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Folders deze week:
‘t Paperas
Primera

Roxs Elektro World
Campingsport de Wit

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

‘Rijk’ Armenhoef viert dertigjarig bestaan

Het was feest afgelopen weekend 
in de wijk Armenhoef. Groot feest, 
want de buurtvereniging vierde 
haar dertigjarig bestaan. Een mooie 
mijlpaal voor een club mensen die 
de laatste jaren aardig verjongt is. 

Het speelveldje achter de brandweer-
kazerne was het decor van de festi-
viteiten. Op zaterdagmiddag vond er 
een barbecue plaats, ’s avonds een 
feest en op zondag kwam de buurt 
bij elkaar voor een brunch. Natuurlijk 

kwamen de kinderen flink aan hun 
trekken. Er werden leuke spelletjes 
met ze gedaan en bovendien wer-
den ze aardig verwend met snoep en 
chips. “De sfeer in de buurt is heel 
goed”, vertelt bestuurslid Ingrid Bek-
kers. “ik heb eerst jaren in een andere 
wijk gewoond en dat was toch wat 
minder gemoedelijk. Hier loop ik vlot 
naar de buren als ik iets nodig heb. 
Hier helpen we elkaar.”
De leden hoefden niet te betalen, 
maar indirect hebben ze dat wel ge-
daan. De buurtvereniging is zeer in-
ventief in het ophalen van geld voor 
de club. “We houden hier al jaren 
iedere week een lotto”, zegt voorzit-
ter Henk Sierdsema. “Ieder lid van 
de vereniging krijgt een lotnummer 
waar ze voor betalen en daar spelen 
ze mee. Mensen kunnen kleine, maar 
leuke geldbedragen winnen. Boven-
dien spekt het de clubkas met een 
substantieel bedrag.” Of dat de ver-
eniging rijk maakt op het gebied van 
financiën valt niet te zeggen, maar de 
Armenhoef is zeker rijk op een ander 
gebied; het is er goed leven.

Stempeltocht naar het Vaticaan

“De vorige keer heb ik teveel ge-
mist. Daarom wilde ik deze reis 
per se meemaken.” Jos Latijn-
houwers refereert daarmee naar 
de trip die zijn brommervrienden 
van ‘de Zwartrijders’ twee jaar 
geleden maakten.  Toen reden 

ze naar Santiago de Compostela. 
Vier weken waren ze onderweg. 
Afgelopen vrijdagmorgen werden 
de brommers gestart voor de vol-
gende bedevaartstocht. Ditmaal 
met Rome als eindbestemming.

De afgelopen dagen reden de 
brommers door weer en wind. 
Via België, Luxemburg, Frankrijk 
en Zwitserland is de club in Italië 
terechtgekomen. Bij vertrek was 
al duidelijk dat het weer niet su-
per zou worden. “We zullen het 
de eerste dagen zwaar krijgen”, 
zegt Toon. “Het schijnt bij Luik al 

flink te gaan regenen. Maar ja, we 
zullen wel zien. We hebben dro-
ge kleren bij.” Met elf man sterk 
vertrokken de heren vanaf de Vil-
lenbraken. Direct zetten ze koers 
richting het zuiden. Voor hen uit 
reed een bus met aanhangwagen 
en een auto met caravan vol pro-
viand. Het belangrijkste zat echter 
in één van de binnenzakken; een 
stempelkaart. Bij enkele stopplaat-
sen in verschillende landen scoren 
de Zwartrijders een stempel. De 
laatste wordt opgehaald bij het 
Vaticaan in Rome. Dan is de bede-
vaartstocht pas echt voltooid.

Eenmaal in Rome is het de bedoe-
ling dat het gezelschap er twee 
dagen blijft om de grote stad te 
kunnen bezichtigen. Daarna volgt 
er een rit van 400 km richting huis. 
De heren rijden dus niet helemaal 
terug naar Nederland. Het laatste 
gedeelte worden de brommers op 
de aanhanger gezet en kunnen ze 
in de auto nog nagenieten van het 
nieuwe avontuur. Een avontuur 
waar Jos dus ook over mee kan 
praten, want nu was hij er bij.   

Volop keuze badmode

Son   Eindhoven
Nieuwstraat 14 - 5692 AC Nieuwe Emmasingel 94 - 5611 AM
T. 0499 475725  T. 040 2366803

www.lingerie-lenet.nl

Bijna een miljoen liter melk per jaar

»Lees meer op pag. 7
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Meldingenlijst als vinger aan de pols
Rooienaren die iets melden bij 
de gemeente, zien misschien niet 
altijd wat daarmee gebeurt. Dat 
hoeft ook niet altijd. Bij positieve 
meldingen, of bijvoorbeeld bij 
klachten met een lage urgentie 
die in jaarlijks onderhoud worden 
opgelost. Maar de gemeente kijkt 
niet alleen naar de individuele 
melding. Ze worden ook verwerkt 
in een lijst, waaruit de gemeente 
veel conclusies kan trekken en zo 
nodig maatregelen nemen.

Soms is het lastig om de oorzaken 
aan te wijzen. Zijn meer meldingen 
over gladheidsbestrijding bijvoor-
beeld gevolg van het veranderd 
strooibeleid, of door de strengere 
winter? 

De cijfers over de afgelopen jaren 
laten geen echte uitschieters zien. 
Verkeer, borden en situaties bin-
nen de bebouwde kom is met een 
toename van 36% nog een van 
de uitschieters, samen met hon-
dentoiletten (die gaan verdwijnen) 
toename 38,5% en de post “ove-
rige” met 39,7%. 
“Soms verwacht je een sterke toe-
name en valt het heel erg mee” al-
dus portefeuillehouder René Dek-
kers. “Groen binnen de bebouwde 
kom bijvoorbeeld. Er is veel com-
mentaar geweest over het veran-
derde groenbeleid met het vervan-
gen van struiken door gras. Maar 
het aantal meldingen daarover is 
met nog geen zes procent toege-
nomen.” 

Wij willen iedereen hartelijk danken voor het warme 
medeleven bij het overlijden van mijn man, ons pa en opa

Ton van Boxtel

De vele bezoekjes, bloemen en kaarten en de grote belang-
stelling ti jdens de afscheidsviering in de kerk zijn voor ons 

een grote steun.

Juni 2013
Janny, kinderen en kleinkind.

DANKBETUIGING

Plaats gratis uw reactie op 
Rooise familieberichten, 

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

vanaf intakegesprek tot en met afhandeling rechtbank
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OVERLĲDENSBERICHTEN

Wij ontvingen het droeve bericht dat op 82-jarige leeft ijd 
onze oud-medewerker Johan de Beer is overleden.

 
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

 
Gemeentebestuur en medewerkers 

 
 Burgemeester    Secretaris            
 P.M. Maas   P.J.E. van de Loo      

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

Antoon Gevers

De vele bezoekjes, kaarten en de grote belangstelling ti jdens 
de kerkdienst zijn voor ons tot grote steun bij het verwerken 

van dit verlies.

Kinderen en kleinkinderen
Annie, kinderen en kleinkinderen

ts

Buurtbemiddeling blijft bestaan 
dankzij Wovesto
Buurtbemiddeling in Sint-Oedenro-
de blijft in ieder geval dit jaar nog 
bestaan dankzij een bijdrage van 
woningcorporatie Wovesto. 

Enkele jaren geleden startten 
Wovesto en gemeente Sint-Oeden-
rode gezamenlijk Buurtbemiddeling 
op, in samenwerking met het toen-
malige Welzijn Salus. Door bezuini-
gingen besloot de gemeente om de 
subsidiekraan voor het project vanaf 
1 januari 2013 dicht te draaien. 
Dit tot ontsteltenis van Welzijn de 
Meierij. De welzijnsorganisatie liet 
het er niet bij zitten en startte een 
lobby om Buurtbemiddeling voor 
Sint-Oedenrode te behouden. “We 
hebben de gemeente nog proberen 
te overtuigen, maar dat is helaas 
niet gelukt. Ondertussen zijn we 
met Wovesto in gesprek gebleven. 
Zij hebben uiteindelijk besloten om 
er toch nog geld voor vrij te maken. 

Daar zijn we erg blij mee”, jubelt Elly 
Vissers, namens Welzijn de Meierij.

“In eerste instantie trokken we ons 
terug omdat de gemeente er mee 
stopte”, verklaart Jan de Laat van 
Wovesto. “Dat was meer in het 
kader van ‘samen uit samen thuis’. 
Daarna vonden we toch dat Welzijn 
de Meierij dit niet heeft verdiend. 
Als we Buurtbemiddeling stopzetten 
gaat er een hoop expertise verloren. 
Er zijn immers enkele vrijwilligers 
opgeleid om dit werk te doen. Daar-
naast zijn er nog enkele zaken die 
opgelost moeten worden.” 
Wovesto heeft aangegeven dat het 
Buurtbemiddeling voorlopig alleen 
nog in 2013 kan ondersteunen. De 
Laat: “Over volgend jaar kunnen 
we nog niets zeggen. We moeten 
kijken of er dan geld is om het te 
verlengen. Ook wij moeten op de 
kleintjes letten.”   
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Aanval op de processierupsen
De aanval op de eikenprocessie-
rups is vorige week ingezet. Boom-
verzorgingsbedrijf Kuppen uit Mill 
heeft daarvoor in opdracht van de 
gemeente alle eikenbomen bespo-
ten met een bacteriënpreparaat. 
De eikenprocessierups komt sinds 
het einde van de vorige eeuw iede-
re zomer weer in onze regio voor.

De eikenprocessierups trekt in 
het voorjaar van eikenboom naar 
eikenboom. Aan dat trekgedrag 
dankt de rups haar naam. Bij veel 
mensen is het dier gevreesd om-
dat het vanaf de derde vervelling 
met brandhaartjes is bedekt. Deze 
brandhaartjes veroorzaken bij veel 
mensen allergische reacties. Dat is 
ook de reden waarom de rupsen 
als een plaag worden bestreden.

De bestrijding met het bacte-
riënpreparaat is, volgens Iwan 

Hendriks van Kuppen boomver-
zorging, niet schadelijk voor de 
mens. Het preparaat wordt op de 
onderkant van de eikenbladeren 

gespoten. Nadat de jonge rupsen 
het blad eten, worden ze door de 
bacteriën ziek en sterven daardoor 
binnen enkele dagen. 

Evaluatie buitengebied: communicatie grootste leerdoel
Een verrassing is het niet, de uit-
komst van de evaluatie van het be-
stemmingsplan buitengebied. Het 
“c-woord” is al vaak genoemd. De 
waarde van de evaluatie zit dan 
ook vooral in de leerdoelen: wat 
moet de volgende keer anders om 
te voorkomen wat er nu gebeurd is.

Communicatie is zeker niet de eni-
ge oorzaak daarvan, benadrukte 
burgemeester Peter Maas. Een 
aantal daarvan lagen bij de hogere 
overheden, provincie en rijk. Hij 
noemde daarbij ook het grote aan-
tal adressen – circa 1000 – waar-
bij de bestemming heroverwogen 
moest worden, waarop maar liefst 
300 inspraakreacties waren geko-
men. Na reacties daarop bleef de 
helft daarvan over, en uiteindelijk 
gingen 35 bezwaarmakers in be-
roep.
“Er is bewust gekozen om te fo-
cussen op leerpunten, in plaats van 

fouten” aldus de notitie. Ook dat 
is geen verrassing; de fouten zijn al 
breed uitgemeten in de media en 
hebben geleid tot het vertrek van 
wethouder Henriëtte van den Berk.
De evaluatie is uitgevoerd door 
interne medewerkers die niet zelf 
betrokken zijn geweest bij het be-
stemmingsplan buitengebied. Hoe 
het voortaan moet met rollen, ver-

antwoordelijkheden en regie, de 
projectaanpak en als derde maar 
zeker niet laatste de communicatie, 
ligt nu vast. Communicatie bete-
kent onder meer: naar burgers hel-
der taalgebruik zonder vakjargon 
maar ook weer niet “Jip en Janne-
ke”, ook in mondelinge contacten, 
maak intern meteen duidelijk of er 
ruimte is voor burgerparticipatie.

Kool cashew saladeSalade vd week 095
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Een zwemdiploma na twintig jaar aquajoggen

Iedere donderdagochtend komt 
een clubje dames in zwembad de 
Neul bijeen om een les aquajog-
ging te krijgen van badmeester 
Jan Ebbenn. Maria van de Koeve-
ring is de enige die er vanaf het 
begin bij zit. De Rooise dame doet 
al twintig jaar mee. Tijdens de les 
van vorige week kreeg ze de han-
den van haar zwemvriendinnen op 
elkaar. Na jaren haalde ze name-
lijk eindelijk haar zwemdiploma.

Maria is inmiddels 70+, maar dat 
is zeker niet aan haar te zien. De 

Rooise oogt nog lekker fit. Mis-
schien is aquajogging wel haar ge-
heim. Badmeester Jan houdt ze in 
ieder geval aan de gang. “Het is 
een gezelligheidsclubje”, zegt hij. 
“Maar er wordt hier zo nu en dan 
wel hard gewerkt.” Toen Maria les-
sen aquajogging ging volgen, kon 
ze niet zo goed zwemmen. Pas een 
tijdje geleden ging Jan met haar aan 
de slag om het zwemmen onder de 
knie te krijgen. “Ik zwom altijd veel 
te haastig en dan ging het niet altijd 
goed”, zegt Maria eerlijk.

Om Maria het zwemmen te leren 
nam Jan haar altijd apart als de 
groep na de les ging uitzwemmen. 
“Ik heb haar de zekerheid gegeven 
dat er niks gebeurd, ook als ze haar 
drijfband afdoet”, vertelt Jan. Don-
derdag zwom Maria voor het oog 
van de rest een mooi rustig baantje 
in het diepe. Toen ze uit bad klom, 
klonk er een groot applaus, werd 
ze toegezongen en ontving ze wat 
presentjes. Waaronder een heus di-
ploma. “Zo, ik weet niet wat het 
is, maar die heb ik schijnbaar ver-
diend”, grinnikt Maria.

Ir. Frank Boeren krijgt KIVI NIRIA 
Prijs voor Beste Afstudeerwerk

Ir. Frank Boeren heeft de KIVI NI-
RIA Prijs voor Beste Afstudeerwerk 
van de opleiding Werktuigbouw-
kunde van de Technische Univer-
siteit Eindhoven voor het acade-
misch jaar 2011-2012 ontvangen. 

Frank ontving deze prijs voor zijn 
afstudeeronderzoek, naar geavan-
ceerde regeltechniek voor lichtge-
wicht positioneersystemen, waar-
mee hij in mei 2012 cum laude 
afstudeerde aan de masteropleiding 
Mechanical Engineering. In zijn af-
studeerwerk heeft Frank laten zien 
uitermate zelfstandig op hoog ni-
veau te kunnen werken aan een 
ingewikkelde problematiek die hij 
met veel inventiviteit en doorzet-
tingsvermogen ontleedt en vervol-
gens oplost en kritisch de resultaten 
analyseert. Vandaar dat zijn afstu-
deerwerk met een 9 is beoordeeld, 
waarbij zijn deelcijfer voor het on-

derdeel “zelfstandig werken” zelfs 
met een 10 is beoordeeld. 

Promoveren
Na zijn cum laude afstuderen in 
mei 2012 heeft Frank zijn onder-
zoek voortgezet als promovendus 
binnen de onderzoeksgroep Con-
trol Systems Technology van de 
Faculteit Werktuigbouwkunde. Op 
dit moment werkt hij samen met 
Philips Innovation Services aan het 
verder optimaliseren van lichtge-
wicht positioneersystemen. 

KIVI NIRIA Afstudeerprijs
Al sinds 1990 reikt KIVI NIRIA, 
het Koninklijk Instituut voor In-
genieurs, de afstudeerprijs uit om 
daarmee een excellente prestatie 
van een jong ingenieur op het vak-
gebied met extra nadruk over het 
voetlicht te brengen en de jonge 
ingenieur zelf te belonen.

Hijswerk voor de bouw en particulier
- beton storten - asbestsanering golfplaten
- glasbewassing - uitvoerbaar als hoogwerker 
- spanten zetten - snoeiwerkzaamheden
- (intern) transport - (machine) verhuizingen
- opperwerkzaamheden - werkgebied BeNeLux en Dtsl

Dè specialist in verreikers met machinist 

info@verreikers.com

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

A Bosseweg 1
    5682 BA Best
T 0499 820208
E info@bestlaw.nl
I  www.bestlaw.nl
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MRE Makelaars
Tel. O6 4611 9411

Van den Berg Makelaardij
Tel. O413 472 983

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

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

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

OPEN HUIS 8 JUNI
 Vrije bezichtiging van 15.OO tot 16.OO uur

TE KOOP • RIANTE ETAGEWONING
ScHERP GEPRIjSd: € 539.OOO,- V.O.N.

Naam: Ria Muusz
Leeftijd: 72

Wat voor vrijwilligerswerk doet u?
‘Ik ben alweer een hele tijd als 
een soort consulent actief met 
betrekking tot systematische 
voorlichting aan 75-plussers. Dit 
wordt ‘Activerend Huisbezoek’ 
genoemd, een service van Wel-
zijn de Meijerij. De bedoeling is 
dat die doelgroep geïnformeerd 
wordt over de mogelijkheden 
met betrekking tot voor hen van 
belang zijnde voorzieningen in 
onze gemeente. Enkele hiervan 
zijn huisvestingsvraagstukken, 
zorgaanbiedingen, klusjes in huis, 
verkrijgbare hulpmiddelen, ver-
voersmogelijkheden, financiële 
zaken en vrije tijdsbesteding. Dat 
is heel leuk om te doen en de 
doelgroep stelt het zeer op prijs.”

Waarom doet u dit werk?
“Ik ben begonnen om onder de 
mensen te zijn en iets te beteke-
nen voor een ander. Ik leer iets 
aan hen en zij iets aan mij. Tot slot 
denk ik zo nuttig bezig te zijn en 
vul ik mijn tijd goed.”

Hoe lang doet u al vrijwilligers-
werk?
“Ik ben vanaf 1977 betrokken 
geweest bij een flink aantal activi-
teiten. Ik begon bij het wijkover-
leg van de toen nog zeer jonge 
wijk Kienehoef. Later schonk ik 
koffie in voor de ouderen in het 

toen nog hetende ‘Ons huis’. In 
die tijd werd ik ook ingezet bij 
de organisatie van een cursus 
Gezond Zijn En Gezond Blijven, 
dat was onder auspiciën van het 
toenmalige Kruiswerk. Ook het 
zwemles geven aan ouderen in 
het zwembad De Neul heb ik 13 
jaar met plezier gedaan. Tot slot 
ben ik een jaar of vijf intensief be-
zig geweest als gastvrouw bij de 
Boelaershoeve in Olland, waarbij 
veel aandacht is gegeven aan een 
zekere professionaliteit, kennis 
die verworven was uit langdurige 
werkervaring.’

Wat betekent dit werk voor u?
‘Vrijwilligerswerk in Rooi is heel 
levendig, maar ook heel nodig. 
Nuttig voor de vrijwilliger zelf, 
maar in het bijzonder voor onze 
gemeenschap.’

Vrĳ williger 
  in beeld

Winkeliers massaal geïnteresseerd in Het Nieuwe Winkelen

Het Centrummanagement vond het 
moeilijk in te schatten hoeveel win-
keliers op de lezing van Rob Weiss 
af zouden komen. Vorige week 
woensdagavond om 20.00 uur was 
de opkomst erg hoog. Blijkbaar 
waren de winkeliers van het Rooise 
centrum massaal geïnteresseerd in 
Het Nieuwe Winkelen.

Weiss geeft lezingen door het hele 
land. Daarin legt hij voor plaatse-
lijke ondernemers de vingers op 

de zere plek, geeft hij tips en is hij 
vooral positief. “Stop met klagen 
en kom in actie”, zei hij aan het 
begin van zijn betoog. Daar was 
iedereen het wel over eens, maar 
hoe? 

Gedrag
Het Nieuwe Winkelen gaat onder 
andere over het kennen en we-
ten te vinden van de juiste doel-
groepen. Volgens Weiss is de tijd 
van komen-kijken-kiezen-kopen 
voorbij. Klanten nemen een smart-
phone mee en vergelijken zelfs in 
de winkel de prijzen. Concurreren 
op prijs is met de grote internet-
winkels niet mogelijk, maar het 
bedenken van leuke acties en bie-
den van service, daar komen de 
mensen voor. Het gedrag van de 
consument is enorm veranderd en 

daar dient volgens Weiss op inge-
speeld te worden.

Internet
Internet is daarbij de troef. Volgens 
Weiss is het belangrijk om goed 
vindbaar te zijn op Google, maar 
ook op sociale netwerken als Twit-
ter, Facebook, Fouresquare enz. 
Hij noemde het essentieel om op 
maar liefst twaalf online etalages 
zichtbaar te zijn. Vooral een geza-
menlijk platform noemde hij be-
langrijk, maar hij wist blijkbaar niet 
dat er al zoiets dergelijks bestaat in 
Rooi. “Als iedereen zorgt dat hij op 
internet goed zichtbaar is, dan is 
Sint-Oedenrode beter vindbaar”, 
gaf hij als tip.

De aanwezige ondernemers wer-
den weer eens bewust gemaakt en 
wellicht gemotiveerd om met idee-
en voor hun zaak aan de slag te 
gaan. Het Centrummanagement 
gaat nu in conclaaf over hoe het 
de ondernemers daarbij kan on-
dersteunen.



Woensdag 5 juni 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 5

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

WIJ BESTAAN

12,5 JAAR!

Actie 3:
6 t/m 12 juni

Normaal € 20,-

Nu € 9,95

Stempel mee 
voor een 
gratis, 

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

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

500 gram gemarineerd satévlees
+

1 bak satésaus
+

4 hamburgers
+

1 grote bak tomatensoep

KNIP DEZE BON UIT, 
MAAK ER GEBRUIK VAN 

EN ONTVANG DE LAATSTE STEMPEL 
OP UW STEMPELKAART.

LEVER DE VOLLE SPAARKAART IN 
EN ONTVANG DE GRATIS LUXE EN 

DUURZAME KOELTAS

Stichting Roois Cultureel Erfgoed bestaat tien jaar

Oude cultuur een nieuw leven geven
De stichting Roois Cultureel Erfgoed (RCE) viert dit 
jaar haar tienjarige bestaan. Vorige week dinsdag 
vond in de Knoptorenkerk de eerste lezing in het ka-
der van dat jubileum plaats. Tijdens die bijeenkomst 
nam de stichting officieel haar website in gebruik. 
Wethouder Jeanne Hendriks opende de website met 
de spreekwoordelijke druk op de knop.

Sint-Oedenrode heeft een rijke en lange historie. De 
oudste sporen van bewoning zijn al 10.000 jaar oud. 
De moderne Rooise geschiedenis begint volgens de 
legende van de Heilige Oda rond het jaar 700 na 
Christus. Vanaf het jaar 1232 heeft Sint-Oedenrode 
stadsrechten en was het lang de hoofdplaats van Peel-
land. Met zo'n geschiedenis kan het niet anders zijn, 
dan dat de gemeente een rijke cultuurhistorie heeft.

Waarom doet RCE al dit werk?
Henk Prins, de voorzitter van RCE, vertelt dat mensen 
hem regelmatig vragen waarom de stichting zich in-
zet voor het Rooise culturele erfgoed. Het antwoord 
daarop is volgens Prins heel simpel, ”omdat we ons 
verleden met ons meedragen. Maar dat wil niet zeg-
gen dat we ons tegen de vooruitgang verzetten. We 
zijn wel tegen blinde vooruitgang”. Daarmee bedoelt 
de voorzitter van RCE, dat we niet alles dat onze 
voorouders en de natuur voor ons achter hebben ge-
laten, zomaar moeten laten wijken voor de vooruit-
gang. “RCE doet dat”, volgens Henk Prins, “door his-
torisch belangrijke gebeurtenissen onder de aandacht 
te brengen. Onlangs is zo in Olland de herinnering 
aan de Kartuizers met een koorbank en straatkunst 
opnieuw onder de aandacht gebracht”.
RCE is niet alleen met de Rooise historie bezig. Ook 
partijen als heemkundige kring, 'De Oude Vrijheid' en 
de stichting het 'Roois Lanschap' houden zich bezig 
met het Rooise verleden. Toch zijn de verschillende 
groepen geen concurrenten van elkaar. “Integen-
deel”, zo zegt het RCE, “we versterken elkaar eerder 
en bovendien werken we op veel gebieden nauw met 
elkaar samen”.

Nog een uitgebreide agenda
Het RCE laat het jubileumjaar niet ongemerkt voor-
bij gaan. Naast een lezing over de 'Bodem van Elde', 
die vorige week in de Knoptorenkerk werd gehou-
den, zijn er nog meer activiteiten het komende jaar. 

Zo vertelt Bert Augustus 18 juni aanstaande over de 
restauratie van het uurwerk van de klok in de Marti-
nuskerk. Dat uurwerk wordt momenteel in Asten ge-
restaureerd. Het is de bedoeling dat tijdens de open 
monumentendag in het najaar, dat uurwerk weer te-
rug is in Sint-Oedenrode. 

Nog voor de vakantie periode komt er een fotowed-
strijd. Het thema daarvan is vanzelfsprekend de cul-
tuur en natuur. Ten slotte is er 6 november van dit jaar 
nog de presentatie van een boek en cd over ambach-
ten die vroeger in Sint-Oedenrode werden uitgeoe-
fend. Erik Kolen, bekend van Omroep Brabant radio, 
interviewde daarvoor mensen, die eens deze beroe-
pen uitoefenden. Een volgens Henk Prins belangrijk 
document, omdat inmiddels al een aantal van de ge-
interviewden niet meer onder ons zijn. Kortom het 
volgende stukje Roois erfgoed is alweer in aantocht.

Wethouder Hendriks opende de 
website met een druk op de knop

Portulaca    
Diverse kleuren, 
hoogte 15 cm, 
zon, potmaat 
12 cm. 

Per stuk 2.99
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prijsplukker

1+1
gratis

Zondag 9 juni
open van 11.00 tot 17.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11, www.intratuin.nl

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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



Woensdag 5 juni 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe6 

  

 

 

 

START SALE
MARKT 9 SINT-OEDENRODE

  

 

 

 

START SALE
MARKT 9 SINT-OEDENRODE

  

 

 

 

START SALE
MARKT 9 SINT-OEDENRODE



Woensdag 5 juni 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 7

Maandag de gehele dag gesloten

PROFESSIONELE 
VERVEN / LAKKEN

& 
BEHANGBEHANG

de gehele maand juni  

20% korting

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

verf behang
& woondecoratie

Melkveehouder Gerard Donkers 
levert bijna een miljoen liter melk 
per jaar aan Campina. Om die 
hoeveelheid melk te leveren heeft 
hij 110 melkkoeien op zijn bedrijf 
staan. Naast die 110 melkkoeien 

heeft Donkers ook nog negentig 
stuks jongvee. Afgelopen zater-
dag hield het bedrijf samen met 
Campina een open dag. 

