset t.w.v. € 250,-

3de prijs
Diner voor twee personen

t.w.v. € 100,-

Jaar Jaar
Markt 28
5492 AB St-Oedenrode
T (0413) 47 70 30
www.geritsmode.nl

Komt u zaterdag 31 mei 
nieuwbouwproject 

De Witte School bekijken?
Wonen met zorg in Liempde

Locatie Huurprijzen
Schoolpad (Liempde) Vanaf € 575 per maand

Informatie
T   - (0411) 659 100, keuze 2
E   - info@goedwonenliempde.nl
W - www.goedwonenliempde.nl

Oplevering
Zomer 2014

Vooraf 
aanmelden!

Werk met werk maken op de dag van de 
kinderboerderij

Kort nadat de poorten om halftwee open gin-
gen waren er al direct veel bezoekers. Volgens 
beheerder Jan Swinkels een teken dat het druk 
zou gaan worden. Hij zou gelijk krijgen want 
in de loop van de middag passeerden nog 
bijna duizend bezoekers de poort van de Kie-
nehoeve.

Roofvogelshow
Zoals bij elke gelegenheid, hadden het bestuur 
en de vrijwilligers van de kinderboerderij ook 
dit jaar weer verschillende activiteiten naar Sint-
Oedenrode gehaald. Al direct bij de ingang was 
er een touwslager te zien. Die liet zien hoe snel 
een springtouw in elkaar kan  worden gedraaid. 
Iets verder was er de mogelijkheid om verschil-
lende roofvogels, zoals de sneeuwuil, een Sibe-
rische oehoe van vier weken, twee kerkuiltjes, 

een Europese oehoe en zelfs een woestijnbui-
zerd van dichtbij bekijken. Voor de echte durf-
als was er zelfs een mogelijkheid om een van de 
uiltjes te aaien.

Schapenscheren en spinnen
Ook was Rinske Gravelijn weer present met 
haar spinnewiel. Rinske, die wekelijks op de 
wolwerkplaats van de Schaapskooi in Schijndel 
actief is, had nu haar spinnewiel opgesteld on-
der het afdak van de kinderboerderij. Daar liet 
zij samen met een collega zien hoe van gescho-
ren wol garen wordt gesponnen. Rinske liet 
zien dat zelfs ruwe, net geschoren wol meteen 
kan worden verwerkt. De wol van het door de 
schaapscheerder zojuist geschoren schaap werd 
meteen vakkundig tot een draad gesponnen. 
Dat noemen ze nou werk met werk maken!

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 28 mei om  20.00 uur gaat het 
bingomachine van wijkvereniging Eerschot 
het eerste nummer van de avond trekken. 

Dus leden, de leden vanaf 12 jaar zijn wel-
kom mits onder begeleiding van een ouder, 
wil je een gokje wagen kom dan deze avond 
naar Meerschot Heistraat 22.  De zaal is om 
19.15 uur open en Marianne heeft dan de 
koffie en thee klaar. In de pauze is er een lo-
terij.

Op woensdag 11 juni organiseren wij weer 
de straatspeeldag/buitenspeeldag. Ook dit 
jaar is de Hertog Janstraat afgesloten. Op 
straat staan diverse spellen voor de kinderen, 
maar hiervoor kunnen  wij nog  wat extra 
hulp gebruiken. Heb je deze middag vrij en 
wil je ons komen helpen meld je aan bij Ton-
nie van Zoggel tel 475726 of Jose van der 
Heijden tel 477363, 
of mail wijkverenigingeerschot@gmail.com.
Voor de jeugd is dit ook een leuke opdracht 
om je maatschappelijke stage in te vullen.

YOGA event voor het goede doel: FairMail

Op vrijdag 20 juni aanstaande zal Thermae 
Son in samenwerking met de sociale onderne-
ming Fairmail een 2 uur durende YOGA event 
organiseren. 

Omringd met bomen en op het grote grasveld 
van het wellnessresort zal bij zonnige weer in 
gemoedelijke en ontspannen sferen het event 
plaatsvinden. Onder leiding van gemotiveerde 
yoga-instructeurs zullen diverse vormen van 
yoga zoals poweryoga uitgevoerd en beleefd 
worden. Met afsluitend een meditatie op de 
Sonse Berg. Een unieke Yoga-ervaring voor yo-

gabeginners, yogakenners en yogaliefhebbers! 
Iedereen is welkom.  

De foto is gemaakt door Kaushal (18 jaar) uit 
Varanasi-India. Hij vond het jammer nooit fo-
to’s op een bruiloft te kunnen maken. Fairmail 
heeft Kaushal geleerd hoe hij een fotocamera 
gebruikt en goede foto’s maakt. Hij vindt het 
leuk mensen hun reactie te ervaren en naar 
mensen te kijken. 

Het goede doel
FairMail heeft als doel het doorbreken van de 
cirkel van armoede waar veel jongeren in zit-
ten. In landen als Peru, India en Marokko geeft 
FairMail aan tieners les over fotografie en het 
maken van foto's. Elke jongere verdient 50 pro-
cent van de winst die FairMail maakt met de 
verkoop van zijn of haar beeldmateriaal. Met 
als doel om het eigen onderwijs te kunnen fi-
nancieren.

Aanmelden
Bij de sportbalie van Thermae Son of stuur een 
e-mail naar sport@thermaeson.nl. 
De bijdrage voor het 2 uur durende yoga-event 
bedraagt € 12.50 per persoon (en € 9.50 voor 
leden). De prijs is inclusief yogales, een kopje 
Yoga thee, een fairmail geschenk en een Yoga 
gelukssteen cadeau. Kijk voor meer informatie 
op www.thermaeson.nl over het event of op 
www.fairmail.info voor meer informatie over 
de sociale onderneming.
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Welkomstcocktail
Aantal sushi´s van Sushi-Thuis

Lounge en dancemuziek
DJ I AM JAN JANSSEN 

en mystery DJ EB

Kaarten te koop 
voor slechts € 17,50 

bij Pan & Cook
www.kiwanisrooi.nl of

facebook.com/kiwanisrooi

IBIZA SUSHI DANCE NIGHT
ZATERDAG 21 JUNI
Aanvang 20:30, locatie: Pan & Cook

FOOD, FUN & DANCE VOOR HET GOEDE DOEL…

Mede mogelijk gemaakt door:

Nijnsel meets ….. popkoor Novelty

Harmonie Nijnsel had afgelopen 
vrijdag samen met Popkoor No-
velty een optreden in de Goede 
Herderkerk in Eerschot. Het con-
cert stond helemaal in het teken 
van het WK-voetbal dat binnen-
kort in Brazilië wordt gespeeld. In 
een ongeveer twee uur durende 
reis namen de Harmonie Nijnsel en 
Popkoor Novelty de bezoekers mee 
naar verschillende landen die aan 
dat toernooi deelnemen. Na afloop 
was er een cheque ter waarde van 
650 euro voor Alpe d' Huzes en 
niet zonder reden.

Wat hebben voetbal en muziek met 
elkaar te maken? In elk geval is er 
voor beiden goed samenspel nodig, 
maar ook teamspirit en een goede 
voorbereiding mogen niet ontbre-
ken.  Net als bij voetbal stonden 
er in de Goede Herderkerk twee 
teams op het veld, dat nu voor de 
afwisseling podium heette. Maar 
in tegenstelling tot het spelletje 
op de groene mat, streden hier de 
twee teams niet tegen elkaar voor 
een overwinning. Nee hier stonden 
twee teams die samen voor succes 
gingen en dat ook hadden!

Muziektempel
Dat de Goede Herderkerk zich uit-
stekend leent voor muziekopvoe-
ringen is niet onbekend. Alweer 
zo'n jaar of acht geleden had de 

kerk de primeur met een opvoering 
van Jezus Christ Superstar en ook 
Nos Jungit Apollo gaf eerder er al 
eens een concert. Op 1 april werd 
zelfs geopperd dat de kerk een toe-
komst als muziektempel tegemoet 
kon zien. Maar misschien is die 
toekomst wel veel waarschijnlijker 
dan dat menigeen toen vermoed-
de. Als een ding zeker is dan, is het 
in elk geval wel dat het gebouw 
wat akoestiek betreft zich kan me-
ten met menig muziektempel.

Muzikale wereldreis
Met het aanstaande WK voetbal in 
het vizier was het voor Harmonie 
Nijnsel en Popkoor Novelty niet 
moeilijk om een thema te vinden 
voor hun gezamenlijke concert. Tij-
dens de  muzikale reis speelde de 
Harmonie werken uit een aantal 
deelnemende landen. Zo werden 
achtereenvolgens Spanje, Neder-
land, de USA, Japan, Italië, Mexico, 
Engeland, Frankrijk en Nigeria be-
zocht. Voor de mensen die het re-
pertoire van Popkoor Novelty ken-
nen, zal het geen verrassing zijn, 
dat het koor Engeland voor haar 
rekening nam.

Cheque voor Alpe d' Huzes
Na afloop van het concert reikte 
Wim Beeks, de voorzitter van 
Harmonie Nijnsel, een cheque ter 
waarde van 650 euro uit voor Alpe 
d' Huzes. Nienke en Bouke, twee 

dochters van Peter Meulenbroeks, 
willen die legendarische Alpe d' 
Huzez twee keer beklimmen in de 
strijd tegen kanker. Vijf jaar gele-
den werd bij Peter een agressieve 
vorm van kanker geconstateerd, 
maar door een goede behandeling 
kon Peter ook afgelopen vrijdag 
nog steeds zijn partij mee blazen.

Straatspeeldag / buitenspeeldag 
in Eerschot
Op woensdag 11 juni organiseert 
wijkvereniging Eerschot weer de 
straatspeeldag/buitenspeeldag. 

Ook dit jaar is de Hertog Janstraat 
afgesloten. De straat is versierd met 
vlaggetjes en ballonnen, op straat 
staan diverse spellen voor de kinde-
ren. Natuurlijk is de ranjakabouter ook 
weer aanwezig, zodat de kinderen zelf 
drinken kunnen tappen. Bij een spel 
kun je zelf een snoepje winnen Je kunt 
van half 2 tot half 5 op straat spelen. 
Dus uit die Tv, computer, telefoon en 

Nintendo en kom meedoen. Alle kin-
deren zijn welkom je hoeft geen lid 
te zijn van onze wijkvereniging. Kom 
lekker een middagje buiten!!

Wij kunnen deze middag nog wat 
extra hulp gebruiken. Dus papa’s 
en mama’s meld je aan bij Tonnie 
van Zoggel tel 475726 of Jose van 
der Heijden tel 477363, of mail  
wijkverenigingeerschot@gmail.com 
om te helpen. Voor de jeugd is dit 
ook een leuke opdracht om je maat-
schappelijke stage in te vullen.

- buiten en binnen schilderwerken      - tex spuiten wanden en plafonds
- lak spuiten binnendeuren etc.      - zeer scherpe tarieven

schilderwerken

Voor meer informatie:  info@boschdecoratie.nl    06-15180030
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Met ruim 150 winkels het grootste semi-overdekte 
winkelcentrum van Nederland. Goedkoop parkeren 
op een van onze 1800 parkeerplaatsen.

Volop 
gezelligheid!

29 MEI EN 1 JUNI ZIJN DE WINKELS 

GEOPEND VAN 12.00 TOT 17.00

WWW.WOENSXL.NL

Winkelcentrum WoensXL is open op Hemelvaart 29 mei 
en zondag 1 juni en op beide dagen is er, zoals gebruikelijk, 

weer van alles te doen.
Op Hemelvaartsdag zijn er kinderattracties 
en diverse actieve spelen voor zowel jong als 
oud. Denk hierbij aan midgetgolf, stokvangspel, 
bibberspiralen, 4 op 1 rij, lachspiegels, springkus-
sen... etc. De activiteiten zijn op diverse locaties op 
het winkelcentrum te vinden. Tevens rijdt er een 
treintje door het winkelcentrum en gratis meerij-
den is geen probleem.

Op koopzondag 1 juni geeft kindercircus Sim 
Sala Bim diverse voorstellingen en workshops. 
Ook uw kinderen kunnen deelnemen aan de 
� nale voorstelling. De muzikale gezelligheid wordt 
verzorgd door de Muziekkunstenaar met zijn 
Nautilus. Een zeer opvallende onderzeeboot in 
Jules Vernes stijl en muziek voor elk oor.

Eet- en Muziekcafé de Ossekop
Heuvel 9 5492 AC  St Oedenrode  tel. 0413-820359

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenstOnze menukaart is vernieuwd!

za. 31 mei
optreden van

aanvang 21.30 uur

The 
Jerseys

Back to the sixties

Controlebericht NL-Alert op 2 juni
Op maandag 2 juni rond 12.00 uur wordt in 
heel Nederland het NL-Alert controlebericht 
uitgezonden. Aan de hand van dit controle-
bericht iedereen nagaan of zijn mobiel juist 
is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het 
bericht is duidelijk aangegeven dat het om 
een controlebericht gaat en dat u niets hoeft 
te doen. Heeft u uw telefoon nog niet inge-
steld voor NL-Alert? Ga dan nu naar www.
nl-alert.nl en stel uw mobiel in. Wij hebben 
de meest gestelde vragen over NL-Alert voor 
u alvast op een rij gezet.

Waarom NL-Alert?
Stel, er breekt een grote brand uit waarbij veel 
rook vrijkomt. Als u zich in de omgeving be-
vindt en u heeft uw mobiel ingesteld op NL-
Alert, dan ontvangt u een tekstbericht. Hierin 
staat precies wat er aan de hand is. En wat 
u het beste kunt doen. Dankzij NL-Alert kun-
nen in de directe omgeving van de noodsitu-
atie meer mensen worden bereikt en worden 
mensen beter geïnformeerd. 

Hoe werkt NL-Alert?
Vanuit de meldkamer van de hulpdiensten 

wordt een tekstbericht over een (dreigende) 
noodsituatie uitgezonden naar alle mobiele te-
lefoons in de directe omgeving. De berichten 
zijn geen sms-berichten, maar zogenaamde 
cell broadcastberichten, vergelijkbaar met een 
radiosignaal. Daardoor werkt NL-Alert óók als 
het netwerk overbelast is. NL-Alert is volledig 
anoniem en helemaal gratis. 

Waarom is een controlebericht nodig? 
Aan de hand van het controlebericht kunt u 
nagaan of u uw telefoon juist hebt ingesteld 
om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is 
duidelijk aangegeven dat het om een contro-
lebericht gaat en dat u niets hoeft te doen. 
Dankzij het controlebericht kunt u zelf ervaren 
welk signaal uw mobiele telefoon geeft als u 
een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit 
ziet. 

Hoe stel ik mijn mobiel in voor NL-Alert?
Steeds meer mobiele telefoons zijn automa-
tisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op 
sommige toestellen moet u dit zelf doen. Ga 
daarom nu naar www.nl-alert.nl en ga na of u 
uw mobiel moet instellen.

Ook in zomermaanden open op zondag

Kasteel Henkenshage open tijdens Dag van 
het Kasteel 

Ook dit jaar wordt op Tweede Pinksterdag, 
maandag 9 juni a.s. weer de  Dag van het kas-
teel georganiseerd. Op ruim 50 locaties in het 
land zullen de poorten van kastelen, histori-
sche buitenplaatsen en kasteeltuinen geopend 
worden

Tussen 11.00 en 16.00 uur is de poort open van 
kasteel Henkenshage in Sint-Oedenrode. In het 

kasteel is de unieke verzameling schilderijen, 
documenten, ordetekens, de grote stamboom 
en andere wapenschilden en het bijzonder 
fraaie transcript van de adelbrief van de adel-
lijke familie de Girard de Mielet van Coehoorn 
ondergebracht. Gedurende de openstelling 
wordt vrijwel continu toelichting gegeven over 
de geschiedenis van het kasteel, zijn meest 
kleurrijke bewoners en de expositie.
Voor meer informatie www.kastelen.nl Vanaf 
zondag 1 juni tot 31 augustus is het kasteel 
en museum Henkenshage in Sint-Oedenrode 
weer open voor bezoekers. Tussen 11.00 uur 
en 14.00 kan men vertoeven op het terras op 
de binnenplaats  of, bij minder fraai weer in het 
cafégedeelte van het koetshuis van het kasteel 
onder het genot van een kopje koffie. Geduren-
de de zomermaanden is er iedere zondag om ca 
12.30 uur een rondleiding door het kasteel. De 
entree bedraagt € 3,50 per persoon inclusief een 
consumptie. Kinderen tot 12 jaar gratis.

N.a.v. Rois Praotje 

Geen voorrang is geen voorrang!?

Nico moet beter weten.
Volgens mij was ik de bewuste chauffeur waar Nico een beetje voor moest remmen, niet 
plotseling maar heel behoedzaam. Nico laat de kinderen ook ’s winters of als het pijpenstelen 
regent niet voor. Ook een ouder persoon met rollator in de regen laat Nico gewoon wachten, 
want geen voorrang is geen voorrang. 

Volgens mij is een tiental jaren geleden al afgesproken dat fietsers binnen de bebouwde kom 
van rechts voorrang hebben. Ook alle verkeer op een rotonde heeft voorrang inclusief de fiet-
sers op die rotonde. Al jaren zijn de rotondes van de gemeente Sint-Oedenrode mij een balk in 
het oog. De gemeente Sint-Oedenrode heeft dat op een geheel eigen manier ingevuld door 
dit niet toe te passen en alle fietsers in de kou te laten staan. Zelfs het onmogelijke met de 
voorrangs- verkeersborden na het fietspad en voor de rotonde zijn ze redelijk goed geslaagd. 
Nu zijn er in de onmiddellijke omgeving van gemeente Sint-Oedenrode gemeenten die het 
beter hebben opgelost en dat ten gunste van de fietsers.

Zo hebben in de gemeente Son en Breugel en onze grote buurgemeente Eindhoven vrijwel 
overal de fietsers op de rotonde voorrang. Ook op onoverzichtelijke plaatsen is door de ge-
meente Son de fietser voorrang gegeven. En zo hoort het ook. De fietser is met de voetganger 
de kwetsbaarste in het verkeer.

Ik ‘och arme’, fietser uit Breugel moet me steeds weer realiseren dat als ik de gemeente Sint-
Oedenrode op de fiets nader geen voorrang heb bij de halve rotonde in Nijnsel. Voor mij altijd 
oppassen want ze komen daar vaak met een rotgang op de fietsers af. En in Son heb ik in 
dergelijke situatie wel voorrang? Als laatste stel ik Nico voor om eens een uurtje bij de rotonde 
bij de brandweer in Son te gaan kijken hoe mooi dat ze dat daar geregeld hebben. De fietser 
krijgt gewoon voorrang en de automobilisten stoppen keurig.  Voor het nieuwe college zou 
dit toch zeker een punt van aandacht moeten zijn.  Maar Nico, je hebt gelijk, geen voorrang 
is geen voorrang. 

Een fietser uit Breugel die ook automobilist is maar ook een veilige fietser wil zijn.

Jac Tonneijk
Son en Breugel

Lezerspodium....
Door: Jac Tonneijk
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Welzijn de Meierij op zoek naar 
vrijwillige thuishulp
Welzijn De Meierij heeft al ruim 
vijftien  jaar vrijwilligers voor de 
oppasservice voor dementerenden 
en langdurig zieken. 

Ook zijn er vrijwilligers, die zich op 
de één of andere manier inzetten 
om ouderen te ondersteunen en/of 
mantelzorgers te ontlasten. Door alle 
nieuwe ontwikkelingen en verande-
ringen in de samenleving neemt de 
vraag naar vrijwilligers alleen maar 
toe. Door de bezuinigingen zijn veel 
mensen genoodzaakt om in hun ei-
gen familie, buurt, of anderszins zelf 
de hulp te zoeken die zij nodig heb-
ben. Vaak kan dit, maar niet voor 
alle mensen is dit dichtbij mogelijk. 
Heeft u misschien een paar uurtjes 
tijd en wilt u die inzetten voor een 
‘kwetsbare’ medeburger, om bij-

voorbeeld: 
-  eens op te passen, een luisterend 

oor bieden 
-  een bezoekje te brengen, een kopje 

koffie te drinken of een gezamen-
lijke hobby op te pakken

- samen te fietsen op een duo-fiets
-  samen met een oudere naar buiten 

te gaan
- boodschappen doen 

Kortom veel vragen die niet al teveel 
tijd kosten maar wel heel veel ople-
veren.
U bent van harte welkom en kunt 
contact opnemen met het steunpunt 
vrijwilligerswerk  van Welzijn de 
Meierij, 073-5441400, 
info@welzijndemeierij.nl  en vragen 
naar Gerry Jochems

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

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

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

Tentoonstelling beeldhouwers: 
sfeervolle publiekstrekker

De tentoonstelling van de Rooise 
beeldhouwers bij het gemeentehuis 
was afgelopen zondag een aardige 
publiekstrekker. Geholpen door 
het uitstekende evenementenweer 
konden vele belangstellenden, met 
name vijftigplussers, genieten van of  
zich verwonderen over een gevari-
eerde selectie van wat Rooise beeld-
houwers te bieden hebben.

Evenals het weer, liet het decor ook 
niets te wensen over. Het plein voor 
het kasteel-raadhuis, op zich al een 
sfeervolle plek,  is al jarenlang gemar-
keerd door de “Sonnemansboom”, 
een houtsnijwerk maar toch. Op het 
plein waren levendige gesprekken 

  Thuis feesten?
            Drankenhandel en verhuur van o.a.:

Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/glaswerk

www.partyservicedeleijer.nl / Sint-Oedenrode
   Partyverhuur en drankenhandel

      de Leijer

Doreth Verstappen vertelt verhalen in centrum
Zomerevenementen

Het Centrummanagement en Stich-
ting Rooi Promotie zijn de afgelopen 
weken druk bezig geweest om een 
programma samen te stellen voor de 
Zomerevenementen die in het cen-
trum plaats gaan vinden. Zanger en 
pianist Rob van Goethem trapte af-
gelopen weekend af op het Kerkplein. 
Doreth Verstappen is de volgende die 
het winkelend publiek gaat vermaken.

Van alles komt voorbij de komende 
weken. Muziekkapellen, goochelaars, 
dansers, acteurs en muziekmakers. 
Wat Doreth doet is verhalen vertellen 

en muziek maken. De Rooise is ook 
dichteres, maar dat laat ze komend 
weekend achterwege. Aanstaande 
zaterdag doorkruist Doreth het cen-
trum. Ze zal hier en daar opdoemen 
om het publiek te vermaken, jong en 
oud. “Ik houd van verhalen. Ik ver-
tel ze ook heel graag. Omdat ik me 
altijd in verhalen heb geïnteresseerd, 
blijven ze ook goed hangen. Vaak 
geef ik er nog een eigen draai aan. 
Dat maakt het nog leuker”, jubelt 
Doreth. Vanaf ongeveer 14 uur maak 
je kans dat je de verhalenvertelster 
tegenkomt in het dorp.    

plein waren levendige gesprekken 

Zomer

Vlooienmarkt Sint Oedenrode
Zondag 1 Juni a.s. houdt C.V. De Plek-
kers haar jaarlijkse vlooienmarkt op 
het terrein van Fa. van Kaathoven aan 
de Eversestraat in Sint-Oedenrode.

De vlooienmarkt gaat open om 
10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. 
De entree voor de vlooienmarkt be-
draagt 2,00 euro pp, kinderen onder 
begeleiding van de ouders zijn gra-
tis. Op deze vlooienmarkt zijn een 

ongekend aantal verschillende spul-
len uitgestald waarin U rustig kunt 
snuffelen. Verder wordt er ook aan 
de inwendige mens gedacht, er zijn 
verschillende versnaperingen ver-
krijgbaar. Een bezoek aan deze jaar-
lijkse vlooienmarkt is dan ook zeker 
de moeite waard.
Graag verwelkomen wij U op zon-
dag 1 Juni aan de Eversestraat te Sint 
Oedenrode.

tussen beeldhouwers en publiek, 
over héél harde steen of juist heel 
zachte. Over abstract en figuratief. 
Over de materialen die worden ge-
bruikt. Bij beeldhouwwerken denkt 
iedereen terecht aan steen, dat er 
stond in allerlei kleuren en bewer-
kingen. Maar ook stonden er kunst-
werken tentoongesteld van andere 
materialen. Hout, epoxyhars, papier-
maché. Soms in een verrassende 
combinatie met een ander materiaal: 
een uitgehold grillig gevormd stuk 
boom, met een kunstig gepolijste 
steen erin, omringd door een bontje. 

De diversiteit bleek niet alleen uit de 
veelheid van gebruikte materialen 
voor de beeldhouwwerken. Bij de 
wat meer figuratieve werken waren 
de thema’s ook gevarieerd. Dieren- 

en mensenfiguren, bustes, werken 
van naïef tot erotisch. De titels waren 
ook vaak creatief bedacht, soms met 
milde humor. “Nobody is perfect” 
bijvoorbeeld spreekt eigenlijk al voor 
zich. Ook de sokkels waren geva-
rieerd, soms zo opvallend dat ze de 
aandacht af konden leiden van het 
kunstwerk zelf. Al was het een leuke 
gedachte om kunstwerk én sokkel 
als één kunstwerk zien. En misschien 
was dat ook precies de bedoeling. 
Zoals het onderstel van een antieke 
handnaaimachine, of een bats naast 
een riek rechtop in de bloembak, met 
beide een vogeltje op het handvat. 
Wat viel er op die weinige vierkante 
meters veel te zien. 

Wie bij een beeldhouwer mocht 
denken aan extravagante of flam-
boyante figuren, heeft bij de Rooise 
beeldhouwers niks te zoeken. Het 
zijn “gewone” Rooienaren, geen 
zichtbare ego’s maar alleen te on-
derscheiden door het naambordje, 
of de enthousiaste manier waarop ze 
het publiek meenamen in hun eigen 
scheppingsverhaal. 

En het zal zeker niet zo gepland zijn, 
maar het kwam wél goed uit: concur-
rentie van andere evenementen was 
er nauwelijks. Op een steenworp af-
stand waren de buitenoptredens van 
het Pop & co fest. En die trokken na-
tuurlijk vooral vijftigminners.    
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open 
dagen:

Zaterdag 
31 mei en 

zondag 1 juni 
van 

10.00 
tot 

16.00 uur

● 1 uur gratis proefles in vrachtauto (graag vooraf melden)

● Een proefles Heftruck of Reachtruck 
● Zomerpakket B rijbewijs voor slechts € 999,00 

inclusief theorie en praktijkexamen

Bezoek onze open dagen
 en profiteer van de aanbiedingen:

www.transportacademie.nl     |     t: 0499-490077
Aanbiedingen alleen geldig tijdens open dagen. Proefles vooraf aanmelden. Voorwaarden B rijbewijs op aanvraag.

‘Ook dames zonder cabrio kunnen dit jaar meerijden met de Ladies Open Rally’

Transport Academie bouwt eerste snoezelruimte in vrachtwagen
De Ladies Open Rally bestaat al-
weer 5 jaar. Wie nog niet weet wat 
de Ladies open Rally is: het is dé ca-
briorally voor dames vol Brabantse 
gezelligheid, fraai uitgedost in 150 
prachtige auto’s. Bij dit eerste lus-
trum hoort iets speciaals.  

Door: Ineke van Uden 

Davina Vorstenbosch is één van de 
vrouwen die vanaf het begin al bij 
de Ladies Open Rally betrokken is: 
“We hebben dit jaar een thema ge-
kozen. Het Thema ‘Summer Flirt’ zal 
in de aankleding te zien zijn. Maar 
de ladies hoeven met dit thema geen 
rekening te houden wat betreft de 
kleding.” De vijfde Ladies Open Ral-
ly vindt plaats op 1 juni 2014. Chan-
tal Pernot: “Natuurlijk hebben we 
weer een mystery guest, maar ook 

de Expose Award voor het mooiste 
en meest creatieve team zal weer 
uitgereikt worden. Alle deelnemers 
krijgen een goody bag.  Bewoners 
van Zonhove zullen in hun dagbe-
stedingstaak de goody bags klaar 
maken. Sponsors die iets hebben 
voor in de goody bag zijn van harte 
uitgenodigd om zich bij ons te mel-
den via info@ladiesopenrally.nl  Ook 
zal Zonhove een kunststuk maken 
wat we tijdens de – inmiddels tra-
ditionele – veiling mogen verkopen. 
Dick Nap zal weer present zijn om 
de dames te helpen als de auto hen 
in de steek laat. De charmante Rick 
is natuurlijk weer van de partij en zal 
de dames op zijn persoonlijke en in-
nemende manier een warm welkom 
geven als de rally er op zit”. 

Een deel van de opbrengst van de 

Ladies Open Rally is ook dit jaar 
weer voor een goed doel. Davina 
Vorstenbosch: “Wij hebben er dit 
jaar voor gekozen om het sponsor-
geld dat binnenkomt te gebruiken 
voor een snoezelruimte op het Zon-
hove terrein.” Snoezelen is een vorm 
van zintuigactivering in een ruimte 
waar met licht, muziek, tast en geu-
ren alle zintuigen geprikkeld kunnen 
worden. Snoezelen is een bijzondere 
ervaring en werkt ontspannend. 

Marjulein de Haan, Davina Vorsten-
bosch en Chantal Pernot zijn met 
de vaste ploeg vrijwilligers druk in 
de weer om er een geweldige dag 
van te maken. Ze zoeken nog vrij-
willigers en sponsoren. Het diner 
wordt ondersteund door: de Zwaan, 
La Sonnerie, Flavours, Il Ponte en 
Van der Vleuten Catering. De op-

brengsten gaan naar het snoezel-
project voor de dagbesteding op 
SWZ Zonhove. Transport Academie, 
gevestigd op Ekkersrijt, bouwt spe-
ciaal voor de dag een snoezelruimte 
in een vrachtwagen, zodat iedereen 
kan zien hoe dat er precies uit ziet. 
Het bedrijf zet die dag de deuren 
open voor een Open Dag. Alle cab-
rio’s stoppen bij Transport Academie. 
Daar wacht hen een leuke opdracht.

Davina Vorstenbosch: “Deelname 
per persoon kost 85 euro, een auto 
die zich inschrijft moet minimaal 
twee passagiers hebben, meer mag. 
Voor dit geld rijd je mee, krijg je een 
lunch, diner, een goody bag en een 
fantastische dag. Nog één tip? Neem 
maandag 2 juni vrij om uit te rusten 
van een enerverende dag.”
 

Slagwerk is nog nooit zo divers geweest

Kunt u ook lekker genieten van Japan-
se muziek? Wilt u ook wel eens een 
andere manier van slagwerk bespelen 

ervaren? Of denkt u erover om deze 
instrumenten zelf te leren bespelen? 
Of uw zoon of dochter? Zet dan zon-

dagmiddag 1 juni in uw agenda.

Onze eigen percussiegroep (Har-

monie Nijnsel) organiseert op deze 
datum een groots slagwerkspektakel 
op het kerkplein in Sint-Oedenrode. 
Slagwerkspektakel Nijnsel… m.m.v. 
percussiegroep MVHertog uit Oss

De deelnemers zijn de percussie-
groep en de jeugdpercussiegroep 
uit Nijnsel en de jeugdpercussie-
groep en percussiegroep van mu-
ziekvereniging Hertog uit Oss. Met 
zo'n 25 slagwerkers zal er een groot 
spektakel gepresenteerd gaan wor-
den. De groepen staan onder lei-
ding van Heino Ploegmakers en Paul  
Schepers. Het spektakel zal uitge-
voerd worden om 14.30 uur en 
16.00 uur. 
U zult genieten van gebruikelijke in-
strumenten, zoals Japans slagwerk 
en melodische instrumenten. Maar 

u zult ook gaan genieten van onder 
andere muziek op regenpijpen. U 
zult verstelt staan hoeveel er moge-
lijk is. Verder zullen de muzikanten 
ook gaan musiceren met een echte 
DJ en gitarist. Het wordt zeker ver-
rassend. Met dit optreden gaan wij 
laten zien dat we allang niet meer 
alleen marsen spelen, maar dat slag-
werk bespelen heel divers en leuk is.

Heb jij ook zin om mee te komen 
doen? Kom gerust eens kijken, wij 
repeteren iedere dinsdagavond! Ie-
dereen is van harte welkom, van 
jong tot oud, van  beginner tot er-
varen muzikant. Er zijn diverse oplei-
dingsmogelijkheden binnen de ver-
eniging. Neem contact op met Anne 
van Beljouw 0413-354765 of kijk op 
www.harmonienijnsel.nl
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Beste Rooise Lezers en Lezeressen,
Via mijn in Rooi woonachtige familie 
vernam ik dat er in Rooi een bijzonder 
fraai en informatief krantje bestaat. Zeg 
maar gerust krant, want er staat alles in 
wat Rooi niet mag missen! De primaire 
aanleiding, dat ik daar op werd gewe-
zen, was een foto in de rubriek “Histo-
rische beelden” op pagina 14 van de 4 
december 2013 editie. Daar loopt mijn 
moeder (links op de foto) met drie van mijn oudere broers, samen 
met Juffrouw Jansen (van de vroegere kruidenierswinkel “Cen-
trum” op de Heuvel) in het centrum van Rooi.  Nieuwsgierig als ik 
ben heb ik daarna DeMooiRooiKrant bekeken en zag de “Lucht-
post” rubriek. Het idee om daar aan mee te doen kwam direct in 
me op. Maar de redactie vroeg me ook tegelijkertijd of ik zin had 
om hier aan mee te werken.  Met plezier stuur ik hier mijn eerste 
bijdrage: de kennismaking.

U zult zich afvragen wie is die ouwe 
Rooienaar die in het buitenland woont. 
Dat is Peter (Peer) Boets (09-02-1942). 
Het vijfde kind (van de negen) van Gijs 
en Toos Boets-Holtkamp die van 1937 
tot 1976 aan de Hertog Hendrikstraat 
hebben gewoond. Sinds 1970 ben ik 
uit Rooi weg. Getrouwd met Jeanne 
Storken en we hebben twee dochters. 
Mijn hele werkzame leven heb ik bij 
Philips Licht doorgebracht. Geen direc-
teur geworden maar een leuke positie 
in het middenkader. 
In het kort: van 1957 tot 1974 in Eind-

hoven als lighting designer, daarna 4 jaar Canada (o.a. oplevering 
van de verlichting voor de Olympische Spelen in Montreal). Daar-
na wereldwijd als marktontwikkelaar voor de verlichting van tuin-
bouwkassen en vanaf 1992 verantwoordelijk als Training Manager 
in Eindhoven en vanaf 1998 in Miribel (Frankrijk) Training Manager 
op het gebied van buitenverlichting. 
In al die functies heb ik veel van de wereld kunnen zien en ervaren. 
Sinds 2003 met pensioen en in Frankrijk blijven wonen. Het land 
heeft zoveel te bieden en dat is een van de vele redenen dat we 
hier zijn gebleven. We wonen op ongeveer 80 kilometer ten noord 
westen van Lyon in de regio “Haut Beaujolais” in het meest noord-
oostelijke puntje van het departement Loire. 
In de stukjes, want ik mag van de reactie maar 400 woorden per 
keer vol kletsen, voor de rubriek “Luchtpost” die komen gaan, ga 
ik u over van alles vertellen: het land, de regio, cultuur, gewoontes, 
onze ervaringen, wat er allemaal te genieten valt, en vooral ook de 
“couleur locale”.

Met de hartelijkste groeten uit Belleroche,

Peter Boets
Voor meer informatie: p.boets@aliceadsl.fr

Luchtpost

Speel mee met ’t Roois theater
't Roois Theater heeft een leuk idee 
voor hun volgende stuk. De werktitel 
is TV-Idee en veel meer dan dat wil-
len ze niet loslaten. Nou ja, het stuk 
wordt al improviserend samenge-
steld onder regie van Harrie van den 
Brand en met hulp van tekstschrijver 
Jan van den Eshof. Dat is natuurlijk 
ook nog leuk om te weten.

Voor dit stuk, dat heel anders zal 

worden dan alle voorgaande op-
voeringen van 't Roois Theater, is 
de club op zoek naar enthousiaste 
acteurs. Met of zonder ervaring, ie-
dereen is welkom. Lijkt het je leuk 
om met de komende productie van 
't Roois Theater mee te spelen? Kom 
dan eens kijken op maandagavond 
tussen 20.00u en 22.00u in lokaal 6 
te Mariëndael, of stuur een e-mail 
naar rooistheater@gmail.com.

Alle gekheid op een stokje, de pu-
pillen van MIK déden het. Natuur-
lijk, nee, gelúkkig, waren er onder-
linge verschillen tussen de bands, 
evenals verschillende muziekstijlen. 
De covers werden op z’n minst her-
kenbaar gebracht, eigen bewerkin-
gen voegden er nog wat aan toe en 
er waren zelfs eigen composities te 
beluisteren. De wisselwerking was 
zichtbaar, voelbaar en hoorbaar 
met het publiek, dat meedeinde, 
neuriede, applaudisseerde en met 
opgestoken duimen liet merken dat 
de optredens voor herhaling vat-
baar waren. 

En dat is ook de wens van de or-
ganisatie. Terwijl de band “Zuur-
stof” hun eerste klanken de open 
lucht in stuurt, verklapt Gijs de Wilt 
“We denken erover om Pop & co 

een vaste plek te geven op de eve-
nementenkalender in Rooi”. Gijs is 
voorzitter van de Stichting Mariën-
dael, die het evenement faciliteert. 
Bij het langzaam uitspreken van de 
slogan “Het Rooise antwoord op 
Paaspop” kan hij een glimlach niet 
onderdrukken. “Je moet dat na-
tuurlijk zien in de tijd. Paaspop zal 
ook wel zo begonnen zijn. En moet 
je daar nou eens kijken”. Even later 
staan de bandcoaches vrijwel letter-
lijk in de rij, om hun enthousiasme 
uit te spreken over hun pupillen. 
Als ervaringsdeskundigen – ze spe-
len zelf in bands – is het evenement 
een feestje van herkenning, uit hun 
eigen jeugd. 

Het samen muziek maken is na-
tuurlijk belangrijk. Maar het is niet 
het enige. De jongeren leren ook 

zichzelf te promoten. De folder 
van het fest waarin de tien bands 
zichzelf voorstellen komt het woord 
“plezier” in verschillende promotie-
verhaaltjes voor, en anders spat het 
er wel vanaf. En dat is nog maar 
de ouderwetse promotie. Hoeveel 
likes zou het fest op Facebook heb-
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Pop & co fest: vaste plek op evenementenkalender

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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ben opgeleverd?    
 Na afloop blikt De Wilt voldaan te-
rug. Het aantal bezoekers, over de 
dag verdeeld, schat hij ergens tus-
sen de 800 en 1000. “Alles is prima 
verlopen. We hebben veel compli-

menten ontvangen als organisatie, 
en mensen uit de regio zijn jaloers 
op onze mooie locatie.” 

Dat gaf de doorslag voor de or-
ganisatie om meteen te besluiten 

volgend jaar een tweede editie op 
poten te zetten, opnieuw in mei. En 
al doe je het daar niet voor, wat ze 
in ieder geval vóór hebben op Paas-
pop: de toegang is gratis! 

Jeugd jubilerend NJA mag eigen feestje bouwen

ICTeam zoekt per direct een Apple Technicus binnendienst. 
Als medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk voor het 
repareren en installeren van Apple Producten alsmede het 
ondersteunen van je collega's in de buitendienst.  
Je taken en verantwoordelijkheden:  
- Uitvoeren van reparaties; 
- Het maken van een juiste prijsopgaves; 
- De daarbij behorende administratieve werkzaamheden; 
- Up to date houden van klanten; 
- Het op afstand helpen van klanten met Apple problemen. 
Het ideale profiel:  
- Minimaal opleiding ICT niveau 2 
- Je bent een Apple liefhebber pur sang, jong en gemotiveerd; 
- Je volgt Apple’s ontwikkeling nauwkeurig; 
- Je beschikt over technische affiniteit en interesse; 
- In staat zijn zeer accuraat en geconcentreerd te werken; 
- Je beschikt over een goede besluitvaardigheid en zelfstandigheid; 
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift; 
- Goede beheersing van de Engelse taal, met name in geschrift.  
Wat bieden wij jou?  
- Technische trainingen op gebied van Apple producten; 
- De kans om in een jong en enthousiast team, dat gericht is op 
Apple, te werken en te groeien. 
Is je interesse gewekt ?  
Stuur direct je sollicitatie met een CV per mail naar onze Technisch 
Manager Rolf Aarts. rolf@icteam.nl 
www.icteam.nl 
 

PERSONEEL

PERSONEEL

Gratis spreekuur: dinsdag (17.00 - 18.00 uur)
Bastion 1 te Sint-Oedenrode T: 0499-379111 www.kehrens-snoeks.nl

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Afgelopen zondag was er al een voor-
proefje: 14 jonge popbands traden op 
tijdens het Pop&Co Fest in de open-
lucht bij Mariëndael. Pop&Co, dat 
staat voor het coachen van jong pop-
talent heeft ’n aantal jonge bands on-
der haar hoede. Drie ervan, met mys-
tieke namen als Juvenile, Div Brian 
en No Elevator gaan op vrijdagavond 
6 juni, tijdens het jaarlijkse Beach 
Soccer Toernooi samen met de jeugd-
leden van fanfare Nos Jungit Apollo 
een gewaagd experiment aan. 

Speciaal voor deze avond is een aan-
tal nummers gearrangeerd, waarbij 
de koperblazers samen met de pop-
muzikanten een nieuw geluid laten 
horen. Ook de winnares van The 
Voice of VanOuds, Mily Jansen, zal 
samen met het jeugdorkest van de 
fanfare een verrassend optreden ver-

zorgen. Er is inmiddels serieus gere-
peteerd en de verwachtingen zijn 
hoog gespannen. Deze avond is niet 
alleen bedoeld als feest voor de jubi-
lerende leden maar ook voor de hele 
middelbare-schooljeugd van Sint-
Oedenrode en omstreken, dus breng 

zeker je vrienden en vriendinnen 
mee. De avond, die begint om 20.30 
uur zal spetterend worden afgesloten 
door de formatie Not Just Apollo, met 
ook al zo’n swingende groep blazers 
in hun midden. De toegang is gratis. 
Als dat geen vette party wordt……

De band Juvenile aan het repeteren met het jeugdorkest

TIG-lassers gezocht
Functie omschrijving:
Je vervaardigt, op basis van de verstrekte tekeningen en instructies, 
zelfstandig kleine tot middel grote RVS constructies of plaatwerkdelen. 
Hierbij nemen kwaliteit en afwerking een belangrijke plaats in. Bij de 
fabricage van deze producten wordt met name een beroep gedaan op 
je technisch inzicht en je vaardigheden m.b.t. TIG-lassen.

Functie eisen:
● Ervaring in het bewerken van RVS
● Zelfstandig tekeningen lezen
●  Middelbaar technisch denk- en werkniveau door opleiding of       

werkervaring
● Zelfstandig, fl exibel en accuraat
● Precieze en positieve instelling
● Geen 8 tot 5 mentaliteit

Bedrijfsomschrijving:
Heijco machinebouw is een jong bedrijf wat zich richt op het 
vervaardigen van rvs producten voor de machinebouw en 
food-industrie.

Uw sollicitatie kunt u richten aan:
Paul Cornelissens (paul@heijcomachinebouw.nl)
Handelweg 13a
5492NL Sint-Oedenrode
Tel: 0413-751262
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

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  20 mei tot en met 26 
mei 2014  zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
•  Van Rooi 2000 voor het houden van de 

Jaarmarkt op de 4e zondag in juni en 
voor de Winterbraderie op de 2e zon-
dag in december. Deze aanvraag geldt 
ook voor de jaren 2015 tot en met 
2018.

•  Van Wandelsportvereniging Olat voor 
het houden van de Olat wandeldagen, 
Nacht van Olat op 7 en 8 augustus 
2015 in de omgeving van Nijnsel.

•  Van Nos Jungit Apollo voor het houden 
van een Jeugdmiddag op 27 juni 2014 
op het Kerkplein te Sint-Oedenrode.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Van Korfbalvereniging Odisco voor het 

houden van het stratenkorfbaltoernooi 

op 1 juni 2014 op het sportpark  
Ekkerzicht te Olland.

•  Van de heer H.J.M. Hoppenbrouwers 
voor het houden van een familie- en 
vriendentoernooi op 14 en 15 juni 
2014 op het korfbalveld aan de Eimert 
te Nijnsel.

Melding meerjarenvergunning
•  Van Olat Wandelsportvereniging voor 

het houden van de Avondwandelvier-
daagse van 3 tot en met 6 juni 2014 in 
de gemeente Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel 
•  In verband met een straatfeest zal op 

1 juni 2014 tussen 10.00 uur en 22.00 
uur de Streepenstraat tussen nr. 2 en 
de Mater Lemmensstraat afgesloten 
zijn voor het verkeer.

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

Evenementen

Verkeer

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 pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

Meldingen openbare ruimte
www.sint-oedenrode.nl/
meldingen
(0413) 481 911

Buiten Kantooruren (bij urgentie)
(Druk)riolering 06 - 22 57 97 58
Openbare ruimte 06 - 51 60 29 17

Milieu
Huisvuilinfolijn (0413) 481 220, 
ma, wo en vr van 10.00 tot 12.00 
uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
(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 politie 
(wijkagenten: F. van Rozendaal, A. 
van Erp)
www.politie.nl/brabant-noord voor 
internetaangifte en informatie 

Jorge Vargas Calzada

Vriendelijke mensen…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis 
Hemelvaart en Pinksteren

- In de week van Hemelvaart is het gemeentehuis gesloten:
 • Donderdag 29 mei
 • Vrijdag 30 mei

- In de week van Pinksteren is het gemeentehuis gesloten :
 • Maandag 9 juni

- Dinsdag 10 juni is het gemeentehuis geopend:
 • Van 09.00 - 12.30 uur
 • Van 16.00 – 20.00 uur (verplaatste avondopenstelling)

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

Aanbrengen belijning 
Ollandseweg en Liempdseweg

Na het aanbrengen van een nieuwe slijtlaag 
op de Ollandse- en Liempdseweg begin mei, 
wordt komende week de belijning op deze 
wegen weer aangebracht.

Afhankelijk van het weer is het de bedoeling 
om dinsdag 3 juni 2014 de belijning van de 
Ollandseweg aan te brengen. Een dag later, 
woensdag 4 juni, wordt de Liempdseweg 
van een nieuwe wegmarkering voorzien. 

Het wegdek moet droog zijn om de belijning 
aan te kunnen brengen. Zou dat niet het ge-
val zijn, dan worden de werkzaamheden la-
ter in de week uitgevoerd.

Gedurende het aanbrengen van de be-
lijning, is de weg gedurende een aantal 
momenten korte tijd afgesloten voor het 
verkeer. Er wordt geen omleidingsroute in-
gesteld. 

Dit kan niet de bedoeling zijn!

Regelmatig ontvangt de gemeente een 
melding over afval bij de glas- en tex-
tielcontainers op de Kienehoef.
Wie wil er zo’n omgeving? Niemand 
toch? Gelukkig zijn deze daders gepakt.

• Afval dumpen is niet wenselijk;
• Afval dumpen is niet toegestaan;
•  Het opruimen van dit afval kost geld;  

€ 280,- per ton;

•  De kosten van het opruimen zijn voor 
rekening van alle burgers uit Sint- 
Oedenrode;

•  De hoogte van de boete is € 90,-,  
€ 140,- of € 370,-

Wij doen een oproep aan iedereen. Hou 
ons dorp schoon! Maak een duidelijke foto 
van de de vervuiler en stuur deze door naar 
de gemeente info@sint-oedenrode.nl.

Meldingen

Standplaatsen

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
•  Zwarte herenportemonnee met  

ID-kaart/rijbewijs
•  Donkerblauwe damesbril Tommy  

Hilfiger

•  Autosleutels met gele BOB   
sleutelhanger

Er zijn geen gevonden voorwerpen.

Bekendmaking verleende vergunnin-
gen op grond van de Algemene Plaat-
selijke Verordening (APV) voor de ge-
meente Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
•  Aan Edutel voor het innemen van een 

incidentele standplaats op  23 en 30 
mei en 6 juni 2014 op het Kerkplein 
te Sint-Oedenrode. Vanuit deze stand-
plaats wordt er informatie verstrekt 
over de diensten van OnsBrabantNet.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Huisvuil

Inzameling oud papier
Zaterdag 31 mei
•  Wijkvereniging Kinderbos; oud papier 

wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
op zaterdag tussen 09.00 en 10.30 
uur;

•  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.

Woensdag 4 juni
•  Buurtvereniging Zwijnsbergen; contai-

ner op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de zo-
mertijd van 08.00 tot 20.00 uur.

Bied uw huisvuil op de juiste manier aan!

Helaas wordt het huisvuil te vaak on-
juist aangeboden. Daarom hier de re-
gels nog eens op een rij:

1.  zet de container(s) en het plasticver-
pakkingsafval  ’s ochtends om 7.30 
uur aan de straat;

2.  zet de container met de wielen naar 
de straatkant;

3.  de deksels van de containers moeten 
gesloten zijn;

4. druk het afval niet te vast aan;
5.  doe het juiste afval in de juiste con-

tainer/zak;
6.  sluit de Plastic Heroes zak goed;
7.  het gewicht van de container mag 

maximaal 75 kilo zijn;
8.  zorg dat de plastic Heroeszakken niet 

weg kunnen waaien.

Bespaar kosten, tijd en ergernissen!

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/procedures

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Vernhout 4 5492 VN  6 weken  Legaliseren carport en wijzigen  
     positie schuur
Sloef 15 5492 TN 6 weken   Herbouw woonhuis nieuwe locatie
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Markt/Deken  ------ 20-05-2014 Inrichting tijdelijke bouwplaats
van Erpstraat 
Diepenbrockstraat 1 5491 LM 26-05-2014 Verbouwen woonhuis
Koeveringsedijk 5 5491 SB 26-05-2014 Gewijzigd uitvoeren 3 dubbele  
     vakantie- bungalows
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen
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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

Jongeren beschieten huis met 
paintballpatronen
Woensdagavond hebben vier jon-
geren een huis aan de Jekschotse-
weg in Sint-Oedenrode beschoten 
met paintballpatronen. Ze reden in 
een blauwe Sedan.
De jongens zijn inmiddels opgepakt 
en blijken uit Son en Breugel te ko-
men. Later op de avond bekogel-
den ze ook een woning in Neder-
wetten. Inmiddels zijn de geweren 
in beslag genomen en zijn de heren 
een proces verbaal rijker.

Zes jaar geëist tegen Rooienaar
Een Rooienaar van 23 jaar, die er 
van wordt verdacht dat hij in no-
vember een 31-jarige Eindhove-
naar bijna dood zou hebben gesto-
ken aan de Karel de Grotelaan in 
Eindhoven, hoorde woensdag een 
eis van zes jaar celstraf tegen zich 
eisen. 

Sinds november zit de man uit Sint-
Oedenrode vast. Hij meldde zich 
destijds dezelfde maand nog op het 
politiebureau. 

Onthulling plaquette Kartuizers bij Poosplaats het Hoefje

Henk Prins en Jan Kerkhof hebben 
op maandagmiddag een plaquette 
onthuld bij poosplaats het Hoefje, 
gelegen aan de Boxtelseweg in 
Olland.

De tekst in het ondiepe reliëf mar-
keert de stilteplek, waar de voorbij-
gangers een moment van rust kun-
nen nemen om te genieten van de 
natuur, om hun gedachten de vrije 
loop te laten. Mogelijk om eeuwen 
terug gaan naar de Kartuizer monni-
ken. Of om met elkaar van gedach-
ten te wisselen.

Beeldend kunstenares en dichteres 
Pien Storm van Leeuwen uit Chaam 

ontwierp deze plaats in de nabij-
heid van een kleine vijver. Een grote 
kei met tekst en een bankje vervol-
maken het geheel. Poosplaats het 
Hoefje maakt onderdeel uit van de 
rondwandeling door het Kartuize-
rerfgoed (Kartuizerspatiamentum) in 
Het Groene woud.

Wandelaars en fietsers kunnen de 
plek vinden als ze vanuit Olland 
de Boxtelseweg nemen en op de 
kruising van de zandwegen Baars 
en Hoefje (nog ver voor het spoor) 
rechts afslaan. Ook hangt er aan een 
lantaarnpaal een bewijzering: “Kar-
tuizer poosplaats”.

De plaquette wordt onthuld door Jan Kerkhof (links) en Henk Prins, respectievelijk 
voorzitter en bestuurslid van de Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van 
Constantinopel en ook voorzitter van Stichting Roois Cultuur Erfgoed.

Brand op bedrijventerrein Nijnsel

Nijnsel - Op het bedrijventerrein in 
Nijnsel woedde donderdagmiddag 
een korte, maar felle brand in een 
garagebox aan de Industrieweg. Een 
vat pakte vlam en zorgde voor veel 
rook. De brandweer was snel ter 
plaatse. 

Hoe het vat met schoonmaakvloei-
stof vlam heeft kunnen vatten is nog 
steeds niet bekend. De eigenaar wist 
het vuur te doven door het gebruik 
van een poederblusser. De toegesnel-
de brandweer zette de plek af en keek 
of er controle was over de situatie. 

EXCLUSIEVE 

HANDGEBREIDE SJAAL

€ 11,95

Voor ie
dere verkochte sjaal gaat € 2,-

 naar de Oranjevereniging Sint-Oedenrode

Oranjeactie

WWW.BONFLOORSHOP.NL

Nieuw adres: Alfred Nobelstraat 3a / Unit 2 
5491 DB  Sint-Oedenrode

 Mobiel: 06-30529569 | Email: info@bon� oor.nl 
Website: www.bon� oor.nl | Webshop: www.bon� oorwebshop.nl

VERHUIST 
PER 

1 JUNI
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2 juni     
Mogelijkheid pastoraal gesprek
Odendael 13.30-17.00 uur

3 juni     
Bijeenkomst parochiebestuur                                                 
20.00-22.00 uur

6 juni     
Viering Odendael
10.00-11.00 uur
               

Rondbrengen ziekencommunie
10.00-12.00 uur

7 juni     
Workshop Brabantse orgelfederatie                                     
14.00-17.00 uur

10 juni  
Doopvoorbereiding
20.00-21.30 uur

15 juni  
Openluchtviering processiepark
Nijnsel 11.00-12.30 uur

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.

 
Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00uur
Telefonische bereikbaarheid van de 
parochie: maandag t/m vrijdag van 
10.00 – 12.00 uur.
Voor dringende pastorale zaken zoals 
het ontvangen van de ziekenzalving of 
in geval van overlijden ook buiten deze
uren bereikbaar via achterwacht.
Informatie over de parochie vindt u op 
de website: www.heiligeodaparochie.nl
Email: team@heiligeodaparochie.nl   of  
informatie@heiligeodaparochie.nl 
Banknummer parochie: NL88 RABO 
0138204071 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 Wilchard Cooijmans
wcooijmans@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

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

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 
Parochiehuis den Bauw
Adres: Genovevastraat 29
5694 AE  Breugel 
Tel: 0499-847241
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

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

Designed by: DMRK ©

Leven vanuit het geloof betekent dat wij ons leven in Gods hand 
durven leggen, bijzonder in de meest moeilijke momenten.

Paus Franciscus

genda

Bezoek voor meer informatie en nieuws 
over Kerk en parochie onze website: 
www.heiligeodaparochie.nl

Informatieavond Vormsel
Voor de kinderen die nu nog in 
groep 7 zitten staat de voorberei-
ding op het Vormsel weer voor de 
deur. In juni zijn in onze parochie 
drie informatieavonden over de 
vormselvoorbereiding voor ouders 
én kinderen. U heeft zich hiervoor 
kunnen aanmelden. Wellicht twij-
felt u nog, samen met uw zoon of 
dochter, en heeft u zich niet aan-
gemeld. Wij zouden u in dat geval 
toch willen aanmoedigen wel naar 
de informatieavond te komen. Het 
verplicht u tot niets, en daarna kunt 
u samen met uw zoon of dochter de 
keuze beter maken. 

De drie informatieavonden zijn ver-
deeld over de scholen en/of kernen 
in onze parochie. Het staat u echter 
vrij om naar een andere avond te ko-
men, wanneer de dag van ‘uw’ in-
formatiebijeenkomst u niet uitkomt.
•  BS Dommelrode en BS Eerschot in 

Sint-Oedenrode, BS De Sprongh 

in Olland en BS Sint Franciscus in 
Boskant: dinsdag 3 juni van 19.00 
uur tot 20.30 uur in het Parochie-
centrum de Goede Herder, Mgr. 
Bekkersplein 1 in Sint-Oedenrode.

•  Basisscholen uit Son en Breugel: 
donderdag 5 juni van 19.00 uur 
tot 20.30 uur in de dagkapel van 
de kerk Sint Petrus’ Banden, Kerk-
plein 7 in Son.

•  BS Kienehoef, Odaschool en OBS 
de Springplank in Sint-Oedenrode 
en BS Antonius van Padua in 
Nijnsel: donderdag 12 juni van 
19.00 uur tot 20.30 uur in het 
Parochiecentrum de Goede Her-
der, Mgr. Bekkersplein 1 in  
Sint-Oedenrode.

Ook kinderen uit groep 8 en de 
brugklas zijn van harte welkom, als 
zij zich willen voorbereiden op het 
Vormsel.

Graag tot ziens!
Werkgroep Vormsel H.Oda

Afscheid kinderkoor 
de Notenkrakertjes

Afgelopen zaterdag namen we of-
ficieel afscheid van kinderkoor de 
Notenkrakertjes in een warme vie-
ring in de Genovevakerk in Breugel. 