Iedere bezoeker van de open dag 

kreeg meteen bij binnenkomst een 
glas melk aangeboden. Arne Don-
kers, 'de zoon van de boer' zoals 
op zijn badge stond, gaf daarna 
iedereen een vragenlijst. Met die 
vragenlijst in de hand kon ieder-
een zien wat er allemaal komt 
kijken voordat er een glas lekkere 
melk op tafel staat. Boer Gerard 
Donkers nam intussen de tijd om 
zijn gasten alles te vertellen over 
zijn koeien. Zo vertelde hij dat een 
koe ongeveer 9300 liter melk per 
jaar geeft. Dat zijn dertig pakken 
melk per dag. Maar dat doet een 
koe pas nadat ze een kalfje heeft 
gehad. 

Minimaal 120 dagen in de frisse 
lucht
Donkers levert zijn melk aan Cam-
pina en daar maken ze verschillen-
de zuivelproducten zoals vla, yo-
ghurt, kaas en boter. Een speciaal 
product is de Campinamelk. Die 
melk is volgens Donkers gezonder 
omdat er extra mineralen inzitten. 

Die mineralen voert Donkers bij, 
daarvoor krijgt hij speciaal voer 
van Campina dat die mineralen 
bevat. Maar met dat voeder alleen 
is Donkers er nog niet. Hij heeft 
daarvoor met Campina afgespro-
ken zijn koeien minimaal 120 da-
gen per jaar minstens zes uur per 
dag buiten in de wei lopen. 

Spelenderwijs boer of boerin worden
Op de open dag was er ook aan de 
kinderen gedacht. Voor hen had 
boer Gerard samen met Campina 
een speciale zevenkamp opgezet. 
De deelnemertjes aan de zeven-
kamp leerden zo spelenderwijs wat 
er allemaal komt kijken om melk-
veehouder te worden. 

Vervolg voorpagina

Bijna een miljoen liter melk per jaar

Dommelvolk 
treedt op 
tijdens intocht 
Vierdaagse
Tijdens de intocht van de Rooise 
Avondwandelvierdaagse zal de 
Rooise seniorenkapel Dommelvolk 
optreden in het centrum van het 
dorp. Dit is een jaarlijkse traditie. 
Tijdens de intocht is het altijd een 
drukte van jewelste. Gisterenavond 
is de Avondwandelvierdaagse be-
gonnen. Aanstaande vrijdag vanaf 
ongeveer 19.00 uur zullen de eer-
ste wandelaars het dorp binnen 
komen lopen. Altijd onder luid ap-
plaus van veel supporters. 

Bijna Vaderdag!
- Voor een complete poetsbeurt

- Reinigen bekleding

- Ozonbehandeling

- Waxoyl 

- Cadeaubonnen

www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode
0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05
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Al jaren zet Hart voor Rooi zich in 
voor een gezonder leefklimaat in 
Sint-Oedenrode. Zo hebben we in 
het verleden bijvoorbeeld gepleit 
voor luchtkwaliteit metingen m.b.t 
de uitbreiding van Eindhoven Air-
port. En als duurzaamheid en mi-
lieu op de Rooise raadsagenda staat 
voert onze partij vaak de boventoon. 
Waarom achten wij dit zo van be-
lang?

We wonen in Nederland in de meest 
vervuilde lucht van Europa. Dat is 
slecht voor onze gezondheid. Door 
vooral het verkeer, zijn de concentra-
ties fijnstof en stikstofdioxide in de 
lucht regelmatig boven de normen.

Je ziet nergens dat de lucht op som-
mige plekken vervuild en ongezond 
is. Maar het inademen van deze ver-
vuilde lucht veroorzaakt wel ernstige 
ziektes zoals longaandoeningen, 
kanker en hart- en vaatziekten.

Er zijn tal van mogelijkheden om de 
luchtkwaliteit in Nederland te verbe-
teren. In je eigen gedrag, zoals eens 
wat vaker de fiets of het openbaar 
vervoer pakken of het aanschaffen 
van  groene energie. Maar ook de 
gemeente en regering kunnen maat-
regelen nemen om de gezondheid 
te beschermen. Zo is het ondermeer 
een van onze verdiensten als partij 
dat de duurzaamheidsvisie van Sint-
Oedenrode is ontwikkeld en onder 
de aandacht blijft, met als speerpun-
ten een duurzame ruimtelijke inrich-

ting, biodiversiteit, klimaat & energie 
en duurzame bedrijfsvoering.

Maar hier willen we het niet bij la-
ten. Graag willen wij weten wat nu 
daadwerkelijk de luchtkwaliteit bin-
nen onze mooie gemeente is.

U heeft een tijdje geleden in deze 
krant kunnen lezen over het zo-
genaamde ‘Ispex-experiment’. Dit 
project heeft het doel om op één 
bepaalde dag in juni van dit jaar de 
dichtheid, de deeltjesgrootte en in 
ruwe mate de samenstelling van fijn 
stof in de atmosfeer in kaart te bren-
gen.

Dit experiment gaat ons na aan het 
hart, daarom hebben wij besloten om 
ons hier als fractie voor in te zetten 
en hebben dan ook tijdens de raads-
vergadering van april j.l. een oproep 
gedaan aan onze politieke collega’s 
om hier samen met ons aan mee te 
werken. Hier werd overwegend posi-
tief op gereageerd! Zodoende zal op 
ons initiatief een afvaardiging van de 
politiek in Sint-Oedenrode een lucht-
meting gaan houden! Zo verkrijgen 
wij hier meer kennis over en kunnen 
wellicht met nieuw beleid rekening 
houden en actie ondernemen ter be-
vordering van onze lucht.

Wij blijven, namens de Rooise bevol-
king, actief om dit belangrijke punt 
onder de aandacht te brengen en te 
houden.

Fractie Hart voor Rooi
Rik Compagne, Janine Heisterkamp, 
Jeanne Hendriks, 
Janneke van Vugt en 
Tom van Wanrooij

www.hartvoorrooi.nl  
@hartvoorrooi

Luchtkwaliteit 
van belang!Hart voor Rooi

Salloniki
RestaurantRestaurant

Aanstaande vrijdag 7 juni opent 
Grieks restaurant Salloniki.

Vanaf 17.00 uur bent u 
van harte welkom.

Het gehele weekend vanaf 
17.00 uur live muziek 

uit Griekenland.
Iedereen is van harte welkom.

Voor reservering tel: 073-6897817
Hoofdstraat 158, 5481 AJ Schijndel

Ga écht Grieks eten bij Grieks restaurant Salloniki
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de herope-
ning van het Griekse restaurant aan de Hoofdstraat 
158 in Schijndel. Een nieuwe naam, een nieuwe ei-
genaar en een nieuw interieur, dat is wat er gaat ge-
beuren. Maar natuurlijk staat het heerlijke Griekse 
eten centraal, want dat wordt vanaf aanstaande vrij-
dag de grootste reden om Grieks restaurant Salloniki 
te bezoeken.

Zo hebben Kostas Kotsalas en partner Oda van der 
Heijden hun nieuwe restaurant gedoopt. Kostas is ge-
boren in Salloniki. Hij groeide er op en leerde er logi-
scherwijs kennis maken met de verrassende, mediter-
rane en overheerlijke Griekse keuken. Hij bleek talent 
te hebben voor koken en zo kwam hij in Nederland 
terecht om er te werken als kok. Jarenlang was Kostas 
onder andere werkzaam in het Griekse restaurant aan 
het Kerkplein in Sint-Oedenrode. Hij had het naar zijn 
zin als kok, maar nu komt zijn droom – een eigen res-
taurant – in vervulling.

Werken met uitsluitend verse producten. Dat is waar 
Kostas voor staat. Hij verfoeit diepvriesproducten, 
omdat de mensen dan niet de echte Griekse smaak 
te pakken krijgen. Daar is de geboren Griek van over-
tuigd en dat zal straks te merken zijn op het bord wat 
wordt gepresenteerd. De menukaart staat boorden-
bol pure Griekse gerechten, maar wanneer iemand 

voorkeur heeft voor iets anders, dan is Kostas niet te 
beroerd om iets verrassends uit de hoge hoed te to-
veren. Als het maar op de Griekse tour is!  Zo zal hij 
straks zijn gasten gaan verrassen.

Om de sfeer in het restaurant te optimaliseren zal met 
regelmaat Griekse livemuziek te beluisteren zijn, terwijl 
het restaurant vol zit. Eens in de maand is de planning, 
maar omdat komend weekend het restaurant feestelijk 
wordt geopend, zal er muziek zijn op vrijdag, zaterdag 
en zondag. Het wordt een prachtige mix van heerlijk 
eten en een doseerbare dosis amusement. Aanstaande 
vrijdag gaan de deuren van het vernieuwde restaurant 
open vanaf 17.00 uur. 
Bent u nieuwsgierig en wilt u een hapje gaan eten? Dan 
is het verstandig om alvast te reserveren, want het be-
loofd aardig druk te worden! Voor de mensen die liever 
thuis genieten van een overheerlijke Griekse maaltijd, 
bestaat er ook de mogelijkheid om het 
eten thuis te laten bezorgen. Oda en 
Kostas heten u alvast van harte welkom 
in Grieks restaurant Salloniki. Ze zijn zelfs 
zeven dagen per week geopend!

Grieks restaurant Salloniki, 
Hoofdstraat 158, Schijndel, 
073-6897817, 06-84699440, 
www.grieksrestaurantsalloniki.nl 

advertorial

Muziekmiddag 
kinderen 
Olland
Op zaterdag 15 juni zijn alle 
Ollandse kinderen van groep 
4 t/m groep 7 van harte wel-
kom om deel te nemen aan 
een spectaculaire muziekmid-
dag georganiseerd door de 
Ollandse Dorpskapel.

Ze kunnen daar op een speel-
se manier kennismaken met 
verschillende muziekinstru-
menten en studeren samen 
met leden van de Dorpskapel 
een heus muziekstuk in. 
Dit zal om 16.30 uur worden 
opgevoerd voor de ouders en 
andere belangstellenden.
Natuurlijk maken we ook tijd 
voor het spelen van een leuk 
spel waarmee een mooie prijs 
te winnen is. 

De muziekmiddag is van 14.00 
uur tot 17.00 uur en wordt ge-
houden op Stok 7 in Olland. 
Deelname is gratis. We maken 
er een leuke middag van! Heb 
je zin om mee te doen, bel dan 
even naar  Ingrid Markus 
tel. 06-53522672 of 
Marja van de Laar 
0413-473272.

Maak je in de maand JUNI/JULI een
afspraak voor gel op de teennagels 

dan krijg je er een GRATIS paar 
teenslippers bij! 

6 tot 8 weken lang plezier van mooi 
verzorgde teennagels!!

Vera van Genugten
0683602092
www.purezenza.nl
info@purezenza.nl

verzorgde teennagels!!

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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1

T

Lars
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

De liefste vader van Sint-Oedenrode

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

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

Saar
  31 mei 2013

Saar 2013

Saar
31 mei 2013

Dochter van Mies van Zoggel en 
Sanne Lunenburg , zusje van Lin

Ons moederke 
65 jaar!!

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

AL 20 JAAR VAKWERK

.....PROFESSIONALS IN LIJSTEN
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Mooie herinneringen lijst je in

Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

wo, do en vr 09.30 - 12.00u
en 13.30 - 17.00u
za 9.30-13.00 (ma en di gesloten)

Geopend:

         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
- kllikgebit

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

In samenwerking met 

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

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

Computerstoring
Even Shakti ICT bellen

 Storingsdienst - Webdesign - Cloud - Maatwerk

Er is altijd een oplossing
Shakti ICT

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

Wij willen Bakkerij Bart 
bedanken voor het verzorgen 

van het heerlijke ontbijt 
tijdens ons schoolkamp 

en wij bedanken 
Slagerij Verheijen voor de 

bijdrage aan onze BBQ!

Groep 8 van de Odaschool

Bram 
9 juni 2004  -  9 juni 2013

Het voelt alsof het gisteren was
Helaas is dat niet waar

De dagen rijgen zich aaneen
Het is vandaag 9 jaar ...

Nooit zullen wij jou vergeten,
Voor altijd die pijn.

Maar eens lieve Bram,
Zullen wij weer samen zijn .

Opa - Oma

Tonny & Marinus Kerkhof-van de Ven
vieren hun diamanten huwelijksfeest!!

   
Wij nodigen U uit voor de receptie, 

op zondag 9 juni 2013.
Van 15.00 uur tot 17.00 uur

  Locatie: Restaurant de Rooise Boerderij
Schijndelseweg 2 
Sint-Oedenrode

Villenbraken 18
5492 ND Sint-Oedenrode

Luchtkwaliteit 
van belang!

Zusje van Skip geboren

Lent Leermakers
4-6-2013

50 cm op het latje
3375 gr in m’n blote gatje

dochter van 
Silvie van der Schoot en 

Thambo Leermakers

Leo van Schijndel 
& 

Florus van Meijl 

Gefeliciteerd 
met het uitlopen van 

de hele marathon 
in Stockholm!

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17

Het blijft bijzonder 
ons derde kleinkind 

is geboren.

Jan
2-6-2013

Oma Tonny, opa Nico
1e kleinkind van opa Jan

Donateursactie Ollandse dorpskapel
Op zaterdag 8 juni a.s. houdt de 
Ollandse Dorpskapel haar jaarlijk-
se donateursactie in Olland. Op 
deze dag zullen de leden tussen 
10.00 uur en 16.00 uur bij u aan 
de deur komen voor een kleine 
bijdrage ten behoeve van onze 
vereniging. 

De opbrengst van deze dag zal 
gebruikt worden voor het oplei-
den van nieuwe jeugdleden waar 
we na de vakantie mee starten, 
de aanschaf van nieuwe muziek, 
instrumenten en nieuwe tenues. 
De donateursactie wordt muzikaal 
begeleid door niemand minder dan 
de Ollandse Dorpskapel zelf.  

Erik pro� ciat met 
je rijbewijs
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Mooi op  leeftijd

Opening Zomeractiviteiten Senioren 50Plus 
Feestelijke Brabantse "Bonte Avond"

Kom het meemaken op vrijdag 
28 juni om 19.30 uur!  Het wordt 
voor alle senioren 50+ uit Rooi 
een op en top Brabantse avond. 
De feestelijke opening van de Zo-
merActiviteiten voor Senioren 50+ 
is in de grote zaal van Odendael. 
Reserveer dus alvast deze datum 
in uw agenda.

Het Brabants gezelschap ‘’t kumt 
vaneiges.’ 
Op deze "Bonte Avond" is het 
optreden van het zeer populaire  
gezelschap ‘’t  kumt vaneiges”  
geweldig. Deze fantastische groep 
treedt al zo’n 10 jaar in Brabant en 
daarbuiten op en heeft een grote 
bekendheid gekregen op diverse 
festivals, zoals Brabants dialecten-
festival. Ze hebben opgetreden in 

het theater aan de 
Parade in ’s-Her-
togenbosch en tot 
in Volendam toe. 
Ze zijn te zien op 
Omroep Brabant 
en hun CD “Dik vur 
mekare" is dan ook 
zeer populair. Kom 
het dus meemaken! 

Die fijne zomerva-
kantietijd komt er 
gelukkig weer aan 
en dit jaar wel heel 
vroeg, in de periode 

eind juni – begin augustus! Ieder-
een wil er dan op uit en leuke din-
gen doen, binnen als lekker buiten. 
Dat kan weer. Alle senioren uit 
Rooi en de kerkdorpen Boskant, 
Nijnsel en Olland, kunnen eraan 
deelnemen. 
Juist in de zomer waarin vaak veel 
dingen worden stilgelegd, waarin 
familie, vrienden of kennissen op 
vakantie zijn. 

Zie voor het volledige overzicht 
van de Zomeractiviteiten Senioren 
50+ de informatie in het Program-
maboekje Zomeractiviteiten; u 
kunt dit meenemen bij de Biblio-
theek, Mariendael en Odendael. 
Deelname is vaak tegen een aan-
trekkelijk prijsje… inclusief de kof-
fie en thee. 

Is de computer een weldaad?
Indien u de computer als wel-
daad hebt ervaren dan is verder 
lezen wellicht overbodig. Er zijn 
nieuwe ontwikkelingen op gang 
gekomen die vooral voor senio-
ren van grote waarde zijn.

Het is nog maar 25 jaar geleden 
dat de computer massaal zijn in-
trek nam in veel gezinnen. De 
Nederlandse overheid stimuleerde 
het computergebruik met de in-
voering van het P.C. privé project. 
Werkgevers mochten toen com-
puters aan werknemers ter hand 
stellen en de kosten aftrekken van 
hun bedrijfsinkomen. Toen had 1 
op de 100 gezinnen een compu-
ter in huis. En nu…  ?? In die be-
ginjaren was men zeer bevreesd 
dat de computer veel werk zou 
overnemen, waardoor een grote 
werkeloosheid zou ontstaan.
Nu is de computer ook voor ou-
deren bijna niet meer weg te 
denken.  Gelukkig zijn er in veel 
plaatsen Internet-cafe’s die het 
gebruik van computers bevorde-
ren en hulp bieden als men iets 
nieuws wil leren. Onlangs meldde 
een mevrouw van 84 jaar zich aan 
voor computerles, omdat ze zo 
graag met de kleinkinderen wilde 
gaan e-mailen.

Computers kunnen een probaat 
middel zijn voor een zinvolle vrije-
tijdsbesteding. Men kan op een 
eenvoudige wijze contacten on-
derhouden met familie, vrienden 
en bekenden. Via Google kun je 
van alles opzoeken, een presen-
tatie maken (PowerPoint), maar 
ook een fotoboek maken van de 
vakantie of van die fijne verjaardag 
samen met de kinderen en klein-
kinderen. En mocht je deze tech-
niek nog niet beheersen, volg dan 
een korte cursus, want het is niet 
zo moeilijk.
En in de toekomst? De ouderen-
bladen staan vol van ICT en zorg 
en Lekkerthuisblijven wonen, 
Seniorweb,S-computers voor se-
nioren. De toekomstige ouderen 
zullen er nu al rekening mee moe-
ten houden dat zij in hun eigen 
woning oud zullen gaan worden. 
Het kan niet anders, de dubbele 
vergrijzing betekent dat ouderen 
steeds ouder worden en er komt 
een nieuwe golf ouderen aan. 
Daarnaast kiezen steeds minder 
jongeren voor een verzorgend 
beroep en daardoor is de compu-
ter onmisbaar geworden om nog 
zelfstandig te kunnen blijven wo-
nen. Of je het leuk vindt of niet….

Sam Sterk. 

KBO’ers genieten van Engeland

Maandagmorgen 27 mei was het 
dan zover. Iedereen mooi op tijd 
en met een volle bus op weg naar 
Duinkerken om de oversteek met 
de boot naar Dover te maken waar 
allereerst al “The White Cliffs of 
Dover“ werden bewonderd. Voor 
het natje en het droogje onder-
weg was goed gezorgd en volgens 
plan kwamen we vroeg in de mid-
dag in Canterbury aan. Ons eerste 
culturele hoogtepunt, waarna er 
nog vele zouden volgen.

Canterbury, bekend om zijn Can-
terbury Tales, de verhalen van 
Charles Dickens werd bezocht 
o.l.v. twee Nederlandse gidsen die 
een mooie rondleiding door het 
stadje gaven en ons uiteindelijk 
weer afleverden bij de Kathedraal 
van Canterbury.  In de kathedraal 
hebben we de Choral Evensong 
bijgewoond en beluisterd wat ge-
weldig klonk en een mooi einde 
was van onze eerste dag in Enge-
land.

Dinsdagmorgen na het ontbijt 
vanuit ons Hotel in Gillingham ver-
trokken we naar  Turnbridge Wells.
Een  mooi stadje, historisch kuur-
oord en bekend om zijn minerale 
bronnen, waar een aantal mensen 
van de groep ook daadwerkelijk 

van het water geproefd hebben. 
Na de middag hebben we de schit-
terende tuinen van Sissinghurst 
bezocht, die  bijgehouden worden 
door 42000 vrijwilligers. 
Woensdagmorgen hebben we 
Leeds Castle aangedaan. Een 
prachtig kasteel dat we o.l.v. een 
gids doorkruist hebben en waar 
we te horen kregen over Hendrik 
de V111 en Catharina van Aragon 
en de vele Engelse koninginnen die 
daar gewoond hebben en overal 
hun voetsporen daar nagelaten 
hebben. Dit kasteel is ook weer 
omringd door prachtige tuinen 
met meren en watervallen die we 
voornamelijk met paraplu doorge-
lopen hebben want het weer was 
niet altijd even zonnig in Engeland 
maar dat was ingecalculeerd. 
Na de middag zijn we het stadje 
Rochester in geweest. Dit stadje 
is vooral bekend door dat het een 
inspiratiebron is geweest voor de 
verhalen  van Charles Dickens. 
Wie kent niet ‘A Christmas Carol’ 
en  Oliver Twist. Hij heeft daar ook 
gewoond en gewerkt en de vele 
karakteristieke winkeltjes en hui-
zen zijn door menig medereiziger 
uitgebreid op de gevoelige plaat 
gezet. Op de terugweg hebben we 
de Oasthouses, met hun schoor-
stenen en witte neuzen, bekend 

door het drogen van hop dat daar 
plaatsvindt en die een markante 
plek innemen in het Kentse Land-
schap, nog  bewonderd.
Donderdag werd een hele dag 
uitgetrokken voor een bezoek 
aan Londen. Met een geweldige 
chauffeur, die ontzettend goed op 
de hoogte was van alles wat er te 
zien is in deze wereldstad, werd 
dat een superdag. We hebben 
een hele bustour door Londen ge-
maakt en alle bekende gebouwen 
werden met de nodige verhalen 
op een humoristische manier om-
lijst en verteld. Daarna hebben we 
nog een korte wandeling langs de  
Londen Eye, Big Ben, Westminster 
Abbey, de Parlementsgebouwen, 
Downingstreet 10 en White Hall 
gemaakt waar we ook de inspec-
tie van de wacht nog bijgewoond 
hebben.

Na de middag werd Covent Gar-
den bezocht met zijn overdekte 
markthallen waar van alles te koop 
is en waar altijd wel ergens straat-
artiesten een optreden verzorgen. 
Daarna, last but not least, zijn we 
naar de St. Pauls Cathedral ge-
weest. De bekendste kathedraal 
van Londen. Een aantal mensen 
die nog over een goede conditie 
beschikten hebben daar de Whis-
pering Wall met honderden trap-
treden beklommen, wederom let-
terlijk en figuurlijk een hoogtepunt 
van onze vijfdaagse reis naar En-
geland.

De organisatoren Ton v.d. Hurk en 
Jan Vogels alsmede onze chauffeur 
Sjaak kregen veel waardering voor 
het organiseren van deze groeps-
reis. De terugreis op vrijdag is ver-
der volgens plan verlopen en 
als KBO kunnen we alleen maar 
zeggen . “Mannen, Chapeau.” 
Voor een volgende meerdaagse 
reis die er zeker weer gaat komen 
volgend jaar kunnen we alleen 
maar zeggen ‘sluit U aan’. Het wa-
ren vijf super dagen.

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor 

verzorgende, Begeleidende 
en ondersteunende 

werkzaamheden.

06-33100341
4mevers@gmail.com

Woongroepen huiselijker gemaakt

Maar liefst drie woongroepen in 
Odendael worden de komende 
weken opgeknapt. Het perso-
neel van de betreffende afdeling 
werkt daar op zaterdag aan mee. 
Dat hoeven ze echter niet alleen 
te doen. Familie en partners van 
de bewoners helpen een handje. 
Afgelopen zaterdag was de Boter-
bloem aan de beurt. Madelief en 
Klaproos volgen binnenkort.

Gewapend met een kwast, be-
hangplak en schoonmaakmiddelen 
transformeerden zo’n tien mensen 
de Boterbloem tot een ‘nieuw’ on-
derkomen. De bedoeling was om 
de woonkamer meer huiselijk te 
maken voor de bewoners. Die doel-
stelling is zeker geslaagd. De woon-
groep kan voortaan genieten van 
een nieuw behang, er is geschilderd 
en ook nog eens grondig schoon-

gemaakt. “Dit spreekt de bewoners 
wat meer aan. Zo voelen ze zich nog 
beter thuis”, beweert teammanager 
Anja. “Bovendien is het erg leuk om 
te doen. Tegenwoordig moet je het 
steeds meer van je familie hebben. 
Het is dus fijn dat ze mee helpen, 
want hier hadden we alleen geen 
tijd voor gehad.”

Medewerkers van Odendael knapten zaterdag woongroep de Boterbloem op. Samen met familie van de bewoners.  

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

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl
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JUNIMAAND = AKTIEMAAND

GRATIS 
VAKANTIE CHECK

 Uw mobiliteit, onze zorg!

 Industrieweg 25• Hapert • Tel. (0497) 38 29 13     

www.markgraaffbv.nl

 Opel Markgraaff

Voor ALLE 
automerken

Controlepunten VAKANTIE CHECK

01. Oliepeil
02. Accu: conditie, vloeistofpeil, bevestiging

03. Koelsysteem: niveau en vorstbeveiliging

04. Verlichting
05. Multiriem conditie

06. Werking en conditie wisserbladen en ruitensproeiers (voor/achter)

07. Niveau ruitensproeiervloeistof

08. Banden, beschadiging en slijtagepatroon

09. Bandenspanning

10. Vloeistofniveau van rem en koppeling

11. Conditie koelsysteem inclusief radiateur

12. Conditie van ashoezen

13. Remblokdikte (visueel)

14. Conditie en lekkage van de uitlaat

15. Lekkage olie- en koelvloeistof

16. Controle aircosysteem op werking en staat 

17. Voorruitbeschadigingen

18. Aanwezigheid lampenset/gevarendriehoek

 Veilig 
op reis!

Laat uw auto 

GRATIS 
controleren!

✔

Wanneer u vooraf even een 

telefonische afspraak maakt, 

kost het u slechts 

een uurtje van uw tijd.

Sint Oedenrode
Uw auto in vertrouwde handen...

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Sint-Oedenrode
tel. 0413-474059 www.garagemarkgraaff.nl

Opening Zomeractiviteiten Senioren 50Plus 
Feestelijke Brabantse "Bonte Avond"

Chauffeurs opgelet!!

Transport Academie geeft noodzakelijke Code 95 opleidingen

Transport Academie, onlangs ver-
huisd naar een nieuw onderkomen 
op industrieterrein Ekkersrijt in Son 
en Breugel, geeft gecertificeerde op-
leidingen voor alle chauffeurs. Het 
bedrijf staat bekend om de Code 95 
opleidingen. Wat is dat? Een Code 

95 opleiding? De meeste chauffeurs zullen er wel van 
hebben gehoord, maar hoe steekt de vork nu precies 
in de steel? 