Het kinderkoor onder leiding van 
Annette van den Broek en begeleid 
door Rob Stuivenberg zag de afgelo-
pen jaren het aantal zangers gestaag 
dalen, tot drie kinderen nu. Dat is te 
weinig. Dit heeft Rob en Annette 
doen besluiten te stoppen met het 
koor, dat dit jaar 40 jaar bestond. 
De afsluitende viering stond in het 
teken van dankbaarheid. De Noten-
krakertjes zongen de sterren van de 
hemel, met hun mooiste liedjes. Na 
de viering was er een gezellige en 
goed bezochte reünie in den Bauw. 
Het doet ons verdriet dit kinderkoor 

te verliezen. Een kin-
derkoor brengt ou-
ders, opa’s en oma’s, 
broertjes en zusjes 
samen in de kerk. Het 
brengt warmte, een-
voud, blijheid, kleur 
en speelsheid in onze 
vieringen. En dit 
gaan we erg missen.

Het koor heeft veel 
kinderen uit Breugel 
de gelegenheid ge-
geven hun muzika-
liteit te ontwikkelen, 
en hun geloof te 
verdiepen. Zo heb-
ben Rob en Annette 
veel gezaaid, en zij 
mogen erop ver-

trouwen dat dit niet vergeefs is ge-
weest. Wij waarderen het vakman-
schap en doorzettingsvermogen van 
beiden. Als dank en waardering voor 
hun niet aflatende vrijwillige inzet 
kregen Rob en Annette het beeldje 
van de heilige Oda.
Komende week zingt het koor, sa-
men met de communicanten uit 
Breugel nog de communieviering in 
Son. Het uitje naar Bobbejaanland 
op zaterdag 14 juni sluit het jaar af. 
Toch gaan er geluiden dat, misschien 
met hulp, in de Vormselviering op 15 
november nog gezongen kan wor-
den. Zangers en zangeressen (jong 
of oud, in de dop of al in bloei): zet 
die datum maar alvast in je agenda!

Manon van den Broek

Vieringen op Hemelvaartsdag
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 
mei, zijn er twee gezamenlijke vie-
ringen voor heel onze parochie. Het 
betreft twee openluchtmissen:

-  10.00 uur bij de kapel van H. Rita 

op Kremselen
-  11.00 uur bij de Mariakapel aan de 

Beverlaan in Son
Bij slecht weer vinden de vieringen 
plaats in de St. Martinuskerk of de 
St. Petrus’ Bandenkerk.

Eerste H. Communie in Son 
rechtstreeks te volgen op internet
Op zondag 1 juni zal de viering 
van de Eerste H. Communie in de 
Sint Petrus’ Banden-kerk in Son live 
worden uitgezonden op de website 
van “Son en Breugel Verbonden”: 
www.sonenbreugelverbonden.nl  
De uitzending kan zonder inloggen 

worden gevolgd.

Op maandag 2 en dinsdag 3 juni zal 
vanaf 12.00 uur de opname van de 
viering enkele keren worden her-
haald op de website.

Van de pastores

Op weg naar Pinksteren
Een heel vertrouwde gebedsvorm 
is die van de noveen. Negen dagen 
(aaneengesloten of in weken ver-
deeld) bidden voor een bijzondere 
intentie. In onze parochie kennen 
we de jaarlijkse novenen op voor-
spraak van de H. Antonius van 
Padua en de H. Rita. Komende vrij-
dag start het wereldwijde gebed 
van de Pinksternoveen. De negen 
dagen tussen Hemelvaart en Pink-
steren vormen, zo zou je kunnen 
zeggen, de eerste christelijke no-
veen die ooit werd gehouden. Het 
woord noveen is afgeleid van het 
Latijnse woord negen. Negen da-
gen bidt Maria met de beginnende 
Kerk om de liefde en de kracht van 
God. In de oudheid bestempelden 
wijsgeren het getal negen als het 
getal van de onvolkomenheid……., 
het stond symbool voor sterfelijk-
heid, tegenslag en ellende. 

Negen dagen bidden -een noveen 
bidden- is de gelovige houding 
op de onvolkomenheid en de mi-
sère die ons leven kan treffen. In 
de christelijke traditie is het getal 
negen dus omgebogen van iets 
negatiefs naar een positieve ge-

bedshouding. Negen dagen bidden 
voor een zaak die ons zeer ter harte 
gaat. Nog steeds bidden mensen 
novenen. De intentieboeken die in 
de diverse kerken en kapellen van 
onze parochie liggen, getuigen nog 
steeds van soms grote nood onder 
ons mensen: ziekte….. gebroken 
relaties ……mensen die het leven 
moe zijn…….. werkeloosheid…… 
verbroken contact tussen ouders 
en kinderen……, dat alles is ook 
vandaag nog dikwijls aanleiding om 
een noveen te bidden en een no-
veenkaars te ontsteken.
Vanaf vrijdag bidden christenen 
over heel de wereld het gebed van 
de Pinksternoveen. Hierbij vragen 
wij om zegen over Kerk en wereld. 
Wij bidden dat God beiden zal ver-
nieuwen en omvormen naar zijn 
beeld. Tevens mogen wij in deze 
noveen bidden om de kracht van 
Gods Geest in ons eigen leven.
Ieder is uitgenodigd om de negen 
dagen tussen Hemelvaart en Pink-
steren te bidden om het vuur van 
Gods Geest. Sluit u aan bij deze we-
reldwijde keten van gebed.

Pastoor Vincent Blom 



Woensdag 28 mei 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 27

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Eerste Heilige Communie in onze parochie

Afgelopen zondag kregen kinderen 
in twee van onze kerken voor het 
eerst de Heilige Communie. In de 
Martinuskerk in Olland was het een 
warm feest in de kerk, waar tien kin-
deren hun communie deden. De gi-
taarclub Ancora zorgde voor mooie 
muziek, en de communicanten zelf 
zongen een aantal liedjes mee. 

Stef van Krieken, Femke van 
Krieken, Kim van Heesch, Anke 
Bekkers, Britt van Roosmalen,  
Summer van den Hurk, Bjorn van 
Eijk, Manoek van der Zanden, Janne 
Hagelaars en Freija Buijsse: onze feli-
citaties voor jullie allemaal.

In één dag werd de kerk van de 
Goede Herder in Eerschot omgeto-
verd van concertzaal naar een kleu-
rig versierde kerk. In deze vrolijke en 
volle kerk deden 22 kinderen hun 
eerste communie. Het thema van de 
viering was: Jezus in jouw hart, Jezus 
in mijn hart. Alleen zo konden we, 
met spijt in het hart, nu echt afscheid 
nemen van dit mooie kerkgebouw. 
We feliciteren Anne Vervoort,  
Danoe van Weert, Elzey van Scha-
ijk, Finn Wijdeven, Isah Vos, Jens 
Verschuijten, Jort Spijkers, Jort Kee-
ren, Jurre van den Eertwegh, Karlijn 
Oomen, Keri Habraken, Koen Schuur-
mans, Leonie Vogels, Liza van der 

Heijden, Luuk Hellings, Michelle in 
’t Zandt, Nick van der Linden, Petter 
Marinus, Sven van Esch, Trin Valize, 
Wouter Peters en Koen Verhoef.

Manon van den Broek

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Donderdag 29 mei Hoogfeest Hemel-
vaart
11.00 uur: openluchtmis bij het kap-
pelletje aan de Beverlaan.

Zondag 1 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor, Kinder-
woorddienst
intentie: intentie: Ad Versantvoort, 
Miny van de Ven-Winkelman, Nelly 
Vlemmix-Versantvoort, Frans van 
de Wijdeven, ouders Thoonen-
Rooyackers en zoon Bart.

Zaterdag 7 juni
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: Harrie Peters, 
Mariette Heusschen-Hofman.

Zondag 8 juni
9.30 uur: Eucharistieviering Hoog-
feest Pinksteren (via de analoge UPC 
kabel FM 94,4 MHz)
intentie: Mies Merks - van de Rijt, Jo 
Vermeulen, Tiny Saris-van Leuken, 
Netty Cornelissen-Wijn, Piet Swin-
kels, ouders Swinkels-Gruithuyzen, 
ouders Meulendijks-Vermeulen.

Maandag 9 juni
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor.

PAROCHIE LIEMPDE

Vrijdag 30 mei 09.00 uur 
19.00 uur Marialof

Zaterdag 31 mei 18.30 uur 
Fam. v Haaren – Koppens
Ties Spierings (mgd)

Zondag 1 juni  09.30 uur 
Stien Bax – vd Steen
An Welvaarts – Dekkers (eerste jgt)
Ouders Marinus en Maria Welvaarts – 
Kemenade (jgt)
Ouders Adrianus en Dymphna 
Dekkers – Robben (verj)

Maandag 2 juni 09.00 uur
Dinsdag 3 juni 19.00 uur 
Woensdag 4 juni 19.00 uur 
Cor en Mari Smolders
Donderdag 5 juni 09.00 uur 
Vrijdag 6 juni 09.00 uur (aansl. aan-
bidding)

OVERWEGING 31 MEI / 1 JUNI
Voor wie bidden wij doorgaans? Ik 
denk dat veel mensen toch op de 
eerste plaats voor zichzelf bidden en 
daarna voor mensen die hun dierbaar 
zijn – partner, kinderen, ouders en 
overige familie. Jezus is de biddende 
mens bij uitstek en Hij laat ons zien 
dat we die volgorde eigenlijk zouden 
moeten omdraaien: eerst en vooral 
voor anderen bidden (en zelfs niet 
uitsluitend voor wie ons lief zijn!) en 
pas daarna voor ons persoonlijk wel-
zijn. In het evangelie van dit week-
einde bidt Jezus voor zijn leerlingen 
die Hem door zijn Vader gegeven zijn 
– zij blijven namelijk wanneer Hij te-
rugkeert naar die Vader in de wereld 
en de wereld staat vreemd en vijandig 
tegenover de leerlingen. Dat laatste 
geldt ook voor gelovigen vandaag 
(meer zelfs dan vroeger) en wij mo-
gen ons dus gesterkt weten door het 
gebed van de Heer voor ons, maar we 
mogen ook proberen zijn voorbeeld 
omtrent hoe wij moeten bidden te 
volgen. 

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Zaterdag 31 mei 18.30 uur:  Eucharis-
tie met Goede Herderkoor.
Intenties: Bert van Heesch, Jan en Cor 
Huybers-Peijnenburg, hun schoon-
zoon Han en kleindochter Ilse, Ties en 
Maria Smits-Renders, Jos Gevers, Mia 
Appeldoorn-Foolen.

Zondag 01 juni 9.30 uur: Eucharistie-
viering met Martinuskoor.
Intenties: Toon van Boxtel, Martien 
Kaskens, Johannus Hurkx, Harold en 
Els Sanders-van Bergen, José Hulsen-
Saris, Gerard en Jo Renders-van Lith, 
Noud van den Heuvel, Jan Raaima-
kers, Leonie van der Poel-Peeters, Jan 
van de Laar.
Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag : Eerste vrijdag van de maand: 
10.00 uur: Eucharistie in Odendael.
Vrijdag: 13.15 uur: Huwelijksviering 
van Jacintha van Orsouw en Chris 
van Heeswijk.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 31 mei 17.30 u.
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Corné Sanders, Adriaan 
Sanders, Familie Van Bijsterveld, Jan 
Hubers, Karel van Kessel, Maria van 
Acht-van Hout.

ZONDAG 1 JUNI 12.30 u.
Doop van Sophie Lucius.

SINT PETRUS’  BANDEN-KERK, SON

Woensdag 28 mei
19.30 uur: Eucharistieviering
Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag
11.00 uur: Eucharistieviering bij de 
Mariakapel aan de Beverlaan m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (Bij slecht weer 
is de viering in de kerk.) intenties: ou-
ders Verhappen-van de Meulengraaf, 
Lieke Braam-van Dieren.

Zaterdag 31 mei
geen viering in Son of in Breugel
Zondag 1 juni
11.00 uur Viering Eerste H. Commu-
nie.  
De communicanten zingen samen 
met het kinderkoor De Notenkraker-
tjes (via de website www.sonenbreu-
gelverbonden.nl)
intenties: Piet van Helmond, Jef 
Bijvelds, Wil Mathijssen, Christa 
Bielefeld-Jahnke, Lous Petit-van 
Heijst, Nelly Vermeulen-Habraken, 
ouders Vogels-Sandersx x, Mientje 
Mühlstaff, opa’s van Marijn: Piet 
Swinkels en Gerrit Derks, opa’s van 
Thijme: Harrie Broks en “superopa” 
Haaksman.

Maandag 2 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 4 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Vrijdag 6 juni, Eerste Vrijdag van de 
maand 08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 7 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

ODENDAEL

Donderdag 29 mei 10.00 uur: woord- 
en communieviering met Odenda-
el-koor. Intenties: Jan Kraaijvanger, 
Harrie Kraaijvanger.

Zondag 1 juni 10.00 uur: woord- en 
communieviering met vocaal. Inten-
ties: mevr. Nous – de Vries, mevr. Zus 
van Lankveld – Voets. 

Vrijdag 6 juni 10.00 uur. Eucharis-
tieviering 1e vrijdag van de maand, 
Odendael koor. Bijzondere intentie uit 
dankbaarheid.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  1 juni om 11.00u. Eucharis-
tieviering met dameskoor.  
Intenties:  An Schepens- v.d. Velden, 
Jans v.d. Meerakker, Jan Vervoort, 
Theo Raaijmakers.   
Dinsdagavond 3 juni 19.00 uur.
8ste Noveen H. Antonius van Padua      

4 Kleine en grote vissen
4.5 Beet
Detective Rien Raavens stuit tij-
dens een fietstocht door het Vres-
sels Bos op xtc-afval. Als het on-
derzoek niets oplevert wil ze zelf 
speurwerk gaan verrichten. Dan 
vraagt politie of ze wil komen pra-
ten over het assisteren van het re-
chercheteam drugszaken.

Vol verwachting arriveert Rien in 
Den Bosch bij Mieke Janssen van 
de recherche. ‘Zoals u wellicht weet 
mevrouw Raavens, wordt er de 
laatste tijd veel afval gedumpt, met 
name in Brabant’, begint Mieke. 
‘De politie heeft te weinig mens-
kracht, daarom roepen we assisten-
tie in. ‘Hoe kan ik helpen?’ reageert 
Rien. ‘Wij vragen u enkele keren 
per week een ronde te maken in 
Sint-Oedenrode en omgeving en 
uit te zien naar iets verdachts, een 
afvaldumping, onverklaarbare za-
ken in een loods, opvallende nach-
telijke bedrijvigheid, begrijpt u?’ 
Rien knikt. Mieke gaat verder: ‘U 
kent veel mensen en komt op veel 
plaatsen. Mocht u iets horen wat 
voor ons van belang kan zijn, laat 
het ons dan weten.’ Mieke pau-
zeert even. ‘In geen geval’, zegt ze 
terwijl ze Rien indringend aankijkt, 
‘mag u zelf onderzoek gaan verrich-
ten. Veel te gevaarlijk. Die drugslui 
deinzen nergens voor terug.’ 

‘Hier kom die bokke, huptwee-
drie!’, juicht Rien als ze terugrijdt. 
Een mooie opdracht en ook nog 

eens een klein basisinkomen voor 
de komende maanden. Ze besluit 
meteen maar even door het Everse 
te rijden, langs de loods waar een 
drugslaboratorium in heeft geze-
ten, volgens Joris. 
Daar aangekomen, loopt ze rond 
het nu leegstaande pand. Om wat 
wijzer te worden doet ze navraag 
bij de buren. ‘Ik ben geïnteresseerd 
in de loods hiernaast. Bij wie moet 
ik zijn?’ Ze krijgt een adres in Nijn-
sel. Als ze daar even later aanbelt, 
doet een man van middelbare leef-
tijd open. ‘Goedendag, ik ben de-
tective Rien Raavens, mag ik u wat 
vragen over uw loods in het Ever-
se?’ Ze ziet dat de man schrikt. ‘Ben 
gerust, ik wil alleen even praten.’ 
‘Kom verder’, zegt de man. Niet 
veel later hoort Rien zijn verhaal. 
’Kijk, mevrouw Raavens, ik heb 
geen werk en hoge lasten. De loods 
leverde lang niets op. Toen kreeg ik 
de kans om hem te verhuren. Ze 
zouden er meubels gaan maken en 
betaalden meteen een voorschot, 
cash. ‘Meubels?’ vraagt Rien on-
gelovig. ‘Dat dacht ik, maar na een 
tijdje voelde ik nattigheid. Ik kwam 
erachter dat ze altijd ‘s nachts werk-
ten en dat er met vaten gesjouwd 
werd. Dan weet je het wel.’ ’Bent 
u naar de politie gegaan?’ wil Rien 
weten. ‘Dat had gekund, maar toen 
waren de vogels ineens gevlogen. 
Ik was allang blij.’ ‘Heeft u gege-
vens van de huurder?’ vraagt Rien. 
‘Het was geen fris type, hij noemde 

zich Piet Pietersen. Ik wil er niks 
meer mee te maken hebben.’ ‘Hoe 
bedoelt u?’, Rien zit op het puntje 
van haar stoel. De man aarzelt, dan 
bekent hij: ‘Die ‘Pietersen’ vroeg of 
ik iets wilde bijverdienen. ’s Nachts 
een vrachtje wegbrengen. Ik voelde 
me bedreigd. Ben er onder druk op 
ingegaan. Een keertje maar. Ik slaap 
er nog slecht van.’ ’Weet u nog 
meer dan zijn naam?’ vraagt Rien. 
‘Ik heb zijn kenteken.’

Eenmaal thuis, dringt het tot Rien 
door dat zij met het uitwerpen van 
de eerste hengel al meteen beet 
heeft. Dankzij de tip van Joris van 
de ‘Vriendendienst’. Die ‘Pietersen’ 
is misschien geen grote vis, maar 
de recherche zal er blij mee zijn. Ze 
stuurt Joris een mailtje en vraagt 
hem zijn foto’s van de loods naar de 
politie te sturen. Dan pakt ze haar 
mountainbike en zet koers richting 
Vressel. Wie weet wat ek nou weer 
‘vang’, grinnikt ze.  

Wordt vervolgd
Door S. Coops (met  goedvinden 
van Rien Raavens) 
Volg ons op twitter: @rooiseraaf

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Te Koop:
Nieuwe 

aardappelen,
tuinbonen en 

peulen

L. Eijkemans
Bus 1
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BENZINE, GAS EN DIESEL 
BENZINE, GAS EN DIESEL 
BENZINE, GAS EN DIESEL 
BENZINE, GAS EN DIESEL 
BENZINE, GAS EN DIESEL 

TEGEN INTERNET PRIJZEN
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Jan Voets

Mazda 2 Sportive 1.4
2006
75.000 km

Prachtige auto met hoge 
zit.

Autoservice Wehkamp.
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

carwash 

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

BMW 3 Serie 320i Executive 
Transmissie Handgeschakeld
brandstof Benzine
bouwjaar  2009

kilometerstand 97.055
kleur Saphirschwarz
btw auto Nee

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Mercedes B170 
Automaat/navigatie

Km.stand 56.445
Bouwjaar 2009

Toyota Verso 1.3 
5 deurs

Automaat
Bouwjaar: 2000

Prijs: € 6.950,-

Prijs:  € 2.500,- Prijs:  € 17.950,- 

Prijs:  € xx,- 

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Schoenmakers

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Peugeot 207 Sublime 1.6 
VTI 16V SW Outdoor
Kilometerstand 93.970 km

Bouwjaar 2008
Brandstof Benzine
Stationwagen

Prijs:  € 8.950,-

Tevens uw adres 
voor onderhoud 

en verkoop 
van nieuwe Kia’s.

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Suzuki alto sport
rijklaar

Nieuwprijs: €12.250,-

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraaff .nl

Prijs:  NU € 9.999,- 

Jan Voets

Ford Fusion ( 2005-5d)
1.4i 16v, futura 59 kW
Transmissie: handmatig

Bouwjaar: 2006
Brandstof: benzine
Kleur: grijs

Autoservice Wehkamp.
Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

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

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

Nieuwe carwash 
Volop winterbanden op voorraad

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Audi A4 Avant 1.8
TFSI 160PK Pro Line
Transmissie: Automaat
Km. stand: 139.257 km

Bouwjaar: 2008
APK geldig t/m: 31-10-’14
Brandstof: Benzine

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

ERVAAR DE NIEUWE MAZDA3

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Toyota Corolla Verso 
Dynamic 2.2 Diesel 
Km. stand: 160.109 km

Bouwjaar: 2009
Brandstof: Diesel
Verbruik: 15,6 km per liter

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

MINI Countryman 1.6 
Cooper Bns Line Nav Wired
Transmissie: Handmatig
Km. stand: 5.218 km

Bouwjaar: 2013
Brandstof: Benzine 
Kleur: Absolute Black

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Daihatsu Sirion 
1.3-16v Sport 2
Km. stand: 58.601 km

Bouwjaar: 2009
APK geldig t/m 17-01-’15
Brandstof: Benzine

Opel GT 
42.864 mijlen
Bouwjaar: 1971

Compleet gerestaureerd, 
In zeer goede staat!!

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

Prijs: € 6.950

Prijs: € 11.950,- Prijs: € 7.950,-
Rijklaar!!

Prijs: € 12.950.-

Prijs: € 18.850

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hyundai I30 1.6 GDI 
Business Ed.
Transmissie: Handmatig 
Km. stand: 4.890 km

APK: geldig t/m 07-02-’17
Fabrieksgarantie tot: 
12-02-2018

Volkswagen Touran
Km stand: 105.942 km

Bouwjaar: 2004

Prijs: € 21.500,- Prijs: € 9.495,-

Like onze facebook pagina: Kraaijvanger Auto’s

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.
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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 sub-
stantieel zijn, kan dit gevolgen 
hebben voor hun studiefinancie-
ring en/of de huurtoeslag en kin-
derbijslag van de ouders. Daar-
naast dient de werkgever bekend 
te zijn met een heel palet aan 
wettelijke beperkingen en veilig-
heidsmaatregelen. Dit artikel be-
spreekt de belangrijkste punten 
van vakantiewerk.

Allereerst de financiële kant. Hoe-
wel een vakantiebaantje een leer-
zame ervaring kan zijn moet men 
beducht zijn voor de financiële 
gevolgen. Zo wordt voor het be-
palen van de hoogte van de huur-
toeslag gekeken naar de inko-
mens van alle inwoners. Kinderen 

onder de 23 jaar die minder dan 
€ 4.706 bruto per jaar verdienen 
worden niet meegeteld. Verdie-
nen zij meer, dan worden de eerste 
€ 4.706 niet in aanmerking ge-
nomen. 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 net-
to per kwartaal verdienen. Bijver-
diensten in de zomervakantie (lees: 
derde kwartaal) mogen echter 
€ 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 be-
staan financiële risico’s van-
wege een bijbaantje. Indien de 
vakantiekracht een verzamel-
inkomen heeft van meer dan 
€ 13.729 bruto in 2013 dan heeft 
hij/zij niet langer recht op een 
volledige studiefinanciering. 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

Nieuwe jongerenwerker Honk 1224 volop in actie
De Deurnenaar Jack Elbers is al van-
af januari werkzaam als nieuwe jon-
gerenwerker bij Welzijn de Meierij. 
Hij is heel wat uurtjes zoet met het 
runnen van jongerencentrum Honk 
1224, dat in Mariëndael gevestigd 
is, en bezoekt daarnaast hangjon-
geren middels het straathoekwerk. 
“Een spin in het web tussen de jon-
geren, buurt, omliggende instanties 
en netwerkpartners”, zoals hij zich-
zelf noemt. Maar waarvoor is deze 
26-jarige enthousiasteling eigenlijk 
naar Sint-Oedenrode gekomen?

Hoe ben je als jongerenwerker be-
gonnen?
“Ik had de opleiding ‘Social studies’ 
gedaan met als specialisatie ‘Cultu-
reel Maatschappelijke Vorming’ met 
als hoofddeel ‘Jeugd en Jongeren-
werk.’ Na stage te hebben gelopen 
bij een gelijksoortige organisatie in 
Deurne met als functie ‘Ambulant 
jongerenwerker’, ging ik aan de slag 
bij het Eindhoven Museum (voor-
malig Historisch Openluchtmuseum 
Eindhoven). Hartstikke leuk om die 
rondleidingen te geven, maar ik kon 
daar niet fulltime aan de slag. Daar-
om zocht ik een baan die paste bij de 
opleiding die ik gevolgd heb. Deze 
heb ik gevonden in Sint-Oedenrode. 
Zodoende ben ik terechtgekomen bij 
Honk 1224.”

Wat doe je allemaal als jongeren-
werker bij Honk 1224?
“Bij het jongerencentrum kan ieder-
een van 12 tot 24 jaar terecht voor 
alle vragen die te maken hebben 
met opgroeien. Ook kunnen wij hen 
helpen, mocht dat nodig zijn. Indien 

er gespecialiseerde hulp vereist is, 
verwijzen wij ze door naar één van 
onze netwerkpartners. Honk 1224 
en jongerenwerk bieden een stukje 
hulpverlening, maar ook ontspan-
ning. Zo kan er onder andere worden 
gespeeld op de Playstation, gedart, 
gepoold en is er een voetbaltafel ter 
beschikking. Tot slot organiseren we 
allerlei activiteiten tijdens de inloop 
en meidenmiddag  en kunnen jon-
geren bepaalde vaardigheden aan-
geleerd krijgen, zoals bardiensten-
draaien en techniek. Ik run Honk 
1224, maar ga ook de straat op. Zo 
kom ik in contact met groepjes waar 
problemen spelen. Door vertrouwen 
te winnen, kan ik hulp bieden en zo 
probeer ik problemen van jongeren 
op te lossen en hen zo  een kans op 
een betere toekomst te bieden. Ik 
probeer ze te helpen, zodat ze niet 
tussen wal en schip raken. Ook kan 
ik ze de juiste richting in wijzen, op 
weg naar de zelfstandigheid.”

"JE MAAKT IN HET 
JONGERENWERK 

NOU EENMAAL LEUKE, 
MAAR OOK 

MINDER LEUKE 
SITUATIES MEE."

Wat vind je van het werk tot nu toe?
“Het is heel gaaf. Af en toe zijn er 
wel ups en downs, maar dat hoort 
erbij. De onderlinge conflictjes zijn 

hier goed op te lossen. Je maakt in 
het jongerenwerk nou eenmaal leu-
ke, maar ook minder leuke situaties 
mee. Daar moet je mee om kunnen 
gaan, want het hoort erbij. De Rooi-
se jongeren zijn ook erg verschillend 
van elkaar en dat maakt het interes-
sant. Daar komt nog eens bij dat ik 
hele toffe collega’s heb. We hebben 
een fijne club en dat is ook te mer-

ken bij het organiseren van activi-
teiten. Zo zijn we nu bezig met het 
opzetten van een project voor in de 
zomer. ‘Jong leert Oud’ is de naam. 
De jeugd gaat ouderen leren hoe ze 
om moeten gaan met onder andere 
smartphones, iPads en computers.”

Zo te merken is Jack geschikt voor 
zijn functie. Zijn ‘relaxte’ uitstraling 

past perfect bij de beleefwereld van 
jongeren en zo heeft hij een puntje 
voor in de omgang. Het vereist veel 
lef om op een groep af te stappen, 
maar Jack weet goed wat hij doet. 
De uitdaging zit vooral in het over-
tuigen van de jongeren. Hij gaat die 
uitdaging aan. Hij is gekomen om te 
helpen en zal dat ook doen.

Espendonk 16 
IN PRIJS VERLAAGD! 

VRAAGPRIJS € 499.000,-k.k 

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

Kom vrijblijvend en zonder afspraak tijdens het open huis deze 
woning bekijken. 
Meer informatie over deze woning vindt u op onze website: 
www.vandenbergmakelaardij.nl en www.funda.nl 
 Volg ons ook via Twitter en Facebook 

Goed onderhouden semibungalow gelegen  in een groene 
natuurlijke omgeving, op een perceel van 7.705 m2 met moge-
lijkheid voor een praktijkruimte of atelier, zeer interessant voor 
paardenliefhebbers. 

Bijzonderheden: 
- Rustige ligging net buiten de bebouwde kom van Sint-
Oedenrode 
- Paardenstallen en weiland 
- Goede bereikbaarheid van de A2 en A50 

Open huis  do 29 mei 13:00u – 16:00u 
  zo 1 juni 13:00u - 16:00u 

Kom nu perKplanten KijKen 
in onze KweKerij (7000 m²) 

  
in onze kwekerij vindt u een fleurig 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 tot 17.00 uur.
alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur.

Hemelvaartsdag open van 8.30 tot 17.00 uur.

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES
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Kimberly van Grinsven
Kimberly’s fashion

Boeken:  
Komt een vrouw bij de dokter
The devil wears Prada
Gossip & Gucci 

Films:  
The Notebook
Confessions of a shopaholic 
 The Wedding Planner 
 
Sport:   
Motorcross
Karten
Boksen

Drinks:
verse jus d’orange  
champagne  
cola  

Website:
facebook (kimberly’s choice) 
fashionchick.nl
winkelstraat.nl

De 
favorieten van 

Speciale Hemelvaart actie

15% korting  
op merkzonnebril*

*  Alleen geldig bij Eye Wish Opticiens Sint Oedenrode op 30 en 31 mei 2014. Niet 
geldig in combinatie met andere kortingen en of reeds bestelde zonnebrillen.