Binnen afzienbare tijd zal het papieren chauffeursdi-
ploma verdwijnen. Vóór 10 september 2016 moeten 
alle beroepschauffeurs in Europa in het bezit zijn van 
een Code 95 vermelding op het rijbewijs. Hebben ze 
dat niet? Dan verliest de chauffeur zijn of haar vak-
bekwaamheid en mag het beroep niet meer uitgeoe-
fend worden. 10 September 2016 klinkt ver weg, maar 
Transport Academie uit Son en Breugel denkt alvast 
vooruit. Het afgelopen jaar hebben honderden chauf-
feurs de cursus al gevolgd via de Sonse onderneming. 
Zij zijn alvast klaar voor de toekomst en zijn de massale 
drukte van over twee jaar voor.

Code 95 
De ‘Richtlijn Code 95 Vakbekwaamheid’ is een Euro-
pese richtlijn, die moet zorgen voor duidelijkheid en 
uniformiteit binnen de eisen die aan Europese chauf-
feurs worden gesteld. Dit moet gaan zorgen voor min-
der CO2-uitstoot en minder verkeersdoden. Daarnaast 
zal het imago van de chauffeurs een boost krijgen. 
Chauffeurs met een groot rijbewijs zullen een bijscho-
ling moeten volgen. In tegenstelling tot het chauffeurs-
diploma zijn de Code 95 uren– die CCV gecertificeerd 
zijn - maar vijf jaar geldig. Vanaf 2016 moeten alle 
chauffeurs iedere vijf jaar 35 uur aan cursussen volgen. 
Chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 zijn gevrij-
waard van deze nieuwe richtlijn. 

Praktijk in eigen huis
De Richtlijn bestaat uit twee onderdelen; de basiskwali-
ficatie (hoe word je beroepschauffeur) en de verplichte 
nascholing (hoe blijf je beroepschauffeur). De nascho-
ling bestaat uit 35 lesuren waarvan 7 uur praktijkles. 
“Niemand heeft zin om die 7 uur praktijkles in de 
vrachtwagen te volgen. Dat kost veel tijd en het is een 
eind rijden. Daar hebben wij iets op gevonden”, vertelt 
de eigenaar van Transport Academie. “Wij bieden de 
mogelijkheid aan om 4,5 uur van de 7 thuis op de com-
puter te voldoen. Dat noemen V13 rijoptimalisatie met 
E-learning, Kijk maar eens op www.transportacademie-
elearning.nl De overige 2,5 uur mogen chauffeurs on-
der begeleiding in hun eigen vrachtwagen volmaken.”

Praktijkruimte van 1500m2
Transport Academie heeft alle opleidingen die het geeft 
zelf ontwikkeld. “Er waren al veel opleidingen, maar 
nog geen opleidingen die specifiek voor het exceptio-

neel transport en berging waren bestemd”, vertelt de 
eigenaar verder. “Dat bieden wij nu ook aan. Dat is 
heel belangrijk, want helaas vallen er nog veel slacht-
offers onder chauffeurs en hulpverleners, die bij een 
incident op de weg willen assisteren. In onze nieuwe 
1500m2 praktijkruimte kunnen we de Code 95 op-
leidingen aanbieden.” Hoe om te gaan met agressie? 
Hoe werk je met een autotransport meerlader of met 
een autolaadkraan en meeneemheftruck? Chauffeurs 
krijgen daar uitleg over en worden onderworpen aan 
opdrachten, zoals het toepassen van EHBO, het zeke-
ren van ladingen en omgaan met agressie en geweld. 
Kortom, de chauffeurs leren het complete plaatje on-
der één dak. “Voor bedrijven die meerdere chauffeurs 
in dienst hebben, is het interessant om een cursusdag 
in te plannen voor alle chauffeurs tegelijk. Dan maken 
we daar meteen een gezellige dag van. Zo wordt er 
gewerkt aan de teambuilding en heeft iedereen na de 
cursus zijn of haar Code 95 uren binnen”, zegt de voor-
malig chauffeur tot slot.

Transport Academie. 
Ekkersrijt 3104, Son en Breugel, 
0499-490077, www.transportacademie.nl

advertorial

Is de computer een weldaad?

Straatspeeldag/buiten-
speeldag in Eerschot
Op woensdag 12 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 kinderen. Ze 
kunnen van half 2 tot half 5 op straat spelen. Dus 
uit die Tv, computer, telefoon en Nintendo en kom 
meedoen. Alle kinderen zijn welkom je hoeft geen lid 
te zijn van onze wijkvereniging. Kom lekker een mid-
dagje buiten!!

Wij kunnen nog wat extra hulp gebruiken om bij een 
spel te staan. Dus papa’s en mama’s meld je bij Ton-
nie van Zoggel tel 475726 of Jose van der Heijden tel 
477363 aan om te helpen. Voor de jeugd is dit ook 
een leuke opdracht om je maatschappelijke stage in 
te vullen

8 Dagen vakantie in Oostenrijk Tirol
Van 03 aug. t/m  10 aug. &  van 31 aug. t/m 7 sept. 2013

PER LUXE TOURINGCAR  VOOR MAAR

€469.00
Muziek-/dansavond en nog veel meer!!

in de prijs zit ontbijt/diner en alle entree’s  

VOOR MEER INFORMATIE, BEL NAAR DE HEER WIL MAAS 
TE SINT OEDENRODE TEL

NOG ENKELE PLAATSEN VRI VOL = VOL

Uw mobiliteit, onze zorg!
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Mî iemes nie kunne lande
Met iemand niet kunnen landen
Met iemand niet overweg kunnen.
Uit Brabantse Spreekwoorden  
van Hein Mandos BRABANTSE SPREUKEN

 Aanval op processierups schrikt
de beestjes hopelijk af

Schat..
misschien moesten
we dit jaar maar 

eens gewoon weer 
met de tent naar

Frankrijk

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Lin Schakenraad

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Roel Konings
Clausstraat 6 

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

  Uit een stuk
 

al kijkt ze teder
 en bedeesd;
 zij is van steen

 weg ogend
 naar rechts
 en over haar
 borsten heen

 ze voelt koud aan
 als mijn hand
 de wangen streelt 

 en al vormen de lippen
 een zwoele mond;
 de pose is haar tot last
 
 ze staart onveranderlijk
 in de diepte
 naar een dragende grond

 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Waarom heeft Noach destijds die 2 muggen 
niet doodgemept? 

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

Bieren woordzoeker

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

Zoek de volgende woorden:
fagnes, kerkom, honsebrouck, orval, silly, straffehendrik, dubuisson, 

chimay, cantillon, boelens, bockor, bocq, brunehaut, achelsekluis, 
achouffe, bocholter, snab, alfa, pelgrim, koningshoeve, grunn, 
halvemaan, kuipertje, hertogjan, keeltsie, scheldebrouwerij, 

sintchristoffel, usheit, sintservattumus, 
 

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

Oplossing vorige week:  
DRIE-O AUTOMATISERING

P.H.A. REIJNDERS
LOUISESTRAAT 28
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 
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Artiesten van Nijnselse bodem blazen kermis nieuw leven

De laatste jaren zag iedereen dat 
Nijnsel kermis bij de Beckart min-
der leefde dan voorheen. Terwijl 
de zaal vroeger op kermiszaterdag 
bomvol zat – er werd lustig op los 
gedanst – bleef de grote drukte 
de laatste edities uit. Daar gaat 

verandering in komen, want en-
kele goede artiesten van Nijnselse 
bodem gaan Nijnsel kermis nieuw 
leven in blazen. Aanstaande zater-
dag wordt het berengezellig in de 
Beckart. Dat is alvast zeker!

Gratis entree, goede afwisselende 
muziek, een lekker koud biertje 
en een flinke scheut Nijnselse ge-
zelligheid. Dat krijgt iedereen die 
aanstaande zaterdag tijdens Nijn-
sel kermis ‘uitgaat’ in de Beckart. 
“We richten ons vooral op de 
leeftijd veertig plus”, zegt Steffi 
de Wit, één van de vrijwilligsters 
die het evenement mee heeft op-
gezet. “Die generatie weet dat er 
vroeger flink gedanst werd in de 
Beckart. De meesten waren er zelf 
bij! Dat willen we weer terug laten 
komen en we denken dat we met 
deze artiesten voor veel vermaak 
kunnen zorgen.”

Steffi doelt op Bert van der Wielen, 
Erik Lathouwers, het Duo Ryder en  
‘the Taildraggers’. Bert en Erik zijn 
bekend in Nijnsel, maar dat geldt 
ook voor Ryan van Langen, zan-
geres van Duo Ryder en Tiny Lat-
houwers, gitarist van ‘the Taildreg-
gers’. Ze hebben een vaste schare 
fans die ook wel mee zal komen 
om te genieten van de muziek. 

Het aanbod van muziek tijdens 
deze avond is erg divers. Bert van 
de Wiel, die het spits af mag bij-
ten, speelt vooral country en bal-
lads. Erik Lathouwers zal met zijn 
mooie stemgeluid de beste Neder-
landstalige en Engelse nummers 
ten gehore brengen die de mensen 
vast en zeker aan het swingen krij-
gen. Erik is vooral bekend door zijn 
optredens tijdens de Prinsenzittin-
gen en Bonte Avonden, maar deze 
zanger heeft veel meer ervaring. 
Al jaren treedt hij in de hele regio 
op. Dat is natuurlijk niet voor niets. 
Waar Erik komt, wordt het feest.

Dat geldt zeer zeker ook voor Duo 
Ryder. Toen Ryan van Langen en 
Willy van den Boogaardt iets meer 
dan tien jaar geleden besloten om 
uit een band te stappen die jaren-
lang optrad in alle regionale disco-
theken, gingen ze samen verder als 
Duo Ryder. Het koppel heeft een 
enorm breed repertoire en blijft 
vooral bij de tijd. Ze kunnen zelfs 
de ‘gangnam style’ spelen en ook 

‘Birds’ van Anouk wordt op een ele-
gante manier gebracht. Bovendien 
weet Duo Ryder vaak precies waar 
het publiek zin in heeft. Dat maakt 
de optredens extra bijzonder. 

Voor de dansers van Nijnsel en 
omstreken. The Taildreggers ko-
men dus ook naar De Beckart om 
de boel aan het swingen te krij-
gen. En voor de mensen die geen 
zin hebben om te dansen? Geen 
probleem, het is sowieso gezellige 
en goede muziek om naar te luis-
teren terwijl je flink aan het buur-
ten bent. The Taildreggers spelen 
Rocakabilly en Rock & Roll van de 
bovenste plank. Ze zijn al bekend 
in heel de regio en ver daarbuiten. 
De organisatie vond het dan ook 
prachtig dat de formatie op wil tre-
den tijdens Nijnsel kermis.

Het programma liegt er dus niet 
om. Kom dus aanstaande zaterdag 
naar de Beckart om eindelijk weer 
eens een knalgezellige kermis te 
vieren die nog lang zal heugen. 

v.l.n.r.: Erik Lathouwers, Ryan van Langen, Bert van de Wielen, 
Miriam Timmermans, Steffi  de Wit en Tiny Lathouwers.

Laatste kaartavond van 
het seizoen
Vrijdag 7 juni liggen de kaarten voor het jokeren en 
rikken weer op tafel. Alle leden van wijkvereniging Eer-
schot vanaf 16 jaar zijn welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot. Dit  is de laatste kaart avond 
van het seizoen. Vanavond worden daarom de punten 
geteld en gaan er Twee extra prijzen uit. Ook zijn er 
twee prijzen voor diegenen, die dit jaar wat minder ge-
lukkig waren met kaarten.

Vlooienmarkt Sint-Oedenrode
Zondag 9 Juni a.s. houdt C.V. De Plekkers haar jaar-
lijkse vlooienmarkt op het terrein van Fa. van Kaatho-
ven aan de Eversestraat in Sint Oedenrode.

De vlooienmarkt gaat open om 10.00 uur en duurt tot 
14.00 uur. De entree voor de vlooienmarkt bedraagt 
2,00 euro pp, kinderen onder begeleiding van de ou-
ders zijn gratis. Op deze vlooienmarkt zijn een onge-
kend aantal verschillende spullen uitgestald waarin 
U rustig kunt snuffelen. Verder wordt er ook aan de 
inwendige mens gedacht, er zijn verschillende versna-
peringen verkrijgbaar. Een bezoek aan deze jaarlijkse 
vlooienmarkt is dan ook zeker de moeite waard. Graag 
verwelkomen wij U op zondag 9 Juni aan de Ever-
sestraat te Sint Oedenrode.

Roois ruilhoekje op 
Facebook
Van ruilen komt huilen wordt wel eens ooit gezegd, 
maar dat is natuurlijk niet waar. Tenminste dat is de 
mening van Tom Aarts. Hij startte onlangs met een 
online ruilhoekje voor Rooienaren op Facebook.

Wanneer je ruilhoekje Sint-Oedenrode intoetst op 
Facebook kom op de ruilpagina terecht. Wil je breinaal-
den ruilen tegen een stuk stof of ben je op zoek naar 
een leuke bureaulamp en heb je daar een waterkoker 
voor als ruilobject? Dan kun je het eens proberen om 
dat via deze site te regelen. Er zijn al diverse personen 
die van ruilhoekje Sint-Oedenrode gebruik maken. 

Joost van den Akker 
terug in café Oud Rooij
Zo’n drie jaar geleden verkocht Joost van den Akker 
café Oud Rooij aan de Markt in Sint-Oedenrode om in 
Berlicum een horecazaak te beginnen. Zijn jaren in Rooi 
waren hem blijkbaar goed bevallen, want nu is hij weer 
teruggekeerd op het oude nest.

Van den Akker heeft zin om de uitdaging weer aan te 
gaan. Hij gaat samenwerken met Martijn de Jong. Die 
runde de kroeg samen met zijn moeder en zijn zus. “De 
afgelopen weken is bekend geworden dat ik weer met 
Oud Rooij betrokken ben. Zaterdagavond was het mede 
daarom lekker druk in het café. Het is erg leuk om mijn 
gasten van toen weer te zien”, vertelt Van den Akker. De 
komende tijd gaat het café zorgen voor leuke optredens 
en gezellige avonden. Aanstaande vrijdag is er weer mu-
ziek en Joost en Martijn heten iedereen van harte welkom.
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
Iets voor de (roof-)visser en familie: 
Prachtig geheel compleet chalet aan 
de Maas te Andel, op camping, met 
130 m2 grond. Met event. haventje 
voor Uw (vis)boot. 
Inl. Tel.06-51030798
--------------------------------------
Vakfotografie hoeft niet duur te zijn, 
kijk op www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Te huur in Nijnsel
Recreatieweide met afrastering en 2 
paardenstallen.
Info: 06-12540567
--------------------------------------

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

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

VADERDAGTIP!!
STANLEY 

GEREEDSCHAPSKOFFER
VAN € 39.95 NU VOOR € 19.95

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

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!

Kom langs voor gratis advies

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

Te huur in Veghel
Appartement aan de Gassthuisstraat 
(nabij busplein)
Met eigen afgesloten parkeerplaats
Op eerste verdieping, lift aanwezig
€ 650,—per maand excl. energie kosten.
Inlichtingen Luc van den Tillaart 
O6-11451742
--------------------------------------

nieuwe partij laptops en computers 
vanaf €175 incl. garantie

Tel: 06-41437284

--------------------------------------
Early Bird actie: dagelijks tot 10.00 uur 
officiële pasfoto’s met € 1,50 korting. 
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Verras iemand met een cadeaubon al-
tijd origineel en leuk, kijk op 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
Te koop houten klompen en klomp-
sloffen in allerlei kleuren.
Kantoor DeMooiRooiKrant, Heuvel17.
--------------------------------------
Te huur; Vorstvrije opslagruimte in 
Sint-Oedenrode. Grootte: 700 m2
evt. ruimtes vanaf 160 m2
06-51349610
--------------------------------------
Dierbare herinneringen – wij zetten uw 
oude films over op DVD.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
GOEDKOPE NIEUWE 
WANDELSCHOENEN
Uit faillissement partijen,
verschillende maten en merken zoals:
Lowa - Meindl - New Balance - Hi Tec 
- Regatta - Abbey - Jack Wolfskin - 
Gri sport 
Tel. 06-13 49 28 66 in Nijnsel
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te huur: eengezinswoning
3 slpk.+zolder geh. gestoffeerd
per 1-7-2013
€ 750,- per maand excl. gwl
06-40220243
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
opruiming - opruiming en nog eens 
opruiming www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Voor papa: muismat, Tablethoes, 
smartphonehoesje, shirt, cap, mok en 
meer met een eigen foto.
(foto) De Vakman – Kerkplein 1 – 5492 
AN Sint-Oedenrode – T: 0413-473147
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Te koop prachtig chalet op camping 
(365 dagen p.j. recreëren) aan de Af-
gedamde Maas te Andel, geheel kom-
pleet inger. voor 4 pers.
Inl. Tel. 06-51030798
--------------------------------------

Gezocht

Gezocht: huurwoning. Voor langere 
periode. Met schuur, garage of loods 
van minimaal 50m2. 06-46236045
--------------------------------------

   
Wie kent de mensen op deze foto? 

Graag uw reactie naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-
479322 of loop eens binnen in ons kantoor aan Heuvel 17. De koffie 
staat voor u klaar!

Oplossing week 22:

De meester in het mid-
den van de leerlingen 
is mijn vader meester 
Hendriks, hoofd van 
de school in Boskant.

Peter Hendriks, Leeu-
werik 16

De foto van 22 mei be-
staat uit de volgende 
personen:
Eimbertus van der Mee--Petronella van der Mee--Hendrika van der 
Mee. Johannes van der Mee--Helena van der Mee--Maria van der 
Mee-- Nicolasina van der Mee--Hendrikus van der Mee--Antonia van 
der Mee. de rest is mij onbekend, 

T. Kemps v.Heertum

ik herken de historische beelden van week 22. Het is de 6de (1977) 
klas van Sint Franciscusschool in de Boskant.  Ik ken er eigenlijk bijna 
iedereen op, want het waren toen mijn klasgenoten.
Onze meester was meester Hendriks, hoofd van de school. Bovenaan 
van links naar rechts staand: Ernst van Schayk, Matty Brugmans  Christ 
Boelens, Antoon Habraken, Fried van de Laar, Geerdie Brugmans, Ge-
rard van de Putten, Karin van Tilborg, Jolanda Hazenberg, Karin de Vis-
ser, Rian Brugmans, Corien Dortmans, Sjan van de Linden, Lionne van 
den Berk, Jolanda Hulsen. Zittend van links naar rechts: Annet Oppers, 
Martien Hulsen, Maarten Hermans, Ilse de Klein, Annemieke Evers, 
Maria Sonnemans, Meester Hendriks, Rian van de Oever, Rian van 
Hooff, Gerrie Habraken, Jolanda den Otter, Ingrid van Aarle. Volgens 
mij ben ik niemand vergeten.

Lionne van den Berk.

Historische beelden

Marktplein

Aangeboden

Opknapbeurt voor uw huis.
Grote schoonmaak, opruiming en/of 
schilder werkzaamheden door profes-
sionele schilder.
Tevens ontruimen en/of schoonmaken 
van leeg op te leveren woning/kamer. 
€ 15,00 per uur. 
Hiervoor kunt u bellen naar Chris: 
tel.nr. 06 184 59 864
--------------------------------------
Druk? Last van stress? 
Of lekker relaxen? Probeer een ont-
spanningsmassage. 
Kijk op www.ellenvorstenbosch.nl of 
bel 06-20165259
--------------------------------------
24 t/m 28 juni midweek yoga.
Voor meer informatie: 
www.liesbethhanff.nl
Tel: 0413-473233
--------------------------------------

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
RISERO Rioolservice Sint-Oedenrode 
Kantoor: 0413-206181
Mob: 06-10025295
www.risero.nl
Voor al uw ontstoppingen en renova-
ties van uw riolering en putten. 
Reinigen dakgoten, Renovatie en aan-
leg riolering.
--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken , bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889 r.brand12@chello.nl 
--------------------------------------
Gehuwde vrouw 50+ zoekt huishou-
delijk werk voor enkele uren per week,
n.m. 06-20802660
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Interieur

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

Verloren / gevonden

Verloren op zaterdag 25 mei, 3 entree 
kaarten van de Efteling.
Tussen de AH, Neulstraat, Klaverpad 
en de Ollandseweg.
Wil de eerlijke vinder contact opne-
men met 06-20021525

--------------------------------------
Gevonden in de Kasteellaan, fiets-
sleutel met sleutelhanger van Brabant 
zorg. Af te halen bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel 17
--------------------------------------

Gevonden achter Oden-
dael. Wit konijn. Wie is 
het beestje kwijt? 
Bel naar: 06-54752799

--------------------------------------
gevonden bij de AH, oorclip.
Af te halen bij DeMooiRooiKrant
--------------------------------------
Gevonden bij de AH, fietssleutel.
Af te halen bij DeMooiRooiKrant.
--------------------------------------
Gevonden bij de AH, huissleutels aan 
sleutelhanger.
Af te halen bij DeMooiRooiKrant.
--------------------------------------

Diversen

9 juni vlooienmarkt Sporthal de Tempel
Henegouwelaan 2 Eindhoven. 
9-16 uur. 80 kramen bomvol! € 1 p.p. 
06-20299824

--------------------------------------
Ben je alleenstaand ( 50/60 jaar), ga 
gezellig met ons mee fietsen.
Iedere 2e zondag v/d maand.
Vertrek 13.00 uur Kiosk te 
Sint-Oedenrode. Trudie/Nelly 
--------------------------------------
De Plekkers houden 9 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen. Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving?” 
www.campusfioretti.nl”
--------------------------------------
CC De Lepkes zoekt muzikanten en 
leerling muzikanten.
Voor info: 06-15591990
--------------------------------------
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Technisch Beveiligingsbedrijf
Brand Installatiebedrijf

-Inbraak Beveiliging
-Camera bewaking
-Brandmeldinstallaties
-Toegangscontrole systemen

Sint-Oedenrode           Tel. 0413-477337

Best
designdesigndesign

COMFORT
BEST

Bedrijfskleding en
Veiligheidsschoenen

Sint Oedenrodeseweg 35   
5681 PH Best  0499 371 249

www.comfortbest.nl

ADV_comfortBest_53x166_o1.indd   1 03-06-13   16:05

Beveiligen is noodzakelijk
Beveiligen is noodzakelijk om veiliger te leven. Uw computer, uw 
huis of uw eigen lijf. Op deze pagina vindt u enkele adressen die u 
op deze gebieden kunnen helpen. 

Beveiligen van uw huis
De vakantieperiode zit er aan te komen. Een ideaal moment om 

te kijken of al uw hang- en sluitwerk wel in orde is. 
Daarnaast is het verstandig om een alarmsys-

teem aan te laten leggen. Ieder jaar worden 
duizenden mensen in Nederland verrast door 

inbrekers. Vaak hebben ze dan de beveiliging 
niet op orde. Heeft u advies nodig? Wacht dan 

niet langer, want voor u het weet staat het gespuis 
bij u binnen. 

Computer beveiligingen
De computer is één van de meest gebruikte apparaten in de Neder-
landse huishoudens en is voor veel mensen onmisbaar geworden. De 
computer kan op verschillende manieren worden gebruikt; van het 
typen van brieven en boodschappenlijstjes tot de administratie en het 
online regelen van bankzaken. Vaak staat er veel belangrijke infor-
matie op een computer opgeslagen, wellicht meer dan u zich beseft. 
Wanneer u met uw computer het internet opgaat, moet deze daarom 
goed beveiligd zijn. Zo voorkomt u dat virussen bestanden op uw 
computer beschadigen of verwijderen, dat u last heeft van spyware 
of dat u het slachtoffer wordt van identiteitsfraude.

Werkkleding
Om veilig en beschermt te kunnen werken is goede werkkleding erg 
belangrijk. Een goede jas, een sterke broek, maar vooral ook goede 
schoenen. Want stel je eens voor wat er gebeurt als er een zware 
doos op je teen valt? Dat wil niemand!

Tel : 0413-47 72 84   Fax : 0413-47 05 79  mail@vanengeland.info   www.vanengeland.info

VOOR INBRAAKPREVENTIEF
HANG- EN SLUITWERK
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Fietstocht Heemkundige Kring
Heemkundige Kring De Oude 
Vrijheid houdt op zondagmiddag 
9 juni weer haar jaarlijkse fiets-
tocht in de mooie omgeving van 
Sint-Oedenrode. 

De uitzetting  is bij Harrie van 
Kuik in goede handen en dat ga-

randeert een mooie tocht. Want 
Harrie kent de omgeving op zijn 
duimpje en weet van vele gebou-
wen en plekjes  de geschiedenis en 
achtergronden. Tijdens de tocht 
wordt op de kennis van de deel-
nemers een beroep gedaan.  Het 
nuttige kan zo met het aangename 

worden verenigd.
Vertrek vanaf het Heemhuis bij de 
Knoptoren in Sint-Oedenrode tus-
sen 13.00 en 14.00 uur. Voor leden 
van de Heemkundige Kring is deel-
name gratis; anderen betalen €2,00.

Jo(e) Lathouwers op familiebezoek in Rooi

Rooienaar succesvol in Amerika

Het is dit jaar 55 jaar geleden dat Jo 
Lathouwers en zijn vrouw Gonnie in 
Rotterdam op de boot stapten. Zij 
verlieten Nederland in 1958 om in 
de Verenigde Staten van Amerika 
een nieuw bestaan op te bouwen. 
De afgelopen weken waren Joe, zo-
als hij inmiddels heet, en Gonnie op 
familiebezoek in Nederland. 

Joe ging in Amerika aan de slag als 
zelfstandig elektricien, maar zijn be-
drijf groeide al snel uit. Een van zijn 
opdrachtgevers was ruimtevaartor-
ganisatie NASA. Hij werkte voor de 
NASA ten tijde van de vlucht naar de 
maan van Neil Armstrong. “Mijn be-
drijf had toen dertien uur de tijd om 
allerhande schakelingen te maken. 

Wij deden dat in acht uur en daarom 
was de NASA erg tevreden over ons 
werk.

Hagelslag, stroopwafels en drop
Joe wilde zijn hele leven al naar 
Amerika, zijn vrouw Gonnie moest 
erg wennen aan het idee. Zij had 
de eerste jaren enorm veel last van 
heimwee. “Het enige dat me in 
Amerika aanstond was het weer. In 
Californië is het eigenlijk altijd zo-
mer. Ik heb toen eens tegen mijn 
moeder gezegd, alleen voor het 
weer blijf ik hier, voor al het andere 
zou ik zo terugkomen”. Inmiddels 
is dat allemaal veranderd en zou ze 
niet meer in Nederland willen wo-
nen. Het enige dat ze mist zijn ha-

gelslag, stroopwafels en drop.