Kerkplein 5a, Sint Oedenrode
Tel. 0413-474860

op uw thuisverzorgingsproduct
van              Blonde Idol

imberly van Grinsven maakt kans 
op titel Miss Regio NederlandKOverdag staat Kimberly van Grins-

ven in haar winkel aan de Heuvel; 
Kimberly’s Fashion. Een zaak 
die ze met haar moeder runt. 
Voorlopig tuft ze in de weeken-
den naar Almelo om zich klaar 

te stomen voor de finale 
van Miss Regio Nederland. 

Een verkiezing met nieuwe normen, zodat ook 
vrouwen onder de 1.74 m kans maken. Daar heeft de 
Brabantse schone (1.73 m) zich voor gekwalificeerd.

Op 26 januari beleefde Kimberly haar selectiedag, omdat 
haar ingezonden foto’s en selectiebrief positief waren 
ontvangen. In november vond de eerste selectiedag van 
de verkiezing plaats. Kimberly: “Tijdens de selectiedag in 
Almelo moest ik me laten zien in casual kleding en in 
bikini. Ook werden we geïnterviewd. Het gaat er bij deze 
verkiezing namelijk niet alleen om hoe je eruit ziet, maar 
ook hoe je als persoon bent.” Dezelfde dag nog kreeg Kim-
berly te horen dat ze samen met veertien andere meiden, 
afkomstig uit alle delen van Nederland, door mocht naar 
de volgende ronde. Daarom reist ze nu ieder weekend op 
en neer naar Overijssel om daar getraind te worden voor 
de ‘grande finale’ op 22 juni.  
Mocht Kimberly winnen dan zal ze worden ingezet voor 
meerdere evenementen. De aanbiedingen zullen dan 
eveneens binnenstromen. Nu is dat ook al het geval. 
“Ik heb al aanbiedingen op zak, maar dat houd ik nog 

even af. Ik wil me eerst 
concentreren op deze 
wedstrijd. Het is best 
spannend!” geeft het 
model toe. 
Het succesverhaal 
achter Miss Regio Susan 
Stundebeek, oprichtster 
Miss Regio, kwam in 
2002 heel spontaan met 
Simone van de Heuvel 
van La Boetiek in con-
tact. Bij het zien van de 
foto van Susan’s dochter, 

Cindy Beunk, werd ze gewezen op de mooie uitstraling 
van haar dochter. Echter Cindy, Miss Twente Runner-up 
2002, zal met haar lengte van 1.68 m nooit als model in 
aanmerking kunnen komen in verband met de standaard 
norm van minimaal 1.74 m.

Simone verwees haar door naar Miranda Meyer, voor-
malig Miss Enschede en eigenaresse van een modellen-
bureau. Het idee ontstond om met Miranda Meyer 
een Miss verkiezing op te zetten met nieuwe normen, 
waardoor ook modellen onder de 1.74 m een kans maken 
zichzelf te bewijzen.
Zo hielden zij op 14 februari 2003 hun eerste 
Missverkiezing Miss Regio en zijn ze uitgebloeid tot 
een jaarlijks terugkerend groot succes.

Nu is de tijd om uw tuin te verfraaien 
met kleurrijke zomerplanten!

volop keuze, ook alles voor uw vijver!

www. t u i n c en t r umk r an s . n l

hemelvaartdag geopeNd 
van 10:00 tot 17:00 uur

* Een zomerse stralende huid 
* Haarloos de zomer in !

* Heerlijke ontspanning 
& huidverbetering

Schijndelseweg 25 Sint-Oedenrode | T: 06 103 674 48 
www.inessensa.nl | sint-oedenrode@inessensa.nl

Bent u al klaar voor de zomer ?

Laat de zomer maar komen! Nu tot 1 augustus 25% korting 
op een behandeling en/of Cenzaa producten!!!

V In mijn praktijk Integrale Massage-
therapie kom ik zo vaak tegen dat 

vrouwen ontevreden zijn over hun 
lichaam.  Vaak vinden ze zichzelf niet 

mooi; er zitten teveel vetrolletjes hier en 
daar, of teveel rimpeltjes. Sommige vrou-

wen zijn werkelijk te dik en hebben vele 
wegen bewandeld om er gewicht vanaf te 

krijgen. Soms is een vrouw in mijn ogen heel 
slank en nog is het niet goed.

Het is een lastige problematiek waar veel die-
pere oorzaken aan ten grondslag liggen. De oorza-

ken liggen veelal diep verscholen en hebben vaak te 
maken met onderdrukking van zichzelf. Het kan zijn dat 
in de vroege jeugd dingen zijn gebeurd waardoor in het 
volwassen vrouw zijn iemand zich nog steeds beperkt 
voelt en onzeker is. Een voorbeeld: een vrouw kwam 
bij mij in de praktijk met de hulpvraag of ik haar kon 
helpen om zichzelf wat nuttiger te voelen in de maat-
schappij. Ze had al de jaren dat de kinderen klein wa-
ren, voor de kinderen gezorgd, had zich helemaal ver-
scholen achter het moederschap. En nu de kinderen 
groot zijn en haar hulp niet meer zo nodig hebben, valt 
er een gat. Wat kan ik nog? Deze vrouw had tevens een 
lichaamsgewicht van rond de 100 kg. Haar zelfbeeld 
was heel negatief. Vroeger op school werd ze vaak ge-
pest om haar uiterlijk en ze heeft zichzelf verstopt, en 
haar verdriet weggegeten. 

Nu is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen: nou, dan 
ga je toch afvallen en zorg je dat je figuur weer mooi 
wordt. Maar volgens mij weten we allemaal dat dat 
niet zo gemakkelijk is. Volgens mij is het heel belangrijk 
om eerst aan je zelfbeeld te werken. Waar ben je goed 
in? Wat zijn je kwaliteiten? Waar word je blij van? Door 
het zelfbeeld te verbeteren, groeit ook het zelfvertrou-
wen. Dat werkt ook door in relaties. Je durft dan veel 
eerder tegen de ander te zeggen wanneer je iets niet 
wilt, of wat je wel wilt. Ik wil nog een voorbeeld geven 
waar jonge moeders tegenwoordig vaker tegenaan lo-
pen. Die worstelen vaak met de vraag: hoe regel ik mijn 
werk in combinatie met een pasgeboren kindje en het 
huishouden, en dan ook nog tijd overhouden om leuke 
dingen te doen? De hamvraag is: wat wil jij zelf? Kan 
je voelen, diep van binnen, wat jouw behoefte is, en 
kan je daarvoor gaan? Dit heeft ook alles te maken met 
jezelf serieus nemen. Ik vind het zo mooi dat ik deze 
vrouwen via aanraking , via massage, kan laten voelen: 
wie ben jij, wat is je kracht en waar word jij blij van.
Helen Derksen is erkend Integraal massagetherapeute. 
Vele grote zorgverzekeraars vergoeden de behandeling 
gedeeltelijk via alternatieve zorg. (eigen risico heeft 
hier niets mee te maken!) Helen werkt op maandagen 
in Sint Oedenrode en verder in Den Bosch. 
Kijk voor informatie op www.helenderksen.nl of 
bel 0653897977.

Wenst iedereen een 
MOOIE zomer toe!

Nijnselseweg 5 , 5492HD, Sint-Oedenrode Tel: 0621234370
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MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
De behandeling door een diëtiste wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering voor 
3 uur per kalenderjaar

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl
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Kimberly van Grinsven
Kimberly’s fashion

Boeken:  
Komt een vrouw bij de dokter
The devil wears Prada
Gossip & Gucci 

Films:  
The Notebook
Confessions of a shopaholic 
 The Wedding Planner 
 
Sport:   
Motorcross
Karten
Boksen

Drinks:
verse jus d’orange  
champagne  
cola  

Website:
facebook (kimberly’s choice) 
fashionchick.nl
winkelstraat.nl

De 
favorieten van 

Speciale Hemelvaart actie

15% korting  
op merkzonnebril*

*  Alleen geldig bij Eye Wish Opticiens Sint Oedenrode op 30 en 31 mei 2014. Niet 
geldig in combinatie met andere kortingen en of reeds bestelde zonnebrillen.

Kerkplein 5a, Sint Oedenrode
Tel. 0413-474860

op uw thuisverzorgingsproduct
van              Blonde Idol

imberly van Grinsven maakt kans 
op titel Miss Regio NederlandKOverdag staat Kimberly van Grins-

ven in haar winkel aan de Heuvel; 
Kimberly’s Fashion. Een zaak 
die ze met haar moeder runt. 
Voorlopig tuft ze in de weeken-
den naar Almelo om zich klaar 

te stomen voor de finale 
van Miss Regio Nederland. 

Een verkiezing met nieuwe normen, zodat ook 
vrouwen onder de 1.74 m kans maken. Daar heeft de 
Brabantse schone (1.73 m) zich voor gekwalificeerd.

Op 26 januari beleefde Kimberly haar selectiedag, omdat 
haar ingezonden foto’s en selectiebrief positief waren 
ontvangen. In november vond de eerste selectiedag van 
de verkiezing plaats. Kimberly: “Tijdens de selectiedag in 
Almelo moest ik me laten zien in casual kleding en in 
bikini. Ook werden we geïnterviewd. Het gaat er bij deze 
verkiezing namelijk niet alleen om hoe je eruit ziet, maar 
ook hoe je als persoon bent.” Dezelfde dag nog kreeg Kim-
berly te horen dat ze samen met veertien andere meiden, 
afkomstig uit alle delen van Nederland, door mocht naar 
de volgende ronde. Daarom reist ze nu ieder weekend op 
en neer naar Overijssel om daar getraind te worden voor 
de ‘grande finale’ op 22 juni.  
Mocht Kimberly winnen dan zal ze worden ingezet voor 
meerdere evenementen. De aanbiedingen zullen dan 
eveneens binnenstromen. Nu is dat ook al het geval. 
“Ik heb al aanbiedingen op zak, maar dat houd ik nog 

even af. Ik wil me eerst 
concentreren op deze 
wedstrijd. Het is best 
spannend!” geeft het 
model toe. 
Het succesverhaal 
achter Miss Regio Susan 
Stundebeek, oprichtster 
Miss Regio, kwam in 
2002 heel spontaan met 
Simone van de Heuvel 
van La Boetiek in con-
tact. Bij het zien van de 
foto van Susan’s dochter, 

Cindy Beunk, werd ze gewezen op de mooie uitstraling 
van haar dochter. Echter Cindy, Miss Twente Runner-up 
2002, zal met haar lengte van 1.68 m nooit als model in 
aanmerking kunnen komen in verband met de standaard 
norm van minimaal 1.74 m.

Simone verwees haar door naar Miranda Meyer, voor-
malig Miss Enschede en eigenaresse van een modellen-
bureau. Het idee ontstond om met Miranda Meyer 
een Miss verkiezing op te zetten met nieuwe normen, 
waardoor ook modellen onder de 1.74 m een kans maken 
zichzelf te bewijzen.
Zo hielden zij op 14 februari 2003 hun eerste 
Missverkiezing Miss Regio en zijn ze uitgebloeid tot 
een jaarlijks terugkerend groot succes.
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V In mijn praktijk Integrale Massage-
therapie kom ik zo vaak tegen dat 

vrouwen ontevreden zijn over hun 
lichaam.  Vaak vinden ze zichzelf niet 

mooi; er zitten teveel vetrolletjes hier en 
daar, of teveel rimpeltjes. Sommige vrou-

wen zijn werkelijk te dik en hebben vele 
wegen bewandeld om er gewicht vanaf te 

krijgen. Soms is een vrouw in mijn ogen heel 
slank en nog is het niet goed.

Het is een lastige problematiek waar veel die-
pere oorzaken aan ten grondslag liggen. De oorza-

ken liggen veelal diep verscholen en hebben vaak te 
maken met onderdrukking van zichzelf. Het kan zijn dat 
in de vroege jeugd dingen zijn gebeurd waardoor in het 
volwassen vrouw zijn iemand zich nog steeds beperkt 
voelt en onzeker is. Een voorbeeld: een vrouw kwam 
bij mij in de praktijk met de hulpvraag of ik haar kon 
helpen om zichzelf wat nuttiger te voelen in de maat-
schappij. Ze had al de jaren dat de kinderen klein wa-
ren, voor de kinderen gezorgd, had zich helemaal ver-
scholen achter het moederschap. En nu de kinderen 
groot zijn en haar hulp niet meer zo nodig hebben, valt 
er een gat. Wat kan ik nog? Deze vrouw had tevens een 
lichaamsgewicht van rond de 100 kg. Haar zelfbeeld 
was heel negatief. Vroeger op school werd ze vaak ge-
pest om haar uiterlijk en ze heeft zichzelf verstopt, en 
haar verdriet weggegeten. 

Nu is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen: nou, dan 
ga je toch afvallen en zorg je dat je figuur weer mooi 
wordt. Maar volgens mij weten we allemaal dat dat 
niet zo gemakkelijk is. Volgens mij is het heel belangrijk 
om eerst aan je zelfbeeld te werken. Waar ben je goed 
in? Wat zijn je kwaliteiten? Waar word je blij van? Door 
het zelfbeeld te verbeteren, groeit ook het zelfvertrou-
wen. Dat werkt ook door in relaties. Je durft dan veel 
eerder tegen de ander te zeggen wanneer je iets niet 
wilt, of wat je wel wilt. Ik wil nog een voorbeeld geven 
waar jonge moeders tegenwoordig vaker tegenaan lo-
pen. Die worstelen vaak met de vraag: hoe regel ik mijn 
werk in combinatie met een pasgeboren kindje en het 
huishouden, en dan ook nog tijd overhouden om leuke 
dingen te doen? De hamvraag is: wat wil jij zelf? Kan 
je voelen, diep van binnen, wat jouw behoefte is, en 
kan je daarvoor gaan? Dit heeft ook alles te maken met 
jezelf serieus nemen. Ik vind het zo mooi dat ik deze 
vrouwen via aanraking , via massage, kan laten voelen: 
wie ben jij, wat is je kracht en waar word jij blij van.
Helen Derksen is erkend Integraal massagetherapeute. 
Vele grote zorgverzekeraars vergoeden de behandeling 
gedeeltelijk via alternatieve zorg. (eigen risico heeft 
hier niets mee te maken!) Helen werkt op maandagen 
in Sint Oedenrode en verder in Den Bosch. 
Kijk voor informatie op www.helenderksen.nl of 
bel 0653897977.

Wenst iedereen een 
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Mooi in de natuur

Jan Ebbenn en Paul Verduin op 
weg naar de Provence in Frankrijk

Via een berichtje op facebook kre-
gen wij via een bericht van Loesje 
(onze leuke vogelgids) te horen: 
Kom naar mij in Zuid Frankrijk, hier 
is zo veel te zien. 

Dus wij onze spullen gepakt en we 
vertrokken naar Bourdic in Frankrijk 
op ongeveer 1200 km vanaf Sint-
Oedenrode. Daar hebben we 2 x 3 
dagen doorgebracht zowel op de 
heen- als de terugweg naar Spanje 
en het werd een geweldige vakantie. 

Historische steden, pittoreske dorp-
jes, gezellige terrasjes, schilderach-
tige marktjes, zonnige stranden, 
fantastische wijnen en heerlijke 
gerechten…zo kennen we het be-
toverende land dat Frankrijk heet. 
Maar er is ook nog een heel ander 
Frankrijk. Een land vol bloemen en 
planten, vol vogels, vlinders, rep-
tielen en zoogdieren in alle moge-
lijke soorten en maten en vaak van 
een exotische schoonheid. Een land 
waar de natuur prachtig en fascine-
rend is en overal aanwezig. Dat is 
het echte Frankrijk met haar heu-
vels en valleien, bossen en velden, 
akkers en wijngaarden. Koel en 
groen in het noorden, veelkleurig 
en zonovergoten in het zuiden waar 
Manja en Theo schildkamp dertien 
jaar geleden zijn neergestreken. Om 
precies te zijn een kilometer of tien 
onder het beroemde stadje Uzès, 
op de grens van de Languedoc-
Roussillon en de Provence. ‘Mas de 
Râ’ heet hun drie hectare grote do-

mein waar zij niet alleen een inter-
nationaal bekende ontwerpstudio 
hebben, maar bovendien twee luxe 
vakantieappartementen. De meeste 
vakantievierders die van deze ap-
partementen gebruik maken, zijn 
natuurliefhebbers die wandelend of 
fietsend genieten van al het fraais 
en wonderlijks dat de mediterrane 
flora en fauna te bieden hebben. 
In de ruige garrigue en tijmvelden 
komen ze smaragdhagedissen en 
slangen tegen, in de altijd groene 
bossen kuifkoekoeken, bijeneters 
en scharrelaars en hoog erboven 
zien ze slangenarenden en gieren 
rondzweven. Nog een stukje ver-
der naar het zuiden is de Camar-
gue roze van de flamingo’s en wit 
van de wilde paarden, tot waar de 
Middellandse Zee een koele blauwe 
streep trekt onder dit zuidelijke pa-
radijs van zinderend leven. Eigenlijk 
had ‘Mas de Râ’ beter ‘Joie de Vi-
vre’ kunnen heten, want daar gaat 
het feitelijk om in dit Nederlandse 
stukje Zuid-Frankrijk. Met ‘joie de 
vivre’ wordt immers de kunst be-
doeld om onwrikbaar te geloven 
in de geneugten van het bestaan. 
En daar hoort het genieten van de 
overweldigende natuur absoluut 
bij. Om het leven te vieren is ‘Mas 
de Râ’ de plek bij uitstek!
En voor ons een plaats waar we ze-
ker nog eens naar terug gaan:  Be-
dankt Manja, Theo,  Loesje en be-
dankt voor jullie gastvrijheid. 
Viva la France. www.masdera.com  

Deze foto maakten Rooienaren Paul en Jan in Frankrijk.

Bijenzwermen

In het vorige artikel is uitgelegd 
hoe een bijenvolk zo’n beetje in el-
kaar zit. Na de betrekkelijke winter-
rust is er voor de bijen werk aan de 
winkel. De bijen die de winter zijn 
doorgekomen zijn aan het einde 
van hun latijn en moeten met de 
nog aanwezige honing en het stuif-
meel van vorige zomer het nieuwe 
broed en de koningin verzorgen 
zodat het volk in de loop van een 
paar weken kan groeien van een 
paar honderd naar een paar duizend 
bijen. Als het een beetje zonnig is,  
is het een drukte van belang voor 
de bijenkast. De ervaren werkbijen 
komen binnen met een volle ho-
ningmaag en/of met klonten stuif-
meel aan de poten. De jonge bijen 
die de weg nog niet kennen hangen 
rond voor de kast om de thuisposi-
tie in te prenten. De kast begint vol 
te raken en het voorjaar brengt veel 
bloesem, het volk krijgt zin om te 
gaan zwermen. 

De zwerm
Zwermen is de natuurlijke manier 
waarop een volk zich vermeerdert. 
De koningin die normaal zo zwaar is 
dat ze niet echt kan vliegen begint 
aan een afslankkuur en als ze zich 
in staat acht om een deel van het 
volk naar een nieuw onderkomen 
te brengen laat ze dat de rest van 
het volk weten door subtiele geur-
stoffen (feromonen) af te scheiden. 
De werkbijen zijn ondertussen al 
begonnen met de voorbereiding. Ze 
hebben een aantal grote cellen (ko-
ninginnedoppen) gebouwd, meestal 
aan de rand van de raat. Als de ko-
ningin hier een eitje in heeft gelegd 
krijgt dit speciaal voer, de koningin-
negelei. In plaats van een gewone 
werkbij zal dit later een nieuwe 
koningin worden. Op een zonnige 
morgen vertrekt de koningin en met 
haar ongeveer de helft van het volk. 
Ze hebben zich van tevoren tegoed 

gedaan aan de voorraad honing 
omdat ze de eerste tijd geen eigen 
voorraad zullen hebben. Dit heeft 
als bijkomend voordeel dat ze een 
“dikke buik” hebben en daarom niet 
echt kunnen steken. Een aantal bij-
en is vooruitgestuurd om een goed 
onderkomen te zoeken. Tot dat ge-
vonden is hangt de tros meestal in 
een boom een tiental meters van de 
kast, met een grote groep luid zoe-
mende bijen eromheen. Dit is het 
moment dat de imker de zwerm kan 
scheppen, voordat ze na enige tijd 
vertrekken naar de door de verken-
ners gevonden locatie. Dit kan wel 
enkele kilometers verderop zijn.

De zwerm en de imker
Met een zwerm verdwijnt de helft 
van het volk en na een eerste zwerm 
kunnen er nog wel enkele nazwer-
men komen. Na drie zwermen is er 
dan nog maar ongeveer 1/8 van het 
originele volk over. Het is duidelijk 
dat de imker hier niet blij mee zal 
zijn. Hij zal dus proberen het zwer-
men te voorkomen. Als dat mislukt 
zal de zwerm geschept moeten wor-
den. Hierbij is het belangrijk dat de 
koningin is de kast terecht komt. Is de 
koningin er niet bij dan hangt de hele 
zwerm na korte tijd weer op de oude 
plaats. Zit ze er wel bij dan kun je de 
rest van de bijen in een optocht naar 
de vliegspleet van de vlakbij opge-
stelde kast zien trekken en zit na een 
poosje het merendeel vaan de zwerm 
in de kast. Het klepje kan dicht en de 
kast kan op zijn plaats in de bijen-
stand gezet worden. Het klepje blijft 
nog enige tijd dicht om de bijen te 
overtuigen in de kast te blijven. Een 
groot voordeel van een zwerm is dat 
het volk helemaal opnieuw in een 
schone, ontsmette kast begint.

Voorkomen van zwermen
De imker zal proberen te voorkomen 
dat het bijenvolk gaat zwermen.  Dit 

doe je op een moment dat het volk 
nog net niet in zwermstemming is. 
In de kast is dit te zien aan de aan-
wezigheid van een of meer zwerm-
cellen. Dit zijn voorzichtige aanzet-
ten voor een “koninginnedop”. Als 
die verschijnen is het tijd om een 
“aflegger” te maken. Een deel van 
het volk wordt samen met de konin-
gin  in een nieuwe kast geplaatst, zo 
wordt een zwerm geïmiteerd. Het 
hoofdvolk blijft verweesd achter. 
Het is dan wel nodig dat er in het 
achtergebleven volk nog open cel-
len met eitjes zijn waar de bijen nog 
een koningin van kunnen maken. 
Als je deze achterblijvers hun gang 
laat gaan maken ze meer koningin-
nen. Dit leidt tot nazwermen en 
dan raak je weer bijen kwijt. Om dit 
te verhinderen kun je gebruik ma-
ken van een leuke eigenschap van 
de nieuwe koningin. Ongeveer 13 
dagen na het maken van de afleg-
ger is de eerste koningin “rijp” en 
knaagt ze haar cel open. Voor ze er 
uit komt gaat ze een tijd “tuten”, ze 
maakt een heel speciaal geluid wat 
je buiten de kast kunt horen. Als de 
andere koninginnen dit horen doen 
ze dat ook, maar omdat hun cellen 
nog dicht zijn klinkt dat anders, ze 
“kwaken”. Als je dit hoort is het tijd 
om in te grijpen. Tegen de avond 
wordt de kast geïnspecteerd en een 
paar koninginnen worden in het 
volk losgelaten. De andere doppen 
worden verwijderd. Voor het weer 
licht wordt hebben de koningin-
nen het onderling uitgevochten en 
is alleen de sterkste over. Deze gaat 
na een paar dagen op bruidsvlucht, 
waarbij ze door een aantal darren 
wordt bevrucht. Daaraan heeft ze 
voldoende  om de komende jaren 
duizenden eitjes te leggen. Het volk 
is weer compleet!

Volgende keer: 
Honing, propolis en was.

Nachtvlinders kijken bij de 
natuurcamping de Graspol

De grauwe motten blijken in wer-
kelijkheid vaak  vliegende pronkju-
welen te zijn. Alleen in Nederland 
al leven honderden soorten die pas 
actief worden als de zon achter de 

horizon verdwijnt. Vlinders zoals 
Avondrood en Hagedoorn hebben 
een kleurenpracht die menig kind 
en ouder zal verbazen. 

Op vrijdag 30 mei om 20:30 uur 
zal Gerrit Ketelaars van IVN-Sint-
Oedenrode eerst een korte presen-
tatie over nachtvlinders geven waar-
na de nachtvlinders  ‘in het wild’  bij 
de nachtvlinderlamp zullen worden 
bekeken. De lezing en de excursie 
vinden plaats op kampeerterrein De 
Graspol aan de Bakkerpad in Nijn-
sel. Iedereen is welkom en kan gratis 
meedoen, vergeet niet je fototoestel 
mee te brengen. Zie voor het laatste 
nieuws www.ivnrooi.nl.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

DE VLONDER 110, BOEKEL  06 - 203 80 151

2e pinksterdag open! 10.00-17.00 uur
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Column door:
Marie-Thérèse

Goeie Spaanse wijn behoeft geen 
krans, deel 2

Bonjour, hier ben ik weer, Marie-Thérèse 
Pantalon du Lac. Vorige keer ben ik de reis 
begonnen in Noord Spanje en wel de Na-
varra. Vandaag vervolg ik de reis samen met 
mijn zusje Belle-Hélène.

Het was in het late najaar dat we in de Rioja 
waren met nog warme dagen en koele nach-
ten, wat perfect weer is voor het opslaan van 
de laatste suikers in de druiven. In die streek 
worden de witte druiven vaak in de nacht ge-
plukt. Dan is het een stuk kouder waardoor 
de fruitaroma’s goed bewaard blijven en de 
wijn lekker beaucoup de fruit  bevat. Vooral 
die nachten waren très jolie. Onze Hélène was 
bang in het donker, behalve wanneer er een 
leuke Spaanse plukker in de buurt was. Zegt 
die kerel: “Hola”(= goeiendag in het Spaans). 
Waarop mijn zusje zegt: “Hoe weet die vent 
nou dat we Hollanders zijn?” Tsja, dat zegt 
weer iets over haar taalniveau! 

Alors, de witte wijnen in deze regio worden 
gemaakt van Grenache Blanc, Viura en Mal-
vasia.  Rioja heeft haar bekendheid te danken 
aan de gerenommeerde (vooral rode) wijnen 
die er gemaakt worden. De naam Rioja komt 
van het kleine riviertje de Rio Oja die door 
het gebied stroomt. De meest gebruikte rode 
wijndruiven zijn de Tempranillo en Grenache 
Noir. Rioja-wijnen zijn vaak op eiken gerijpt 
en hebben daardoor een kenmerkende geur 
en smaak. De Rioja Crianza rijpt minstens 2 
jaar, waarvan één jaar op eiken. De Rioja Ré-
serva rijpt minstens 3 jaar, waarvan een jaar 
op eikenhouten fust. De Rioja Gran Réserva 
rijpt het langst, minstens 2 jaar op eikenhou-
ten fust en daarna nog minstens 3 jaar op fles. 
Met andere woorden: rijp is smaakvol en in 
(en dat geeft weer hoop voor de rijpere lezers 
onder ons).

We hebben niet alleen mee geplukt, maar we 
werden ook volgepropt met informatie en 
met wijn natuurlijk. Zo zijn we ook te weten 
gekomen dat meststoffen erg belangrijk zijn 
voor de groei van de druiven. O.a. magne-
sium, dat zorgt voor een mooi groen blad. 
Hoe meer groen, hoe beter de fotosynthese. 
Et non, Hélène , magnesium is niet voor het 
tegengaan van kramp bij de plant. Wat een 
bijdehandje is ze toch. Eén van de door ons 
geproefde wijnen was de Rioja Altos rood. De 
neus is krachtig en complex met tonen van 
vers fruit, kruiden en een mooi geïntegreerde 
toast. In de mond toont deze crianza zich ge-
structureerd, evenwichtig en rond. Perfect bij 
rood vlees, BBQ en harde kaas. Een andere, 
de Rioja Altos wit, is strogeel van kleur. Mooi 
bloemig, maar ook wit fruit, zoals peren en 
tropische vruchten. De smaak is breed, fris, 
evenwichtig en lang. Deze wijn past vooral 
goed bij gegrilde vis, verse groenten, salades 
en als aperitief.

Wederom mooie wijn en spijs mogen nut-
tigen, waarbij mijn titel alles zegt: Goeie 
Spaanse wijnen behoeven geen krans!! Vaak 
slaan de consumenten de Spaanse wijnen 
over i.v.m. hun “houterig imago”.  Daar zit 
een kern van waarheid in, maar Spanje is een 
aantal jaren terug ook op een andere tour ge-
gaan. Veel frisse, smaakvolle en zachte witte 
wijnen brengen ze inmiddels op de markt. 
Ook rode wijnen in lichtere stijlen worden 
aangeboden. Zo heeft Spanje voor ieder wat 
wils, ik zeg: doen!
Gewoon een keer uitproberen, proeven is 
weten!

Et voilà, c’est ça! Salut, 
Marie-Thérèse Pantalon du Lac. 

Roois Kamerkoor in Steenwijk

Van 23 tot en met 25 mei stond het Roois 
Kamerkoor stil bij haar veertigjarig jubileum. 
Tijdens dit  koorweekend toonde het koor 
opnieuw aan sprankelend en ondernemend 
te zijn. Verschillende activiteiten stonden op 
het programma, waarbij muziek maken na-
tuurlijk niet  kon ontbreken. 

In voorbereiding op het matinee, wat op 
zondagmiddag werd verzorgd in Buiten-
goed Fredeshiem, nam het koor onder lei-
ding van oud-dirigent Ad van de Wetering 
het programma grondig door.  Voor Van de 
Wetering was het een vertrouwd  gevoel om 
weer voor “zijn” koor  te staan. In september 
moest hij gedwongen door stemproblemen  
afscheid nemen, maar uit alles bleek dat het 
koor nog helemaal op hem is ingespeeld. Met 
een luchtig programma werden de toehoor-

ders verrast. Zij genoten zichtbaar. Enkelen 
van hen namen zich voor vaker te komen 
luisteren, al is de afstand naar Brabant voor 
hen mogelijk een drempel.

Dit koorweekend is de tweede activiteit in het 
kader van het jubileum. De volgende staat 
gepland op 14 september. Het koor brengt 
dan  tijdens het Kasteelconcert bij Hen-
kenshage het muzikaal fortuin. Een program-
ma dat in samenspraak met een vaste kern 
van toehoorders en vrienden van het koor is 
samengesteld. Dit programma wordt voorbe-
reid en straks ook uitgevoerd onder leiding 
van Monique Joosten. Zij begon bij het koor 
na de succesvolle scratchdag in maart. Samen 
met haar werkt het Roois Kamerkoor aan een 
vertrouwd kasteelconcert met een nieuwe 
formule.
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COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. 
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

besteding van €15,- 
is excl. krat bavaria

Iedere zondag bij besteding 
van €15,- krat Bavaria 
24 stuks van 10.98

Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. 
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.
Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. 
Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden.

7.49
10.98

& HET NIEUWE JAAR 
BEGINT GOEDKOOP BIJ COOP

 HET NIEUWE JAAR 
BEGINT GOEDKOOP BIJ COOP

AANBIEDINGEN GELDIG VAN WOENSDAG 1 
T/M ZONDAG 5 JANUARI 2014 WEEK 01

Edet family 
toiletpapier
pak 32 rollen
elders 10.49

op=op

toiletpapier

  32 
ROLLEN

6.99
10.49

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

< 25 jaar? laat je legitimatie zien!
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Bij aankoop van iedere  € 15.00, 
krat Bavaria 24 flesjes 
voor

 
Geldig van 29 mei 
t/m 1 juni 2014. 

 
Let op! 
Hemelvaartsdag 
geopend van 
14.00 - 18.00 uur 7.99

 

Kinderopvang Het kleine grut 
Barrierweg 1 Liempde 

 
kleinschalig,flexibel,huiselijk,persoonlijk 

ook voor BSO 
 

Kom eens langs om de sfeer te proeven!! 

 
 

telefoon: 0411 631163 
e-mail: irene@hetkleinegrut.nl 

Kinderopvang 
Het kleine grut
Barrierweg 1 Liempde

kleinschalig, flexibel, huiselijk, persoonlijk
ook voor BSO

Kom eens langs om de sfeer te proeven!!

telefoon:0411 631163
e-mail: irene@hetkleinegrut.nl

Voor al uw verse groenten en fruit, heerlijke salades
en kant en klaar producten uit eigen keuken.

Ook maken en bezorgen we fruitschalen/cadeaumanden!

Iedere woensdag extra voordelig fruitpakket voor  € 4,99

OUDE DIJK 9 - 5298 BA LIEMPDE

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

www.putmansverhuur.nl

“Van tap tot tent, van vat tot fles, 
van hartig tot gebak, 

Putmans is er voor uw gemak.”

HET ZOMER GEVOEL IN JE HAAR
ACTIE IN DE MAANDEN JUNI & JULI:

Nieuwstraat 18, 5298 CL  Liempde, Tel. 0411-631444

Dinsdag t/m vrijdag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 14:00 uur

DAMES:

GRATIS 
HIGHLIGHTS

BIJ IEDERE HAARKLEURING

HEREN:

20% KORTING 
OP KNIPPEN

LIEMPDELIEMPDELIEMPDEVerrassend

Ook voor reparatie, onderhoud
en verhuur

Hamsestraat 16a   
5298 NA  Liempde  l  0411 - 63 33 79 

 info@libacampers.nl  l  www.libacampers.nl

Kent u onze unieke
Camper Pitstop Service al?
Ontdekt u aan uw camper kort voor 
vertrek een gebrek? Rijdt direct naar Liba 
Campers en het probleem wordt direct 
verholpen. Bekijk de voorwaarden op 
onze website.

dealer van

Hèt adres voor het totaalonderhoud 
van uw camper

Liba_Adv_80x65mm_1.indd   1 19-05-2014   10:10:34

GEWOON BIJZONDER;
BIJZONDER GEWOON 

• Eiken vloeren rechtsreeks van de 
zagerij, zelf leggen of laten leggen 
al vanaf e 42.-

• Renovatie en onderhoud van 
bestaande vloeren al vanaf e 19.-

Looeind 21  Liempde Tel.(0411) 63 30 73  • info@joshabraken.nl www.joshabraken.nl

Tafels, kasten en kinderkamers op maat gemaakt.
Nu ook voor uw kunststof vloeren en (betere kwaliteit) laminaat.
Concurrerend in prijs en garantie, al bijna 25 jaar vakmanschap.

HOUTZAGERIJ

HABRAKEN

Bezoek onze showroom op afspraak 06-51 49 71 96

Traprenovatie, massief hout 
met mooie uitstraling.

Onderhoudsvriendelijk, 
langer plezier van je trap!

vanaf 1 mei op nieuwe locatie; 
Dorpsstraat 4, 5298 CB te LiempDe

www.rtaDmin.nL

 

 
Meer info op onze website: www.beerens.keurslager.nl 
 

Meer info op onze website:
www.beerens.keurslager.nl

Informeer naar 
onze aanbiedingen!

Bedrijventerrein Daasdonk
Daasdreef 1 
5298 MK Liempde
Tel. 0411 63 25 41
Fax 0411 63 26 28

www.vandeweteringzonwering.nl

Kunststof kozijnen

Aluminium Kozijnen

Schuifpui & Vouwwanden

Dakkapellen & Dakramen

Terrasoverkappingen

Zonweringen & Rolluiken

Garagedeuren

Horren & Hordeuren

Binnenzonwering

Raadhuisplein 4a
Liempde

0411 63 16 19
www.struifhuis.nl

Wij bereiden onze 

gerechten zoveel mogelijk 

met duurzame streekproducten, 

zo ervaart u de beleving 

van een echte 

Liempdse pannenkoek!
zo ervaart u de beleving 
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LIEMPDELIEMPDELIEMPDEVerrassend

Het Raadhuis Verzekeringen en Hypotheken is een onafhankelijke 
tussenpersoon en adviseur met een allround servicepakket 
voor zowel zakelijke als particuliere relaties. Doordat wij met 
nagenoeg alle maatschappijen en instellingen goede contacten
onderhouden, kunnen wij u altijd een actueel en adequaat 
advies geven. Of het nu gaat om advies over verzekeringen, 
bankzaken, een hypotheek of pensioen, Het Raadhuis staat 
voor u klaar.

Hoe compleet kun je als adviseur zijn?

 

Keefheuvel 1, 5298 AH  Liempde, Tel:  0411 631681, Fax: 0411 632886, info@hetraadhuisverzekeringen.nl

www.hetraadhuisverzekeringen.nl

Bestel makkelijk en snel op

MAKKELIJK,
HEERLIJK
EN VOORDELIG!
Onbezorgd genieten van een complete 
barbecue, gourmet of tapas

www.BBQenzo.nl Bel 0800-2008Bestel makkelijk en snel op

Zelf uw 
BBQ-pakket 

samen-
stellen?

DE VOORDELEN
GRATIS THUISBEZORGD • GEEN AFWAS • IN KOELBOXEN GELEVERD • 
ALL-IN PRIJZEN • VANAF 4 PERSONEN TE BESTELLEN • VELE EXTRA’S 
MOGELIJK • 365 DAGEN PER JAAR • UITSLUITEND VERSE PRODUCTEN

IEDERE BESTELLING IS INCLUSIEF
serviesgoed, barbecue/gourmet + toebehoren, salades, sauzen en 
stokbrood met kruidenboter

Bouwplannen?
vraag vrijblijvend een offerte aanBouwplannen?
vraag vrijblijvend een offerte aanBouwplannen?
vraag vrijblijvend een offerte aan

Bouw
plannen?

vraag vrijblijvend een offerte aan

Boxtelseweg 47
5298 VA Liempde
Tel: 0411 - 632328

www.meubelmakerijdenberg.nl

Een tafel 
om lekker na te tafelen

Moderne keuken 
met klassieke 

elementen

Een mooie oude dorpskern, monumentale 
panden, gezellige evenementen en prachtige 
natuur. Breng een bezoek aan de Boeremèrt, 
wandel over landgoed Velder en neem vervol-
gens een lekker speltbiertje op een van de vele 
terrasjes. Liempde heeft voor elke inwoner én 
bezoeker iets te bieden.

Het dorp Liempde kent een aantal prachtige 
oude boerderijen en diverse rijks- en ge-
meentelijke monumenten. Een van de meest in 
het oog springende boerderijen in het Liemp-
dse buitengebied is het Groot Duijfhuis. De 

monumentale kartuizerhoeve in de buurtsc-
hap Kasteren valt vooral op door de potstal, 
Vlaamse schuur en duiventoren. Ook de veld-
kapellen aan de Broekdijk, Hezelaarsestraat en 
De Maai zijn, net als de parochiekerk Sint Jans 
Onthoofding een bezoek meer dan waard.

Liempde wordt omgeven door diverse natu-
urgebieden. Onder meer de Hezelaarse Akkers 
en de Vrilkhovense Akkers geven het dorp een 
mooi aanzien. Het oude landgoed Velder en de 
bosgebieden De Scheeken en De Geelders lenen 
zich perfect voor een prachtige wandeling. Ook 
kan een mooie vaartocht over rivier de Dommel 
worden gemaakt.

In de dorpskern is museum De Kleuskes te vin-
den; een Brabantse langgevelboerderij die een 
beeld geeft van het vroegere boerenleven. Het 
dorpshart straalt ouderwetse gezelligheid uit 
met terrasjes bij restaurants en cafés. Vooral 
tijdens evenementen als de Boeremèrt, de Bra-
bants Oldtimerdag en muziekfestival Limuscene 
is het gezellig druk in het dorp. Lekker genieten 
van de activiteiten met een lekker drankje in de 
hand; dát is het verrassende Liempdse leven.

Liempde: verrassend dorp in Het Groene Woud
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Mooi in de regio
Nieuw smaakmakend restaurant geopend in Veghel: 
Wittern
Waar de machines op de Noordkade 
stil zijn komen te staan, laten on-
dernemers van zich horen. Het his-
torische, industriële gebied in Veg-
hel is een plek geworden waar jong 
en oud, bedrijvigheid en vrijetijd en 
cultuur en food elkaar vinden. Bij 
Wittern restaurant komen verschil-
lende tijden bij elkaar. De industri-
ele, toegankelijke ambiance wordt 
op de locatie van de oude meng-
voederfabriek opnieuw gemixt met 
trendy en hippe ingrediënten en 
bouwstenen.

Wittern is in alle opzichten een toe-
gankelijk familierestaurant dat hier 
uitstekend bij past. Wittern heeft het 

Italiaanse denkbeeld in haar hoofd 
van families – kinderen, ouders en 
opa en oma – die gaan uit eten. Een 
plek waar kinderen een kinderme-
nukaart hebben en de ruimte krijgen 
om te spelen, de ouders genieten
van een goed glas wijn en opa en oma 
klassieke gerechten op de menukaart 
vinden. Maar niet alleen klassieke 
gerechten. De menukaart is een fijne 
combinatie van klassiekers en trendy 
gerechten. Liefhebbers genieten van 
fijne - waar mogelijk biologische - 
smaken van de streekproducten op 
hun bord. Vlees van de slager uit 
het dorp, brood van de bakker op de 
hoek van de straat en groente van de 
bekende groenteboer. 

Laat u verrassen door een culinair 
hoogstandje uit eigen streek of 
kies bewust voor een gerecht dat 
bij velen al naar de achtergrond is 
verdreven, maar bij Wittern op de 
kaart staat. Vijf dagen per week 
staat er een enthousiast en gemoti-
veerd team voor u klaar om u mee 
te nemen in een culinaire oase. Ook 
liefhebbers van bier kunnen zich uit-
leven; in Wittern treft u een heuse 
eigen stadsbrouwerij! In een woord 
geweldig. Wittern is geopend voor 
lunch en diner van woensdag t/m 
zondag van 12.00 – 24.00 uur. Meer 
informatie treft u op 
www.wittern.nl

Derde editie Vlagheide Loop 
en Vlagheide Live
Wederom op 2e pinksterdag, dit 
jaar op 9 juni, wordt aan de Vlag-
heide ‘s morgens de Vlagheideloop 
gehouden. 

Het parcours is aangepast en loopt 
nu een veel groter stuk door de 
bebouwde kom van Eerde. Onver-
harde stukken kunnen daardoor ver-
vallen. Ook het lange stuk bij de 10 
en 21 km over de Koeveringsedijk 
is ingekort en deels vervangen door 
een lus langs de tennisbaan. Inschrij-
ven, start, finish en prijsuitreikingen 
zijn dit jaar op of nabij camping 
Het Goeie Leven. Organisator Stan 
Gloudemans is blij dat dit jaar een 
grotere groep vrijwilligers uit Eerde 
de voorbereidingen mee treft, maar 
is ook de beide contactpersonen van 
De Keien en Fortuna dankbaar voor 
inbreng van kennis en materiaal. 
Stan is er van overtuigd dat de orga-
nisatie ook dit jaar de 50 benodigde 
vrijwilligers weer bij elkaar krijgt. De 
helft is op locatie actief (inschrijven, 
finishstraat e.d.) en de helft is op de 
bochten en kruisingen onderweg 
bezig. Dit jaar wordt afgesloten met 
een gezellige lunch.

Wat later dan vorig jaar, namelijk om 
16 uur, begint Vlagheide Live ach-
ter de loods aan de Vlagheide 8a. Er 
zijn weer drie goede bands vastge-
legd om het gratis evenement in te 
vullen. No Elevator, een jonge co-

verband rondom de Eerdse Janique 
van Schayk, zal het spits afbijten. 
Janique liet onlangs goed van zich 
horen tijdens de openingsavond van 
De Brink. Gitarist Niels van Heel doet 
het heel goed als singer-songwriter 
in het landelijke circuit. Als tweede 
band treedt een band uit Zutphen 
op met voornamelijk eigen werk. 
VanderSteen is een band met erva-
ren muzikanten en heeft wel wat 
weg van Bløf. De nummers liggen 
meteen goed in het gehoor, terwijl 
velen ze toch voor het eerst zul-
len horen. Afsluiter van Vlagheide 
Live is Zoetkees de Kofferband, 
met bandleden die voornamelijk uit 
Vorstenbosch en omgeving komen. 
Jonge, enthousiaste muzikanten die 
de experimentele fase al geruime tijd 
achter zich hebben gelaten. Optre-
dens op kermissen en feesten zorgen 
altijd voor een gezellige sfeer. Wan-
neer de bands elkaar afwisselen zal 
Paul van Egmond, de eerste bassist 
van Tilly’s Time Out wat van zijn 
solo repertoire ten gehore brengen. 
Tijdens het evenement zal ook weer 
goed aan het vertier van de kinderen 
gedacht worden, zodat de namid-
dag van tweede pinksterdag voor 
het hele gezin op de Vlagheide kan 
worden ingevuld.

Meer informatie op 
www.vlagheideloop.nl

Unieke expositie in Liempdse Galerie

In het kader van hun Nog-75-Jaar-
Te-Gaan-Jaar gaat blaas/dweilor-
kest Op naor d’Honderd uit Liempde 
op vrijdagavond 30 mei de opening 
van een wel zeer speciale expositie 
muzikaal opluisteren.

Buiten de vaste collectie kunstvoor-
werpen van Gerda en Piet Maas, 
eigenaren van de voormalige drogis-
terij, zullen er namelijk een achttien-

tal geschilderde portretten te zien 
zijn van elk lid afzonderlijk van Op 
naor d’Honderd.

De werkstukken zijn vervaardigd 
door Mia Verhulst uit Son. Zij is de 
vriendin van Nico van Beekveld, die 
sinds september zijn best doet om 
de muzikaliteit van Liempds’ eerste 
blaas/dweilorkest op te vijzelen met 
het zicht op hun Eeuwfeest in 2089.

Trouw vergezelt de kunstenares 
haar vriend bij de repetities, gaat 
dan zitten op  het zgn. Opkamertje 
van Café ’t Groene Woud met haar 
schetsblok voor zich. Die schetsen 
werkte ze thuis met penselen verder 
uit op het witte doek.

Al op jonge leeftijd werd zij aange-
moedigd  iets meer te gaan doen 
met haar teken- en schilderstalent, 
maar het zou toch jaren duren voor 
dat ook werkelijk gebeurde. Ze ging 
cursussen volgen en gaf haar ken-
nis daarna ook door aan anderen. 
In Parijs leerde ze niet dat te schilde-
ren wat ze zag, maar eerder hoé ze 
die zag. Dat ze die raad goed heeft 
opgevolgd laten de gemaakte por-
tretten ook duidelijk zien. Verwacht 
geen natuurgetrouwe afbeeldingen, 
want dan had je beter foto’s kun-
nen maken, was haar in de Franse 
hoofdstad ook nog verteld.

Daar waar Op naor d’Honderd 
meestal aantreedt in een “zwart-
wit-met-een- ( rood) - tintje“ tenue 
is het geheel als een groot kleuren-
potpourri geworden. Galerie Petrus 
is gevestigd in het pand Nieuwstraat 
35 in Liempde. Openingsdagen: De 
weekenden 31 mei /1 juni, 7/8/9 
juni en 14/15 juni. Openingstijden: 
Van 13.00 - 17.00u.  Of op afspraak.

Mia Verhulst

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Vijverwerken bij 
Intratuin Veghel van start
Het vrolijk gekabbel van water is een 
bron vak rust. Stromend water prik-
kelt de zintuigen. Water is natuur en 
daarom voor veel mensen onmisbaar 
in de tuin. Water brengt je tuin tot le-
ven. Als siervijver met vissen en pla-
ten of als waterornament in de tuin. 

Er is heel veel te vertellen over de 
aanleg en onderhoud van vijvers. 
Geen één vijver is hetzelfde. Juist ook 
omdat elke vijver anders is vraagt dat 
om maatwerk. Daarom organiseert 
Intratuin Veghel de Vijverweken van 
26 mei tot en met 2e Pinksterdag 9 
juni de vijverweken, waarbij liefheb-
bers van vijvers allerlei informatie in 
kunnen winnen en uiteraard met vol-
op interessante aanbiedingen. 

Deze week staat niet alleen in het te-
ken van advisering, maar ook zijn er 
volop aanbiedingen van filters, pom-
pen, waterplanten, vijverfolie, wa-
terornamenten en vissen. Natuurlijk 
kunt u ook gratis – zoals overigens al-
tijd – uw vijverwater laten testen. De 
uitslag en het advies krijgt u meteen. 

Naast een vijver krijgen de wateror-
namenten een steeds grotere plaats 
in de tuin, op het terras of op het 
balkon. Met of zonder verlichting, 

van kunststof of hardsteen. Intratuin 
Veghel heeft een uitgebreide keuze 
met daarin deze weken 25% korting 
op alle waterornamenten.

Helemaal in zijn de kleurrijke water-
manden met daarin mooi bloeiende 
waterplanten en riet. Deze zijn ver-
krijgbaar in diverse maten en kleuren, 
uitermate geschikt om op uw balkon 
of terras een vijver-sfeer te maken. 
Water in de tuin is een breed as-
pect. Wilt u meer weten, breng dan 
deze week een bezoek aan Intratuin 
Veghel. Intratuin Veghel is a.s. don-
derdag met Hemelvaart geopend 
van 10:00 tot 17:00 uur en ook aan-
staande zondag 1 juni van 12:00 tot 
17:00 uur.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen

advertorial

advertorial
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Jos Martens 
& Zn B.V.

Tuin & Parkmachines
Landbouw

Ginderdoor 55 • Mariahout • 0499 - 423131

www.josmartens.nl

De nieuwe VIKING iMow robotmaaier
Terwijl u leuke dingen doet, zorgt hij ervoor dat 
uw grasperk perfect onderhouden is!

VOOR AL ONZE MERKEN BIEDEN WIJ 

ZEER VOORDELIGE 
ONDERHOUDS

TARIEVEN!
Bel ons voor een afspraak

Ruime keuze kettingzagen, grasmaaiers, 
heggenscharen, hakselaars, houtklovers

Vanaf
€ 2349
max. 4000 m2

GRASMAAIERS
VANAF

€ 299

HAKSELAARS
VANAF

€ 299

HAKSELAARS GRASMAAIERS

€ 299

GRASMAAIERS

€ 299

MOTORZAGEN
VANAF € 199

HEGGENSCHAREN
VANAF € 99

HEGGENSCHAREN BLADBLAZERS
VANAF € 99

BLADBLAZERSBLADBLAZERS

50-jarigen Reunie: 13 september 2014

De vierde van vijf meiden Lathouwers
Jolanda Willems – Lathouwers was 
de vierde in een gezin van vijf mei-
den. De leraren van basisschool 
Eerschot zullen wel gedacht heb-
ben….Daar heb je er weer eentje. 
“Nou, dat valt wel mee hoor”, 
zegt Jolanda. “We leerden van ons 
thuis nooit voorop te lopen.” Be-
scheidenheid siert de mens, fami-
lie Lathouwers was een toonbeeld. 
Jolanda kijkt terug op een fijne ba-
sisschooljeugd.

“NU GEBEURT HET NIET 
MEER, MAAR DESTIJDS 
TROKKEN WE IN EEN 
STOET MET DE HELE 
SCHOOL NAAR DE 

GOEDE HERDERKERK. 
DAT WAS EEN 

IMPOSANT GEZICHT.”

Tanja, Lia, Karin, Lilian en Jolanda 
belandden op de meisjesschool in 
Eerschot omdat het gezin woon-
achtig was aan de Heistraat. Pa had 
een aannemersbedrijf. Tot het on-
geluk wat veel Rooienaren zich mis-
schien nog wel zullen herinneren. 
Het gezin, behalve de oudste doch-
ter, kwam op een avond in botsing 
met een paar losgeslagen pony’s. 
Allemaal geraakten ze in het zie-
kenhuis. Ook pa kwam er niet best 
vanaf. Hij moest noodgedwongen 
zijn aannemersbedrijf failliet laten 
verklaren. Het gezin verhuisde naar 
de Van Homberghlaan. Dat bete-

kende geen einde aan de tijd op de 
school in Eerschot.

“De Odaschool zou logisch zijn, 
maar die was in die tijd wat vrijer. 
Dat zag ons mam niet zo zitten. Bo-
vendien zaten mijn oudere zussen 
ook op Eerschot, dus moest ik daar 
blijven. Dat vond ik helemaal niet 
erg”, weet Jolanda nog. Twee so-
ciale levens tekenden zich af. Eentje 
in de Van Homberghlaan en eentje 
‘over de weg’ op Eerschot. Jolanda 
en haar zussen hadden veel vriend-
jes en vriendinnetjes. Jolanda: “Op 
school ging ik veel om met Diane 
Lathouwers, Petra Bakker, Annelies 
van den Biggelaar en Yvonne Kley-
heeg (zie foto). Soms speelde ik ook 
met Marie-Therese de Leijer van de 
manege. Niet zo’n grote groep dus, 

maar dat kwam goed uit, want ik 
mocht er thuis toch niet zoveel uit-
nodigen. We waren al met zo veel 
meiden!”

Van de school herinnert Jolanda 
zich slechts positieve dingen. Het 
was twee lichtingen voor de tijd 
dat basisschool Eerschot gemengd 
werd. “Soms moest je als meisje iets 
op gaan halen bij de jongensschool. 
Dan werd je uitgejoeld. Daar had 
ik het niet zo op, haha.” In al die 
jaren kreeg de klas van Jolanda juf-
fen voor de neus. Behalve in groep 
8. Toen verscheen meneer Ad. “Een 
heel aardige man. We vonden het 
leuk dat we een keer een mannelij-
ke leraar kregen”, aldus de geboren 
Rooise, die nog steeds in Sint-Oe-
denrode woont en werkt. In tegen-

stelling tot veel oud-klasgenoten. 
“Dat viel me op tijdens de reünie 
van de basisschool toen die 70 jaar 
bestond. Vooral de meiden zijn 
over Nederland uitgewaaid. Het 
verste weg waar iemand is gaan 
wonen is Biddinghuizen. Het is dan 
ook niet gek dat veel contacten zijn 
verwaterd.”

Een memorabel moment voor Jo-
landa was ieder jaar de traditionele 
viering van Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag. Jolanda: “Nu ge-

beurt het niet meer, maar destijds 
trokken we in een stoet met de hele 
school naar de Goede Herderkerk. 
Dat was een imposant gezicht. We 
namen bloemen en fruit mee en 
dat werd uitgedeeld aan de zwak-
keren.” Niet alleen op deze manier 
was Jolanda bij de kerk betrokken. 
Ze zong ook jarenlang in een koor-
tje. “Heel gezellig altijd”, al zegt ze 
zelf. “Maar de meesten gingen er 
bij zodat ze mee konden met het 
jaarlijkse uitje met de pastoor.”

Yolanda linksonder met 3 goede vriendinnen
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Ons verblijf in Gorah Elephant Camp was zowel inspirerend, educatief (met 
al die aardige rangers) als ook van een ongeëvenaard comfort. ’s Nachts 
kropen we diep weg in het behaaglijke beddengoed en de talloze hoofd-
kussens, daar in onze luxe tent, waar ik op de rand van het bed nog een 
Afrikaanse cognac tot me nam en die sliert olifanten op aai-afstand voor 
de zoveelste keer de revue liet passeren. ’s Nachts was ’t ijskoud, we zaten 
in de late herfst, en ik sliep in nadat ik chocola had proberen te maken 
van alle nachtelijke geluiden. De man die onze reis van A tot Z had geor-
ganiseerd vertelde ons dat hij in Namibië met zijn vrouw en nog ’n paar 
stellen had deelgenomen aan een reis, waarvan één onderdeel bestond uit 
een overnachting midden in de woestijn, ‘n soort zoutvlakte. Nadat ze met 
een aantal jeeps de nachtelijke duisternis waren ingereden werd na ’n uur 
haltgehouden voor wat lekkere hapjes en drankjes. Daarna werd elk stel in 
een andere richting gebracht, kilometers verder waar tenslotte alleen een 
comfortabel bed in de lege vlakte op hen stond te wachten. Slechts uitge-
rust met ’n soort mobile noodtelefoon en wat proviand restte je niets anders 
dan onder de wol te verdwijnen en met je koude neus de onwaarschijnlijke 
sterrenhemel te bewonderen, terwijl je in de verte de achterlichten van de 
fourwheel kleiner en kleiner zag worden. ’s Morgens bleek dat de bedden 
zo waren opgesteld dat de zon tussen je voeten opkwam. Natuurlijk had 
niemand achteraf dat moment willen missen, maar goed geslapen hadden 
ze ook niet, best wel spannend, daar alleen in die woestijn.
Het vervolg van de reis bracht ons naar Graaf Reinett en het eigenlijk doel 
was van culinaire orde:
Wij zouden dineren en overnachten in het bescheiden guesthouse Andries 
Stockenstrom, genoemd naar de stichter van het plaatsje. Beatrice Barnard, 
de vrouwelijke helft van de uitbaters had stage gelopen bij onder andere 
Parkheuvel en De Bokkedoorns, dus dat beloofde wat. Na de vriendelijke 
ontvangst -er waren op dat moment geen andere gasten- werden we uit-
genodigd om een babbeltje te komen maken in de keuken. En daar zat 
mevrouw, aan een tafeltje en met haar schort en sloffen, wat groenten 
schoon te maken en te tourneren. Eén van de zwarte serveersters, prach-
tig uitgedost met zo’n klassieke pofmuts en met kanten boordjes aan haar 
zwarte jurk, schonk ons een glas knisperende sauvignon in en wij gingen bij 
haar zitten. Ze was net een jaar eerder in Nederland geweest en hetgeen 
ze daar had geleerd, van o.a. Cees Helder en Lucas Rive, bracht ze hier op 
bescheiden wijze in de praktijk, door zoveel mogelijk met locale producten 
als Karoo-lam, struisvogel, koedoe en springbok te werken, maar ook met 
groenten, vruchten en kruiden uit de streek, die meer lijkt op een woestijn 
dan op vruchtbaar landbouwgebied. Want landbouw hadden we weken 
eerder gezien, een lange dag reizen met alleen maar zonnebloemen, zonne-
bloemen en verder nog meer zonnebloemen. Over monocultuur gesproken. 
De avond blonk uit door eenvoud, maar wel met gerechten vol pure smaak 
en perfecte garing. Daarbij gaf ze ons een uitgekiend wijnadvies, dus rolden 
wij alweer voldaan in de bedstede.
Een eindeloze rit door de Karoo eindigde in Franschhoek, waar wij sliepen in 
een huisje van La Petite Ferme, wijnmakerij, hotel én restaurant. In de buurt 
liggen de beroemde wijngaarden van Stellenbosch, maar ook tophuizen als 
Boschendal en Thelema. Het prachtige van een (culinaire) reis door Zuid-
Afrika is dat je de geweldige wijnen uit dat land behalve voor schappelijke 
prijzen ook nog eens op de juiste leeftijd kunt drinken. Ooit zette ik een 
Bordeauxkenner op het verkeerde been; “Ik weet dat je me probeert te 
verneuken, dus is het géén Bordeaux, maar uit welke streek van Frankrijk 
dan wel?” Was het een wijn uit Franschhoek, subliem gemaakt door de 
Belgische oenoloog Jean Daneel. Want dat kunnen ze, meer dan goed voor 
je is, na drie weken…

Afgelopen weekend bakte ik uit het boek van Rutger vd Broek (winnaar 
Heel Holland bakt)
Appelgalettes (8 stuks)
8 plakjes bladerdeeg, 50 gr zachte roomboter, 55 gr witte basterdsuiker
klein snufje zout, rasp van ½ citroen, 1 ei, 55 gr fijngemalen amandelen
15 gr bloem, 2 à 3 Elstar appels, citroensap, suiker, kaneel
lichtgeroosterde geschaafde amandelen, 4 eetlepels abrikozenjam
Snijd het bladerdeeg in plakken van 8-9 cm breed, prik er met een vork 
gaatjes in, blijf 1 cm van de rand. Klop de boter met de basterdsuiker, ci-
troenrasp en zout met behulp van een mixer romig, doe er dan het ei bij, 
klop weer glad en tot slot het amandelpoeder en de bloem. Strijk dit op het 
bladerdeeg en blijf 1 cm van de rand. Snijd de appels in kwarten zonder 
klokhuis en vervolgens in de lengte in plakjes van 3-4 mm dik. Besprenkel 
met citroensap. Leg ze dakpansgewijs op het bladerdeeg in het amandel-
mengsel, bestrooi met wat suiker en kaneel en bak in een oven van 200°C 
in 25-30 minuten mooi bruin. Verwarm de abrikozenjam en smeer hier de 
galettes mee in. Bestrooi licht met de geschaafde amandelen. 