Toen koeien en nu huizen
Dat er in 55 jaar veel is veranderd 
weten we allemaal. Maar vooral 
voor mensen die maar af en toe 
hier zijn, vallen die veranderingen 
het meest op. Joe en Gonnie vinden 
dat vooral het verkeer hier veel is 
veranderd. De snelweg A2 van Am-
sterdam naar Den Bosch, die plaat-
selijk vijf rijstroken per richting kent 
maakt veel indruk. Op de plaatsen 
waar Joe vroeger in de weilanden 
speelde, staan nu woningen. Maar 
de Knoptoren, kasteel Henkenshage 
en het huis aan de Kerkdijk Noord 
waar zijn moeder woonde zijn nog 
steeds hetzelfde.

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

Schoenmaker

VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

www.deplaatselijkemakelaar.nl   -   info@deplaatselijkemakelaar.nl   -   0413-745155

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Vanuit het oude Raadhuis

Vanaf heden 
zal ik periodiek 
een column 

voor DeMooiRooiKrant gaan schrij-
ven. In mijn columns zal ik voorna-
melijk interessante praktijkervarin-
gen vanuit de makelaardij belichten. 
Dit keer zal mijn column over het 
onderwerp “woningruil” gaan:

Woningruil, hoe zit dat nu precies?
De laatste tijd is er veel publiciteit ge-
weest over woningruil. Wanneer is 
woningruil interessant? Wat zijn de 
juridische aandachtspunten? Waar 
moeten we verder op letten?

Tegenwoordig willen mensen vaak 
pas een huis kopen als hun eigen huis 
verkocht is, dit om dubbele lasten te 
voorkomen. Een verstandige gedach-
te, maar ook een van de oorzaken 
van het op slot zitten van de woning-
markt. Woningruil kan dan een goede 
manier zijn om toch tot een geslaag-
de verkoop te komen. Het probleem 
van dubbele lasten heeft men zo niet, 
omdat de deelnemers elkaars huis 
kopen. Denk bijvoorbeeld aan men-
sen waar de kinderen het huis uit zijn 
gegaan die een groot huis hebben en 
die graag kleiner en in het centrum 
willen wonen, en een jong stel met 
opgroeiende kinderen met een ap-
partement in het centrum dat graag 
een grotere woning met een tuin wil 
hebben. In deze situatie zou woning-
ruil een oplossing kunnen bieden. De 
huizen hoeven niet hetzelfde geprijsd 

te zijn, want de verkoop van de hui-
zen komt uiteindelijk tot stand door 
twee aparte transacties.

Voordeel
Het voordeel van woningruil is dat er 
geen onzekerheid bestaat over het ei-
gen huis dat nog onverkocht is en dat 
er zo ook geen dubbele lasten ont-
staan. De bank verstrekt zo wellicht 
ook makkelijker een hypothecaire 
lening, omdat er minder risico’s zijn. 
Het is echter wel belangrijk dat bij 
woningruil de koopovereenkomsten 
juridisch goed op elkaar aansluiten. 
Ook eventuele, ontbindende voor-
waarden moeten onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn. 

De Plaatselijke Makelaar en alle an-
dere NVM makelaars kunnen uw 
woonwensen en het pand dat u wilt 
verkopen in kaart brengen en deze 
matchen met andere mensen die een 
woning willen ruilen. Vanaf april 2013 
hebben alle NVM makelaars toegang 
tot een nieuwe database van Funda 
waar alle mensen die een huis willen 
ruilen gematcht kunnen worden. 

Op zondag 23 juni 2013 zal de jaar-
lijkse Rooise Jaarmarkt weer plaats-
vinden. Wij zullen zelf ook met een 
kraam bij ons kantoor op de Markt 
2 aanwezig zijn. U heeft dan ook de 
gelegenheid om u geheel vrijblijvend 
voor woningruil in te schrijven.  Wie 
weet kunnen wij uw woonwens met 
die van iemand anders koppelen!

Door: Michel Notebaart 
- De Plaatselijke Makelaar Sint-Oedenrode

advertorial

Alles voor je hAAr, 
voor iedereen

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

www.dehoofdzaak.com

Openingstijden:
Maandag 13.00 - 17.00 uur

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

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   
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Dan weet je het!
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Unieke DeWalt vakavond voor 
iedere geïnteresseerde
Bouw- en klusbedrijven, deze avond mag u niet missen!

Op vrijdag 21 juni aanstaande organiseert Harold 
Vereijken Gereedschappen & Verhuur in samenwerking 
met met DeWalt een vakmiddag- avond speciiek gericht op bouw- en klusbedrijven. Tij-
dens deze middag- avond worden de nieuwste DeWalt producten gedemonstreerd, 
waaronder de innovatieve Accu Tacker en diversen 4.0 Ah Accugereedschappen. Alle 
deelnemers kunnen deze middag- avond rekenen op scherpe prijzen en daarnaast 
ontvangt u extra korting op al uw DeWalt bestellingen.

U bent vanaf 17.00 uur welkom in onze winkel aan de Wilhelminastraat te Mariahout 
en eindigt omstreeks 21.00 uur. Uiteraard wordt u ontvangen met een kop koffie.

ZZoals u van ons gewend bent zijn wij één van de eerste dealers die nieuwe gereed-
schappen ook daadwerkelijk in het assortiment heeft. Zorg ervoor dat u op de 
hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en schrijf u in voor onze vakavond!

Om zorg te kunnen dragen voor een goede organisatie weten we graag vooraf wie er 
aanwezig zijn. U kunt u inschrijven door te mailen naar info@haroldvereijken.nl, tele-
fonisch via 0499 422126 of via onderstaande antwoordstrook.

Harold Vereijken Gereedschappen & Verhuur 
Wilhelminastraat 20c
5738 AE Mariahout

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

varkenssaté

gemarineerde kipfi let
of gemarineerde speklap

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Centrumconciërge in het nieuw

Rooi is……schoon

Het schoon en netjes houden van 
het centrum van Sint-Oedenrode 
is één van de speerpunten van het 
Centrummanagement. Om die 
reden stelde de gemeente enkele 
maanden geleden een speciale 
centrumconciërge aan. Ferry Wes-
tenbrink is zijn naam. Vorige week 
werd hij in het nieuw gestoken.

De medewerker van de gemeente 
heeft nieuwe kleding gekregen. 
Binnenkort is ook een speciale 
bakfiets voor hem gereed waar hij 
mee door het centrum fietst om 
zijn werk te doen. Veel mensen 
kennen Ferry al. Hij is zeer actief 
en erg gedreven om Rooi schoon 
te houden. Nu de centrumconci-

erge een nieuwe onderscheidende 
outfit heeft gekregen is hij nog 
herkenbaarder. 

Het beheer van de openbare ruim-
te is in handen van de gemeente. 
Ferry is het verlengstuk van de 
gemeentewerf en dan met name 
van Marc de Bie. Met hem staat 
hij in nauw contact. Als er een 
paal scheef staat, een stoeptegel 
losligt of er een prullenbak stuk 
is dan geeft Ferry dat door aan 
Marc. Verder houdt hij zich bezig 
met schoonmaakwerkzaamheden. 
Het centrum is sinds de aanstelling 
van de centrumconciërge brand-
schoon. Een goed visitekaartje 
voor Sint-Oedenrode.  

Centrumconciërge Ferry Westenbrink

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

tel. 0413-820359

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

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

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

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

Zaterdag  8 juni 

als de keuken sluit om 21.00 uur:

Karaoke met DJ Antwan
Live on stage in de Ossekop

“Ouderwets Gastvrij”

Het weer is een van de meest besproken 
onderwerpen in ons land. Een goede reden 
om eens terug te kijken op het weer van de 
afgelopen maand. Viel er meer of juist min-
der regen dan normaal? Was het te warm 
of veel te koud. Hadden we reden om te 

klagen of kregen we gewoon dat wat we verdienden?

Mei 2013 zal de boeken in gaan als een koude en sombere maand. Toch 
was het niet allemaal kommer en kwel wat het weer van de afgelopen 
maand betreft. Vooral de eerste dagen van mei waren vrij zonnig en 
ook niet te koud. De omslag kwam in de tweede week. Door een bijna 
aanhoudende noordenwind kregen we veel bewolking en bleven ook de 
temperaturen ver onder de maat. Vooral de tweede helft van de maand 
viel er regelmatig regen, soms meer dan ons lief was. Gelukkig liet het 
weer afgelopen vrijdag, de laatste dag van mei, toch nog een goede in-
druk achter. Zodat we toch nog kunnen zeggen dat het begin en het 
einde van mei perfect waren.

De gemiddelde temperatuur bedraagt in mei ongeveer 13°C, maar dit jaar 
moesten we genoegen nemen met slechts 11,8°C. Vrijdag 24 mei daalde 
temperatuur ‘s nachts zelfs tot 0,7°C en op veel plaatsen vroor het aan de 
grond. Een dag eerder, op donderdag de 23e, werd het overdag zelfs niet 
warmer dan 9,2°C en dat is ronduit koud voor de tijd van het jaar.

Wat de regen betreft hoeven we gelukkig niet te klagen. Volgens het 
langjarige gemiddelde hebben we recht op 60 tot 65 mm neerslag. Er viel 
de afgelopen maand 64 mm regen en dat past dan ook netjes binnen de 
gemiddelde waarden. De meeste neerslag viel op donderdag 16 en vrij-
dag 17 mei. Die twee dagen viel er in totaal 23 liter water per vierkante 
meter. Er waren in totaal twintig dagen, dat er in elk geval overdag geen 
regen viel.

De zon liet het de afgelopen maand behoorlijk afweten. Aantal uren zon-
neschijn was zelfs lager dan in april. Toen liet de zon zich uiteindelijk 175 
uur zien. In de afgelopen maand moesten we het met 170 uur zon doen. 
Normaal schijnt de zon in vijfde maand van het  jaar 200 uur. Op 16 en 
29 mei moesten we het zelfs helemaal zonder zon doen. Het uitbundigst 
scheen de zon maandag 27 mei, toen konden we maar liefst 13 uur en 33 
minuten van haar genieten.

Kort samengevat stelde mei 2013 wat het weer betreft teleur. Er viel dan 
weliswaar niet meer regen dan normaal. Maar het aantal uren zon en de 
temperatuur waren beide een stuk lager dan dat we mochten verwach-
ten. Misschien dat juni alles wel weer recht zet.

Weer over het weer

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

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

MooiRooikrantDe
Als je niets
wilt missen



Woensdag 5 juni 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe18 
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

Recept

Bij meidenplaza bakken we vaak veel lek-
kere dingen. We hebben één lekker  recept  
eruit gehaald. 
Rumballetjes (vind je veel in Oost-Europa.)
Wat heb je nodig?
200 gram theebiskwietjes
100 gram kristalsuiker, 
100 gram kokos (uit een zakje) en nog wat 
extra waar de balletjes doorheen gehaald 
worden, 
100 gram cacaopoeder, 
250 g boter 
4 el rumextract, die voor in de taart. Er zit 
geen alcohol in!
Stamp de koekjes fijn. Doe de fijngemalen 
koekjes in een diepe kom doe hierbij de 
roomboter, cacao, kokos, suiker en de ne-
prum. Kneed dit  met je hand goed door 
elkaar. Maak er balletjes van. Rol de kokos-
balletjes door de overgebleven kokos zodat 
het rondom het kokosballetje zit.Leg de ko-
kosballetjes op een platte schaal en doe er 
aluminiumfolie overheen. Zet de schaal in 
de koelkast. De balletjes kunnen gegeten 
worden als ze stevig zijn (hard en koud).

Gala

Het is weer zover. Al jaren trekt de auto-
parade van het gala voorbij aan jongeren-
centrum HONK1224. Ouders zwaaien kin-
deren toe die hun examens hebben gehad 
en nu stoom af kunnen blazen. Jongeren 
trekken massaal richting het jongerencen-
trum om samen de auto’s te bespreken en 
herinneringen op te halen aan hun gala, 
de ietwat jongere generatie bespreekt de 
wens voor hun auto het komende jaar. Pak 
of geen pak, lange of korte jurk.
Het zien van de galaparade is voor veel jon-
geren een reden om er nog een jaartje heel 
hard voor te gaan. Schoolmoeheid en exa-
menvrees maakt plaats voor zin in feesten. 
Nog één keertje met zijn allen supersjiek 
afscheid nemen van het scholierenbestaan. 
Tijdens de galaparades zijn alle toeschou-
wers van harte welkom in jongerencentrum 
HONK1224. Om een drankje te drinken, 
een praatje te maken of het jongerencen-
trum eens real life te aanschouwen. Ieder-
een is van harte welkom in ons jongeren-
centrum aan de laan van Henkenshage in 
Sint-Oedenrode.
Alle jongeren die in spanning wachten op 

examenresultaten wensen wij heel veel 
succes!

Even voorstellen: 
Nieuwe jaarstagiaire TIM DONKERS 

Mijn naam is Tim Donkers en ben 19 jaar 
oud. Sinds kort loop ik stage bij het jon-
gerenwerk van Welzijn de Meierij onder 
begeleiding van jongerenwerker Monique 
Stegenga. Momenteel zit ik in het eerste 
jaar van Sociaal Cultureel Werk te Eindho-
ven. Ook in het 2de jaar van mijn opleiding  
zal ik werkzaam zijn bij Welzijn de Meierij, 
zowel in het jongerencentrum als op straat. 
Ik heb het erg  naar mijn zin en leer erg 
veel. Ik voel dat het klikt met de verschil-
lende jongeren die naar jongerencentrum 
HONK1224 komen. Ik  hoop nog veel te 
leren van Monique en natuurlijk ook van 
de jongeren.

De jonge vrijwilliger aan het 
woord: 
Robin van Bokhoven

Hallo, mijn naam is Robin v Bokhoven en 
momenteel al 3 jaar vrijwilliger bij het mei-
denwerk. Wat de meidenmiddag zo leuk 
maakt is dat iedereen zijn eigen inbreng 
geeft aan de middag en dat de meiden er  
voor elkaar zijn. We hebben veel verschil-
lende activiteiten en deze zijn meestal  ook 
erg leerzaam. Door middel van de activi-
teiten die we aanbieden leer je elkaar en 
jezelf hartstikke goed kennen. Wat de mei-
denclub  zo bijzonder maakt is dat ieder-
een  elkaar met respect behandelt, ze open 
staan voor elkaar en ook nog eens hard 
meewerkt om er een hartstikke gezellige 
middag van te maken.  

Groetjes!!

Honk1224 schrijft….

En bij een feest horen lekkere hapjes en 
drankjes. Zoals jullie weten is het vanaf 1 
januari 2014 pas bij 18 jaar toegestaan om 
alcohol te gebruiken. Waarom een leeftijds-
grens?

Jongeren verdragen alcohol slechter
De grens voor aanvaardbaar alcoholgebruik 
bij jongeren ligt lager dan bij volwassenen. De 
hersenen ontwikkelen zich tot gemiddeld het 
24e jaar. Alcohol verstoort die ontwikkeling 
en dat kan van invloed zijn op je karakter en 
gedrag.. Bovendien verdraag je alcohol slech-
ter omdat jullie nog in de groei zijn, minder 
wegen en kleiner zijn. De effecten van alcohol 
voel je hierdoor sneller en heviger.
Hoeveel is nog gezond? En op welke leeftijd?
Wij adviseren om nog geen alcohol te drinken. 
Drinken onder de 18 jaar brengt te veel risico’s 
met zich mee. Boven de 18 jaar geldt:
• Hoe minder, hoe beter! 
•  Drink niet elke dag. Beperk je alcoholgebruik 

tot het weekend. Dus hooguit één of twee 
avonden per week.

•  Naar school of werk? Drink de avond ervoor 
niet.

•  Nog op de scooter of anders aan het verkeer 
deelnemen? Drink géén alcohol.

•  Drink als je dorst hebt geen alcohol. Van al-
cohol (ook in bier!) krijg je juist meer dorst.
Dus alcoholvrij;

•  Geen alcohol drinken spaart geld uit. Dit kun 
je mooi gebruiken om iets leuks van te ko-
pen. 

•  Alcohol binnen 24 uur na je fitnessactivitei-
ten verstoort de spieropbouw.

•  Probeer een drankje te vinden dat voor jou 
alcohol kan vervangen, bijvoorbeeld een 
vruchtensapje of alcoholvrij bier. Google 
eens op recepten voor alcoholvrije cocktails.

Wij hopen dat er veel vlaggen buiten hangen 
binnenkort en jullie gezond genieten van het 
feesten en een mooie zomer!

Tineke Stolk en Esther Flos
T   0800-2540000                                                            
E   info@cjggeeftantwoord.nl
I   www.cjggeeftantwoord.nl

Binnenkort hangen de 
vlaggen weer buiten; 
geslaagd! Feest!

Gala Fioretti College nog steeds in Sint-Oedenrode
De eindexamens zitten er voor de leerlingen 
van het Fioretti College weer op. Dat bete-
kende dat het weer tijd was voor het gala. 
Dat het Fioretti College dan weliswaar geen 
Rooise vestiging meer heeft, wil niet zeggen 
dat de school Sint-Oedenrode is vergeten. 
Integendeel, afgelopen woensdag verzamel-
den de leerlingen zich met de meest bijzon-
dere voertuigen weer op de stoep van kas-
teel Henkenshage voor hun jaarlijks gala. De 
jongens en meiden zagen er stuk voor stuk 
geweldig uit en ze beleefden een memora-
bele entree op de rode loper van het kas-
teel. Onder het oog van veel mensen die een 
kijkje kwamen nemen.

Kijk voor honderden foto's op 
www.mooirooi.nl

Gala Fioretti College nog steeds in Sint-Oedenrode
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Week van de lokale omroep

TV Meierij brengt nu eens zichzelf in beeld
TV Meierij zie je overal en nergens. 
Er gaat in Rooi geen evenement 
voorbij of er is wel een camera-
man en/of een reporter aanwezig. 
TV Meierij is er altijd bij. Dat is de 
kracht van de lokale omroep. Als 
start van de week van de lokale 
omroep, zetten afgelopen zaterdag 
allerlei lokale omroepen tegelijker-
tijd de deur open voor het publiek. 
Even werden de rollen omgedraaid 
en waren het de omroepen zelf die 
in de belangstelling stonden.  

Vol enthousiasme liet TV Meierij 
het ‘hol van de leeuw’ zien. “Eerst 
moet het goed zijn en dan pas gaan 
we live”, vertelde Wim Ooijen in de 
studio. “Echt live gebeurt dan ook 
niet meer. We doen het alleen nog 
maar ‘sub-live’. Vandaag hebben 
we het groene doek laten zakken 
voor het monteren. Blauw en groen 
kun je ‘weg-keyen’ en dan kun je 
er een andere achtergrond achter 
plakken.” In de regiekamer zat Ri-
nus van Eck: “Meestal gebruiken 
we er 4 camera’s”, zei hij. “Via de 
microfoon kunnen we precies aan-
geven welke camera er op dat mo-
ment draait. Dan weet de camera-
man dat hij stil moet staan, anders 
krijgen we bewegend beeld.”

Ondertussen liep Frans Hulzink 
tussen de gasten rond en vroeg 
hen voor de camera om een reac-
tie. Diverse bezoekers kregen ze 
een visagie-behandeling. José van 
Boxmeer: “Dat is nodig voor de 
opnames. Door de belichting van 
de camera’s, worden de gezichten 
overbelicht.” Speciaal voor de gele-
genheid kreeg José hulp van enkele 
visagistes in opleiding. Arie Smet-
serswas één van de bezoekers die 
de uitdaging aanging en meewerk-
te aan een opname. Hij versloeg 
een kort bericht waarin hij meldde 
dat hij liever in GranCanaria zou zit-
ten. Eén van de regisseurs monteer-
de een plaatje van een zonovergo-
ten strand over het groene doek op 
de achtergrond. Voor de kijker was 
het net alsof Arie al in GranCanaria 
was… “Het is wel grappig om dat 
terug te zien”, aldus Arie. 

Jeanne Wouters is fotograaf en 
werkt mee aan Nieuws in Beeld. 
Jeanne: “Daar zijn we sinds begin 
mei mee begonnen. Het zijn alle-
maal korte filmpjes die te zien zijn 
op de kabelkrant en op www.tv-
meierij.nl. Na een gebeurtenis zet-
ten we die filmpjes er z.s.m. op.” 
Bert Ernest zet elke dag het weer 
op de kabelkrant. Zijn informatie 

haalt hij uit verschillende bronnen. 
Antoon Buiting helpt bij de beeld-
redactie. Nel van Hout verzorgt de 
tekstredactie en de voice over. Ze 
wordt ook wel de ‘voice of Sint-
Oedenrode’ genoemd. “Het is een 
vak apart. Je moet goed articuleren, 
het mag niet te snel en de juiste in-

tonatie is erg belangrijk”, aldus Nel. 
Maar ze doet het graag.“Het soci-
ale contact is de kern. Daar draait 
het voor veel van ons om. Het is 
leuk om hier te zijn.” 

TV Meierij draait op veel vrijwilli-
gers. Veel van hen waren tijdens de 

open dag aanwezig. Teveel om in 
dit artikel in beeld te brengen. Maar 
allemaal zijn ze hard nodig, want 
er is veel werk te doen. Natuurlijk 
brengt TV Meierij de open dag in 
beeld: via TV en internet.

Afl evering Oog Op Rooi juni

Voor de aflevering van juni zijn 
voor ‘t actuele praatprogramma 
Oog Op Rooi (OOR) opnieuw een 
aantal gasten aan de tafel van Mi-
chiel Bakker uitgenodigd, in wille-
keurige volgorde;
Jesje de Schepper, zangeres, over 
de voorbereidingen voor haar 
nieuwe CD. Lin Schakenraad, se-
cretaris Stichting Sportgala Sint-
Oedenrode, over de functie en 
impact van het sportgala en haar 
eigen sportcarrière. Rien Voets, 
voorzitter Rooise Fietsvierdaagse, 
over het succes van de fiets4daag-
se en fietsrecreatie in het alge-
meen. Welke de vierde gast zal 
zijn staat nog niet vast.
Willy Damen vertelt meer over de 
Slophoosweg, mensen op straat 
krijgen weer een vraag voorgelegd 
en, met een knipoog naar de toe-
komst, is er weer een korte clip. 

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 8 juni 0.00 uur en 
elke 4 uur gedurende 2 weken 
herhaald. 
Uitzendtijden 0:00 – 04:00 – 08:00 
– 12:00 – 16:00 en 20:00 uur.

Rondje Rooi 
Onderstaande onderwerpen wor-
den uitgezonden tot en met 12 
juni:
-  Beachsoccertoernooi op evene-

mententerrein Dommelpark 
-  Floris Evers geeft hockeyclinic bij 

MHC 
-  Koor Cantecleer terug van jubile-

umreis in Engeland
-  Internationale kanowedstrijden 

op Dommel door Hooidonkse 
Kanoclub

-  Politiehondenver. “Steeds Pa-
raat” viert 50-Jarig bestaan met 
nationale wedstrijden 

-  Kinderen basisschool gaan op 
voor verkeersdiploma 

-  Nazaten familie Coppens fietsen 
voormalige Koeveringse Molen 

-  Open atelierdag met “Kunst-
route Rooi 

-  Wim Daniëls in De Beurs ten 
bate van KWF 

-  Henkenshage in teken “Dag van 
het kasteel” 

-  Dichter Julius Dreyfuss zu 
Schlamm leest uit eigen werk

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
02:00 – 6:00 – 10:00 – 14:00 – 
18:00 en 22:00 uur. 

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

Internet
De website van TV Meierij is 
geheel vernieuwd!
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s, en films is TV Meierij
wereldwijd te volgen via 
www.tvmeierij.nl 

Donderdag 6 juni 
start de verkoop van 

AARDBEIEN, 
AARDAPPELS 

EN DIV. GROENTEN 
uit eigen tuin

Fam. vd Oever
Zwembadweg 66
 Sint-Oedenrode
Tel: 0413-477124

Inschrijven solexrace Olland begonnen
Na het startschot op 7 juli om 
12.00 uur sprinten de deelnemers 
naar hun klaarstaande solex om 
te gaan racen. Dit is niet het 
enige spectaculaire moment 
van het betreffende week-
end. De Ollandse solexrace 
staat namelijk bol van de 
hilarische en spannende 
momenten. Daar moet 
je gewoon bij zijn. Als 
supporter, of als deel-
nemer. De inschrijving 
is inmiddels begonnen.

Via de site 
www.solexrace.info is dat 
mogelijk. Er zijn al en-
kele teams die zich inge-
schreven hebben, dus er zal 
sprake zijn van een goede en 
leuke competitie. Op zaterdag-
avond 6 juli begint de voorpret 
al. De organisatie staat dan klaar 
om de solexen van de deelnemers 
te keuren. Daarna begint de hilari-
teitenrit. Rond 19.00 uur zal deze 
rit starten. Aan de hilariteitenrit 
doen vooral de mensen mee die 
voor de grap op de kleine snor-
fiets stappen. En dat gaat niet met 
gewone kleding. Misschien kunt 
u nog wel de foto’s van vorig jaar 
herinneren?

Een dag later wordt om 09.30 uur 
het rennerskwartier geopend. De 
deelnemers kunnen een plaatsje 
gaan zoeken in de speciaal opge-
stelde pitsstraat. Rond 11 uur is 
het tijd voor de verkenningsronde. 
Het is namelijk wel slim om te we-
ten welke bochten je te wachten 
staan. Als om 12.00 uur het start-
schot klinkt, is er acht uur lang het 
geluid te horen van zoemende so-

lexmotoren. De hele middag is het 
dan al berengezellig rond café d’n 
Toel. Vanaf 18 uur wordt dat ver-
sterkt door de band Tilt. Dus schrijf 
maar vast in de agenda: Solexrace 
6 en 7 juli, Olland.  

Na het startschot op 7 juli om 
12.00 uur sprinten de deelnemers 
naar hun klaarstaande solex om 
te gaan racen. Dit is niet het 
enige spectaculaire moment 
van het betreffende week-
end. De Ollandse solexrace 
staat namelijk bol van de 
hilarische en spannende 
momenten. Daar moet 
je gewoon bij zijn. Als 
supporter, of als deel-
nemer. De inschrijving 
is inmiddels begonnen.

www.solexrace.info is dat 
mogelijk. Er zijn al en-
kele teams die zich inge-
schreven hebben, dus er zal 
sprake zijn van een goede en 
leuke competitie. Op zaterdag-

Verkoop van (H)eerlijk Biologisch Varkensvlees

- barbecuepakketen
- worstenbroodjes
- diverse soorten vlees

20% OPENINGSKORTING IN DE MAAND JUNI

Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend Openingstijden: wo. ochtend vr. ochtend 
8.45-11.45uur
(ook mogelijk buiten deze tijden, graag vooraf 
even bellen).

Fam. Van Moorsel, 
Erpsesteeg 6, 
Zijtaart

Tel. 0413- 34 40 78      
       06-123 58 7 58

DRUMMERS M/V
Sla je slag!

DRUMLES in Schijndel. Voor 
beginners (vanaf ± 7 jr.) en 

gevorderden.
Gedipl. docent met veel
ervaring in div. stijlen.