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

Garden route (slot)

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

De Klutsers winnaar Roois 
sextettenkampioenschap 2014

jeu de boules

Op zaterdag 24 mei is op de banen 
van Cloeck & Moedigh het Roois 
sextettenkampioenschap gespeeld. 

3 Teams van Cloeck & Moedigh,  1 
team van De Klutsers uit Nijnsel en 
1 team van Boskants Boeleke gin-
gen de strijd aan. Met een stralende 
zon en sportieve wedstrijden bleef 
de spanning er tot de laatste wed-
strijd in. Dat was de wedstrijd tus-
sen De Klutsers en Boskants Boe-
leke waarbij de Nijnselse spelers de 
maximale 9 punten binnenhaalden 
en zodoende met 1 punt meer dan 
Cloeck & Moedigh 1 de titel behaal-
den. Totale uitslag: 1e en kampioen 
2014 De Klutsers  27 pnt., 2e plaats 
Cloeck& Moedigh 1 26 pnt., 3e 

plaats Cloeck& Moedigh 2 18 pnt.,  
4e plaats Boskants Boeleke 13 pnt 
en 5e plaats Cloeck & Moedigh 3 
met 6 pnt.

Overige uitslagen
In de Nationale Competitie 1e klasse 
zone D wist het triplet van Cloeck 
& Moedigh (Anny Hartman/Johan 
van Kuijk/Rob van Berkel) op de 3e 
speeldag te stijgen van plaats 8 naar 
4 (9 +28). 
In de Afdelingscompetitie afd 14 
kunnen onze tripletten in de 1e 
klasse dit jaar geen rol van beteke-
nis spelen. We vinden ze na de 3e 
speeldag pas terug op plaats 10, 11 
en 16. In de 2e klasse daarentegen 
presteerde het triplet Bert Goorts/

Narda van Zutphen/Els Goorts uit-
stekend en steeg daarmee van plaats 
9 naar 4 (8 +23).
Bij het zondagmiddagtoernooi won-
nen zowel Toos Sanders als Piet Ha-
braken beiden 3 partijen met +11. 
Op de 3e plaats eindigde Stien van 
’t Hof (2 +12), 4e werd Mariet van 
Roosmalen (2 +6) en 5e Frans Fran-
sen (2 +5).
In de zomeravondcompetitie afd 14 
kwam team 3 in haar inhaalwed-
strijd in Tilburg tegen La Donnée 1 
winstpartij tekort om de volle winst 
te pakken. Bij een eindstand van 4-5 
moest men genoegen nemen met 1 
punt. 

Sextet De Klutsers met op de bovenste rij Sien Raaijmakers, Marijke Hurkmans, Martien Versantvoort, 
Jo van Oirschot en  onderste rij Ad Hurkmans en Stien van ’t Hof”. 

Podium voor Branten op 
ONK trial Schijndel 

trial

Afgelopen zondag wist Luc Branten 
een zeer nette 3e plaats te behalen 
tijdens het Nederlands Kampioen-
schap trial in Schijndel. 

Het droge terrein en de warme 
weersomstandigheden maakten de 
wedstrijd zwaar. Door een fractie 
van concentratieverlies met een zwa-
re valpartij tot gevolg werd een 2e 
plaats helaas verspeeld. Nu de laatste 
wedstrijd voor de zomerstop is ver-

reden is het tijd voor een moment 
van rust waarna de training weer 
snel zal worden opgepakt. Luc gaat 
de zomerstop in met een 1e plaats in 
de totaalstand die hij graag wil vast-
houden tot het einde! De volgende 
wedstrijd voor het Nederlands Kam-
pioenschap is 7 september in Baarlo. 
Foto's op www.branten.org

Rhode F1 opnieuw winnaar KNVB beker Zuid-Nederland
Voor het derde jaar op rij is de F1 
van Rhode winnaar van de KNVB - 
beker Zuid - Nederland. Het huidige 
F1 team van Rhode had dit jaar al 3 
prijzen op rij gewonnen: de najaars-
competitie, de voorjaarscompetitie 
en de regionale competitie. Ze zou-
den dus een uitzonderlijke prestatie 
kunnen leveren door nu ook de be-
ker van Zuid-Nederland te winnen. 

Vijf wedstrijden moesten gespeeld 
worden tegen teams van hoog 
niveau. De coaches van de F1 
(Willian en Ted) hadden de spelers 
goed voorbereid, er heerste een ge-
zonde spanning. Langs de lijn was 
dit wel anders. De meegekomen 
supporters hielden hun adem in.

Van de 5 wedstrijden werden maar 
liefst 4 gewonnen. Met uitzonder-
lijk goed verdedigingswerk, een 
technisch sterk middenveld en een 
scherpe voorste linie liet Rhode F1 

zien waar het voor gekomen was. 
De KNVB beker was binnen!!  RKSV 
Rhode heeft nu 3 keer op rij een F1 

team samengesteld die de beker van 
Zuid-Nederland naar huis haalde.     

voetbal
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Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Tussen Lieshout en Mariahout, achter Jos Martens en Zn.

Hemelvaartsdag geopend 
van 11.00 tot 17.00 uur

Koningschieten voor de jeugd bij 
HBV ontspanning

handboogschieten

Op zaterdag heeft de jeugd het 
jaarlijkse koningschieten gehad. 
De wedstrijd werd geopend door 
de aspirantenkoningin van vorig 
jaar: Dione Mesu. Zij schiet dit 
jaar bij de cadetten, dus er zou so-
wieso een nieuwe koning komen 
bij de aspiranten. De cadettenko-
ning, Piet van den Berg, was niet 
aanwezig, dus ook bij de cadetten 
moest er een nieuwe koning ko-
men.

De uiteindelijke winnaar en dus 
koning bij de aspiranten was Tim 
Hulsen met 275 punten. De prins 
is Luc van de Klok met 238 punten 
en de ridder is Simon Roumen met 
210 punten.

Bij de cadetten ging de strijd lan-
ge tijd gelijk op. Door constant te 
blijven schieten wist Dione Mesu 
uiteindelijk het verschil te maken 
bij de laatste pijlen. Dione werd 
koningin bij de cadetten met 421 
punten. De prins is Floris Mesu 
met 412 punten en de ridder is 
Lotte Steijaert met 391 punten. De 
overige scores: Bram Kuys 371, Teun 
Martens 358, Dani Hobbelen 351, Daan 

Martens 349, Simon Boersbroek 342, 
Thomas Mesu 247, Ray Matus-
zewski 135 en Bas van de Laak 
120.
Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. 
Deze week werd gewonnen door 
Jan van Bergen met een score van 
238. De overige scores: Jan Gor-
dijn 217, Jan van Erp 208, Wim 
Boonstoppel 200 en Toon Hermes 
199.

Op vrijdagavond hebben we ge-
schoten voor de W. Lathouwers 
trofee. Deze wedstrijd gaat over 
30 pijlen in 6 series. Van de se-
ries worden er 3 uitgeloot en bij 
elkaar opgeteld. Ook de niet-uit-
gelote serie worden opgeteld. Dit 
wordt van elkaar afgetrokken en 
winnaar is degene met het klein-
ste verschil. Winnaar werd Wil-
liam Huyberts een verschil van 0 
punten en een totaal score van 
272. Verdere uitslag: Jan Gordijn 
1-225, Jan van Bergen 2-272, 
Martijn de Kok 2-240, Mart Ver-
hoeven 3-235, Roos Staals 5-217, 
Jan van Erp 6-228, Agnes Vissers 
7-175, Jos van der Veer 8-222, 

Beppie van Bergen 9-205, Antoon 
Vervoort 10-242, Wim Boonstop-
pel 10-230, Mark Kuys 12-238, 
Toon Hermes 14-202 en Jos van 
den Berg 28-170.

Zaterdag heeft Mart Verhoeven 
in Schijndel het NK 25 meter 1 pijl 
geschoten. Met 389 punten werd 
hij 10e in de D-klasse.

Op woensdagavond heeft de 
jeugd de zesde wedstrijd voor de 
crocuscup geschoten. De dagwin-
naar was Floris Mesu met 10x7. 
De overige scores waren: Roos 
Staals 155 (8x7), Remco Boleij 
156 (6x7), Luc van de Klok 134 
(6x7), Teun Martens 171 (6x7), 
Martijn de Kok 190 (6x7), Dani 
Hobbelen 164 (5x7), Bram Kuys 
159 (5x7), Simon Boersbroek 
131 (5x7), Dione Mesu 195 
(4x7), Simon Roumen 87 (4x7), 
Ti Hulsen 122 (3x7), Ray 
Matuszewski 90 (3x7), Lotte 
Steijaert 195 (3x7), Thomas Mesu 
106 (3x7) en Bas van de Laak 93 
(2x7). Op 4 juni is de zevende en 
laatste wedstrijd voor de crocus-
cup.

v.l.n.r.: Simon Roumen, Luc van de Klok, Tim Hulsen, Lotte Steijaert, Dione en Floris Mesu

Zilver en brons op EK junioren
Sjef en Piet van den Berg hebben 
deze week het EK junioren ge-
schoten in Ljubljana (Slovenië). 

Sjef ging met 659 punten als eer-
ste geplaatst naar de finales. In de 
achtste finale ging het mis en hij 
verloor met 1-7 van zijn Oekra-
iense tegenstander. Hij eindigde op 
een negende plaats. Ook met het 
team ging het mis in de achtste fi-
nale. Met het mixed team (hoogste 
dame en heer uit de kwalificatie) 
ging het aanzienlijk beter. Samen 
met Esther Deden uit Almere wist 
Sjef door te dringen tot de gouden 
finale. Daar ging de strijd gelijk op 
tot een 4-4 stand. Een shoot off 
was nodig om de winnaar te bepa-
len. Hier waren de Oekraïners net 
even sterker dan de Nederlanders 

en Sjef en Esther werden tweede. 
Een mooie zilveren plak weer voor 
Sjef op het EK. 

Piet schiet bij de cadetten en dit 
was zijn eerste uitzending voor 
Nederland. Piet begon sterk met 
een PR van 334 punten op de 60 
meter. Hij eindigde uiteindelijk op 
de 32e plaats in de kwalificatie-
ronde. In de tweede eliminatie-
ronde kwam hij in de laatste set 
net twee puntjes te kort om de 
winst te pakken. Piet eindigde op 
de 25e plaats. Met het team ging 
het erg goed. Samen met Jan van 
Tongeren (Concordia) en Jeroen 
Smulders (Maastricht) wist Piet 
door te dringen tot de halve finale. 
Daar troffen zij de Britten. Hoewel 
de verschillen niet groot waren 

verloor Nederland met 2-6. In de 
bronzen finale wisten de jongens 
zich te herpakken en zij wonnen 
overtuigend brons met 6-2 tegen 
Italië.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond en op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmid-
dag. Vrijdagavond is de clubavond 
voor de senioren. Voor het trainen 
van FITA afstanden zijn buitenba-
nen gehuurd bij Landsman Unie. 
De leden hebben een eigen sleu-
tel en kunnen vrij trainen als de 
accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining is op woensdag-
avond, bij mooi weer buiten.

Seniorenteams TV de Kienehoef, 
diesels of mooi-weer-tennissers?

tennis

De jeugd van TV de Kienehoef be-
grijpt goed hoe je uit de startblok-
ken moet schieten. Zij begonnen dit 
seizoen sterk en trekken dit goed 
door in de resterende wedstrijden 
van de landelijke tenniscompetitie. 
De seniorenteams hebben het beste 
tot het laatste bewaard. Is dit toe te 
wijzen aan de wat ouder wordende 
en stramme spieren of heeft het 
echt met het weer te maken, was 
de vraag die Twan van Bakel (selec-
tietrainer TV de Kienehoef) zichzelf 
stelde. Conclusie; ‘Het warme weer 
versoepeld een en ander’. 

Nu over naar de wedstrijden. Heren 
1 heeft zichzelf beloond met een 
4-2 uitoverwinning, ondanks de af-
wezigheid van dubbelspecialist Arne 
van Haver. Frank won probleemloos 
de eerste single. Hij voelt zich immers 
als een vis in het water als hij mag 
spelen op smashcourt. Luuk verloor 
zijn eerste set met 6-4 en Mark met 
7-5. Vervolgens rechtte beide heren 
de rug en wisten ze onverschrokken 
de tweede en derde set binnen te 
trekken. In de vierde single haalde 
de heren uit Maastricht een truc 
uit door de sterkste man op Stefan 
te zetten. Dit resulteerde in 6-2 6-3 
voor MLTC Ready. De eerste dub-
bel werd met 6-2 7-5 opgeëist door 
Frank en Luuk. De tweede dubbel 
werd een prooi voor Ready, Mark en 
Stefan verloren in twee sets. Met de 
winst op zak dient Heren 1 komende 
zondag minimaal 3-3 te spelen om 
T.V. Ubach over Worms uit Itter-
voort onder zich te houden. 

Gemengd 1 ligt op titelkoers! 
Zondag werd met 6-2 gewonnen 
van mede titelkandidaat ELTV. Mark 
en Dylan begonnen sterk in de sin-
gles door op het Eindhovense gravel 

de punten in twee sets binnen te sle-
pen. Vera, de nog ongeslagen dame, 
won wederom in twee sets haar sin-
gle. Voor Fleur was de aanpassing 
naar gravel wat stroever, zij verloor 
in twee sets. Met 3-1 kon aangevan-
gen worden met Daisy en Fleur in de 
damesdubbel en Mas en Frank in de 
herendubbel. De dames werden af-
getroefd in twee sets, maar de heren 
wisten ondanks duur setverlies toch 
de wedstrijd te winnen. Met 4-2 was 
nog 1 punt nodig voor de definitieve 
nekslag van ELTV. Uiteraard dienden 
de Rooise spelers deze nekslag ge-
willig toe, door niet 1 maar 2 punten 
te pakken in de afsluitende mix par-
tijen. Zowel Frank en Vera als Mark 
en Daisy hadden hier drie sets voor 
nodig. Komende zondag is 1 punt 
voldoende om de champagne te 
ontkurken tegen TOZ. 

Heren 2 heeft goede zaken gedaan 
door thuis met 4-2 te winnen van TV 
SRO. Deze uitslag zorgt ervoor dat 
Heren 2 komende zondag zichzelf 
nog kan behoeden van degradatie 
tegen Merletten uit Boxtel. De 4-2 
kwam tot stand door de overwin-
ningen van Hans 6-1 6-3, Erik 7-5 
6-1, Hans en Pepijn 6-3 6-4 en Erik 
en Joost 6-3 6-3. Helaas verloren 
Pepijn en Luuk de singles nipt. Heren 
3 trok zondag een knappe 3-3 eruit 
tegen het hoger geplaatste De Kor-
rel. Junioren gemengd tm 17 team 1 
eindigden de dag met een 4-2 ver-
lies. Geen man overboord, want ze 
speelden zich meer dan veilig voor 
aanvang van de laatste speeldag.  
Junioren gemengd tm 17 team 2 
zullen de laatste speeldag nog knok-
ken om de tweede plaats. Junioren 
gemengd tm 14 team 1 heeft 3-3 
gespeeld, dus op naar goede tweede 
plek komende zondag! Junioren ge-
mengd tm 14 team 2 won met 4-2 
en worden waarschijnlijk 3de aan 
het einde van de rit. Jongens tm 14 
team 1 gaan in de zware klasse knap 
in de middenmoot eindigen. Alle 
overige uitslagen zijn te vinden op 
www.mijnknltb.nl. 

Attentie!
Op 7, 14 en 21 juni starten de 
jeugd en senioren kennismakings-
lessen, je bent van harte welkom! 
Schrijf je in via info@tvdekiene-
hoef.nl De advertentie is te vin-
den in DeMooiRooiKrant. Ook 
organiseren we op 15 juni het invi-
tatietoernooi. Wil je als speler of als 
team meedoen schrijf je dan in via 
kienehoef_toernooi@hotmail.com.

Rick van den Oever raakt weer in vorm
Vier weken geleden plaatsten we 
een groot interview met Rick van 
den Oever, waarin hij vertelde over 
zijn vorm. Het handboogschieten 
ging de laatste maanden wat moei-
zaam, maar langzaam maar zeker 
komt zijn vorm weer terug. Dat er-
voer de schutter twee weken gele-

den tijdens selectiewedstrijden op 
Papendal.

Op zaterdag kwam de top tien van 
Nederland in actie. Rick schoot vier 
rondes van 70 meter. Op één ronde 
na ging de rest prima, zodat de top 
acht werd bereikt. Die wedstrijden 

vonden een dag later plaats. Ook op 
die dag schoot Rick weer prima. Hij 
versloeg zelfs Rick van der Ven, een 
vooraanstaand schutter. Van den 
Oever kwalificeerde zich voor de top 
vier, die onderling de strijd aangin-
gen op dinsdag. Rick werd uiteinde-
lijk vierde. 
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 28 MEI

T/M DINSDAG 3 JUNI 2014
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KIJK OP ACTION.NL

SUMMER 
MUST HAVES

EXCLUSIEF
BIJ ACTION!

3-PACK WK-TIP!

2-PACK

vanaf:

vanaf:

VARO
HAAKSE SLIJPER
krachtige motor 710 Watt
schijfdiameter t/m 125 mm

DAMES
JURK
diverse uni kleuren
maten S-XXL

UITZOEKEN
SPEELGOED
• kinderschep
• werpschijf/kubus
• windmolen

MEISJES SHORT 
OF ROKJE
denim
diverse kleuren en prints
maten 92-146

MELAMINE
SERVIES
diverse decoren

beker: 11 cm 0.49
schaaltje: Ø 15 cm 0.55
bord: Ø 25 cm 0.75
schaal: Ø 25 cm 1.59

SLAZENGER
TENNISRACKET
aluminium
incl. hoes
gripmaat 2 of 3

CAMPING
TAFEL
lichtgewicht aluminium
75x55x60 cm

KATJA
LEEUWENKOPPEN
limited edition
natuurlijke kleur-
en smaakstoffen
500 gram

FIETSBAND
MET ANTI-LEK LAAG
extra stevig met
goedgekeurde zij-reflectie
maat 28x1.5/8x1.3/8

ORANJE
JURK
diverse varianten 
polyester/viscose
maten S-XL

COLGATE
TANDENBORSTEL
extra clean
medium

METALEN
HART
aan koord
11 cm

DAMES
TOPS
naadloos
diverse varianten
polyester/elastan
maten S-XL

singlet kort 2.49
bandeautop kort 2.79
bandeautop lang 3.99

ZIKI
DAMES HIPSTER
uni en print
katoen/elastan
maten XS-XL

3.99

12.950.99

3.99

13.95 9.95

0.49

1.15

0.42

2.49

1.69

4.99

4.99

2.49

WERCKMANN
SNIJSCHIJVEN
115 mm
5-PACK

1.79

DAMES
SANDAAL
diverse 
modellen 
en kleuren 
maten 
36-41

4.49

TECHNO
BINNENBAND
maat 28x1.5/8x1.3/8

1.59

SLAZENGER
TENNISBALLEN
ITF goedgekeurd
SET/3

2.89

AQUAFRESH
MONDWATER
fresh mint
500 ml

1.39

ORANJE 
ACCESSOIRES
sambabal, ratel en toeter,
fluit, bril of hoed

0.69

THEELICHT
HOUDER
metaal/glas
9x10.5 cm

0.82

Elders
14.95
17.95

Elders
4.95
6.95

Elders
9.95
14.95

Elders
1.79
1.99

Elders
5.95
6.79

Elders
29.95
39.95

Elders
2.95
3.95

Elders
3.95
5.95

Elders
8.99
9.95
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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

Straatkorfbaltoernooi Olland

Korfbalvereniging Odisco uit Olland 
bestaat dit jaar 50 jaar.

Aanstaande zondag 1 juni organi-
seert Odisco hiervoor een straat-
korfbaltoernooi. Dit enorm gezel-
lige evenement zorgt elk jaar voor 
vele deelnemers en bezoekers. Om 
10:00 uur starten de eerste wedstrij-
den. Om 14:50 uur wordt de finale 
gespeeld. 

Midweek 1 K.V. Rooi kampioen

Midweek 1 van Korfbalvereninging 
Rooi heeft afgelopen woensdag het 
kampioenschap behaald. De thuis-
wedstrijd werd gespeeld tegen K.V. 
Nijnsel en werd met 13-2 gewonnen.
Na een 1e plek in de zaalcompeti-
tie, wisten de dames van Midweek 1 
buiten ongeslagen kampioen te wor-
den! Boven: Rian en Loes. Midden: 
Karin, Gwen, Saskia, Marjon. Onder: 
Marleen, Loes, Linda, Dorenda. Niet 
op de foto: Kitty, Linda en Coach 
Andre. 

De Nijnselse ruiters

Kim van Esch en Lady Sita winnen in de klasse D L2

paardensport

Dit weekend werd door de Bosrakkers uit Nederwet-
ten een dressuurwedstrijd georganiseerd voor pony`s. 
Voor Nijnsel kwam Kim van Esch aan de start met haar 
pony Lady Sita. De jury beloonde haar met 191 punten 
(=63.7%), goed voor een eerste prijs.

Juliët Bosshardt is  vrijdag op concours geweest in Hees-
wijk Dinther. In het springen klasse B werd ze eerste met 
haar paard Enrique. Juliët Bosshardt startte haar paard 
Dutch Pride VDT  in het springen klasse L en eindigde op 
de tweede plaats. 

Veerle van de Pasch fortuinlijk 
met Oscar en Surprice

Afgelopen zondag waren de Vres-
selse Ruiters in Heeswijk vertegen-
woordigd door Veerle van de Pasch 
met haar hengsten Oscar van de 
Beerkerheide en Orchid's Highlands 
Surprice.

Het zonovergoten terrein lag er per-
fect bij met een fijn gebouwd par-

cours. In de voormiddag was het 
Veerle met haar 4 jarige Oscar die 
alle balken liet liggen en een rede-
lijk snelle tijd noteerde in de barrage. 
Een 8e plaats is een prima resultaat 
voor deze jonge pony en de eerste 
prijs ooit voor deze prille combinatie. 
In de middag was het Surprice die 
zijn goede vorm bevestigde met een 

foutloze omloop en een zeer strak 
gereden en nette foutloze barrage.
Dit resultaat bleek later goed voor 
een derde plaats in de DZ/ZZ ru-
briek. Alle messen worden nu ge-
slepen voor de belangrijke wedstrijd 
komend weekend in Sint Oedenrode 
waar op zondag weer alle ruiters van 
Vressel zullen aantreden.

Rooise BMX’ers rijden dichtbij huis

bmx

De Rooise rijders hebben zondag 25 
mei de 2de Topcompetitie gereden 
in Schijndel.
 
Bij de boys 8 jarigen werd Fedde de 
Bie in de manches 3 x 7e. Bij de boys 
10 jarigen werd Jelt de Bie 3 x 6e in 
de manches.
Bas Verhagen werd in de manches 
4,3,3 en in de kwartfinale pakte 
hij de 5e plaats. Kyro van Schijndel 
werd 3,2,2 in de manches, in de 
kwartfinale 4e en de halve finale 4e. 
Hij was net door naar de finale en 
werd daarin 8e. Lex Veldt behaalde 
in de manches 4,6,8 (gevallen).

Wessel van Dijk reed bij de boys 
13 jarigen en werd in de manches 
3 x 2e. In de kwartfinale reed hij 
naar een 2e plaats. Het stokte in de 
halve finale op een 6e plaats. Ilse  
Verhagen reed bij de girls 14+ en 
werd in de manches 6,7,8e (gevallen).
Koen van der Wijst (boys 15/16 jari-
gen) werd 3 x 1e in de manches, in 
de 1/8 finale 1e, in de kwartfinale 1e 
en in de halve finale 2e. In de finale 
kwam hij niet goed weg. Hij reed op 
de 3e plaats, maar werd toch nog 
eerste. Alex Veldt reed Cruissers all 
en werd in de manches 3,4,4. In de 
halve finale 7e.

PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Odisco C1 in het nieuw en kampioen

Vanaf het afgelopen seizoen spon-
sort David van Dooren de C1 met 
zijn bedrijf Orange Office. De mei-
den staan er prachtig op en zijn afge-
lopen zaterdag kampioen geworden!

Korfbalvereniging Odisco bestaat dit 
jaar 50 jaar! En dat wordt gevierd. 
Op zondag 1 juni is het straatkorf-
baltoernooi op Sportpark d’n Ekker. 

Op vrijdag 29 augustus is er een 
uitdagende Pubquiz.Op zaterdag 30 
augustus is de receptie en de grandi-
oze feestavond.

De C1 is afgelopen zaterdag ook 
nog eens kampioen geworden in 
een spannende uitwedstrijd tegen 
de C1 van KV Nijnsel. De thuisploeg 
maakte het de Ollandse meiden niet 

gemakkelijk en de ruststand van 
0-0 typeerde een eerste helft met 
voelbare spanning en gemiste kan-
sen aan beide kanten. Maar toen 
eenmaal de 0-1 viel aan Ollandse 
kant, viel de ergste spanning van de 
meiden af en wisten ze er uiteinde-
lijk 0-3 van te maken. Door het hard 
werken en erin blijven geloven, een 
verdiende overwinning voor de C1. 
Het resultaat: 9 super blije meiden, 
2 trotse trainsters, een heleboel ap-
plaudisserende supporters en een 
terugweg op, door ouders stiekem 
versierde fietsen. Om het te vieren 
zijn de meiden frietjes wezen eten 
met de sponsor, kregen ze daar ook 
nog een ijsje van de uitbater en zijn 
ze daarna lekker met z'n allen gaan 
zwemmen.
Bovenste rij van links naar rechts: 
Meike Leenderts (trainster/coach), 
Evi van Vught, Nienke vd Sanden,  
Cheryl van Dooren, Amber Timmer-
mans, Brendy van Kessel & Myrthe 
van Heereveld (trainster/coach). 
Onderste rij van links naar rechts: Iris 
van Heeswijk, Christy Verhagen, Ilse 
van Rooij & Evi van Galen.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Overwinningen voor de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters
Op de dressuurwedstrijden in Liemp-
de, Boxtel en Geldrop zijn de afgelo-
pen weken vele overwinningen be-
haald onder de Rooise vlag. Voor de 
ponyruiters was dit resultaat eveneens 
goed voor de selectiestanden van 
kring Eindhoven. 

Dit weekend vond in Geldrop de selec-
tie dressuurwedstrijd voor de ponyrui-
ters plaats. Evi de Beer startte haar pony 
Zimba in de klasse E-B. Deze proef werd 
beloond met een 1ste plaats. Maud Til-
lemans nam deel in de klasse E-L1; zij 
behaalde een mooie 2e plaats met Ysa-
bella. In de klasse C-B reed Sanne van 
Run een keurige proef met haar pony 
Breitling. Dit leverde hen een 2e plek 
op. Hilde van den Oever en Rana zijn 
ook op dreef. Vorige week wisten ze al 
tweemaal de klasse D-M2 in Boxtel te 
winnen en afgelopen weekend konden 
zij ook in Geldrop een mooi resultaat 
noteren. Hier werd dit duo beloond 
met een 1ste en 2e plaats. 
Een nieuwe combinatie heeft zichzelf 

al tweemaal bewezen op de dressuur-
wedstrijd in Liempde. Laura Petersen 
en Enoeska kwamen op maandag 12 
mei aan de start in de klasse B . Het 
paard Enoeska is in eigendom van 
de familie Sijbers. Ze reden een goed 
proef, waarmee ze de winst in ont-
vangst mochten nemen. Afgelopen 
zondag wisten ze nogmaals dit resul-
taat te evenaren. Ze wonnen weder-
om de rubriek klasse B. 
Miranda Ulehake viel, met haar paard 
Eunique,  als enige springamazone in 
de prijzen. Op 18 mei namen ze deel 
aan de springwedstrijd in Boxtel. Na 
twee foutloze rondes in de klasse L, 
mochten zij zich als 7e in de prijzen-
reeks opstellen. 
Van 29 mei t/m 1 juni organiseren 
de Rooise Ruiters en Ponyruiters een 
4-daagse springwedstrijd. De wed-
strijd wordt gehouden op de terreinen 
van Manege de Pijnhorst, te Sint-Oe-
denrode. Wij nodigen iedereen van 
harte uit om samen met ons te genie-
ten van mooie springsport. 

Doe mee aan de Vaderdaglopen

hardlopen

Loop je zelf wel eens hard in het mooie 
Sint-Oedenrode en wil je eens mee-
doen aan een hardloopevenement in je 
eigen gemeente? Doe dan mee aan de 
Vaderdaglopen op zondag 15 juni.

Ieder jaar organiseert Fortuna ’67 dit 
hardloopevenement op Vaderdag. Cir-
ca 500 deelnemers zullen aan de start 
komen: van jong tot oud, van begin-
ner tot wedstrijdatleet. Met de nadruk 
op sportief plezier met een persoonlijke 
uitdaging voor iedereen. Er zijn speci-
ale jeugdlopen voor de jongere deel-
nemers, deze starten vanaf 10:30 uur. 
De volwassenen kunnen kiezen tussen 

5, 10 en 21,1 kilometer, deze starten 
om 11:00 (21,1km) en 11:10 uur (5 
en 10km). De parkoersen zijn uitge-
zet door het prachtige buitengebied 
van Sint-Oedenrode. Tijdens en na 
het hardlopen zijn verzorgingsposten 
ingericht, waar je sponzen, water en 
sportdrank krijgt aangereikt. De wegen 
zullen verkeersvrij gemaakt worden.

Meer informatie kan je vinden op 
www.Fortuna67.nl. Hier kun je je ook 
inschrijven, maar dat kan ook nog op 
de dag zelf, in het clubgebouw van 
Fortuna ’67 aan de zwembadweg. Dus 
tot ziens op 15 juni! 
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Anne Gibbels twee keer Brabants 
Kampioen

zwemmen

In de afgelopen 2 weekenden hebben 
Anne en Bas Gibbels deelgenomen 
aan de Brabantse Kampioenschap-
pen in het Pieter van den Hoogen-
band Zwemstadion in Eindhoven. 
Anne en Bas wonen in Sint-Oeden-
rode en zwemmen bij Z&PV Nuenen. 
Anne werd Brabants Kampioen op de 
100 en de 200 m. schoolslag.

Verdere podiumplaatsen waren er 
op de 400 m. vrije slag en de 200 m. 
vrije slag waar ze een 2e plaats wist 
te behalen. Een 3e plaats was er op 
de 200m. wisselslag. Bij de estafette 
4x200 m. vrijeslag wist ze samen 
met haar ploeggenoten Susan Meike 
en Silke op een 2e plaats te eindi-
gen. En samen met Femke Silke en 
Anneloes haalde ze op de 4x100m. 
vrijeslag ook een 2e plaats.

Bas wist zowel op de 100 als de 200 
m. schoolslag een mooie 2e plaats te 
behalen, en een 3e plaats op de 400 
m. vrije slag. Met zijn estafetteteam, 
samen met Tobias, Tom en Thomas 
wisten ze zich ook naar een 3e plaats 
te zwemmen.
Andere afstanden waren voor Bas de 
200 m. wisselslag (6e plaats), en de 
50 m. school en de 200 m. vrijeslag 
waren beide nog goed voor plaats 9. 
En nog een 10e plek met zijn esta-
fetteteam op de 4x100 wisselslag.
Voor Anne stonden verder op het 
programma: 50 m. schoolslag en 50 
m. vrijeslag (beide een 8e plaats), 
100 m. rugslag (5e plaats), en de 
100 m. vrijeslag was goed voor een 
4e plaats. Ook stond ze nog aan de 
start met haar estafetteploeg op de 
4x100 m. wisselslag (9e plaats).

Anne en Bas Gibbels

voetbal

Pascal van Bakel en Jannus van 
Dinther Brabants Kampioen

Tijdens het tweede weekend van de 
Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen, die gehouden werd in het Pieter 
van den Hoogenband zwemstadion 
in Eindhoven is Pascal van Bakel Bra-
bants kampioen geworden op de 100m 
schoolslag in 1.13.65 en 50m school-
slag in 0.32.48 en Jannus van Dinther 
werd verrassend Brabants kampioen 
op de 200m rugslag in 2.27.30.

Daarnaast behaalde hij een zilveren me-
daille op de 200m vrije slag in 2.11.95. 
Verder werden er nog 3 bronzen me-
dailles behaald: Fime Namwansa op 
de 100m schoolslag in 1.16.05 en de 
50m schoolslag in 0.32.95 en Bram 
Rooyakkers op de 200m rugslag in 
2.51.81.

De overige uitslagen:
Pascal van Bakel: 9e op de 50m vlin-
derslag in 0.30.11; 4e op de 100m 
vlinderslag in 1.09.28 en 7e op de 
200m vrije slag in 2.16.12;
Lars Diesch: 9e op de 100m schoolslag 
in 1.33.97;
Isa van Doorn: 20e op de 100m vrije 
slag in 1.17.80;

Luc van Eijndhoven: 21e op de 50m 
vlinderslag in 0.40.62 en 11e op de 
100m vlinderslag in 1.42.06;
Roel Janssen: 22e op de 200m vrije 
slag in 2.55.17;
Fime Namwansa: 4e op de 50m vlin-
derslag in 0.27.57 en 4e op de 100m 
vlinderslag in 1.03.42;
Bram Rooyakkers: 26e op de 50m 
vlinderslag in 0.36.02, 7e op de 100m 
schoolslag in 1.30.79 en 7e op de 
100m vlinderslag in 1.26.68;
Niels Rooyakkers: 17e op de 50m vlin-
derslag in 0.40.00, 6e op de 100m 
schoolslag in 1:33.39 en 6e op de 50m 
schoolslag in 0.42.53;
Janne Santegoeds: 19e op de 100m 
rugslag in 1.28.96, 14e op de 50m 
rugslag in 0.40.29;
Luuk Santegoeds: 23e op de 50m 
vlinderslag in 0.32.24, 6e op de 200m 
rugslag in 2.45.25 en 10e op de 200m 
vrije slag in 2.29.47;
Daarnaast namen er nog twee esta-
fette ploegen deel:
Luc, Niels, Roel en Manuel werden 6e 
op de 4x50m wisselslag in 2.41.73
Luuk, Pascal, Fime en Jannus werden 
6e op de 4x100m wisselslag in 4.36.87

De medaillewinnaars: Pascal, Bram, Jannus en Fime.

Profvoetballers in Nijnsel voor afscheidswedstrijd Ruud van der Rijt

“Wat moet ik zeggen…..dit is het einde”

De camera van Omroep Brabant tuurt 
Ruud van der Rijt na, terwijl die zijn 
gang naar de kleedkamer maakt. Even 
daarvoor werd hij op schouders van 
het veld gedragen, toegejuicht door 
honderden mensen. Ruud is niet be-
paald van de aandacht, zo zegt hij zelf. 
Hij is bescheiden, een gast met een 
hart van goud. Misschien dat daarom 
zoveel mensen zijn afscheid als be-
taald voetballer van dichtbij mee wil-
len maken.

“Wat moet ik zeggen….dit is het ein-
de”, snikt het middelpunt. Buiten is 
de wedstrijd nog bezig. Binnen vecht 
Ruud tegen zijn tranen. Logisch, de 
mid-twintiger moest vorig jaar nood-
gedwongen een punt zetten achter 
zijn carrière als profvoetballer. Veel te 
vroeg natuurlijk. Het was de staat van 
zijn knie die roet in het eten gooide. De 
Nijnselnaar speelde meer dan honderd 
wedstrijden voor FC Eindhoven, waar 
hij vrijwel altijd in de basis startte. Het 
leverde hem een transfer op naar het 
grotere Willem II uit Tilburg. Daar be-
leefde hij een promotie naar de Eredivi-
sie. Ruud maakte kennis met de hoog-
ste trede in het Nederlandse voetbal. 
Niet voor lang. Na vier wedstrijden zei 
het lichaam ‘stop’. De arts ook. Geen 
topsport meer voor Ruud van der Rijt.
Na zijn laatste minuten maakt een 

dubbel gevoel zich direct meester over 
Ruud. Zwaar teleurgesteld over een 
abrupt afgebroken carrière, maar de 
zonnige kant komt snel in hem boven. 
“Ik heb een geweldige tijd beleefd bij 
Eindhoven en bij Willem II heb ik de 
mooiste dag uit mijn leven meege-
maakt. De promotie naar de Eredivisie 
was echt geweldig.” Een paar uur later 
bedankt hij degenen die de afscheids-
wedstrijd hebben geregeld. Bang om 
iemand te vergeten, noemt hij geen 
namen. Behalve van zijn ouders, Thea 
en Willy. Met een brok in de keel en 
tranen over beide wangen roept hij 
hen naar voren. “Ze hebben me altijd 
gesteund en me overal naar toege-
bracht. Bedankt!”
Thea en Willy zullen met trots naar de 
wedstrijd gekeken hebben. Terwijl zus 
Maud met Ruud’s vriendin alles achter 
de schermen regelde, speelden broers 
Paul en John van der Rijt een potje 
mee. Niet met de minste namen. Het 
zegt genoeg over de persoon Ruud 
van der Rijt dat spelers als Geoffrey 
Prommayon (o.a. ex-PSV, ex-FC Eind-
hoven), Theo Lucius (o.a. ex-PSV, ex-
Feyenoord, ex-FC Eindhoven), Marc 
Höcher (Roda JC), Mitchel Pique (oud-
Willem II), Jens van Son (aanvoerder 
FC Eindhoven), Jasper Waalkens (FC 
Eindhoven), Danny Guijt (ex-Willem II) 
en Bart van Brakel (Cambuur Leeuwar-

den) de moeite namen om naar Nijnsel 
te komen. Ook oud-PSV’er Jan Poort-
vliet stond aan de zijlijn te coachen. 
Bijzonder voor Ruud was de aanwezig-
heid van oud voetbalmaat Arjan Swin-
kels. Een Willem II icoon die inmiddels 
voor Lierse SK in België voetbalt en 
daar voor twee jaar mag bijtekenen. 
Swinkels: “Vanzelfsprekend ben ik hier. 
Met mij en Ruud klikte het niet alleen 
binnen het veld, maar ook daarbuiten 
konden we goed opschieten. We com-
plimenteerden elkaar regelmatig. Ruud 
is een topgozer. Heel vervelend hoe 
het is gelopen. Ook al is dit iets kleins. 
Zo hebben we toch iets voor hem kun-
nen doen.” 
Kijk voor meer foto’s 
op www.mooirooi.nl

Ook de broers van Ruud, John (l) en Paul, deden mee aan de wedstrijd.

Jubileumeditie Jan Vervoort Bedrijventoernooi krijgt exotisch tintje

La Troupe Saaba bezoekt vv Nijnsel/TVE Reclame

Op zondag 1 juni luistert de bekende 
band uit het West-Afrikaanse Burkina 
Faso het Jan Vervoort Bedrijventoer-
nooi van vv Nijnsel/TVE Reclame op. 
Zij zijn een week in Nederland op 
tournee en doen als eerste Nijnsel aan. 

Lambert Verhoeven, bestuurslid, is 
opgetogen: ‘Ik zag in de nieuwsbrief 
dat deze rasmuzikanten uit de stad 
Koudougou de eerste week van juni 
Nederland aandoen. In 2001 vierde 
ik mijn 50-ste verjaardag op kasteel 
Henkenshage en daar waren ze ook 
te gast. We zijn eerder in het voorma-
lige Opper Volta op bezoek geweest, 

te gast bij ons ‘foster parentskind’ Ha-
midou, en dan krijg je toch een band 
met zo’n land en haar bewoners. 
Feestgangers van toen spreken daar 
nog steeds over. Ik ben altijd contact 
blijven houden met de Stichting Sup-
port Benebnooma en Mundial Produc-
tions en toen ik dit las, dacht ik, “deze 
gedreven Afrikaanse artiesten wil ik 
absoluut nog een keer zien en horen 
en nu krijgen we onverwacht de kans 
om ze een mooi podium te geven voor 
een breed publiek!”
Op 1 juni vindt de tiende editie van 
het Jan Vervoort Bedrijventoernooi 
plaats op sportpark Den Eimert, een 

jubileumeditie dus, en dat is derhalve 
de gelegenheid bij uitstek om dit op-
treden daar te verzorgen, een perfecte 
ambiance met honderden enthousiaste 
sporters en supporters. Ook ik denk 
nog met veel plezier terug aan 2001, 
al voelde ik me toen wel heel erg een 
‘stijve hark”’……..

De Afrikaanse band bestaat uit on-
geveer tien leden onder wie enkele 
zangeressen en danseressen. De man-
nen bespelen traditionele Afrikaanse 
instrumenten als kalebassen, djembés, 
doumdoum, maracas, fluit en talking 
drum. Die staan garant voor diepe en 
opzwepende Afrikaanse klanken.
La Troupe Saaba verzorgt later op de 
middag twee optredens. Iedereen is 
echter al van harte welkom op het 
sportpark vanaf ’s morgens half tien en 
de entree is gratis. Met opnieuw der-
tig teams is het weer volle bak op het 
sportpark en ook voor de kinderen is er 
van alles te doen.

Laat deze unieke kans niet liggen om 
te genieten van een origineel en on-
vervalst optreden uit het authentieke 
en mystieke hartje donker Afrika…. 
Zij staan garant voor een spetterend 
optreden dat doordringt tot diep in je 
vezels en je nog lang zal bij blijven…..
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

Carrichef 2
Barbeque, grill, oven en wok in één. 

Werkt op Propaan / Butaan.

55,-
VANAF

Rectangular
Frame

In diverse maten 
verkrijgbaar

Exclusief fi lterpomp Mobicool B40
Luxe hybride koelbox met een inhoud van 40 liter

Werkt op 12 volt DC en 230 volt AC

Koelt tot -15°C

Hurricane
Sandaal voor kinderen

VANAF

VANAF 29,95

149,-

195,-
250,-

Bardani Trento
Comfortabele loungeset met extra dikke kussens

en een stevig aluminiumframe

599,-
799,-

Tuinmeubelshow
• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

29 MEI HEMELVAARTSDAG OPEN van 10-17 uur
Extra acties en aanbiedingen, live muziek en een gezellig buitenterras

zwemmen Nog meer zwemkanjers

Vorige week toonden we al tientallen kinderen die geslaagd zijn voor hun zwemdiploma. Toch heeft Sint-Oedenrode 
nog meer zwemkanjers. Kijk maar eens op bijgevoegde foto's. Allemaal proficiat met jullie diploma!

Dubbelslag voor 
Harrie van Boxmeer

duivensport

Op zaterdag 24 mei stonden twee 
vluchten op het programma. Een Vites-
se vlucht van uit Laon (251 km) en de 
eendaagse vanuit Montelucon 616 km.

Op de vlucht vanuit Laon stonden 
385 duiven van 21 deelnemers uit 
Rooi aan de start. Bij de eendaagse 
vanuit Montelucon waren dit 174 
duiven van 14 deelnemers. Gelost 
om 6.45 uur in Montelucon en om 
10.30 uur in Laon met een z.w. wind 
vertrokken ze richting Rooi. Waar de 
liefhebber ze opwachtte. Dit zou de 
dag van Harrie worden. Hij klokte de 
eerst aankomende op zowel Mon-
telucon (12.34 uur snelheid 1765 

m.p.m) als Laon (12.50.uur snelheid 
1814 m.p.m) Harrie, proficiat met 
deze dubbel slag.
De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
vanuit Montelucon waren: H. v. 
Boxmeer: 1,3,6,8,13. W. v. Houtum: 
2,4,7,11,15. TH. v. Houtum: 5. J. v. 
Boxmeer: 9. Comb. G. & H. v. Dijk: 
10,12. H. Janssen: 14.
De eerste 15 vanuit Laon waren: H. 
v. Boxmeer: 1,2,8. A. v. Sinten: 3. W. 
v. Houtum: 4. R. v/d Brand: 5,14. A. 
v/d Heijden: 6,9,12. J. v. Laarhoven: 
7,10. H. Vos: 11,13. H. Janssen: 15. 
Het seizoen begint nu dus volop te 
draaien. Het wachten is op de eerste 
marathonvlucht.

Gouden weekenden voor Elise Pennings  

Afgelopen twee weekenden wer-
den de Brabantse Zomer Kampi-
oenschappen 2014 lange baan 
gehouden in het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion te Eind-
hoven. Elise Pennings werd we-
derom meerdere malen Brabants 
Kampioen (7 keer) in de categorie 
Senioren Open. 

Op de 50m vlinderslag in 28.17 
(PR), 50m schoolslag in 33.45 (PR), 
50m vrije slag in 26.44, 50m rugslag 
in 31.66 (PR), 100m vlinderslag met 
een ongelooflijke verbetering in tijd 
van 1.05.30 (PR van 4 seconden), 
100m schoolslag in 1.15.94. Daar-
naast werd zij tweede op de 100m 
vrije slag in 58.44 (PR) en ook nog 
eens eerste op de 4x100m vrije slag 

met haar estafette team in 4.00.16. 
Opnieuw twee gouden weekenden 
voor haar.
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Doe mee aan 
de Rooise Zaalvoetbalcompetitie

zaalvoetbal

Met de bekerfinale en feestavond 
van vrijdag 16 mei j.l. is er weder-
om een prachtig Roois zaalvoetbal-
seizoen afgesloten.  Maar liefst 21 
teams hebben op drie niveaus ge-
streden om de prijzen. Na de zomer 
staat er opnieuw een mooi seizoen 
te wachten en er is nog ruimte voor 
enkele nieuwe teams!

De Rooise Zaalvoetbalcompetitie 
kent drie poules die elk een niveau 
vertegenwoordigen: de A-poule is 
de Eredivisie van de competitie, de 
C-poule is het instapniveau. Een 
kampioen promoveert, de nummer 
laatst degradeert. Het streven is naar 
een competitie van 24 teams (drie 
poules van acht teams).
Voor slechts 520,00 euro per team 
(vaak gesponsord) mag je met maxi-

maal 16 spelers per team deelnemen 
aan de competitie. Vanwege het Rooi-
se karakater - minimaal de helft van 
het team moet in Sint-Oedenrode wo-
nen of gewoond hebben – is er een 
prettige competitieve ‘ons-kent-ons’ 
sfeer. In een seizoen speel je 18- 21 
competitiewedstrijden aangevuld met 
de bekercompetitie. De wedstrijden 
speel je voor 2/3 op vrijdagavond en 
voor 1/3 op maandagavond. 
Mocht je geïnteresseerd zijn kun je 
voor meer informatie contact opne-
men met secretaris Nick de Laat of 
voorzitter Mario Korsten. Doe dit zo 
snel mogelijk, want vol = vol.
Nick de Laat, secretaris, 
nickdelaat@gmail.com, 
06-14548747
Mario Korsten, 
voorzitter m.korsten@chello.nl 

tennis

Dames TV Kienehoef 2 kampioen
Op de laatste wedstrijddag, donder-
dag 22 mei, zou de ontknoping van 
een spannende competitie plaatsvin-
den. De dames van tennisvereniging 
De Hut uit Aarle-Rixtel stonden één 
winstpunt boven de Kienehoef. De 
dames van De Kienehoef wisten op 
de laatste competitiedag 3 van de 4 
wedstrijden (waarvan 2 wedstrijden 
in 3 sets) te winnen. 

Met dank aan de dames van TV Nijn-
sel, die 2 van de 4 wedstrijden op de 
laatste competitiedag wisten te win-
nen van De Hut, zijn de Kienehoef 
en De Hut gelijk geëindigd. Volgens 
de regels van de KNLTB geldt dan 
het onderlinge resultaat. Doordat 
De Kienehoef bij een gelijk onder-
ling resultaat 5 sets had te pakken 
en De Hut 4 sets, zijn de dames van 
TV Kienehoef uiteindelijk als kampi-
oenen uit de strijd gekomen.

vl.n.r.: Esmiralda van de Tillaart, Rian de Koning, Dia van Sinten, 
Rezi van Herpen, Annette Hagelaars, Lia Wouters

Dames Kienehoef 1 wederom 
kampioen  

Op 20 mei heeft Kienehoef 1 een uit-
wedstrijd tegen TV De Ren 1 (Lier-
op) gespeeld. Beide teams maakten 
kans op het kampioenschap. 

De eerste twee wedstrijden kon-
den de dames van TV Kienehoef de 
punten niet pakken, de derde wed-
strijd werd gewonnen met 6-1, 6-0. 

De vierde en laatste wedstrijd werd 
een superspannende driesetter. Op 
het heetst van de dag werd de eer-
ste set vrij makkelijk gewonnen met 
6-0, maar werd de tweede set een 
moeizame strijd die resulteerde in 7-5 
voor TV De Ren. In het heetst van 
de strijd wisten de cracks Dorettie en 
Angelique, door geconcentreerd en 
strak spel met diepe harde slagen, 
de derde set naar zich toe te trek-
ken met 6-2. Eindstand 2-2; Het 
kampioenschap voor de dames van 
TV Kienehoef is (weer) een feit. De 
meest trouwe supporter c.q. mental 
coach, Wim Ooijen, was uiteraard 
ook ter plekke en feliciteerde het 
team met bloemen, waarvoor dank. 

Dames 1, bestaande uit (v.l.n.r.) Ardie van de Ven, Dees Bonekamp, 
Angelique van Schijndel, Dorettie Gevers (captain), Nettie Smetsers.

Clubkampioenschap tête à tête 
De Klutsers

Zondag 25 mei is het jaarlijkse club-
kampioenschap tête à tête gehouden 
bij Boulesvereniging De Klutsers in 
Nijnsel. Bij dit spel spelen de deelne-
mers steeds in zijn of haar eentje tegen 
hun tegenstander. 

Door loting werden alle deelnemers in-
gedeeld in 4 poules. Iedereen speelde 
minstens 4 partijen. De winnaars 1 en 
2 van elke poule gingen door voor de 
finale. Dat waren:  Frans van der Vel-
den, Jo van Oirschot, Diny van Esch, 
Toon van Duijnhoven, Marijke Hurk-
mans, Sien Raaijmakers en Ria Vos. Bij 
de kwartfinale vielen de laatste vier 
al meteen af omdat hier het afvalsys-
teem van toepassing was. De overige 
vier gingen door voor de halve finale. 
Hierbij wist Jo zijn tegenstander Frans 

te verslaan met 13 tegen 12 en Toon 
wist Diny te verslaan met 13 tegen 7.
Frans en Diny speelden daarna om de 
derde en vierde plaats. Ook hier wist 
Diny haar tegenstander Frans met 13 
tegen 7 te verslaan. De finalepartij 
werd dus gespeeld door Jo en Toon. 
Jo wist Toon zelfs met 13 tegen 1 te 
verslaan zodat hij zich een waardig 
kampioen mag noemen. Voor alle vier 
was er een bloemetje, voor Toon was 
er een bekertje en voor Jo een trofee 
in de vorm van een beeldje dat een 
jeu de bouler voorstelt. Ook kreeg Jo 
de oorkonde met de titel Maître du 
Pétanque uitgereikt. Deze titel zal hij 
dus in 2015 moeten verdedigen.  Alles 
bijeen een schitterend toernooi waar 
naast wat geluk vooral de kunst van 
het boulen heel belangrijk is. 

jeu de boules

v.l.n.r: Jo van Oirschot en 
Toon van Duijnhoven en in 
het midden Frans van der 
Velden en Diny van Esch.

Korfbalvereniging Nijnsel heeft volop talent voor de toekomst

A Junioren en Midweek 2 Korfbalvereniging Nijnsel 
behalen kampioenschap

Midweek 2
Afgelopen woensdag is onverwacht 
het tweede midweekteam van Korf-
balvereniging Nijnsel kampioen ge-
worden. Na een onverwachte ne-
derlaag van de naaste concurrent 
kon de vlag in top voor  Midweek 2. 
Een knappe prestatie van deze groep 
dames.

Nijnsel A1
Nadat vorig week nipt werd ver-
loren van medekoploper DSV uit 
Diessen moest er afgelopen zater-
dag gewonnen worden van deze 
tegenstander om de titel te kunnen 
grijpen. Na een zenuwachtige start 
van de wedstrijd wist Nijnsel toch op 
voorsprong te komen. Nijnsel kon 
niet lang genieten van deze voor-
sprong want de gasten uit Diessen 

scoorden de gelijkmaker. Vlak voor 
rust nam DSV  zelfs de leiding. Nijn-

sel ging rusten met een 2-1 ach-
terstand. Na de pauze ging Nijnsel 
voortvarend van start en scoorde 
snel de gelijkmaker.

Door sterk verdedigend werk van 
Nijnsel was er voor DSV geen door-
komen aan. Het was uiteindelijk Kelly 
van Kessel die de bevrijdende treffer 
voor Nijnsel scoorde. Na het laatste 
fluitsignaal konden dan ook de cham-
pagneflessen ontkurkt waren.
Een knappe prestatie van de meiden 
van Nijnsel A1 die onder leiding van 
Sandra, Nicole en Myrna en Fred 
een geweldig seizoen achter de rug 
hebben. Nadat in februari de titel in 
de zaal werd bemachtigd is het nu 
ook gelukt om op het veld de titel 
te grijpen. 
Korfbalvereniging Nijnsel heeft vol-
op talent voor de toekomst.

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

De Wit Schijndel & Lunch Café le Blanc 
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl • facebook.com/leblancschijndel

HEMELVAARTSDAG GEOPEND
Geopend van 10.00  tot 17.00 uur

van 10.00 tot 11.00 uurvan 10.00 tot 11.00 uur

Grati� koffi  �!
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Ollandia B1 ongeslagen kampioen

voetbal

Na in de najaarscompetitie als 4de geëindigd 
te zijn, moest Ollandia B1 in het voorjaar ook 
tegen diverse andere sterke teams aantreden. 
Vanaf de 1ste wedstrijd liet dit team met goed 
voetbal en veel inzet zien wat in deze compe-
titie het doel was. 

Wedstrijd na wedstrijd werd gewonnen en ook 
teams die in het najaar nog boven Ollandia 
waren geëindigd, werden nu aan de zegekar 
gebonden. Door de 10-2 winst van Ollandia bij 
middenmotor Boerdonk en het enigszins ver-
rassende gelijkspel van de laatste overgebleven 
concurrent Gemert bij het laaggeplaatste Erp, 
was het kampioenschap al enkele weken een 
feit. Ook in de nog daaropvolgende wedstrij-
den zette Ollandia B1 haar zegereeks voort. 
Dat dit gebeurde met alleen maar overwinnin-
gen en 47 doelpunten voor en maar 16 tegen, 
maakt dit kampioenschap alleen maar mooier. 
Dit kampioenschap is een prima resultaat wat 
verdiend is met goed voetbal, inzet en team-

work van spelers en kaderleden. Niet alleen 
als voetballer staan de Ollandia B1 spelers hun 
mannetje, ook zetten diverse spelers van dit 
team zich in als trainer of scheidsrechter bij de 
jongere Ollandia jeugd. Vv Ollandia is dan ook 
trots op dit door Autobedrijf van Driel gespon-
sorde team en feliciteert spelers, trainers en lei-
ders met dit mooie resultaat en wenst ze ook 
veel succes in de toekomst.
Het kampioensteam van Ollandia B1 bestaat 
uit de spelers: Zie foto op de voorste rij: Bart 
Leenderts, Joeri v Rooij, Gerbe Dankers, Rowan 
Teulings, Arno v Oss, Sebastian v Kessel, Ruben 
Vissers. 2de rij: Stan de Beer, Kjeld Hermans, 
Koert vd Ven, Gijs Beekmans, Mike v Rooij, 
Mark v Oorschot, Thomas vd Heuvel, Jurrit v 
Roosmalen en de  kaderleden Ton v Rooij, Hans 
v Roosmalen, Ton v Kessel en teamsponsor 
Albert v Driel. Op de foto ontbreken als spe-
ler Boyke Voets en als kaderlid Teun Leenderts, 
Ronnie Thomassen, Richard Markus en Michel 
v Hoof.