Bel Marcel Schakenraad
06-44376570

www.drumschoolmax.nl

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Mededelingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Vergadering voorbereidingscommissie op 
dinsdag 11 juni 2013
In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van dinsdag 
11 juni 2013 (aanvang 20.00 uur) komen 
de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling visiedocument decentra-

lisatie Jeugdzorg
2.  Vaststelling visiedocument decentra-

lisatie AWBZ-taken
3.  Wijziging gemeenschappelijke rege-

ling GGD
4.  Vaststelling jaarrekening 2012 en be-

groting 2014 GGD
5.  Vaststelling Verordening percentage-

regeling beeldende kunst in de ruimte
6.  Vaststelling jaarrekening 2012 en be-

groting 2014 Regionaal bureau leer-
plicht en voortijdig schoolverlaten

7.  Evaluatie bestemmingsplan Buiten-
gebied

 
B. Ter bespreking:
--

C. Ter kennisneming:
--
De Voorbereidingscommissie vergadert in 
de raadzaal van het gemeentehuis.  Voor-
afgaand aan de vergadering wordt tussen 
19.30 en 20.00 uur het zogeheten technisch 
beraad gehouden. Daarbij zijn de behande-
lende ambtenaren aanwezig om technische 
(concrete, feitelijke) vragen te beantwoor-
den. Ook het technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerp. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481257 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 

De voorlopige agenda en de daarbij beho-
rende stukken liggen voor iedereen ter in-
zage op werkdagen vanaf aanstaande vrij-
dag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te 
raadplegen op de website van de gemeente.

Werkzaamheden in de Pastoor Smitsstraat
Komende dagen gaat de aannemer in de 
Pastoor Smitsstraat enkele herstelwerk-
zaamheden aan de riolering uitvoeren. 
Hij zal daarvoor de weg niet afsluiten, 

maar er kan wel enige hinder voor het 
doorgaande verkeer ontstaan. Wij vra-
gen hiervoor uw begrip.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 13 juni 2013

In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van donderdag 13 
juni 2013 (aanvang 20.00 uur) komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Vaststelling Kadernota 2014
2. Verkenning samenwerking Schijndel – 
Sint-Oedenrode
 
B. Ter bespreking:
--

C. Ter kennisneming:
--
De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis.  
Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-
ten technisch beraad gehouden. Daarbij 

zijn de behandelende ambtenaren aan-
wezig om technische (concrete, feite-
lijke) vragen te beantwoorden. Ook het 
technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerp. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481257 
of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 

De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aan-
staande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, 
maar zijn ook te raadplegen op de web-
site van de gemeente.

Onderhoud aan gasleidingen in Nijnsel
Deze week is Endinet begonnen aan 
grootschalig onderhoud aan de gaslei-
dingen in Nijnsel. In een groot aantal 
straten wordt de hoofdleiding, en veelal 
ook de huisaansluiting van het gas ver-
vangen. Aannemer Westvoort gaat deze 
klus de komende maanden straat voor 
straat aanpakken. De bewoners van de 

straten waar dit gaat gebeuren worden 
hiervan vooraf op de hoogte gebracht. 

Afdeling Samenlevingszaken 
(0413)481378

Minder vervuiling in oud papier is nodig voor 
meer en beter hergebruik!
Oproep aan alle burgers!!

Regelmatig is oud papier vervuild. De 
opbrengst van het papeir is minder 
als het vervuild is. Daarom doet de ge-
meente een beroep op alle burgers: 
“stop geen van onderstaande materia-
len tussen het oud papier”:
• Plastic folie 
• Plastic tasjes
• Drankkartons, 
• Diepvriesverpakkingen

• Pizzadozen
• Koffiefilters
• Piepschuim
• Toiletpapier
• Luiers
• Ordners

Voorkom zwerfafval:
Woont u in een wijk waar het papier 
huis aan huis wordt opgehaald, biedt 
dan het papier gebundeld of in gesloten 
dozen aan.

Vergunningen

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Liempdseweg 19 5492 SM 17-05-2013 Veranderen inrichting + beperkte  
     milieutoets
Spierkesweg 3a 5491 RJ 22-05-2013 Uitbreiding stal
Vresselseweg 14 5491 PC 27-05-2013 Bouwen garage/berging en tuinhuis
Everse-Bergen 2 5491 SP 23-05-2013 Plaatsen verdiepingsvloer + vaste
     trap in veldschuur
Strobolse Heidesteeg 10 5491 RT 21-05-2013 Verbouwen bestaand woonhuis
Dommelstraat nabij nr. 20 ------ 21-05-2013 Kappen 1 catalpa
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Ollandseweg 115a 5491 XA 6 weken  Afwijken bestemmingsplan
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Zwembadweg 7 5491 HP 30-05-2013 Kappen 1 blauwspar met herplant
Dommelstraat nabij nr. 20 ------ 30-05-2013 Kappen 1 catalpa
Irisstraat 8 5492 JK 29-05-2013 Vestigen kapsalon in garage
Irenestraat 49 5491 KC 03-06-2013 Bouwen erker en berging aan woning;  
     betreft vergunning van rechtswege
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Ollandseweg 181 5491 XB   Het veranderen van een honden 
     kennel met paardenhouderij, 
     activiteit milieu

Hierop is procedure 3 van toepassing. 

Meldingen ingevolge Activiteitenbesluit
Adres inrichting Postcode                 Omschrijving
Heerlijkheidsweg 2 5491 RD Het veranderen van een melkrundveehouderij
Ollandseweg 129 5491 XA Het veranderen van een paardenhouderij
Alfred Nobelstraat 18a 5491 DB Het veranderen van een autobedrijf
Handelsweg 14a 5492 NL Het veranderen van een machinebouwbedrijf
Rijtvenweg 8a 5491 PJ Het veranderen van een teeltbedrijf
Schootsedijk 47 5491 VC Het veranderen van een melkgeitenhouderij
Sloef 11 5492 TN Het veranderen van een rundveehouderij
  
Bovengenoemde meldingen liggen gedurende twee weken ter inzage.

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen

• Blackberry Curve mobiele telefoon
• Canon Digitale camera IXUS  850 IS in een grijs hoesje
• Mobile telefoon Samsung Galaxy Tekst
• Gele kentekenplaat brommer

Denise Holl

Een mooi dorp….
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Huisvuil

Evenementen

Gemeente Sint-Oedenrode 
erkend leerbedrijf bouw en infra

De gemeente Sint-
Oedenrode is nu een 
erkend leerbedrijf voor 
de bouw en infra. Deze 
titel kreeg de gemeen-
te van Fundeon, de 
organisatie die oplei-
dingen in de bouw en 
infra coördineert. Af-
gelopen week viel de 
brief van Fundeon met 
dit goede bericht op de 
deurmat.

Studenten die een op-
leiding volgen in de 

bouw of infratechniek mogen nu hun stage bij de ge-
meente Sint-Oedenrode volgen. Voor de begeleiding van 
de studenten heeft de gemeente twee gecertificeerde 
leermeesters in dienst.

Studenten die stage lopen bij de gemeente Sint-
Oedenrode maken kennis met een breed spectrum van 
het vakgebied. Veel voorkomende werkzaamheden bij de 
gemeente zijn de aanleg en onderhoud van wegen, rio-
leringen, openbare verlichting en verkeer. De erkenning 
komt niet geheel als verrassing. Afgelopen jaar erkende 
Fundeon de gemeente al, onder voorwaarden, als leer-
bedrijf. De gemeente voldeed na een jaar nog steeds aan 
de voorwaarden en daarom volgde de officiële erkenning. 
De gemeente Sint-Oedenrode draagt deze titel met trots!

Inzameling oud papier week 23

Donderdag 6 juni
•  Buurtvereniging Vressel; container 

donderdag de hele dag op parkeer-
plaats t.o. de Vresselse Hut

Vrijdag 7 juni
•  Buurtvereniging Vressel; container 

tot 16.00 uur op parkeerplaats t.o. de 
Vresselse Hut

Zaterdag 8 juni
Ouderraad basisschool Eerschot; contai-
ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur;
Nos Jungit Apollo; container op de par-
keerplaats aan de Zwembadweg bij de 

ingang van het park van 9.00 uur tot 
13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur oud 
papier worden opgehaald in de gebrui-
kelijke wijken, te weten Kinderbos, Ca-
thalijne en Kienehoef ten noorden van 
de Florisstraat, en een gedeelte van de 
Zwembadweg

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

Huisvuil aanbieden kan goedkoper

Enkele weken geleden is het afval uit de 
grijze container van een groot aantal be-
woners onderzocht. Het blijkt dat bijna 
één derde van het afval uit de grijze 
container bestaat uit etensresten. Deze 
etensresten horen in de GFT (groene) 
container.

Uit het onderzoek blijkt ook dat er nog 
te veel papier, drankkartons, glas, me-
talen en textiel tussen het restafval, in 
de grijze container zit.Deze afvalstoffen 
kunt u allemaal gratis kwijt, onder an-
dere op de milieustraat.

In de nieuwsbrief van december 2012 
stond onderstaande informatie

Met ingang van 1 januari 2013 verande-
ren een aantal tarieven voor uw afval. 

Wat verandert:
•  U betaalt meer voor het leegmaken 

van de grijze- en groene container, na-
melijk € 2, - per keer. Dit was € 1, -.

•  Voor de inhoud van uw groene contai-
ner hoeft u niet meer te betalen, dus 
het tarief voor gft-afval wordt € 0,00 
per kilo. Dit was in 2012 nog € 0,15 
per kilo.

•  U betaalt minder vastrecht, namelijk  
€ 102, - voor heel 2013. 

   Dit was € 105, - in 2012.

Wat niet verandert: 
•  In 2013 betaalt u voor een kilo restaf-

val net zoals in 2012, € 0,18.

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

Aanpak beheersing eikenprocessierups 2013 Gemeente Sint-Oedenrode

In de komende periode kan er weer over-
last ontstaan veroorzaakt door de eiken-
processierups. Om dit  te beperken, heeft 
de gemeente hiervoor beleid opgesteld.
In dit artikel leest u welke gevaren de ei-
kenprocessierups voor u en uw (huis-)die-
ren kunnen opleveren. Ook leest u welke 
acties we ondernemen.

Gezondheidsklachten
Eikenprocessierupsen vormen een bedrei-
ging voor de volksgezondheid. Het is geen 
“boomprobleem”. De brandharen bevin-
den zich op de rupsen en nesten. Deze 
kunnen veel overlast veroorzaken bij mens 
en dier. Als mensen of dieren in aanraking 
komen met de brandharen, kunnen aller-
gische reacties ontstaan op huid, ogen en 
luchtwegen. 

Bestrijdingsplan
Gemeente Sint-Oedenrode stelde met een 
gespecialiseerd bedrijf een bestrijdings-
plan op. Met dit plan proberen we de over-
last maximaal te beperken. In het voorjaar 
beginnen we met spuiten. De bladontwik-
keling van de boom en de rups in dan name-

lijk in volle gang. Dit doen we in gebieden 
waarin we de meeste overlast verwachten. 
We spuiten met een biologisch bacteriën-
preparaat. Daardoor doden we alleen de 
rupsen. Ook kijkt de gemeente vooraf of er 
beschermde vlindersoorten aanwezig zijn. 
Dan is bestrijding door te spuiten namelijk 
niet toegestaan. De spuitwerkzaamheden 
voeren we 24 uur per dag uit en misschien 
ondervindt u daardoor enige geluidsover-
last. Dit is maar van korte duur. 
Het bacteriën-preparaat is veilig voor 
mens en dier. Wel raden wij u aan zich niet 
in de nevel te begeven. Het middel kan ir-
riteren. Ook adviseren wij om dieren niet 
onder te bespuiten bomen te laten grazen.

Op die plaatsen waar we niet spuiten en 
later toch overlast ontstaat, gaan we over 
naar bestrijding door zuigen en/of bran-
den. De bedoeling is te spuiten vanaf 
woensdag 29 mei 2013.

De straten waar gespoten gaat worden zijn: 
Hazelaarstraat, Damianenweg,
Wilheminastraat,  Scheken, 
Veghelseweg/ Postdijk,

Schijndelseheideweg,
Esdoornstraat, Koevering, 
Korfbal / hockeyveld,
Boskantseweg, Achterste steeg, 
Airbornweg, Kasteellaan,
Lieshoutseweg, Landingsweg,
Kasteelpark, Vresselseweg, 
Eimbert, Kapel kasteel, 
Oude vresselseweg, Handselweg,
Ollandseweg, Nijnselseweg, 
Speijkstraat,
Sloophoosweg, Sterrenbos, 
Nijverheidsweg (marktgraaf),
Horst, Langesteeg, Mater lemmenstraat,
Scheidingsweg, Heikampenweg, 
Mater lemmenstraat: 
school/ jeu de boule,
Hoogstraat, Florisstraat,
Veghelsweg nieuwe aanplant langs A50
Wittenbeek, Schootsedijk. 

Deze planning is afhankelijk van de lokale 
weersomstandigheden. Wilt u meer infor-
matie dan kunt u contact opnemen met uw 
gemeente, te bereiken op telefoonnum-
mer: 06-30165610.

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan Stichting Mariendael voor het hou-

den van de voorstellingen Robin Hood 
(8 juni 2013), Sunrise (21 juni 2013), 
Aladin (2 juli 2013) en Roodkapje (3 au-
gustus 2013) op het buitenpodium van 
Cultureel Centrum Mariendael, Laan 
van Henkenshage 2 te Sint-Oedenrode.

•  Aan het Lyceum Bisschop Bekkers voor 
het houden van een optocht van gala-
auto’s op 5 juni 2013 in de omgeving 
van kasteel Henkenshage, Laan van 

Henkenshage te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Melding meerjarenvergunning
•  Van Ondernemersvereniging Rooi 

2000 voor het houden van een Jaar-
markt op 23 juni 2013 in het centrum 
van Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met de Buitenspeeldag zul-
len de volgende wegen op 12 juni 2013 
afgesloten zijn voor het verkeer:
•  Tussen 10.00 uur en 17.00 uur de Her-

tog Janstraat tussen huisnummrs 2 
en 78 en de Van Duppenstraat bij de 
kruising Jonker de Jegerstraat te Sint-
Oedenrode.

•  Tussen 13.00 uur en 16.30 uur de  

Pastoor Smitsstraat te Sint-Oedenrode.
•  Tussen 14.00 uur en 17.00 uur het ge-

deelte van de Componistenlaan tussen 
de Beethovenstraat en de Berliozstraat 
te Sint-Oedenrode.

In verband met de voorstelling Robin 
Hood zullen de volgende wegen op 8 
juni tussen 13.00 uur en 18.00 uur afge-
sloten zijn voor het verkeer:
•  Laan van Henkenshage na de 1ste inrit 

naar het parkeerterrein van sporthal de 
Streepen tot en met de Baron Willem 
van Haarenlaan.

•  Baron Willem van Haarenlaan tussen de 
Laan van Henkenshage tot aan de ingang 
van het parkeerterrein van Mariëndael.

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

Meldpunt zwerfafval
Ziet u afval in de openbare ruimte liggen? 
Bel (0413) 481 376 of 
stuur een e-mail naar: info@sint-oedenrode.nl 
en het afval wordt opgeruimd.
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Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

 

genda
6 juni     
Pastoraal overleg

7 juni     
Viering Odendael, 10.00 uur
Rondbrengen ziekencommunie, 
10.00 – 12.00 uur

9 juni     
TV-viering, Martinus kerk Centrum      
10.30 uur

10 juni  
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael, 13.30 – 17.00 uur
Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel                           
14.45  -  15.15 uur

12 juni  
Ouder/kind infoavond Vormsel, 
De Goede Herder,19.00 - 21.30 uur

13 juni  
Ziekenbezoekgroep, Martinus Centrum, 
13.30-15.00 uur

Pastoraal Centrum:
Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden Pastoraal Centrum maan-
dag en woensdag 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: Rabobank 
1382.04.071 t.n.v. Parochie Heilige Oda

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voor de tijden van de vieringen
zie de kerkberichten elders in deze krant.
Designed by: DMRK

Relieken van Oda (deel 1)
Omstreeks 1100 is 
Otbertus, de bis-
schop van Luik, 
naar Sint-Oeden-
rode gekomen 
op verzoek van 
Arnold, de heer 
van de burcht van 
Rode. In die tijd 
hoorde het groot-
ste deel van het 

huidige Noord-Brabant namelijk on-
der het bisdom Luik. Heer Arnold had 
aan Otbertus gevraagd het gebeente 
op te graven van Oda dat begraven 
lag in de Odaheuvel op het kerkhof 
achter de huidige Sint-Martinuskerk. 
Daar had hij alle reden toe, want er 
was een nieuwe kerk gebouwd die 
aan Oda was toegewijd en daar wil-
de hij haar lichamelijke resten heen 
brengen. Er stond waarschijnlijk al 
een kerkje, van hout vermoedelijk, 
maar dat zal te klein zijn geworden 
voor alle mensen die een bezoek 
kwamen brengen aan Oda’s graf.

Dat lijkt vreemd: iemand opgraven en 
zijn resten overbrengen naar een kerk. 
Het is een gebruik dat al in het begin 
van het christendom is ontstaan. Veel 

christenen zijn toen de marteldood ge-
storven en hebben zo getuigenis afge-
legd van hun geloof. Ons woord ‘mar-
telaar’ komt van een Grieks woord dat 
‘getuige’ betekent. Het was in die tijd 
nogal riskant om christen te worden. 
Maar toch, wat die martelaren gedaan 
hadden, werkte ook aanstekelijk en 
dwong respect af. Op de sterfdag van 
zo’n martelaar kwamen christenen bij 
zijn graf daarom bij elkaar en hielden 
er een gebedsdienst. Later bouwde 
men er een cella, een gebouwtje dat 
de naam van die martelaar kreeg. 
Hieruit ontstonden later de kerken. 
Iets bewaren van mensen waar je 
grote bewondering voor hebt of waar 
je veel van hebt gehouden, dat doen 
ook wij nog. Heel wat mensen be-
waren bijvoorbeeld de trouwring van 
hun moeder of het eerste tandje van 
hun kind. Er zijn mensen die na een 
crematie een deel van de as van een 
geliefde via een tatoeage in hun huid 
laten aanbrengen. Mensen doen dat 
omdat ze de band die ze met iemand 
hadden, zo extra willen vasthouden.

Voorbereidingsgroep 
Dertiende Eeuwfeest

Herinnering: 
Aanmelden Vormsel 2013 2014!!
Binnenkort gaan de  ouder kind 
informatie avonden voor de voor-
bereiding op het Vormsel van 
start. Op de website van de paro-
chie vindt u de uitnodigingsbrief 
voor deze avonden. 

Graag even aanmelden, als u ge-
interesseerd bent.

Werkgroep Vormsel Heilige Oda.

Van de pastores

ORA ET LABORA
Broeders en zusters, wat heeft het 
voor zin als iemand zegt te gelo-
ven, maar hij handelt er niet naar? 
(Jak 2,14)

Met Francesca, ons dochtertje  van 
vier jaar, dat ik samen met mijn 
vrouw Andrea heb geadopteerd, 
ben ik op de kinderafdeling van 
het ziekenhuis. Ik zie daar Marta en 
Maria. 
Marta vertegenwoordigt zoveel 
verpleegsters en dokters die met 
een glimlach op de lippen en zo-
veel liefde deze kleintjes verzorgen. 
Maria vertegenwoordigt de kindjes. 
God luistert naar hun bidden, hui-
len, lachen. Hun engelen kloppen 
voortdurend aan bij het hart van 
de Vader. Zij smeken om genezing, 
om vertrouwen voor hun ouders. 
De Vader luister naar hen, klaagt en 
verheugt zich met hen. Veel mensen 
vragen zich af: waarom laat God dit 
toe? Waarom moeten onschuldige 
kinderen lijden? Is God niet almach-
tig? “Als ik God was, zou ik dit niet 
toelaten”, hoor ik dikwijls zeggen. 
Ik heb er geen antwoord op, alleen 
veel vragen.

Waarom vertel ik u deze dingen? 
Omwille van de titel van deze co-
lumn: “Broeders en zusters, wat 
heeft het voor zin als iemand zegt 
te geloven, maar hij handelt er niet 
naar? (Jak 2,14). Wij kunnen niet 
alleen maar blijven toekijken. Ons 
geloof vraagt ons om op te komen 
voor het leven. Iedereen met zijn of 
haar eigen mogelijkheden.

Ik ben me ervan bewust, dat niet 
allen een kind kunnen adopteren, 
maar er zijn zoveel andere mogelijk-
heden. Vóór alles, jezelf en anderen 
daarover informeren. In het gezin, 
op het werk, met vrienden spreken 
over de verdediging van het leven. 
Het is een moeilijk onderwerp, maar 
zoveel echtparen lijden in stilte om 
het verlies van een kind. Men kan 
een pro-life beweging steunen 
(voor informatie kunt u met mij 
contact opnemen) en bovenal veel 
bidden voor alle ouders die een 
kindje verwachten.

Pierpaolo Flesia, 
diaken in opleiding

Oda-tentoonstelling gaat van start
Op 13 juni aanstaande zal in de 
Sint-Martinuskerk aan het Kerkplein 
in Sint-Oedenrode een tentoonstel-
ling van start gaan die het leven van 
de heilige Oda belicht. Tevens komt 
de inmiddels onlosmakelijke band 
tussen Oda en haar Rode 
(Sint-Oedenrode) aan bod.
Ook worden er bijzondere, histo-
rische en kostbare tentoongesteld 
waarbij de een bijzondere relikwie, 
de kam van Oda, een heel bijzon-

dere plaats inneemt.
Als parochie zijn we verheugd dat 
de bisschop, mgr. drs. A.L.M. Hurk-
mans, de officiële opening van deze 
tentoonstelling zal verrichten.
De openingshandeling vindt plaats 
op 13 juni 2013 om 15.00 uur in de 
Sint-Martinuskerk aan het Kerkplein 
47 te Sint-Oedenrode.
Alle belangstellenden zijn van harte 
welkom om de opening bij te wonen.

Dubbel feest rond Antonius
Op 13 juni wordt niet alleen de Oda-
tentoonstelling geopend, het is dan 
ook de feestdag van de heilige Anto-
nius van Padua. ’s Avonds om 19.00 
uur zal onze bisschop, mgr. Antonius 
Hurkmans, de nieuwe St. Antoniuska-
pel aan de Lieshoutseweg in Nijnsel 
inzegenen. Het belooft een feestelijke 
plechtigheid te worden met mede-
werking van de buurtvereniging, 
Tiona, het kinderkoor, de kinderen 
van de Antoniusschool, gemengd 
koor, dameskoor en het St.Jorisgilde. 
Om 18.40 uur vertrekken gilde, geno-
digden en de bisschop vanaf de Hoe-

ve Strobol richting de nieuwe kapel. 
Na afloop van de inzegening is er nog 
een samenzijn.
Op zondag 16 juni zullen we opnieuw 
St. Antonius eren. Om 11 uur vindt de 
traditionele openluchtmis plaats in het 
processiepark in Nijnsel. De bovenge-
noemde koren en ook de Harmonie 
Nijnsel verlenen hun medewerking. 
Deze feestelijke eucharistieviering is 
tevens de dankviering voor de eerste 
communicantjes uit Sint-Oedenrode, 
Son en Breugel. Met jong en oud, met 
vele gezinnen en pelgrims mogen wij 
deze openluchtmis vieren.

Tv-mis op 9 juni
Zondag 9 juni wordt de eucharis-
tieviering vanuit de Martinuskerk 
rechtstreeks uitgezonden door RKK 
– KRO. Aanvang van de viering is 
om 10.30 uur. Evenals de vorige TV-
missen uit Sint-Oedenrode, zal ook 
de viering van aanstaande zondag 
gedragen worden door geheel onze 
Odaparochie. Dit komt bijzonder tot 

uitdrukking in de zang van de geza-
menlijke koren en de aanwezigheid 
van misdienaars en acolieten uit de 
diverse kerken van onze parochie. 
Op 8 en 9 juni vervallen de overige 
vieringen in Sint-Oedenrode.  Mis-
intenties kunnen doorgegeven wor-
den aan het parochiebureau van de 
St. Martinuskerk (0413-476455)

Geloofsgesprek
In het voorafgaande geloofsgesprek zal Leo Fijen met pastor Paul Rens 
spreken naar aanleiding van zijn veertig jarig priesterfeest.

RKK-pastoraat
We hopen daarom ook dat u de vie-
ring ‘live’ meebeleeft in de kerk.  Het 
geloofsgesprek en de eucharistievie-
ring zijn terug te zien op de website 
www.rkk.nl  (of via uitzending ge-
mist). Op genoemde website staat 
ook aanvullende informatie te lezen 
over geloofsgesprek en eucharistie, 

alsmede over andere RKK-program-
ma’s. Ook leest u hier meer infor-
matie over de KRO-ledenwerving. 
Dit om ook na 2016 de eucharistie-
viering, en andere katholieke pro-
gramma’s mogelijk te maken op de 
publieke zenders. 

Speciale jubilarissen!

Op zondag 2 juni hebben we in de 
St. Petrus’ Banden kerk in Son al-
lemaal gevierd dat onze organiste 
Noortje Sluyter en de kosters Joke 
Broks en Gerry Sterken  25 jaar 
werkzaam zijn in onze  parochie. 

Het  was een heel bijzondere viering, 
tijdens welke Noortje ons vergastte 
op een staaltje van haar kunnen. 
Geweldig, we hebben er erg van 
genoten en haar talent bewonderd. 
Wat zijn wij bevoorrecht met zo’n 
geweldige organiste en toegewijde 

kosters. Aan het einde van de viering 
sprak pastor Bakermans namens het 
pastorale team en alle parochianen 
een dankwoord uit, en werden de 
jubilarissen, door de voorzitter van 
de nieuwe torengroep, Rinus Verha-
gen, in de bloemetjes gezet.  Daarna 
was het de beurt aan de vicevoor-
zitter van ons parochiebestuur, Alex 
van den Berk, om de jubilarissen 
te feliciteren. Waarna, tijdens een 
drukbezochte receptie, vele parochi-
anen de jubilerende dames  de hand 
kwamen drukken..

Gerry Sterken, Noortje Sluyter, Joke Broks,  en Pastor P. Bakermans 
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Vacature: Peuterspeelzaalleid(st)er in Liempde

Peuterspeelzaal De Peuterhof is voor 
schooljaar 2013 – 2014 op zoek naar een 
peuterspeelzaalleid(st)er.

Omschrijving:
De Peuterspeelzaalleid(st)er is verantwoor-
delijk voor de opvang, ontwikkeling en 
verzorging van peuters tot 4 jaar. 
Je begeleidt de individuele peuter vanuit 
een pedagogisch en ontwikkelings-psychologische invalshoek. 
Daarnaast creëer je optimale ontwikkelingskansen door het observeren 
en begeleiden van peuters middels spel, ontspanning, contacten en 
ontplooiings-mogelijkheden. 

Wij vragen:  
Een afgeronde relevante MBO opleiding, tenminste niveau 3. Een 
afgeronde VVE-scholing volgens Hanen. En verder kennis van 
hygiëne- en veiligheidseisen, en in het bezit van een EHBO diploma.

Dienstverband: 
Het betreft in eerste instantie een parttime dienstverband voor 
bepaalde tijd. Werktijden zijn dinsdagmiddag en vrijdagochtend.
Daarnaast wordt er enige �exibiliteit gevraagd m.b.t. vergaderingen
en eventuele dienstruil. Bij indiensttreding dien je in het bezit te zijn 
van een VOG (verklaring omtrent het gedrag).

Salaris: 
Conform cao welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Informatie: 
Deze wordt je graag verstrekt door mw. F. van de Loo.
Zij is telefonisch bereikbaar op 06-23521714.

Solliciteren: per email via peuterhof@oversteekliempde.nl
Sluitingsdatum: 12 juni 2013.

PERSONEEL

Transport Academie B.V.

Transport Academie B.V.
Ekkersrijt 3104 5692 CC Son, Tel. 0499-490077 

www.transportacademie.nl, info@transportacademie.nl

Wij verzorgen o.a. de volgende opleidingen:
• Heftruck- en Reachtruck
• Lichte Berging en Zware Berging
• Autolaadkraan
• VCA
• BHV, EHBO, Reanimatie
• Etc.

Het grootste indoor code 95 praktijkcentrum van Nederland!!!

Wij verzorgen o.a. 
de volgende opleidingen:

•   Heftruck- en Reachtruck

•   Lichte Berging en Zware Berging

•   Autolaadkraan

•    VCA

•   BHV, EHBO, Reanimatie

•    Etc.

Het grootste indoor code 95 
praktijkcentrum van Nederland!!!

Transport Academie B.V.
Ekkersrijt 3104 5692 CC Son, 

Tel. 0499-490077
www.transportacademie.nl, 
info@transportacademie.nl

Kerkdiensten

Heilige Martinus Sint-Oedenrode

Heilige Petrus’Banden Son en Breugel

Zaterdag 7 juni: Geen Eucharis-
tieviering i.v.m. KRO-Mis zondag-
morgen in Martinuskerk

Eerste vrijdag van de maand mis in 
Odendael.

Zaterdag 13.30u. Huwelijksviering 
van Saskia de Beer en Eric Lafleur.
Zondag 9 juni 10.30u.: T.V. Mis 
met het Goede Herderkoor.
Intenties: Bijzondere intentie, Uit 
dankbaarheid ter ere van de H. 
Oda, Anna Hurkx-van der Velden, 
Ria Kuijpers-van den Oever, Wim 
en Trees van Liempd-van Kasteren, 
Theo en Anna Jansen-van Gerven 
en Annelies Jansen-van Engeland, 
Jan en Toos Foolen-van Nieuw-
burg, Mies van der Ham-Wiche-
rink, Jack Verdonk, Sjaak van der 
Kallen, Drika Donkers-van Hees-
wijk, Door Blom-van Dijk, Harrie 
van Beljouw, Jampie en Lamberdi-
na van Oorschot-van Tongeren, 

John Harks, Overl. ouders Jos 
Boleij-van Deursen, hun zonen en 
dochter alsmede schoondochters 
en schoonzoon, Toos Jacobs-Fleu-
ren, Jeroen Markgraaff, Jans van 
de Meerakker.
Maandag 9.00u. Eucharistievie-
ring.
Woensdag  9.00u. Eucharistievie-
ring.
Donderdag 19.00u. Eucharistie-
viering. 19.00u. Stichting Behoud 
Martinuskerk.
Vrijdag 9.00u. Eucharistieviering.
Parochiecentrum, 
tel. 476455.  E-mail:
centrum@heiligeodaparochie.nl

Zaterdag 8 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in 
Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 
94.4 MHz)
Zondag 9 juni
11.00 uur: Eucharistieviering 
m.m.v. het Sons Parochiekoor
intenties: Corrie en Leo van de 

Ven-van den Hurk, Gonnie van 
Steen-Huben, Jan van Gorp, An 
van Dinter-van de Ven, Diny van 
Kemenade, Mariet van Lieshout-
Verkuijlen.
Maandag 10 juni
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 12 juni
19.30 uur: Eucharistieviering

Sint Genoveva-kerk Breugel

Zaterdag 8 juni
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
intentie:Frans de Bije, Mieke Swin-
kels-Rooijackers, ouders Harrie en 
Drika Peters-Antonissen bij een 60 
jarig huwelijk, Martien Roesten-
burg, om zegen over onze parochie

Zondag 9 juni
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor

(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
intentie: overleden ouders Sanders-
Verhoeven en zoon Frits, Sjef en 
Wieza Xhofleer-Hölzken, Han Ver-
hagen, Miet van Kemenade, ouders 
Meulendijks-Vermeulen, om zegen 
over onze parochie

Zaterdag 15 juni
18.30 uur: Eucharistieviering in Son
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)

H. Martinus Olland

Zaterdag 8 juni  
Geen eucharistie.

Sint Antonius Nijnsel

Zaterdag 8 juni 9.00u. 
Eucharistieviering  
Zondag  geen viering i.v.m. met 
TV mis in Martinus kerk centrum

Dinsdag om 19.00u.
9de noveen H. Antonius van 
Padua

Protestantse Kerk Knoptoren

Zondag 9 juni, 11.00 uur; Predikant Ds. B. Stigter, Dienst in Zonhove, Son

Rita Parochie Boskant

Zaterdag 8 Juni is er geen Eucha- ristieviering.

De Goede Herder Sint-Oedenrode

Smitsorgel schoongemaakt

In de Heilige Martinuskerk staat 
op dit moment een 15-meter hoge 

steiger rondom het Smitsorgel. 
Het grote instrument wordt na-

melijk door enkele vrijwilligers 
grondig schoongemaakt. 

In 2001 werd het Smitsorgel gron-
dig gerenoveerd en op de Marti-
nusdag officieel weer in gebruik 
genomen. Na 12 jaar ligt er in-
middels een dikke stoflaag op en 
die wordt op dit moment wegge-
poetst. De hele operatie zal en-
kele weken duren. Daarna wordt 
het orgel opnieuw gestemd door 
orgelspecialist Frans Vermeulen. 
Hij leidt de hele operatie, net als 
in 2001. Aanstaande zondag is er 
weer een tv-mis vanuit Sint-Oe-
denrode. Dan zal te zien zijn dat 
er in de kerk gewerkt wordt. Het 
Smitsorgel kan tijdens de mis ge-
woon gebruikt worden.

BVT Rooi in beraad
Op dinsdagmorgen 11 juni beraden 
de fractie, de steunfractie en de ach-
terban van B.V.T. Rooizich over de 
voorstellen gedaan in de Kadernota.
De bijeenkomst is om 10.00 uur in het 
gemeentehuis. Ook uw mening kan 
van groot belang zijn. Bent U geïnte-
resseerd? Neem even contact op met 
Frans van den Boomen tel. 472702. 
fransvandenboomen@bvtrooi.nl

Lezing Bert Augustus over historisch uurwerk
In het kader van de viering van 
haar 10- jarig bestaan, organi-
seert de Stichting Roois Cultu-
reel Erfgoed (RCE) op dinsdag 18 
juni aanstaande om 20.00 uur in 
Mariëndael een lezing over het 
historische uurwerk van de Sint-
Martinuskerk. 

De heer Bert Augustus, organist 
van deze kerk en medewerker 
(campanoloog) van de Koninklijke 
Eijsbouts Klokkengieterijen te As-
ten, zal die avond ingaan op het 
historische karakter van dit uur-
werk, de noodzaak van restaura-
tie en de wijze waarop het herstel 
wordt uitgevoerd. Daarnaast zal hij 
aandacht besteden aan historische 
klokken in Sint-Oedenrode en in 
het bijzonder aan die van de Sint-
Martinuskerk. Belangstellenden 
zijn van harte welkom. De toegang 
is gratis.

RCE heeft besloten, mede vanwe-
ge haar 2e lustrum, te participeren 
in het project “Restauratie histo-
risch uurwerk Sint-Martinuskerk”.  
Dit project is opgezet met het 
bestuur van de H.Oda-parochie 
en de Stichting Behoud Sint-Mar-

tinuskerk. Momenteel wordt het 
uurwerk te Asten gerestaureerd en 
zal begin september 2013 worden 
teruggeplaatst in de kerk. Tijdens 
de Open Monumentendag van dit 
jaar, zaterdag 14 september, is dit 
uurwerk te bezichtigen en de toren 
te beklimmen.

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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TOPKWALITEIT!

5W40 A.P.I. 
SM/CF 1 liter of 
tweetakt 1 liter

2.99

lichtgewicht
TUIN
SCHOENEN
maten 36-41

2.49

200x200 cm

12.99
240x200 cm

16.99

houten
KUBB
SPEL
het bekende 
familiespel

7.95

Glassex
GLAS
REINIGER
triggerspray
3-in-1
500 ml

1.19

TECHNO

MOTOR
OLIE
15W40 SF/CD
5 liter of
10W40 SL/CF
4 liter

VAN GILS

EAU DE
TOILETTE
Tendenza for men
75 ml

7.49

POLYESTER/KATOEN

DEK
BED
140x200 cm

LICHTGEWICHT

KINDER
SLIPPERS
diverse modellen 
en kleuren
maten 30-35

1.35

NATUUR

ZEEM
LEDER
perfecte kwaliteit
48x33 cm

2.79

4.49 2.49

DESIGN

SKIM
BOARD
voor ultiem 
speelplezier
in de branding
105x52 cm

ADIDAS

DEO
SPRAY
diverse varianten
voor hem of haar
150 ml

OPEN RUG

DAMES
TOP
diverse dessins
one size

METALEN TUIN

DECO
VLINDER
siersteen decor
of vlinder collage

LOTTO

HEREN
BOXERSHORT
diverse kleuren
maten S-XL

ALUMINIUM FRAME

TUIN
PARASOL
met draaimechanisme
antraciet, creme 
of taupe

19.99

9.49

0.79

SPECTRUM

ACRYLAAT
KIT
Europese topkwaliteit
overschilderbaar
voor binnen en buiten
koker 310 ml

1.49

7.95

7.992.29
Ø 3 METER

Lotto
TENNIS
SOKKEN
zwart of wit
maten 39-46
3 paar

2.29

Garden Collection
PARASOL
VOET
45x45 cm/25 kg

15.95

VADERDAGTIP!

DEO
SPRAY
150 ml of
DOUCHE
GEL
200 ml

2.49

Spectrum
SILICONEN
KIT
wit of transparant
koker 310 ml

1.49

Kijk op action.nl voor de folder!r!

Elders
1.99
2.49

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

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

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

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

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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Onderonsje: plastic stroken vlechten

Donderdag 6 juni is het weer zo 
ver! Van 14.00 tot 16.00 uur een 
Onderonsje in het Damiaancen-
trum aan de Schijndelseweg 46. 
Iedereen van 55 jaar en ouder 
mag deelnemen. En wederom een 
mooi programma.

Onder leiding van Lenie van 
Stiphout kan er nu met plastic stro-
ken gevlochten worden. Fantas-

tisch wat je allemaal van dat mate-
riaal kunt maken. Jan Soetens is de 
gastheer namens het Damiaancen-
trum  en ook andere staan voor u 
klaar om koffie en thee in te schen-
ken. En natuurlijk ook iets lekkers!
Het Onderonsje is  een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Ge-
woon binnen lopen en gezellig 
buurten is ook prima hoor. 
 
De kosten voor deze middag (in-
clusief koffie en thee) bedragen 
€ 1.50 per persoon. 
Voor informatie kunt u terecht bij 
Welzijn De Meierij, telefoon: 
073-5441400

Uitwisselingsconcert Opleidingsorkesten Fanfare Nos 
Jungit Apollo en Harmonie Frisselstein uit Veghel

Dit concert vindt plaats op zondag 
9 juni a.s., om 11.30 u., in 
Mariëndael. De entree is gratis. 
Het belooft een mooi concert 
te worden, dat zeker de moeite 
waard is om te komen beluisteren. 
Beide orkesten bieden een licht en 
gevarieerd programma aan.

Fanfare Nos Jungit Apollo heeft 
een jong en enthousiast oplei-
dingsorkest. De vereniging vindt 
het belangrijk om deze jonge mu-
zikanten een podium te bieden, 
waar zij hun muzikale vorderingen 
kunnen laten horen. De podium-
ervaring, die zij daarmee opdoen, 
komt hen later goed van pas. Een 
uitwisselingsconcert is hiervoor 
heel geschikt. Het is leuk om te er-
varen dat ook bij andere verenigin-

gen jonge mensen enthousiast met 
muziek bezig zijn.

Het opstaporkest van Harmonie 
Frisselstein uit Veghel is gestart in 
1995 en is uitgegroeid tot een or-
kest van 52 leden. Het orkest staat 
sinds 2006 onder leiding van 
Michiel van Vliet. Zij spelen een 
uitgebreid muziekrepertoire, van 
pop tot musical. Het is een super 
gezellig orkest met muzikanten 
van verschillende leeftijden. Ieder 
jaar komen er tussen de 10 en 15 
nieuwe muzikanten bij. Er stromen 
ook ieder jaar een aantal spelers 
door naar het Groot orkest van 
Frisselstein. Kortom het is een or-
kest in beweging, waar fijn muziek 
wordt gemaakt. De wekelijkse re-
petities worden dan ook goed be-

zocht. Tijdens het concert op 9 juni 
brengen zij een programma van 
ongeveer 40 minuten, met o.a. re-
cente hits als Skyfall en Candy van 
Robbie Williams, maar ook muziek 
uit bekende musicals, zoals 
Hairspray en Wicked.

Het opleidingsorkest van fanfare 
NJA, sluit daar met haar program-
ma goed bij aan. Zij spelen o.a. 
Angels van Robbie Williams en Mr. 
Saxobeat, een solo voor 2 altsaxo-
foons. Daarnaast spelen zij een 
aantal minder bekende maar niet 
minder interessante nummers, zo-
als Bay Festival en Rocking Trum-
pets. Als afsluiting zullen beide 
orkesten gezamenlijk het nummer 
Uptown girl ten gehore brengen. 

Ook voor het opleidingsorkest van 
fanfare NJA geldt, dat er jaarlijks 
nieuwe aanwas bijkomt. Bijzon-
der is wel dat jeugd, die is door-
gestroomd naar het groot orkest, 
nog lang graag bij het opleidings-
orkest blijft spelen. Het is een 
hechte groep muzikanten, die vrij-
wel altijd allemaal aanwezig zijn 
tijdens de wekelijkse repetities en 
bij allerlei andere activiteiten, zoals 
concerten, uitstapjes, kamp, club-
dag. Ook wordt op hen nooit te-
vergeefs een beroep gedaan, als er 
wordt gecollecteerd voor het Prins 
Bernard Cultuurfonds. Het is dan 
ook niet voor niets dat fanfare NJA 
trots is op haar jeugdleden en hen 
koestert. Het concert van 9 juni 
a.s. beveelt zij van harte bij u aan.

Gezamenlijke expositie van Vilt is Vet en Tekenen is 
Toveren in de bibliotheek

Van 3 t/m 29 juni zijn in de biblio-
theek in Sint-Oedenrode manda-
la's te bewonderen van jeugdige 
cursisten van Vilt is Vet en Teke-
nen is Toveren.

Bij AV Look aan de Hoogstraat in 
Sint-Oedenrode kunnen kinderen 

en jongeren viltcusussen volgen 
onder de naam Vilt is Vet. Deze 
cursussen worden gegeven door 
viltkunstenares Annie Veltkamp. 
Bij Tekenen is Toveren aan de Eer-
schotsestraat krijgen kinderen en 
jongeren tekenlessen. Deze lessen 
worden verzorgd door holistisch 

kindertekentherapeute Ingrid 
Vissers.
Annie en Ingrid hebben het idee 
opgepakt om een klein gezamen-
lijk project aan te pakken met een 
aantal van hun groepen. Afgelo-
pen weken hebben deze kinderen 
en  jongeren gewerkt aan het ma-
ken van een geboortemandala. Bij 
het maken van deze mandala heb-
ben zij hun geboortedatum als uit-
gangspunt gebruikt. Elk cijfer heeft 
een eigen betekenis en in combi-
natie met de kleuren en symbolen 
zijn er verrassende resultaten ont-
staan  die ieder hun  eigen verhaal 
vertellen.
Van 3 juni tot en met 29 juni zijn 
deze unieke vilten- en getekende 
mandala's te bewonderen in de bi-
bliotheek. De tentoonstelling is ze-
ker de moeite waard om een kijkje 
te komen nemen.
Entree: gratis
Meer info: 
www.bibliotheekmeierij.nl 
Openingstijden: maandag en 
woensdag 14.00 – 17.30 uur, vrij-
dag 14.00 – 20.00 uur en zaterdag 
10.00 – 13.00 uur

De zusjes Jytte en Lude Bekkers. Jytte tekent bij 
Tekenen is Toveren en Lude vilt bij Vilt is Vet

Gewijzigde openingstijden biblio-
theek tijdens zomervakantie
Om de dienstverlening in de zo-
mervakantie op pijl te houden, 
hebben alle locaties en bibliotheek-
punten van Bibliotheek de Meierij 
aangepaste openingstijden. De 
aangepaste openingstijden gelden 
gedurende de 6 weken van de 
basisschoolvakantie: van 1 juli t/m 
11 augustus 2013.

Locatie Sint-Oedenrode
Maandag, woensdag, vrijdag en 
zaterdag 10.00-13.00 uur

Bibliotheekpunt Boskant
Gesloten van 1 juli t/m 11 augustus

Bibliotheekpunt Liempde
Maandag     18.30-20.00 uur
Woensdag   13.30-16.30 uur
Donderdag  10.00-12.00 uur
Vrijdag        13.30-16.30 uur

Bibliotheekpunt Nijnsel
Gesloten van 1 juli t/m 11 augustus

Bibliotheekpunt Olland
Gesloten van 1 juli t/m 11 augustus

Uitleentermijn
In verband met de zomervakantie 
worden boeken en tijdschriften voor 
de jeugd en voor de abonnementen 

Voordelig genieten en Lekker lezen 
uitgeleend voor 6 weken. Dit geldt 
voor de periode vanaf 24 juni t/m 4 
augustus. Voor digitale media geldt 
een uitleentermijn van 3 weken. 
Heeft u het abonnement Eindeloos 
genieten? Dan mag u boeken en 
tijdschriften 8 weken lenen.
Meer informatie op 
www.bibliotheekmeierij.nl. 
Bibliotheek de Meierij wenst ieder-
een een fijne zomervakantie!

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

23
19

6
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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.

6

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

De beste adviezen vindt u

n o g  s t e e d s  v l a k  b i j  h u i s

Jan Tinbergenstraat 4 | 5491 DC  Sint-Oedenrode Telefoon: 0413 - 49 11 11 | Fax: 0413 - 49 11 00

Email: info@vdven.nl | Internet: www.vdven.nl 

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

T 0413 - 49 11 11
F 0413 - 49 11 00

info@vdven.nl
www.vdven.nl

3
“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

Alfred Nobelstraat 3
5491 DB Sint-Oedenrode

T 0413 - 49 01 61
F 0413 - 49 01 62

www.autoschadelambert.nl
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

Printoperator (fulltime) 
Heb je ervaring in de signing industrie, ben je gedreven, 

flexibel en heb je een goed verantwoordelijkheidsgevoel? 
Maak dan kennis met TVE Reclameproducties, 

al meer dan 30 jaar een begrip in de wereld van signing. 

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

Stuur je CV met een korte motivatie naar 
TVE Reclameproducties, t.a.v. 

Mevrouw N. Boelens, Marie Curiestraat 10, 
5491 DD Sint-Oedenrode of mail naar natasja@tve.nl

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

Telefoon: 0413-476420
Email: info@tve.nl

Website: www.tve.nl

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

1

De lokale provider 
met service! 

TriNed B.V. – TriNed Glasvezel
Pearl S. Buckstraat 1a 

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030
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Al 32 jaar is TVE leverancier van producten 
en items op het gebied van visuele commu-
nicatie voor onder andere retail, bedrijven 
en instellingen. Als we het over het assor-
timent hebben kunt u denken aan vlaggen, 
banieren, textielprints, textielframes, dis-
plays, maar ook aan XL prints, full colour pa-
nelen en gevelreclame. Van idee tot ontwerp 
en van productrealisatie tot montage.

Met dealers in Duitsland, België en Frankrijk en 
het leveren van onze producten aan zowel de 

Scandinavische als Zuid-Europese landen streven wij ernaar om de Europese 
markt een totaalconcept te bieden. Daarnaast hebben wij ook afzetgebieden 
in zowel Ierland als Engeland. 

Wij, als TVE Reclameproducties hebben als doel een totaalpakket aan onze 
relaties te bieden en daarmee te ontzorgen. Het streven is dat wij onze re-
laties het one-stop-shopping concept kunnen aanbieden, het zogenoemde 
alles onder 1 dak. Mede om dit te bereiken is tot overname van een aantal 
bedrijven gekozen welke bijdragen aan dit concept. 
Kortom: met een no-nonsense cultuur en 40 vaktechnisch fanatieke mede-
werkers, een doorzettermentaliteit, een modern machinepark en oog en oor 
voor innovaties kan TVE na 32 jaar nog steeds met een positieve instelling 
naar de toekomst kijken!
U bent van harte welkom een kijkje in onze showroom te nemen!

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l

8
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Mooi in de regio

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 3 t/m zondag 9 juni 2013. week 23

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

TJOKVOL & HELEMAAL GRATIS. HELEMAAL  HELEMAAL GRATIS.

SPAAR VOOR HET GRATIS 

BOODSCHAPPENPAKKET 

T.W.V. €40,-

Queens 
Pangafillets
zak 600 gram
elders 3.49

Page 
toiletpapier 
original
zacht & sterk
pak 32 rollen
elders 9.99

Page 
32 

ROLLEN

6.99

OP=OP

600 GRAM

1.99
kilo 3.32

GRATIS
ZEGELS

+2

De Wit nieuwe hoofdsponsor RKSV Schijndel
De Wit is trots om te mogen melden 
dat het zich de komende seizoenen 
hoofdsponsor van RKSV Schijndel 
mag noemen. Directeur Mark de 
Wit heeft afgelopen donderdag, 30 
mei, zijn handtekening gezet onder 
een 3-jarig sponsorcontract met 
de voetbalclub. Daarmee verbin-

den de Schijndelse Hoofdklasser 
en de landelijk bekende specialist 
in o.a. kampeer-, tuin- en sportar-
tikelen zich tot en met het seizoen 
2015/2016 aan elkaar.

RKSV Schijndel verbindt naam aan 
De Wit
De Schijndelse voetbalclub koppelt 
zijn naam aan die van de hoofd-
sponsor. Daardoor zal de vereni-
ging zich voortaan in alle commu-
nicatie Schijndel/De Wit noemen. 
Alle teams zullen in de program-
ma’s en standen terug te vinden 
zijn onder deze nieuwe naam. De 
selectie, die ook komend seizoen 
weer op het een na hoogste ama-
teurniveau acteert, wordt voorzien 
van nieuwe tenues en de hoofdtri-
bune krijgt een compleet nieuwe 
uitstraling in de huisstijl van De 
Wit.

Duitse toptechnologie bij Jos Martens & Zn. B.V.

Het merk STIHL is wereldwijd sy-
noniem voor Duitse toptechnolo-
gie en staat al meer dan 85 jaar 
garant voor kwaliteit, betrouw-
baarheid en innovatie. 

De machines van STIHL maken 
reeds jaren deel uit van het assorti-
ment bij Jos Martens & Zn B.V. aan 
het Ginderdoor 55 te Mariahout. 
Onderzoek en ontwikkeling ge-
beuren enkel in eigen laboratoria. 
STIHL is dan ook de enige motor-
zagenproducent ter wereld die zelf 
zaagkettingen en geleiders ont-

wikkelt. Daardoor zijn alle compo-
nenten steeds optimaal op elkaar 
afgestemd. Naast motorzagen kan 
u bij STIHL ook een uitgebreid as-
sortiment motorzeisen, bosmaai-
ers, heggenscharen, bladblazers, 
zuighakselaars, reinigingsappara-
ten, sproeitoestellen, handgereed-
schap en werfmachines vinden. 
Zowel voor de hobbytuinier als 
voor de professionele gebruiker. 
Bij de productontwikkelingen 
staan de behoeften van de gebrui-
ker centraal. Daarom biedt STIHL 
naast machines met benzinemo-
toren ook een krachtig elektrisch 
assortiment en een modulair accu-
systeem aan.

VIKING is een dochteronderne-
ming van de STIHL groep. Een 
premiummerk dat grasmaaiers, 
robotmaaiers, zitmaaiers, verti-
cuteermachines, tuinhakselaars 
en motorhakfrezen ontwikkelt, 
produceert en verkoopt. Sinds de 

oprichting in 1981, brengt VIKING 
tuinmachines op de markt die qua 
technologie en comfort het on-
derhoud van de tuin efficiënter 
maken. Kortom, met een VIKING 
tuinmachine beleeft u "echt maai-
plezier"! 

Kwaliteit, advies en service zijn de 
drie basisregels bij STIHL en VI-
KING. Daarom zijn de machines 
uitsluitend te koop bij de erkende 
vakhandelaar zoals Jos Martens & 
Zn. B.V. Zij kennen de producten 
door en door, adviseren u over de 
machine die perfect bij u past en 
leveren de allerbeste service na 
verkoop. 

Overtuig uzelf en kom de machi-
nes testen bij uw Jos Martens & 
Zn. B.V. of neem een kijkje op de 
websites: 
www.josmartens.nl -  
www.stihl.nl en 
www.viking-tuinmachines.nl. 

advertorial

Eethuis De Reiger sponsort EK majorette met 
mosselactie tijdens Zijtaart Biedt Meer
Op 16 maart jl. heeft de majorette 
A-groep van fanfare Sint Cecilia 
Zijtaart zich geplaatst voor het Eu-
ropees Kampioenschap in Noor-
wegen. Van 4 t/m 6 oktober 2013 
worden de wedstrijden in het 
Noorse Lillehammer gehouden. 
Om deel te mogen nemen moet 
een fors bedrag betaald worden 
door de meiden zelf. Om dit mo-
gelijk te maken hebben ze allerlei 
acties opgezet.

Eethuis De Reiger sponsort de da-
mes door de verkoop van mos-
selen tijdens Zijtaart Biedt Meer. 
Door de dames worden mosselen 
verkocht die door Eethuis De Rei-
ger worden gekookt in een grote 
mosselpan. De mosselpan komt 
tegenover Eethuis De Reiger, voor 
de kerk te staan. Er worden gezel-
lige zitjes gemaakt waar u kunt 
genieten van heerlijke mosselen. 
Door een portie mosselen te ko-

pen ondersteunt u de majorettes 
en maakt u het mede mogelijk dat 
ze deelnemen aan het EK.
Door de opbrengst van de mosse-
len sponsort Eethuis De Reiger het 
EK. De mosselen worden tijdens 
Zijtaart Biedt Meer vanaf 13.00 
uur verkocht. We nodigen u van 
harte uit om een portie mosselen 
te komen eten tijdens Zijtaart Biedt 
Meer op zondag 16 juni.

Uitwisseling slagwerkgroepen 
Zijtaart, Eerde en Hoogeloon
De slagwerkgroep van fanfare Sint 
Cecilia Zijtaart geeft zondag 9 juni 
een optreden samen met de slag-
werkgroepen van fanfare Echo der 
Bergen uit Eerde en Fanfare 
Wilhelmina uit Hoogeloon.

De slagwerkgroep van fanfare Sint 
Cecilia bereidt zich voor op het 
concours in Drachten op zaterdag 
26 oktober. In de aanloop daar 
naartoe zijn er een aantal concer-

ten en repetitiedagen ingepland.
Het is ook een goede traditie om 
regelmatig te laten horen en zien 
wat je met elkaar op de repetities 
leert. En het is leerzaam om andere 
muzikanten aan het werk te zien 
en elkaar te ontmoeten. 
In de aanloop naar het concours 
is deze uitwisseling met drie slag-
werkgroepen gepland.
Zijtaart start met het concert onder 
leiding van Henk Schellekens. Als 

tweede treedt de slagwerkgroep 
van Fanfare Wilhelmina uit Hoog-
eloon onder leiding van John Klaus 
op. De slagwerkgroep van Echo 
Der Bergen uit Eerde sluit het con-
cert af onder leiding van René van 
Lokven.
Wij nodigen u uit om te komen kij-
ken en luisteren naar dit concert op 
zondag 9 juni in de Evenementen-
zaal van Dorpshuis Het Klooster in 
Zijtaart. Aanvang 15.00 uur.

1 Ander Festival presenteert op twintigste editie 
krachtig jubileumprogramma
Op zaterdag 8 en zondag 9 vindt in 
het Schijndelse Koosterpark de twin-
tigste editie plaats van het 1 Ander 
Festival. Al jaren slaagt de organise-
rende Stiching Anders er in om met 
bescheiden middelen een verassend 
sterk programma met muziek uit de 
voorhoede van de wereldmuziek en 
aanverwante cross-overs te presente-
ren. Op deze jubileumeditie biedt het 
programma een krachtige mix van 
gevestigde namen, zoals Zuco 103 
zangeres Lilian Vieira en het Antwerp 
Gipsy-Ska Orkestra, en talentvolle 
nieuwkomers, zoals Rina Mushonga 
en Town of Saints.    

Op de zondag zal het Kloosterpark 
de gehele dag onder het motto ‘puur 

& grenzeloos’ in het teken staan van 
muziek uit alle windstreken en straat-
theater voor alle leeftijden. Op het 
hoofdpodium spelen tussen 14.00 en 
23.00 uur The Black Marble Selection 
(Sixties), Eternity Percussion (Soca en 
Samba), Zorita (Musica Vagabunda), 
Rina Mushonga (Zimbabwaans-Ne-
derlandse singer-songwriter),  Kos-
silate Republic (Afrobeat) en Lilian 
Vieira & band (Samba Soul). In de 
grote tent vinden muziek optredens 
plaats van Harmonie St Cecilia, Town 
of Saints (Indie Folk) en The Scatte-
red Lights (Jamaican Ska). 

Ook is er weer volop aandacht voor 
theater. Dit jaar zal de Nederlands-
Algerijnse theaterartiest en mime-

speler Hakim (bekend van Sesam-
straat) in de tent zijn programma 
presenteren. Daarnaast kun je op het 
terrein aanlopen tegen Luuk’s Pop-
pentheater, Ruwe Hondjes, Fysiekus, 
Sloot Syrenes  en de adellijke familie 
Uyt Den Hooghte.

Het 1 Ander Festival opent haar 
poorten op zaterdag om 20.00 en op 
zondag om 13.00 uur. Vroege vogels 
kunnen op zondag om 11.00 uur al 
terecht voor de Chileense muziekfilm 
‘Violeta went to heaven’. Entree is 
gratis op zaterdagavond en 7 Euro 
op zondag, gratis t/m. 16 jaar. Meer 
informatie over het programma is te 
vinden op www.1anderfestival.nl.

Vaderdag bij Intratuin Veghel
Natuurlijk vinden we onze vader 
het hele jaar door lief. Maar op 
elke derde zondag van juni laten 
we onze waardering blijken door 
middel van een tekening, ontbijt 
op bed of een cadeautje. Meestal 
is het niet zo eenvoudig om het 
juiste vaderdagcadeau te vinden. 
Bij Intratuin Veghel hebben ze 
ideeën genoeg.

De meeste vaders worden weer 
kwajongens als ze een vuurtje mo-
gen stoken. Wat dacht u van een 
barbecue, vuurkorf, een terrashaard 
of fakkels? Dat geeft ook nog eens 
extra gezelligheid tijdens warme zo-
meravonden in de tuin.
Komend weekend wordt zowel op 
zaterdag als op zondag gebarbe-
cued en laat Intratuin Veghel zien 

wat de verschillende mogelijkheden 
zijn. Daarnaast zijn er volop aanbie-
dingen, waaronder 20% korting op 
alle barbecues! Kijk op www.intra-
tuin.nl voor de complete folder.
Ook zijn de vijverweken nog volop 
in gang met volop interessante aan-
biedingen op filters, ornamenten en 
waterplanten, waarbij de vaders en 
liefhebbers van vijvers allerlei infor-
matie in kunnen winnen. 
Natuurlijk kunt u ook gratis – zoals 
overigens altijd – uw vijverwater la-
ten testen. De uitslag en het advies 
krijgt u meteen. 

Intratuin Veghel heet u dit weekend 
harte welkom!
 Ook is Intratuin Veghel op zondag 
9 juni geopend van 11:00 tot 17:00 
uur.
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Autobedrijf van de Maand

Mazda Voets lanceert Skylease

De Mazda6 met SKYACTIV-D die-
selmotor is vanaf nu ook beschik-
baar als Sportbreak met 20 % 
zakelijke bijtelling. Tot voor kort 
was dat alleen het geval bij de Se-
dan versie. 

Door de lagere CO2-uitstoot is er 
ook minder BPM verschuldigd. Dit 
wordt vertaald in een prijsverla-
ging van € 1.000,- tot € 1.100,-. 
Tegelijkertijd lanceert Mazda in 
Nederland voor zowel de Maz-
da6 als de CX-5 een nieuwe se-
rie business-modellen onder de 
naam SKYLEASE, waarbij de zake-
lijke klant de keuze heeft uit twee 
verschillende uitrustingsniveaus. 

Prijzen van de Mazda6 SKYLEASE 
modellen beginnen bij € 31.990,- 
voor de SKYLEASE met 2.2 SKY-
ACTIV-D 150 pk 6MT (Sedan en 
Sportbreak). Bij de CX-5 is dat de 
SKYLEASE met 2.0 liter SKYACTIV-
G 165 pk 6MT voor € 29.390,-.

Het succes van de Mazda6 Sedan 
2.2 SKYACTIV-D met 20 % zake-
lijke bijtelling was aanleiding om 
ervoor te zorgen dat deze moge-
lijkheid ook op de Sportbreak werd 
geboden. De SKYLEASE biedt on-
der meer een geïntegreerd Maz-
da-navigatiesysteem met TomTom 
software, Bluetooth met multi-
functionele spraakbesturing, par-

keersensoren achter, City Safety 
veiligheidssysteem, cruise con-
trol, dual zone climate control en 
17-inch lichtmetalen velgen. Met 
SKYLEASE+ komen daar nog eens 
bij  RVM (Rear Vehicle Monitoring, 
dodehoekdetectie,, bi-xenon kop-
lampen met adaptieve bochten-
verlichting, LED-dagrijverlichting, 
Lane Departure Warning, automa-
tisch dimmend grootlicht, parkeer-
sensoren vóór en stoelverwarming 
vóór.  

De zakelijke rijder heeft bij  de 
nieuwe Mazda6 SKYLEASE of 
SKYLEASE+ een voordeel van 
€ 2.320,-  resp. € 2.800,-. Bij de 
Mazda CX-5 zijn alle voornoemde 
mogelijkheden en keuzes nage-
noeg hetzelfde. Het voordeel bij 
de aanschaf van een CX-5 SKY-
LEASE+ bedraagt € 2.500,-.
De verlaging van de CO2-uitstoot 
op de Mazda6 Sedan en Sport-
break heeft een lagere BPM tot 
gevolg. Dit belastingvoordeel 
wordt doorberekend naar de klant 
in een verlaging van de adviesprijs 
(- € 1.000 tot - € 1.100) op de 
Mazda6 diesel 6MT (alle uitvoe-
ringen, behalve de GT-M).

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

Markt 13, 5492 AA, Sint-Oedenrode, Tel: 0413-473166, www.oudrooy.nl
“Altijd gezellig

 zeggen ze” 

 Aanstaande vrijdag, 
aanvang 21.00 uur:

Met DJ Coenjo

We heten jullie van harte welkom!
Joost van den Akker, Martijn en Loes

Back to Oud Rooij party!!

Heuvel 20 - Sint-Oedenrode - 0413-473567

Nu ook gebruikte 
computers en laptops,

al vanaf €59,- 
inclusief garantie!

Bodem van Elde een gebied met historie
Het gebied tussen de plaatsen 
Sint-Oedenrode, Boxtel, Sint-
Michielsgestel en Schijndel stond 
vroeger bekend als de Bodem van 
Elde. Tegenwoordig herinnert al-
leen een straatnaam in het bui-
tengebied van Schijndel nog aan 
dit gebied. Vorige week dinsdag 
vertelde Henk Buijks van het Bra-
bants Historisch Informatiecen-
trum (BHIC) over dit historisch 

bijzondere gebied. Dat deed hij 
ter gelegenheid van het tienjarige 
bestaan van het Roois Cultureel 
Erfgoed.

Hertog Jan III van Brabant gaf in 
het jaar 1314 het gebruiksrecht 
van de Bodem van Elde aan de in-
woners van Sint-Oedenrode, Box-
tel, Sint-Michielsgestel en Schijn-
del. Het gebied was toen nog 

grotendeels een woest en onont-
gonnen gebied. Er waren acht ge-
zworenen die er op toe zagen dat 
het gebied goed werd beheerd. 
Deze gezworenen werden door de 
vier omliggende dorpen afgevaar-
digd, ieder dorp had er twee. 

De Bodem van Elde was, ondanks 
dat het gebied deel uitmaakte van 
vier gemeenten, een relatief zelf-

standig gebied, zo vertelde Henk 
Buijks de aanwezigen in de Knop-
torenkerk. Dat blijkt volgens hem 
uit archiefstukken die er op wijzen 
dat er regelmatig 'conflicten' wa-
ren tussen de acht gezworenen en 
de gemeenten die hen afvaardig-
den. Uit de archieven blijkt dat de 
gezworenen vaak aan het langste 
eind trokken. Desondanks maakte 
Keizer Napoleon in het jaar 1802 
een einde aan de bestuursvorm 
van de Bodem van Elde. Die was 
volgens de Keizer een feodaal in-
strument uit de Middeleeuwen en 
daar moest hij niets van hebben.

Toch duurde het volgens Buijks nog 
vele jaren voordat er een definitief 
einde kwam aan deze bestuurs-
vorm. Schijndel was in 1802 het 
braafste jongetje van de klas. Boxtel 
maakte in 1819 een einde aan haar 
bemoeienissen met de Bodem van 
Elde. In Sint-Michielsgestel bleef de 
gezworene tot zijn overlijden 1844 
in dienst. Sint-Oedenrode spande 
echter de kroon. In 1933 besloot 
de gemeenteraad om haar aan-
deel in de Bodem van Elde defini-
tief te beëindigen.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Alle winkels in Rooi mogen op 
zondag open
De zondagopenstelling van le-
vensmiddelenwinkels in Rooi 
gaat ingrijpend veranderen. Waar 
nu deze openstelling alleen in het 
winkelconcentratiegebied is toe-
gestaan, gaat dit vanaf 1 juli aan-
staande gelden voor heel Rooi, 
omdat de wet op dat punt is ver-
ruimd. De gemeenteraad stemde 
donderdag unaniem in met de 
bijna raadsbrede motie “Zondags-
rust is ook boodschappen doen”. 

De enige fractie die de motie niet 
had ondertekend, EBK van Etiënne 
Kensdell, stemde er wel mee in. 
Bij de eenmansfractie Verkuijlen 
gebeurde het omgekeerde. Ver-
kuijlen had de motie wel onderte-
kend, maar kwam niet opdagen bij 
de raadsvergadering, na overigens 
vooraf te hebben laten weten dat 
hij slechts later zou komen. Daar-
door telde zijn “stem” niet mee.
De Rooise politiek worstelde al 
langer met de wettelijke regeling, 
door Freek Glorius (VVD) des-
tijds betiteld als “monster uit Den 

Haag”. Glorius, nooit verlegen om 
een oneliner of beeldspraak, pre-
senteerde de motie als een “twee-
trapsraket”. In de eerste plaats de 
zondagsopenstelling van 16 tot 
20 u voor alle supermarkten (lees: 
levensmiddelenwinkels, red) mo-
gelijk te maken, ook buiten het 
winkelconcentratiegebied. Maar 
dan wel om de tafel gaan met win-
keliersvereniging en centrumma-
nagement om te kijken hoe groot 
de behoefte bij de middenstanders 
is om daar dan ook gebruik van te 
maken. En, zoals Janneke van Vugt 
(HvR) opmerkte: “De grote ketens 
redden het wel. Maar de kleine?  
De schoen die bij de een past, knelt 
bij de ander. Probeer alsjeblieft een 
maat te vinden die iedereen past.” 
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8, 9, 10 & 11 juni: Kermis in Nijnsel

Van 8 t/m 11 juni is het weer 
Nijnsel kermis.

Kermis open vanaf zaterdag 19.30 uur 
In het verleden was het zo dat de 
afsluiting van de openluchtmis, de 
opening was van de kermis. Die 
traditie is inmiddels achterhaald 
en al jaren gaat de kermis open op 
zaterdag 8 juni as. om 19.30 uur. 
Dinsdagavond om 23.00 uur sluit 
de kermis.

Attracties
Op de kermis vindt je ook dit jaar 
weer traditionele attracties, zoals 
onder andere de autoscooters. Ver-
der zal je kunnen genieten van een 
heerlijke oliebol of een kaneelstok.  

Horeca zet de deuren open
De caferuimte van de Beckart is 
natuurlijk geopend. De kneuterka-
pel uit Nijnsel is zoals van ouds van 
de partij. Zij zullen weer een divers 
programma ten gehore brengen. 
Dit alles vindt plaats op zondag-
middag vanaf 14.00 uur.

Daarnaast heeft Cafe Oud Nijnsel 
een uitgebreid programma. Net 
als vorig jaar maken zij gebruik 
van een buitenpodium, waar een 
aantal orkesten en DJ’s het publiek 
gaan vermaken. Leidt al dat plezier 
tot een hongerig gevoel dan kunt 
u natuurlijk terecht bij Highway 51 
(D’n Inloop).

“Jij bent bij cliënten altijd op zoek 
naar hun beweegredenen. Maar 
wat zijn jouw beweegredenen ei-
genlijk en waarom ben je uiteinde-
lijk gaan coachen?” vroeg iemand 
laatst aan mij. “Oké, eigenlijk leuk 
dat je dat vraagt” antwoordde ik.

Mijn eerste beweegreden is mijn 
interesse in psychologie. Lang 
geleden heb ik een cursus kinder-
psychologie gevolgd en daarna 
praktische psychologie, om beter 
het gedrag van anderen te leren 
begrijpen en meer inzicht te krij-
gen in mijn eigen doen en laten. 
Ik had veel plezier in het leren en 
wilde meer. Dat werd de opleiding 
coachen en counselen. Daar leerde 
ik o.a. verschillende gesprekstech-
nieken om problemen helder te 
krijgen. Door mijn vraagstelling 
worden cliënten aan het denken 
gezet en komen zelf tot de ant-
woorden. Daarnaast zet ik mijn 
vakkennis in om mensen vaar-
digheden aan te leren om op een 
andere manier met hun vragen en 
problemen om te gaan.

Mijn tweede beweegreden is spor-
ten. In een tijd dat ik niet lekker 
in mijn vel zat ontdekte ik zelf wat 
wandelen en hardlopen voor mij 
betekent. Ik merkte dat daardoor 
mijn hoofd leeg raakt en tot rust 

komt. Veel later ontdekte ik dat 
dit ook wetenschappelijk onder-
bouwd is en er zelfs running the-
rapie voor mensen met stress- en 
depressieklachten bestaat.

Mijn derde beweegreden is ont-
spanning. Ik heb een training 
mindfulness gevolgd waarin je 
leert te leven op dit moment. Je 
neemt slechts waar wat er zich nu 
afspeelt, zonder oordeel. Daardoor 
focus je niet op problemen en din-
gen die je nog allemaal moet 
doen. Je komt van de automati-
sche piloot af en kunt daardoor 
heel bewust beslissingen nemen. 

Ik ging werken bij een bedrijf, leer-
de daar het vak van running- en 
wandelcoach en specialiseerde in 
burnout- en depressiebegeleiding 
en stressmanagement. Na verloop 
van tijd begon ik mijn eigen bedrijf 
De Beweegreden. Naast de boven-
staande doelgroep begeleid ik ook 
mensen met mentale problemen 
bij overgewicht. Het geeft mij heel 
veel voldoening dat ik eraan mag 
bijdragen dat cliënten tijdens het 
traject allemaal letterlijk en figuur-
lijk weer met plezier in beweging 
komen. Of, zoals een cliënt laatst 
opmerkte: “het is een actieve ont-
dekkingstocht naar mezelf.”

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden

De Beweegreden

06 514 114 77               www.keadin.nl

Café Oud Nijnsel pakt uit tijdens Nijnsel Kermis

De vooruitzichten voor de komende 
Nijnsel Kermis zijn ideaal. Niet al-
leen het weer lijkt bijzonder aange-
naam te worden, maar ook de pro-
grammering van café Oud Nijnsel 
belooft veel goeds. De kroeg pakt 
uit met een spetterend programma.

Eigenaars Nick van de Pol en Koen 
van Roosmalen weten wel wat hun 
vaste klanten leuk vinden en met 
dit programma trekken ze zeker 
bezoekers van buitenaf. Want wie 
wil nu niet DJ La Fuente en DJ Paul 
Elstak live zien draaien in het kleine 
maar gezellige Nijnsel. Het brengt 

de topartiesten wel erg dichtbij en 
de muziek liegt er niet om. Die is 
populair en zeker de moeite waard 
om naar te luisteren.

Op vrijdag begint Nijnsel Kermis 
alvast met hoofdact DJ La Fuente. 
Deze populaire house-DJ draait 
al enkele jaren overal in Neder-
land en vaak ook daarbuiten. Met 
zijn opvallende verschijning blijft 
hij hangen bij het publiek, maar 
natuurlijk is ook zijn muziek van 
goede kwaliteit, want anders zou 
hij het niet zo lang in de top vol-
houden. Op zaterdag speelt DJ 

Brooky en treedt Dailight Comes 
op. Een dag later is het wederom 
feest. Met de ‘huisband’ Not Just 
Apollo en daarna met feestband 
Lekke Band. Deze formatie stond 
al vaker in Nijnsel en iedere keer 
ging het dak eraf. 

Wat ook een garantie is voor een 
stampend en dampend feestje is 
de komst van DJ Paul Elstak tij-
den de 90’s avond . Dj Paul Elstak 
breng Nijnsel terug in de jaren 90. 
Deze immens populaire happy 
hardcore DJ is bekend over de hele 
wereld. Vorig jaar blies Dj Darkra-
ver Nijnsel zowat omver op maan-
dagavond en dat gaan we nu weer 
proberen tijdens de 90’s party! De 
tent stond vorig jaar vol. Of dat 
het ook dit jaar weer het geval is? 
Uiteraard, want iedereen die van 
deze muziekstijl houdt, gaat zeker 
even kijken. Op dinsdag sluit DJ 
Geert Verschuren de kermis af.” 
Op dinsdag sluit DJ Geert Verschu-
ren de kermis af.

Kortom, het programma liegt er 
niet op. Tijdens Nijnsel Kermis hoef 
je maar op één plek te zijn en dat is 
bij Nijnsel Kermis.
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UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

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

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

Uw waardevolle motorrijtuig verdient 
een verzekering met een goede dekking 

 
Uiteraard wilt u daarvoor niet teveel 

premie betalen. 
 

Wij helpen u graag 

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaardij

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

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

www.vkgroep.nl  beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Een hypotheek op maat 
voor uw huidige of nieuwe woning 

(bij ons zonder afsluitprovisie) 
 

Ook zo benieuwd welk 
bedrag u kunt lenen? 

 
Wacht dan niet langer, 

maar neem contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

 
Doordat wij met 15 hypotheekverstrekkers 

samenwerken, kunnen wij u een onafhankelijk, 
vrijblijvend en deskundig hypotheekadvies geven. 

Nationale buitenspeeldag 12 juni in wijk Kinderbos
Op woensdag 12 juni a.s. orga-
niseert wijkvereniging Kinderbos 
weer de nationale buitenspeeldag. 
Deze is van 13.30 uur tot 16.30 
uur en vindt plaats in een gedeelte 
van de Componistenlaan en op het 

Sweelinckplein. We gaan proberen 
om ook dit jaar er samen weer 
een leuke middag van te maken! 
Natuurlijk kun je jezelf weer laten 
schminken als een stoere tijger of 
als een mooie prinses, maar er is 

nog veel meer leuks te beleven! 
Je hoeft geen lid te zijn van de 
wijkvereniging dus alle jongens en 
meisjes zijn uitgenodigd en dan 
maken we er samen een gezellige 
middag van!

Eigenaar De Vriendschap bij laatste 15 The Voice of Radio
Eigenaar van De Vriendschap in 
Boskant, Paul de Corte, zit bij de 
laatste 15 finalisten van The Voice 
of Radio, een onderdeel van het 
538 radioprogramma van Edwin 
Evers. Paul maakt kans om een 
plek te verdienen voor de blind au-
ditions van The Voice of Holland.

Deze week zijn iedere ochtend tus-
sen 08.00 en 09.00 uur drie kan-
didaten te horen tijdens de uitzen-
ding. Van de drie gaan er telkens 
twee door. Wie wanneer aan bod 
komt is nog niet duidelijk. Paul 
brengt het nummer ‘Still got the 
blues’ van Gary Moore. Wanneer je 

dit nummer hoort, is het zaak om 
te stemmen via het sms nummer 
5380. Volgende week zijn iedere 
ochtend twee kandidaten te horen. 
De laatste vijf die overblijven mo-
gen sowieso meedoen aan de blind 
auditions van The Voice of Holland.  
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Na mijn vaders overlijden was het afgelopen met de donderdagavondbij-
eenkomsten. De oude brouwer zagen we nog regelmatig op de jacht, tot 
op zeer hoge leeftijd. Hij woonde nog zelfstandig in dat grote huis van 
‘m, en nam rond borreltijd altijd ’n goed glas bier (ze hadden allemaal een 
tapje thuis). Wijn dronk hij liever niet meer, dan sliep ie slecht, en voordat 
hij naar bed ging liep hij naar de grote boom vóór in de tuin en deed daar 
steevast zijn avondplas, zo vertelde hij zelf.
Ik erfde vader’s biljartkeu en die stond ergens in een hoekje totdat ik werd 
gevraagd voor de biljartclub van Jan Bosch. ’n Paar vrienden waren daar 
al lid en er was een vacature. Afhankelijk van het aantal aanwezige leden 
kon je vaak maar één of twee partijtjes spelen en zat je de rest van de 
avond aan de bar te bomen. Wel kregen we af en toe instructies van Jan, 
die zelf geen onverdienstelijk biljarter was en hij heeft ook bij mij ’n paar 
technieken verbeterd. De leden waren zeer divers, van de lange G. tot de 
corpulente N., die kon boeren op bevel en al doende zijn entree in het 
etablissement aankondigde, boven de muziek uit. 
We moesten ook competitie spelen, libre, en daardoor kwamen we in 
café’s waar we anders nooit een stap zouden binnenzetten. In een kroeg 
in het Centrum moest ik het opnemen tegen een klein kleerkastje, die 
voornamelijk bekend stond om zijn losse handjes en niet aflatende drank-
zucht. Hij had van die priemende, lichte oogjes en sleet zijn leven als 
vrijgezel. Toen ik, tegen verwachting, van hem won gaf hij me een slap 
handje, zonder me een blik waardig te gunnen, en stiefelde met z’n keu 
naar het einde van de bar, vanwaar ie me de hele avond vuil zat aan te 
kijken. Ik was blij dat ik temidden van m’n clubmaten die ongure tent kon 
verlaten.
In een andere kroeg in het buitengebied speelden we tegen allemaal boe-
ren en kregen we een jas van jewelste. Het waren aardige, geestige en 
gemoedelijke kerels en de stemming was aangenaam. Ze maakten wel 
haast met hun partijen, hup, hup, vooruit en later begrepen we waarom: 
na afloop gingen ze bij elkaar aan tafel zitten en kregen ze van de kaste-
lein soep en gehaktballen met jus en brood, en dat om half een ’s nachts. 
Wij namen genoegen met ’n pilsje.
In een kleine kroeg begon de penningmeester van de ontvangende club 
tegen mij aan te zeveren.
“Hedde gullie ôk unne pot raauw en traauw?” “Wà?” antwoordde ik 
hem zo plat als kon. Bleek dat ze naast hun reguliere contributie ook nog 
eens geld doneerden in een speciaal potje bij sterfgevallen of bruiloften, 
je maakt wat mee bij de biljartclub…..
Ik geloof niet dat wij ooit contributie hebben betaald, want wij hadden 
ook niet zoiets als een feestavond of, nog erger, een “teer-aovond mi friet 
en halve haone”. V. was er ook zo eentje. “Wà kòst hier de contrebuu-
sie?” waren zijn eerste woorden tegen ons, zonder überhaupt te informe-
ren of er wellicht een vacature was binnen ons clubje. Wij mochten die 
zuiplap niet, en N. riep: “Jan, zet hier iets neer van mij, behalve voor V. 
want die zegt lelijke dingen over ons vader en moeder!”
En zo was het maar net, hij was een achterbakse roddelkous, zat altijd in 
de kroeg en gaf zelden iets weg. Toen hij, onbegrijpelijkerwijs, een lintje 
kreeg sprak mijn schoonvader: “V. is onderscheiden in de orde van de 
Gouden Leeuw….” En toen de kroegloper kort daarop een ongeluk kreeg 
met z’n fiets, sprak schoonvader fijntjes: “D’r is zeker unne zatte hond 
overgestoke!
Vandaag gaan we geen “halve haone ‘braoje”, maar bereiden we wel 
een kipgerecht, dat lijkt op de Ajam Smoor van mijn zusje Betty. Het is 
wederom van collega Esther Stiekema.

Boemboe Bali kip (4 pers.)
4 flinke kippenbouten (liefst scharrel)
1 grote ui, 2 tenen knoflook, 1 bouillonblok (kip)
1 theelepel suiker, 1 flinke eetlepel ketjap,
4 limoenblaadjes (toko), 1 stengel citroengras
2 a 3 eetlepels sambal badjak, ½ liter water
Braad de kippenbouten aan in wat olie, tot ze goudbruin zijn en haal ze 
uit de pan. Snipper de ui fijn en plet de knoflook tot pulp. Fruit zachtjes 
aan, voeg dan sambal, limoenblad, citroengras, suiker en ketjap toe en 
smoor even zachtjes mee. Los de bouillonblok op in ½ liter warm water 
en roer door het kruidenmengsel. Leg de bouten er in en laat langzaan 
gaar sudderen.
Betty deed er geen limoenblad en citroengras bij, maar meer ketjap en 
vooral “saoes ramas” van het merk Lucullus, die ik tot mijn vreugde na 
jaren weer terugvond bij Amazing Oriental in Eindhoven.
O ja, gewoon bier erbij!

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

Biljartclub (2)

Laatste Mathieu Dirvenconcert van het seizoen

Hoor ons blazen

Zondagmorgen vond het laatste 
Mathieu Dirven Koffieconcert 
van het seizoen plaats in Kasteel 
Henkenshage. Het concert werd 
verzorgd door het Koperkwintet 
NJA (ensemble van de fanfare Nos 
Jungit Apollo) en Mik (leerlingen 
van de talentenklas van MIK.)

Sinds 2007 is het Koperkwintet actief, 
soms meer, soms minder intensief en 
in wisselende bezettingen. Zondag 
speelden: Ingrid van Kasteren (Bugel, 
cornet) Eugene Willems (trompet 
es-cornet) Ludo Gerrits (Trombone) 
Peter Gerrits (Trombone) en Rene 
Gevers (Bas tuba)

Het was een gevarieerd program-
ma geworden. De gasten hoorden: 

“Pop Suite” van Arthur Fracken-
pohl, “Tristesse, Etude” , van Fr. 
Chopin, arr. Karel de Wolf  het be-
kende “Nessun Dorma”, van 
Giacoma Puccini, arr. Eugene Eil-
lems, het vlotte Serenade, van 
Derek Bourgeois, arr. Eugene Wil-
lems, “Over the Rainbow” met 
een solo op es-cornet door Eugene 
Willems en net voor de pauze  
“Cuprioles” van Jan van der Roost. 
Na de pauze speelde het NJA ko-
perkwintet nog “Funny Five” van 
Erland von Koch en ten slotte “The 
Pink Panther” van Henry Mancini, 
arr. Arthur Frackenpohl.

De presentatie werd verzorgd door 
Ingrid Gevers. De leerlingen van de 
MIK Talentenklas verzorgden het 

gastoptreden. Je kon horen en zien 
dat het inderdaad toptalenten zijn.
Manouschka van Beek, Greetje 
Swaans en Diede Duijghuisen 
speelden op hun dwarsfluit
“Pavane” van G. Faure en 
“Adagio Pathetico” van Ernesto 
Kohler met een solo voor fluit van 
Manouschka van Beek.

De 11-jarige klarinettist Mathijs 
Lemmens, begeleid door zijn oom 
Robert Lemmens (piano) speelde 
het “Solveighs lied” van Edvard 
Grieg en “Divertimento No. 4 “ 
Allegro van W.A. Mozart. Daniel 
van Rooij, ook een zeer jeugdig 
talent, speelde op zijn saxofoon 
“Monoloog nr. 4” van Erland von 
Koch (1910-2009)

De organisatie (Roois Kultuur 
Kontakt, Cultureel Platform en 
Mik) kan terug zien op een goed 
geslaagd muzikaal seizoen en in 
september gaan ze gewoon door. 
Het volgende Mathieu Dirven Kof-
fieconcert is op 29 september in 
Mariendael, want ‘The Show Must 
Go On’.

foto: Cor van Oorschot

Einduitslag fi etsverkeersexamen bekend
Drie weken geleden hebben 230 
leerlingen van de Rooise basis-
scholen meegedaan aan het fiets-
verkeersexamen. Helaas waren 
toen 30 leerlingen gezakt.

Afgelopen weken hebben ze her-

examen gedaan. Twee groepen 's 
avonds, en zelfs een op zaterdag. 
Dit keer waren er geen posten, maar 
fietste iemand van de Verkeers-
werkgroep mee om het examen af 
te nemen. Met een goede uitleg en 
bemoedigende woorden gingen de 

kinderen wederom op pad.
Deze keer nagenoeg foutloos. Op 
drie kinderen na was iedereen ge-
slaagd. De Verkeerswerkgroep is 
dan ook trots op de prestaties van 
de leerlingen en verheugd met de 
einduitslag van het herexamen. 

Collecte Rode Kruis

In week 24 van 9 t/m 14 juni houdt 
Het Nederlandse Rode Kruis weer 
haar jaarlijkse huis-aan-huis collecte. 
Het werk van het Rode Kruis bestaat 
niet alleen uit internationale hulpver-
lening bij grote rampen en oorlogs-
situaties, maar heeft ook in allerlei 
vorm plaats op nationaal niveau in 
de vele plaatsen in Nederland.

Zo is er E.H.B.O. - hulpverlening bij 
grote sportwedstrijden en andere eve-
nementen, zijn er in de grote plaatsen  
SIGMA-teams beschikbaar bij plaat-
selijke rampen, worden er vakanties 
georganiseerd in Nederlandse hotels 
en  op het vakantieschip de Henri 
Dunant en zijn er op veel plaatsen te-
lefooncirkels en recreatieve middagen 
voor eenzamen en hulpbehoeftigen.

Het mooie van de collecte is dat de 
opbrengst in zijn geheel beschikbaar 
is voor de plaatselijke activiteiten en 
dus in de eigen gemeenschap besteed 
kan worden. Een reden temeer dus 
om de collectant niet met lege han-
den te laten staan. Het Rode Kruis 
helpt; mogen wij op uw bijdrage re-
kenen.

HELP 
HOLLAND 
HELP
Collecte 20-26 juni 
 Geef aan de collectant!

ni 

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

Engeltje op schouder bij automo-
biliste in Sint-Oedenrode

Donderdagmiddag heeft er op de 
Liempdseweg een ongeval plaats-
gevonden waarbij de bestuurster 
van een auto veel geluk heeft ge-
had.

Nadat zij een stuurcorrectie had 
uitgevoerd, zag zij plots een te-

genligger voor zich. Wederom 
stuurde zij haar voertuig richting 
de weg. Hierbij verloor ze echter 
de macht over het stuur en sloeg 
over de kop. De wagen kwam tot 
stilstand; deels in een sloot, deels 
in een weiland. De tegenligger 
heeft zij niet geraakt en deze is 
door gereden.  De vrouw bleek 
na onderzoek niet gewond te zijn. 
Om de precieze toedracht van 
het ongeluk, dat rond 13.45 uur 
plaatsvond, in kaart te kunnen 
brengen roept de politie eventu-
ele getuigen op zich te melden via 
telefoonnummer 0900-8844.
(foto en tekst: www.112brabantnieuws.nl)

Motorrijder uit de bocht gevlogen
Een motorrijder is zondagmid-

dag zwaargewond geraakt toen 
hij met de motor op de Zuidelijke 
Rondweg in een bocht van de 
weg raakte en in de berm viel. 

Het slachtoffer is met spoed per 
ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht. Een bergingsbedrijf 
kwam ter plaatse om de motor 
mee te nemen. 
(tekst en foto: 112brabantnieuws.nl)

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

OOK VOOR VADERDAG 
BIJZONDERE CADEAUS IN DE WERELDWINKEL

Markt 30, Sint-Oedenrode 0413477146
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Korting op het 2de artikel

PRE-SALE
50% 

V O O R J A A R S  C O L L E C T I E

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

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

HIJ MAAIT U (GE)NIET

   ALLE ACTIES ZIJN GELDIG TOT 15 JUNI A.S.
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http://shakti-ict.nl             +31 (0)6 125 38 218 

 Storingsdienst - Webdesign - Cloud - Maatwerk

Er is altijd een oplossing
Shakti ICT

Wij bouwen:
apps en websites met
toegevoegde waarde

tennis Knallende kurken voor Junioren 
Gemengd 2 en Heren 1 TV de Kienehoef

Uit in Wijchen heeft Junioren Ge-
mengd 2 de titelstrijd afgelopen 
zondag beklonken. Met een 8-0 
zege overklasten Veerle, Mark, 
Megan, Dylan, Bo & Wouter de 
tegenstander. Medetitelkandidaat 
Bastion Baselaer 2 kon de druk 
niet aan. Zij moesten 2 dure pun-
ten incasseren in Goirle. Uiteinde-
lijk heeft het onderlinge resultaat 
de doorslag gegeven in de ex ae-
quo eindstand op de ranglijst. Dit 
toont maar weer dat het belang-
rijk is om vanaf het begin scherp 
uit de startblokken te schieten. 

Heren 1 heeft tot het gaatje moe-
ten gaan om de talentvolle broe-
kies uit Culemborg van tennisver-
eniging Doelen te bedwingen met 
3-3. Deze stand was minimaal 
noodzakelijk om kampioen te wor-
den tegen de uiteindelijke nummer 
2. Als je de leeftijd van twee Doe-
lense mannen bij elkaar optelde 
was deze nog steeds lager dan de 
leeftijd van de op 1 na oudste spe-
ler van Heren 1, welke 31 is. De 
eerste single van de altijd hard spe-
lende Mark ging redelijk makkelijk 
in twee sets naar Doelen. Hans 
Verhagen, de oudste speler van de 
dag met zijn niet nader te noemen 
aantal levensjaren, mocht tegen 
de meest talentvolle 13-jarige spe-
ler van Doelen. Dat deze 6 x in de 
week trainende jongen nog moest 
knokken tot in de laatste set mocht 
worden gezien als een knappe 
prestatie van invaller Hans. Jam-
mer genoeg moest met 0-2 single 
3 en single 4 gestart worden. Koen 

speelde de 3e single tegen de voor 
Doelen uitkomende Sander. Het 
was een close match. Dat niet al-
leen de twee dj's van 3fm met 
de gelijknamige Koen & Sander-
show er dagelijks spektakel van 
maken was te bemerken aan het 
meelevende publiek. Koen moest 
zich maximaal inspannen om met 
7-6 in de derde set de pot op te 
eisen. Ook de ‘king of forehand’ 
Luuk van de Mortel won zijn sin-
gle. Hij had het relatief makkelijk 
dankzij scherpe passings en focus 
op belangrijke punten. Met 2-2 
vingen de dubbels 
aan. Mochten de 
mannen van Doelen 
nog plannen heb-
ben om kampioen 
te worden dan dien-
de zij beide dubbels 
te winnen. Heren 1 
van de Kienehoef 
had nog 1 wedstrijd-
punt nodig. Mark 
en Hans werden 
in hun dubbel in 2 
sets verslagen door 
het op 1 na beste 
dubbelkoppel uit 
de competitie. Koen 
en Luuk, het beste 
dubbelkoppel uit de 
competitie behiel-
den hun ongeslagen 
status door met 6-2 
6-0 de gedesillusio-
neerd Culemborgers 
te verslaan. Klein 
woord van dank na-
mens Heren 1 gaat 

ook uit naar de geblesseerde Cas 
en de afwezige Bob. Beide heren 
hebben zich in de andere 6 com-
petitiedagen goed ingespannen 
om de titelstrijd mogelijk te maken.

Gemengd 1 heeft helaas geen 
winst kunnen boeken op de laat-
ste speeldag. De dames Floor en 
Puck en de heer Frank verloren de 
singles. Pieter-Jan toonde enorm 
karakter door de op onnavolgbare 
wijze zijn tegenstander te impone-
ren met 6-3 6-2. Dit deed Frank en 
Arne zo goed dat zij ook hun he-
rendubbel ombogen tot winst. Het 
publiek genoot met volle teugen 
van de Rooise mannen. De dames 
verloren de dubbel. Dus met 2-4 
kon worden aangevangen met de 
mixen welke helaas niet gespeeld 
konden worden i.v.m blessures 
aan beide kanten. Uiteindelijk 3-5 
en op naar het kampioenschap 
volgend jaar, want dan komt ge-
mengd 1 uit in de 3e klasse. 

Heren 2 is derde geworden op de 
ranglijst. Heren 3 heeft zich op de 
laatste dag veilig gespeeld door 
te winnen van de mede degrada-
tiekandidaat. Erik, Joost en Sietse 
wonnen de single. Dat Sietse de 
betrouwbare diesel is zonder in-
jectie motor heeft hij ook dit jaar 
weer laten blijken. Het beste heeft 
hij tot het laatste bewaard. Hij gaf 
zijn jammerende tegenstander een 
mooie 7,4 aan zijn spreekwoorde-
lijk broek. Rob, al drie weken spe-
lend met een liesblessure, verloor 
zijn single. De heren dubbels wer-
den eerlijk verdeeld onder beide 
partijen. Erik en Rob verloren. 
Sietse en Joost wonnen. Met 4-2 
dus uiteindelijk knap lijfsbehoud. 
Alle overige uitslagen zijn te vin-
den op www.tvdekienehoef.nl

Junioren gemengd 2

Familie-vrienden korfbaltoernooi 
KV Nijnsel editie 2013

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

Op zondag 9 aanstaande wordt op de velden van korf-
balvereniging wederom het jaarlijkse Familie – Vrienden-
toernooi georganiseerd. Maar liefst twaalf teams gaan de 
strijd aan om de fel begeerde wisseltrofee. 

De eerste poulewedstrijden starten rond de klok van 11.00 
uur. De finalewedstrijden staan om 15.00 uur op het pro-
gramma. Ook de kinderen hoeven zich niet te vervelen.Zij 
kunnen zich vermaken op het springkussen of in de schmink-
studio. Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een drankje en 
hapje. De organisatie is er in ieder geval klaar voor.

Als dan ook nog de weergoden op deze dag gunstig ge-
zind zijn dan zijn alle ingrediënten aanwezig om er een 
mooie zondag van te maken en een bezoek te brengen 
aan dit mooie en zeker gezellige toernooi.

Renoveren 
vanaf 

de eerste paal 
tot en met 

de kit 
in de ramen

 

 

t. 0413 474286
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vissen Jan Foolen 
koning ERHV

De laatste wedstrijd van het ko-
ningsvissen is gewonnen door Ad 
Foolen in vak A met 1446gr, 2e M 
Foolen vak B 328gr, 3e A van 
Boxmeer vak A 965. 

Na aftrek van de slechtste wed-
strijd is Jan Foolen koning van 
ERHV  geworden met in totaal 5 

punten. Zaterdag 8  juni damesvis-
sen. Inschrijven aan het water, vis-
sen aan het Cathalijnepad. Voor de 
jeugd zou er een wedstrijd zijn op 
7 juni. Deze wordt doorgeschoven 
naar 14 juni, viswater Armenhoef. 
De vakantiewedstrijd van woens-
dag 31 juli wordt verschoven naar 
7 augustus.

Bestuur en leden van Steeds Paraat bedan-
ken alle sponsoren en begunstigers die het 
mogelijk gemaakt hebben om onze  
jubileumwedstrijd te doen slagen. 
Hartelijk dank daarvoor!

• Re-A-Ct V.O.F. Inovative Systems 
Sint Oedenrode.  

• Reismaatwerk.nl  Mirjam Konijnenberg 
mobiel reisconsulent Schijndel.

• Prostop Konninginnendijk Grave.
• Theuerzeit hondensportartikelen 

en lederwaren Bleric/Venlo.
• Smulders diervoeders Wijbosch.
• A.S.G. K9 Security Groep Boekel 

Koen Schellekens.
• Jumbo Sint Oedenrode.

• Pedigree Veghel.
• Robu Keukens Schijndel.
• Metler Autodemontage 

en bergingsbedrijf Schijndel.
• Pim van Heertum banden 

en tankstation Schijndel.
• Houthandel van Wanrooi Schijndel.

• Coppens Warenhuis Volkel.
• Champ Europe Nederweert  
High Performance Dogfood

• Police Dogs Center Holland 
• A.H.M.v.d Oetelaar Sint Oedenrode.

• Gemeente Sint Oedenrode.
• DeMooiRooiKrant Sint Oedenrode.

• T.V Meierij.
• Tonnie v/d Heyden 

Autobedrijf B.V. Gerwen.
• Handelsonderneming P v Kemenade 

Nijnsel-Sint Oedenrode.
• Huiskens Optiek en Horen Sint Oedenrode.

• Autobedrijf  Corsten Mariahout.
• Fam v Kessel Nijnsel.
• Fam v Gastel Nijnsel.

• Parochie H Antonius Nijnsel.
• Staatsbosbeheer.

• Ad Leenders Potcultuur 
Nijnsel-Sint Oedenrode.

• Politiehondenvereniging 
Willen is Kunnen Schijndel.
• Formido Sint Oedenrode.
• Kapsalon Anton Nuenen.

• Policedog Center De Bergakkers Budel.
• William van de Ven Klus en Timmerwerken 

Nijnsel Sint Oedenrode.

• I.C.Team Sint Oedenrode.
• Timmer- en Klusbedrijf Maarten van der 

Heijden Son en Breugel.
• Jumbo Mariahout.

• Harold Vereijken Mariahout.
• Bike Center Sint Oedenrode.

• Installatie Bedrijf Eurobad Gemert.
• V.H.V. Verkeersregeltechniek Erp.

• R.A.B.O. Sint Oedenrode .
• Diervoeders Cavon Drachten.
• Police Dogs Het Zuiden Best.

• Houtimport Best.
• Dierenkliniek den Heuvel Best.
• Dierenkliniek Sint Oedenrode.

• Van Kuringe Advies Sint Oedenrode.
• Roosen Police Dogs Oisterwijk.

• Eric Barten Tuin en Parkmachines 
Mariahout.

• Harrie Huibers Beregening en 
Waterbehandeling Mariahout.

• Jan van Gemert Mechanisatie Nijnsel 
Sint Oedenrode.

• Spierbal on Tour Son en Breugel.
• V.L.M. Van Lankveld B.V.Mariahout.

• Jac Kemps Tweewielers Schijndel.
• Cafetaria De Koffer Sint Oedenrode.

• Van Deursen Diervoeders Sint Oedenrode.
• Dierenartsenpraktijk Berghem.
• Antoine de Bie Electrotechniek  

Oostelbeers.
• Helen Derksen Integrale 

Massagetherapie ‘s-Hertogenbosch.
• Peters Installatie Sint Oedenrode.

• Cafe Restaurant de Gouden Leeuw 
Rob de Vries Sint Oedenrode.

• Cafe Oud Rooy Sint Oedenrode.
• Drankenhandel van Boxmeer 

Sint Oedenrode.
• Cafetaria Die 2 Eerschotsestraat 

Sint Oedenrode.
• Cafe zaal het Zuid Schijndel.

• Gemco Mobile Systems B.V. Sience Park 
Eindhoven.

• Smetsers Houthandel Sint Oedenrode.
• Rootec Telecommunicatie en Beveiliging 

Sint Oedenrode.

Secretaris Toon Renders
P.H.V. Steeds Paraat.

Tijdens de zeer drukke  receptie van 
vrijdag 24 mei van ons 50 jarig be-
staan van onze vereniging mocht Ad 
van den Berg, oprichter en lid, een 
onderscheiding (horloge met 
gemeentelogo) van de gemeente 
Sint-Oedenrode ontvangen uitge-
reikt door burgemeester Peter Maas.

Ook werd hij door onze voorzitter Theo de Bie erelid gemaakt i.v.m.40 jaar voorzitter en 50 jaar lid. Ook de afdeling 
Brabant van de K.N.P.V. was vertegenwoordigd door secretaris H. Kusters en penningmeester R. v.d Elzen waarvan hij 
een herinneringsspeld en een oorkonde van de K.N.P.V. mocht ontvangen. Ook zijn vrouw Tonnie werd niet vergeten 
en kreeg een grote bos bloemen. De vereniging mocht een oorkonde ontvangen.

Op zaterdag was onze jubileumwedstrijd, waaraan 10 deelnemers uit de regio aan deelnamen. Om 13.00 uur werd 
met mooi weer begonnen met de vooroefeningen. Deze middag werd al druk bezocht door een groot aantal publiek 
en hondenliefhebbers. Na de koffi etafel en een interview van T.V. Meierij werd om 19.00 uur begonnen met de wed-
strijd waarbij de honden spectaculaire stelwerk lieten zien. De honderden toeschouwers die aanwezig waren hebben 
zo kunnen genieten van onze mooie politiehondensport.

Wij als bestuur en leden danken ieder voor hun inzet en bijdrage om dit evenement mogelijk te maken. Dank.
Uitslag:
1e plaats Toon Jansen uit Lith met  Ringo 334 punten.
2e plaats John v Bussel uit Veghel met Storm 430 punten.
3e plaats Wim Boumans uit Sint Oedenrode met Morris 425 punten.
4e plaats Harrie Reynen uit Someren met Jack 414 punten
5e plaats Twan Hulsen uit Best met Guus 412 punten
6e plaats Willie Toelen uit Gemonde met Kazan 411 punten
7e plaats Jan v Otterdijk uit Deurne met Kane 410 punten
8e plaats Rene Hellemons uit Achtmaal met Arco 408 punten
9e plaats Tinnie Endevoets uit Beek en Donk met Caine 408 punten
10e plaats Astrid Verhagen uit Esch met Ringo 387 punten

De beste steller van deze wedstrijd gekozen door onze helpers Anton van Vught en Marco Rovers  werd Astrid 
Verhagen. De hoofdprijs van onze loterij een ballonvaart werd gewonnen door  Lambert Leenen uit Someren. 

Secretaris Toon Renders.

Burgemeester Maas reikte Ad van den Berg (l) een onderscheiding uit.

  

Receptie en Jubileumwedstrijd 50 jaar Steeds Paraat

Een kijkje in de wereld achter de 
te showen paarden tijdens Arabian 
Horse Weekend

paardensport

In het Zeeuwse dorpje Koewacht 
werd in 1997 Bessewacht Arabians 
opgericht door Dick en Francina 
Besseling. Mevrouw Besseling was 
al sinds haar kindertijd gepassio-
neerd door paarden. Toen het echt-
paar op een mooie zomerdag eer-
der bij toeval een show bijwoonde 
van Arabische Volbloedpaarden, 
heeft zij haar hart verloren aan wat 
bekendstaat als "het mooiste paar-
denras ter wereld".
 
Wat ooit begon met de aankoop 
van het eerste Arabische Volbloed-
paard is inmiddels uitgegroeid tot 
een zeer bloeiende en alom ge-
respecteerde stoeterij met om en 
bij de vijftien Arabische fokmer-
ries van de hoogste kwaliteit. Al-
les kwam in een stroomversnelling 
met de aankoop van de wereldbe-
roemde hengst Ibn Estasha (Malik 
x Estasha). Deze prachtige, alom 
gerespecteerde spierwitte hengst, 
die werd aangekocht op 18-jarige 
leeftijd, is de vader van vele Nati-
onale en Internationale Kampioe-
nen.
Door de jaren heen werden de 
beste merries voor Ibn Estasha ge-

selecteerd.  De veulens 
die hieruit werden ge-
boren, vormen vandaag 
de basismerries van de 
stoeterij.   
 
In 2004 werd bij 
Bessewacht op stal een 
wel heel bijzonder mer-
rieveulen geboren.  Zij 
kreeg van Mevr. 
Besseling de naam Bess 
Fa'izah, wat "win-
naar" betekent in het 

Arabisch. De uitspraak "what's in 
a name", is hier wel erg toepas-
selijk. Het showpalmares van Bess 
Fa'izah is eindeloos; zij werd tot 
kampioen gekroond op de meest 
prestigieuze shows, van de All Na-
tions Cup in Aken tot de Dubai 
Gold Cup, tot tweemaal toe de 
Wereldkampioenschappen in 
Parijs. Bess Fa'izah is nu in eigen-
dom van Ajman Stud, H.H. Sheikh 
Ammar Bin Humaid Al Nuaimi in 
de Arabische Emiraten.
 
Enkele weken geleden nog, werd 
de 2-jarige merrie Bess Melika 
gekroond tot "Gold Champion 
filly" in Jordanië. Met deze pres-
tatie maakt ze haar eigenaars, 
dhr. en Mevr. Nofal al Kahook 
van NK Arabians, die inmiddels 
goede vrienden zijn geworden, 
uiterst trots. Door de jaren heen 
heeft Bessewacht Arabians een 
zeer sterke reputatie opgebouwd 
in de wereld van Arabische Vol-
bloedpaarden. Paarden met de 
"Bess" prefix worden geregeld ge-
exporteerd naar landen als Spanje, 
Frankrijk, Duitsland, Bulgarije, Jor-
danië en de Verenigde Arabische 

Emiraten. Dhr. en Mevr. Besseling 
hebben dankzij hun "wel erg uit de 
hand gelopen hobby" vele landen 
bezocht en talloze vriendschappen 
opgebouwd.  
 
Wereldwijd gaat de Familie Besse-
ling telkens op zoek naar de beste 
hengsten voor hun merries. Dit 
jaar is er een prachtige hengst "on 
lease" uit Jordanië.  Hadaw (WH 
Justice x Hadia), in eigendom van 
NK Arabians, is op zijn beurt een 
erg succesvol showpaard, en heeft 
reeds bewezen een uitmuntend ver-
erver te zijn.   Zoals hierboven om-
schreven heeft de familie Besseling 
geweldige vrienden overgehouden 
aan hun internationale avonturen, 
waaronder de heer en mevrouw 
Kahook uit Amman in Jordanië. Een 
succesvolle ondernemer met vesti-
gingen in Amman en Florida. Mid-
den in de woestijn rondom Amman 
bezitten ze een stoeterij  met prach-
tige Arabische Volbloeds, afkomstig 
van over de hele wereld en zijn ze 
gestart met een fokprogramma, dat 
respect afdwingt.
Nu beginnen ze de vruchten te 
zien van hun inspanningen. Dhr 
Kahook vertelt: het was een on-
voorstelbare reis en we zijn enorm 
gezegend met zulke prachtige 
paarden in ons leven. Bovendien 
hebben we geweldige mensen 
ontmoet van uit alle continenten 
en dat zien ze ook al als een gift.

Het meest bijzondere aan de Ara-
bische Volbloed is volgens de heer 
Kahook dat de Arabische Volbloed 
niet wordt bezeten door zijn eige-
naar, de Arabische Volbloed  bezit 
zijn eigenaar. 

Martijn van Stiphout sterk 
optreden in ‘eventing’