10 Jaar Sportpark Ekkerzicht in Olland

Op 10 juli 2004 werd Sportpark Ekkerzicht op fees-
telijke wijze geopend door de toenmalige wethou-
der Sportzaken de heer Erik Huijbregts. Nu, 10 jaar 
later, is Erik Huijbregts alweer 4 jaar voorzitter van 
v.v.Ollandia en daardoor nauw betrokken bij de 
organisatie van de feestelijkheden die de viering 
van het jubileum met zich meebrengen. 

Het lustrumfeestje wordt gehouden op zater-
dag 12 juli en staat bol van de activiteiten en 
festiviteiten. De commissie die zich bezig houdt 
met de inhoudelijke vormgeving van het pro-
gramma draait op volle toeren. De zaterdag-
middag wordt een vrolijke sport en spelmiddag 
voor de jeugd van Olland. In de vooravond 
wordt het startsein gegeven voor een span-
nende  en spectaculaire Olland Quiz. In team-
verband worden de deelnemers getest op hun 
kennis van het verleden, het heden en de toe-

komst van Olland. Rond de klok van 20.30 uur 
is de prijsuitreiking van de Olland quiz. Aanslui-
tend aan de prijsuitreiking trapt DJ Splash auf 
der Bühne af voor een wunderbare  Deutsche 
Abend. Schlagers, dijenkletsers en meezingers 
dus. Verwacht wordt dat de single van Siërra 
Madre deze avond vaak op de draaitafel zal lig-
gen. Om de avond helemaal compleet te ma-
ken is de organisatie nog in gesprek met een 
Duitse schlager zanger voor een gastoptreden. 
Voor de versterking van de inwendige mens 
wordt ook gezorgd, uiteraard in Duitse stijl, 
bockwurst met sauerkraut en duitse broodjes. 
Noteer alvast 12 juli in je agenda, want hier 
wil toch iedereen bij zijn. Wij blijven jullie via 
de website van Ollandia en de MooiRooikrant 
op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
om er een superdag van te maken. Hou deze 
nieuwsbronnen dus in de gaten.

Tien jaar geleden knipte huidig Ollandia voorzitter Erik Huijbregts het lint door.
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Uitslagen

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Bavos 1 2-3

Programma senioren zo 1/6:
Bavos 1-Boskant 1 14.30u. 
(nacompetitie)

Jeugd Programma za 31/5:
Erp A3-Boskant A1 v.13:15u.

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 Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel MW2-Corridor MW1 8-4
Nijnsel A1-DSV A2 3-2
Nijnsel B1-De Korfrakkers B2 5-4
Nijnsel C1-Odisco C1 0-3
Nijnsel E1-Be Quick E3 8-2

KV Rooi

Uitslagen
KV Rooi MW1-Nijnsel MW 1  13-2
KV Rooi MW2-Odisco MW1  7-4
De Kangeroe MW1-KV Rooi MW3  7-5 
KV Rooi B1-KSV/SVSH B1  4-5
De Kangeroe E1-KV Rooi E2  0-11
KV Rooi F1-Celeritas F1  0-7
KV Rooi F2-De Korfrakkers F4  0-2

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 21/5:

1 Hrn. Van Erp 66,25 % 2 Echtpr. See-
gers 59,17 % 3 Mevr. F.Raaimakers- 
Hr. H.v.Genugten 57,50 %.

BC Rooi750

uitslag 21/5:

A lijn 1. Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 66,67  % 2. Hetty van Geffen 
& Lieke Pieters 58,33  % 3. Jos van Rij-
broek & Harrie van Rijbroek 55,00  %
B lijn 1. Heleen Voets & Anni Oppers-
van Boxtel 62,0 % 2. Bas de la Parra & 
Lin de la Parra 60,42  % 3. Christine van 
Heertum & Mieke Janssen 55,42  % 
C lijn 1. Jetty van der Velden & Dirk 
Gillissen 66,67  % 2. Jeanne Swin-
kels & Mieke van Lankveld 60,94  % 
3. Marijn van de Akker & Evert Vugs 
54,69  % 

B.C.”d’n einder’05”

Uitslag 21/5: 
A/B lijn. 1.Joop en Marianne Muller 
62.50% 2. Mia Poels- Ria v Zon 59,17 
% 3. Mieke Ketelaars-Riet Donker 
54.58 % zie ook; 
www.deneinder.nl

Bridgeclub de Beckart

Uitslag van 22/5: 

A-lijn : 1. Harrie en Jan van Erp 57.29 
% 2. Guus Plevier en Fried van de 
Laar 56.19 % 3. Mia Poels en Annie 
Stevens 55.72 % 5. Riet en Cees van 
Hout 51.56 %  B-lijn : 1. Tineke Klomp 
en Riet Verstappen 58.87 % 2. Hanny 
de Laat en Veva van der Wiel 58.59 
% 3. Marietje Aarts en Zus van de Rijt 
58.43 %

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 20/5

A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 66,67 
% 2.Piet v.Schaijk & Mari v.d.Steen 
57,92 % 3.Riet v.Hout & Corry Kaste-
lijn 56,67. B-lijn: 1.Mien Vermeulen & 

Tonny Rijkers 67,78 % 2.Anneke Jans 
& Maria Pepers 58.75 %  3.Ad Koe-
voets & Jacqueline Brus 58,61 %.

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 23/5

A-lijn: 1.Hans v.d.Brand & Jo Ver-
hoeven 60,83 % 2. Toon & Marietje 
v.Schaijk 55,42 % 3.Mien Verhoeven 
& Mien Vissers 53,33 %. B-lijn: 1.Ma-
rietje v.d.Horst & Pieta Verbakel 67,71 
% 2.Toon v.Creij & Wim v.Os 63,13 % 
3.Harry & Marietje v.d.Wijgert 55,63 
%.

BC De Neul 

uitslagen van 26/5: 

A-lijn; 1. Mia Poels en Peter Wagenaar 
70.00 %  2. Heleen Wiers en Frans van 
den Boomen   55.83 % 3. Annie Stevens 
en Cor van Gerwen 54.58 %. B-lijn : 1. 
Jan van Gerwen en Betsie van Gerwen 
63.69 % 2. Toon Majoor en Anneke 
Majoor 55.95 % 2.  Truus van Heesch 
en Nelleke Kappen 55.95 % . C-lijn : 1. 
Nel van Hout en Riet van de Laar 66.96 
% 2. Corrie Kapteijns en Babs van de 
Vleuten 66.07 % 3. Gerda Schellekens 
en Bert Schellekens 61.01 % .

 

Ready 
to serve

*tot april 2015. incl. 15 trainingen.

Kom dan naar de kennismakingslessen!
Heb jij er wel eens aan gedacht om te gaan tennissen, maar 
weet je nog niet zeker of het goed bij je past? Kom dan  
eens tennissen tijdens de kennismakingslessen. Deze zijn 
op: 7, 14 en 21 juni bij Tennisvereniging De Kienehoef. 
 
	 Proeflessen	senioren	13.30-14.30	uur
	 Proeflessen	basisschoolleerlingen	groep	1	t/m	4		13.30-14.30	uur
	 Proeflessen	basisschoolleerlingen	groep	5	t/m	8		14.30-15.30	uur
 
Wij	hopen	veel	enthousiastelingen	te	mogen	begroeten!

Inschrijven basisschoolleerlingen via sjorssportief.nl
Inschrijven senioren via info@tvdekienehoef.nl
 
> Voor vragen: info@tvdekienehoef.nl

Word dit 
jaar nog lid* 
voor € 160 

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 Rooi Pupillen E2 kampioen

Afgelopen zaterdag hebben de E2 
pupillen ook de laatste korfbalwed-
strijd van het buitenseizoen tegen 
De Kangeroe uit Veghel met 0-11 
gewonnen en zijn hiermee ongesla-
gen kampioen geworden.

Dit is een geweldige prestatie voor 
alle speelsters Senna de Jong, Marit 
vd Biggelaar, Bo van Hastenberg, 
Lizzy van Mil , Suze Peters , Marlon 

Kapteijns, Pascalle van Dis, Yente vd 
Steen, Maud Donkers en Yenty vd 
Meijden, meiden proficiat met het 
behaalde kampioenschap.

Ook de leidsters en trainsters Annick 
vd Wielen, Renske Rovers en Wil-
leke van Weert bedankt voor jullie 
trainingen en coaching van het af-
gelopen jaar en ook proficiat met dit 
mooie kampioenschap.  

Boskant met 2-3 over de knie van Bavos 

voetbal

In een spannende wedstrijd heeft Boskant 1 met 
2-3 haar meerdere moeten erkennen in Bavos 1. 
Het verschil is echter maar één doelpunt; volop 
mogelijkheden dus in de return a.s. zondag.

Het leek in z’n geheel geen spannende wedstrijd 
te worden toen de theepauze was aangebroken. 
De stand op dat moment was namelijk 0-2 in 
het voordeel van de bezoekers. En gezien het 
spelbeeld helemaal terecht. Boskant gaf de be-
zoekers, met name in de acties rondom het eigen 
strafschopgebied, veel ruimte. Teveel, gezien de 
stand bij de rust. 

Het lag hem niet alleen in de ruimte. Vanaf de 1e 
minuut gaven de bezoekers namelijk volle bak 
druk. Boskant kreeg nauwelijks kans om fatsoen-
lijk uit te verdedigen. In de 18e minuut kwam 
Bavos op voorsprong. Erwin Brouwers kwam 
daarbij in botsing met een eigen verdediger. Hij 
werd vervangen door Tim van Haaren. Ondanks 
het overwicht van Bavos leek Boskant op gelijke 
hoogte te komen. Na een afgeslagen corner ver-
dween de schuiver van Ron van Uden over de 
doellijn. Het doelpunt kende, door het hinderlijk 
buitenspel staan van enkele aanvallers, geen ge-
nade in de ogen van een goed fluitende scheids-

rechter. Het overwicht van de bezoekers leverde 
in de 43e minuut een 2e doelpunt op. 

Na rust was het een andere wedstrijd. Vanaf de 
46e minuut nam Boskant het initiatief. Na wat 
kleine kansjes leverde dat in de 52e minuut de 
aansluitingstreffer op. Een door Maikel Merks te-
ruggelegde bal werd door Frank van der Heijden 
strak binnengeschoten: 1-2. In de 69e minuut 
veerde Boskant al omhoog na een lobje van Ron 
van Uden. Een wereldredding van Bavos doelman 
Tom van Neerven, die de bal met z’n vingertop uit 
de kruising wist te tikken, voorkwam echter dat 
de 2-2 op het bord verscheen. Drie minuten later 
viel de gelijkmaker toch. Na een overtreding op 
Brett Veldkamp ging de bal op de stip. Rob van 
der Heijden liet zich dit buitenkansje niet ontne-
men en schoot de 2-2 binnen. Vanaf dat moment 
was de wedstrijd weer open. Toch ging Bavos 
nog met de overwinning aan de haal. Een diepe 
bal werd in de 81e minuut slim doorgekopt door 
Christian Seijkers. Doordat doelman van Haaren 
net een metertje was uitgestapt, was hij kansloos 
toen de kopbal strak onder de lat binnenviel. Na-
tuurlijk ging Boskant in de korte tijd die restte op 
zoek naar de gelijkmaker, maar resultaat leverde 
dat niet op. Zondag volgt de replay.

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

TV Nijnsel krijgt nieuwe banen

tennis

De tennisclub in Nijnsel krijgt op 8 juli een 
nieuwe kunstgrasmat. Dat is na de ledenver-
gadering besloten.

Een werkgroep is op zoek gegaan naar een 
leverancier om de banen te voorzien van een 
nieuwe kunstgrasmat. Een paar weken te-
rug heeft het overeenstemming bereikt met 
de firma Rooden Landscape Solutions. Zo-

als het er nu naar uit ziet, zullen ze direct na 
de clubkampioenschappen van dinsdag 8 juli 
aanvangen met de werkzaamheden. Als alles 
meezit, worden de werkzaamheden dezelfde 
week afgerond. Binnenkort wordt een voor-
lichtingsavond gehouden voor belangstellen-
den, waarin Rooden uitleg zal geven over deze 
renovatie.

Mari Foolen wint Ad van der Aa bokaal

vissen

De 2e wedstrijd van het koningsvissen 
is gewonnen door Mari Foolen in vak 
B met 2177gr. Hiermee wordt hij de 
winnaar van de Ad van der Aa bokaal. 

De tweede plaats was voor Ad  
Foolen in vak A met 2124gr, 3e K 
Brands 2104gr. De tweede wedstrijd 

van het prijsvissen is gewonnen door 
A. Daniels in vak B met 22.100gr, 
2e A van Boxmeer vak A  8079gr, 
3e P de Greef vak B 11821gr. Dins-
dag 3 juni start het Rooiskampioen-
schap inschrijven t/m 31mei bij de 
Borchmolen. Zaterdag 14 juni kop-
pelwedstrijd in Rijswijk.
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Rhode, Beach Soccer Rooi en NJA bouwen samen een feest
Wat hebben Beach Soccer Rooi, Nos 
Jungit Apollo en de voetbalclub 
Rhode met elkaar gemeen? Dat is 
heel simpel. In het Pinksterweekend 
van 7 t/m 9 juni zijn ze verweven 
omdat ze hun evenementen ge-
zamenlijk presenteren. Het Beach 
Soccer toernooi vindt dan traditio-
neel plaats, Rhode viert de jaarlijkse 
clubdag en NJA viert een feest-
avond.

Record aantal inschrijvingen Beach 
Soccer Rooi
Maar liefst 70 teams zullen van 7 tot 
en met 9 juni in actie komen tijdens 
de negende editie van Beach Soccer 
Rooi. Het deelnemersveld bestaat uit 
32 jeugdteams, 24 herenteams en 
14 damesteams. De jeugdteams ko-
men op zaterdag 7 juni in actie. De 
dames- en herenteams mogen op 8 
en 9 juni hun kunsten vertonen in de 
tijdelijke zandbak op het evenemen-
tenterrein.

Het concept van Beach Soccer Rooi 
staat al jaren als een huis en blijft een 
populair evenement om aan deel te 
nemen, maar ook om te bezoeken. 
Het Beach Soccer is een snelle en 
spectaculaire spelvorm wat ook voor 
de bezoekers erg leuk is om naar te 
kijken. In wedstrijden van 10 minu-
ten worden in hoog tempo de vrije 
trappen, volley’s, omhalen en andere 
technische hoogstandjes aaneenge-

regen onder de bezielende leiding 
van officiële scheidsrechters van de 
Nederlandse Beachsoccerbond. Het 
belooft weer een schitterend voet-
balrijk weekend te worden!

Beachparty
Op zondagavond 8 juni vindt er 
een spectaculaire Beachparty plaats 
van 20:00uur tot 01:00uur. Niet de 
minsten zullen het publiek vermaken 
tijdens deze Beachparty; de organi-
satie pakt dit jaar flink uit met Rave 
van Fortuin, DJ Hiddem-Up en 3FM 
DJ Tjitse Leemhuis van de “Hilver-
sum House Maffia”. 

Rave van Fortuin zette onlangs nog 
de Loco Royale op Paaspop op z’n 
kop en is met hun ludieke en energie-
ke act dé ideale binnenkomer. Daar-
na zal Rooienaar Hidde Meeuwis 
(Hiddem-Up) plaats nemen achter 
de draaitafels. Hidde is al enige jaren 
flink aan de weg aan het timmeren 
in het clubcircuit en heeft inmiddels 
ook al op o.a. Paaspop, Lakedance 
en Solar zijn kunsten vertoond. De 
avond wordt afgesloten door Radio 
3FM DJ/Producer Tjitse Leemhuis 
met zijn “Hilversum House Maffia”. 
Back to back worden de nieuwste en 
heetste housetracks, gecombineerd 
met de lekkerste meezingers van de 
laatste 20 jaar aan elkaar gemixt! 

Beach Soccer Rooi en de Beachparty 
zijn gratis toegankelijk en iedereen is 
van harte welkom. Meer informatie 
over Beach Soccer Rooi via 
www.BeachSoccerRooi.nl

Rhode sluit het seizoen gezamenlijk af
Zaterdag 7 juni sluit voetbalvereni-
ging Rhode het seizoen traditioneel 
af met alle leden, supporters en vrij-

willigers tijdens 
de “Rhode 
Clubdag”. Er 
zijn diverse leu-
ke activiteiten 
voor jong en 
oud, een grote 
“c lub-barbe-
cue” en een 
f e e s t a v o n d . 

Plaats van handeling is het evene-
mententerrein. 

In de ochtend zijn er diverse activi-
teiten geregeld voor de jeugdleden 
zodat iedereen tijdens de clubdag 
het seizoen op een leuke en waar-
dige manier af kan sluiten; voor de 
pupillen zijn er diverse spelletjes, je 
kunt ponyrijden, jezelf laten schmin-
ken, meten hoe hard je kunt schie-
ten, enz enz. De junioren mogen 
de strijd met elkaar aangaan op het 
Beach Soccer veld. Aan het eind van 
de middag zullen de veteranenteams 
van Rhode en Nijnsel het tegen el-
kaar opnemen in een vriendschap-
pelijk duel.

Bijzonder “ingrediënt” van deze 
Clubdag is de opening van de nieu-
we kleedaccommodatie. In het af-
gelopen jaar is er hard gewerkt om 
acht nieuwe kleedlokalen, een ma-
teriaalruimte, fysioruimte, ballenhok 
en ruimte voor de terreinverzorgers 
te realiseren. Om 17:00uur zal de 
“laatste steen” worden geplaatst 
en wordt de nieuwe kleedaccom-
modatie officieel geopend. Alle be-
langstellenden zijn van harte uitge-
nodigd om bij de opening aanwezig 
te zijn.

De feestavond begint vanaf 
18:00uur met een barbecue. Vanaf 

20uur barst de feestavond los. De 
muzikale invulling wordt verzorgd 
door Die Milka’s en een aantal da-
mes van Four Inspiration. Tijdens de 
feestavond vinden er diverse huldi-
gingen plaats van de sportman en 
vrouw van het jaar, kampioenen, 
topscoorder en Rhode manager. 
Meer informatie over de Clubdag via 
www.Rhode.nl 

Feestavond NJA
Het zal niet ontgaan zijn dat Fanfare 
Nos Jungit Apollo (NJA) dit jaar haar 
150-jarig jubileum viert. Er vinden 
gedurende het jaar diverse activi-
teiten plaats waardonder een feest-
avond voor de jeugd vanaf 12 jaar 
op vrijdag 6 juni. Voor deze feest-
avond werkt NJA samen met MIK 
Pop & Co en Beach Soccer Rooi.

Deze avond vindt dan ook plaats  in 
de tent op het evenemententerrein 
De Neul . Tijdens dit “mini-festival” 
wordt er een gave mix gemaakt van 
beginnende pop  en rock bandjes, 
zangers en zangeressen en blazers 
vanuit de fanfare.  

Er zijn o.a. optredens van Juvenile, 
Div Brian, Not Just Apollo, No Eleva-
tor en Mily Jansen. De tent gaat om 
19:45uur open en het programma 
start om 20:30uur. Entree is voor 
deze avond ook gratis. 
Meer informatie hierover via 
www.fanfarenja.nl.

“Lange Jan” 
geeft na 33 jaar 
stokje over

Voetbalvereniging Boskant kent vele 
illustere namen. (Lange) Jan van 
Hastenberg is er één van. Bijzonder 
aan hem is dat hij ondanks zijn res-
pectabele leeftijd zelf nog actief aan 
het voetbalspel deelneemt..!  

Tijdens en na zijn imposante keeper-
sloopbaan is hij keeperstrainer ge-
worden en dat doet hij nu al ruim 33 
jaar met groot enthousiasme. Met 
pijn in het hart neemt hij afscheid 
van zijn pupillen, maar hij heeft be-
loofd om hen ook de komende jaren 
op de voet te volgen en van advies 
te voorzien. Op zijn allerlaatste trai-
ningsavond kreeg hij een bloemetje 
aangeboden en werd hij onder an-
dere verrast door de aanwezigheid 
van een delegatie (oud)keepers met 
wie hij nauw heeft samengewerkt.

voetbal

Enkele uren daarvoor. Het team ver-
zamelt zich bij manager John Teu-
nisse thuis. Worstenbroodje hier, ba-
naantje daar, flessen water worden 
leeg geslurpt. De koppies staan strak 
en soms komt er toffe taal uit. Ze-
nuwachtig? Echt niet…en van Goirle 
winnen we wel. Coach Eugene Fi-
cheroux en zijn assistent Rob van 
de Ven weten wel beter. Het is een 
kampioenswedstrijd en dan is één 
ding zeker. Driekwart van de spe-
lers voelt spanning en de wedstrijd 
zal niet top worden. “Het stonk in 
de kleedkamer. Dat was angstzweet. 
Misschien is dat wat overdreven, 
maar het had er mee te maken. Ik 
hield daarom een minuut stilte om 
ze na te laten denken over hoe goed 
we dit seizoen gepresteerd hebben”, 
geeft Ficheroux een kijkje in zijn 
keuken. Zijn recept werkte. 
Tijdens de eerste helft hockeyde Rooi 
geconcentreerd. Onder het oog van 
de massaal meegereisde supporters 

werden foutjes gemaakt, maar de 
tegenstander – vechtend tegen de-
gradatie - was minder. Ficheroux: 
“We speelden prima. Zeven tot acht 
keer kwamen we in de cirkel van 
Goirle, maar geen enkele keer hoef-
de de keeper in actie te komen. Dat 
moest de tweede helft beter.” De 

thuisploeg kwam tegen de verhou-
ding in op voorsprong. De rust werd 
bewaard, of zoals de coach analy-
seerde: “We raakten niet in paniek. 
Dat is kenmerkend voor dit team.” 
In de opmerking dat de spelers el-
kaar niet afvallen bij tegenspoed 
kon Ficheroux zich vinden. “Dit jaar 

heeft alles in het teken gestaan van 
positief hockeyen. Het team wil voor 
elkaar werken. Er is saamhorigheid 
en weinig tot geen kritiek. Toch zijn 
ze soms wat te lief voor elkaar.”
Na de 1-1 scoorde niet topscorer 
Willem van der Heijden uit een straf-
corner, maar Piet van Eindhoven. 
Jorn van ’t Hof deed er een schepje 
bovenop en Wouter Deelen deelde 
een genadeklapje uit. Goirle ging 

kopje onder. Het watertrappelde 
nog wel een beetje tegen door twee 
keer te scoren, maar Rooi bleek de 
sterkste. Tom van den Akker was 
één van de spelers die de ban in de 
tweede helft wist te breken. Zoals zo 
vaak pingelde hij zich een weg door 
de linker-verdediging van de tegen-
stander. De kleine dribbelaar uit Son 
en Breugel is het toonbeeld van een 
succesvol seizoen. Hij kwam van 
overgangsklasser HC Eindhoven. 
Met Edo Swinkels – kwam van MEP 
uit Boxtel – zorgde de hockeyer voor 

een flinke kwaliteitsinjectie. Van den 
Akker: “Ik had het in Eindhoven niet 
meer zo naar mijn zin. Gezelligheid 
vind ik belangrijk en dat heb ik hier 
gevonden. Mijn neef Dirk Moes-
kops hockeyt hier ook. Ik kende dus 
al wat mensen. Omdat ik me aan 
moest passen ging het in het begin 
wat stroef, maar daarna ging het 
goed.”
Volgend seizoen mag hij uitkomen 

tegen zijn oude club. Dan speelt 
Rooi hoger dan het ooit gespeeld 
heeft. Ficheroux: “Volgend jaar 
wordt het overleven. Een mooie uit-
daging, vooral omdat we mentaal 
nog niet zo sterk zijn. Daar gaan 
we aan werken.” De club stond bij 
thuiskomst van de ploeg op zijn kop. 
Clubgenoten zo trots als een pauw, 
een fiere voorzitter en joelende sup-
porters. Precies de gezelligheid waar 
Van den Akker op doelde. Het blijkt 
de basis van dit succes.

Vervolg voorpagina

Eindelijk een kampioenschap om te heugen
hockey

Een groot onthaal bij het clubhuis

Tom van den Akker aan de bal

Voor de wedstrijd peppen de spelers elkaar op



Woensdag 28 mei 2014
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 

MooiRooikrantDe48 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actuali-
teiten en trends in korte uitzendin-
gen. Uitzending: elk heel uur, vlak 
voor alle andere programma’s.

Rondje Rooi
Vanaf donderdag 29 mei kunt 
u – onder voorbehoud -  kijken 
naar:  Scootmobieltraining met 
verkeerstheorie en praktijkoefe-
ningen - Leerlingen groepen 7 
en 8 op verkeersexamen - Open 
atelier kinderdagverblijf Dommel-
toren - Peloton wielerliefhebbers 
Rondom Rooi voor KWF - Nadere 
kennismaking met het nieuwe 
college - Ruud v.d. Rijt neemt 
noodgedwongen afscheid van 
profvoetbal - “Nijnsel Meets”, 
concert in Goede Herder in teken 
WK-voetbal - Expositie Rooise 
beeldhouwers in gemeentehuis 
- Pop & Co. op buitenpodium 
Mariëndael - Nieuwe dichtbundel 
Kees Hermis - Nationale Kinder-
boerderijendag.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz en 
digitaal kanaal 31.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s en films is TV Meierij we-
reldwijd te volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en 
meer …  op: www.facebook.
com/tvmeierij

10 maart - 23 juni 
Persoonlijke en 

Intuïtieve Ontwikkeling bij 
Centrum Maia

Hongerstraat 14

 4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael 

28 mei 
Remember It

De Beurs Sint-Oedenrode 

29 mei 
Hemelvaartsdag

29 mei - 1 juni 
Outdoor Springen

Manege de Pijnhorst 

29 mei 
Vlooienmarkt met bloemenverkoop

VV Boskant 

30 - 31 mei
Nachtvlinders bekijken 

Camping de Graspol

31 mei 
Nederlands 

Kampioenschap Jeugdkorfbal
Zwembadweg 62  

31 mei 
live band: 100% KATOEN

café Van Ouds 

31 mei - 1 juni 
Back to the sixties 
met The Jerseys

de Ossekop

29 mei - 1 juni 
Outdoor Springen

Manege de Pijnhorst 

1 juni - 31 augustus 
Iedere zondag open zondag

Kasteel Henkenshage 

1 juni 
Bedrijventoernooi 

VV Nijnsel
Sportpark den Eimert 

1 juni 
Vlooienmarkt 

C.V. De Plekkers
Van Kaathoven Groep (milieustraat) 

1 juni 
Straatkorfbaltoernooi Olland 

KV Odisco 

1 juni 
Optreden La Troupe Saaba

Sportpark VV Nijnsel 

2 juni 
Extra fi lm: The longest day

Zaal Maas & Dieze 
in Odendael 

3 juni 
Start Rooise wandel4daagse

De Vriendschap 

6 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

6 juni 
Dansavond KBO

Odendael 

7 t/m 9 juni
Beach Soccer Rooi

Evenemententerrein De Neul

7 juni 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

7 juni 
The Sharpees (Engeland)

de Ossekop 

8 juni 
Fietstocht 

Heemkundige Kring
Sint-Oedenrode en omgeving 

8 juni
Rockin Daddy in de Ossekop

de Ossekop 

9 juni 
Dag van het Kasteel 
Kasteel Henkenshage 

11 - 12 juni 
Nachtvlinders kijken 

Parkeerplaats Moerkuilen 

13 - 15 juni 
Ollend Dreijt Dur

Olland 

13 juni 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

13 juni 
Oranjeparty 

The Joy 

14 - 15 juni 
Tentoonstelling Joosje Wolf 

Van Homberghlaan 5 

14 - 15 juni 
Arabian Horse Weekend 

Manege de Pijnhorst 

14 juni 
Theaterstuk Doolhof - 

Theatrale legpuzzel
 over dementie 

Mariendael 

15 juni 
Vaderdagloop
Fortuna ‘67 

15 juni 
La primavera
Mariendael 

15 juni 
Orgelconcert Henk de Vries 

Martinuskerk 

16 juni 
KBO fi lm: Ladies in Lavender

Odendael 

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan




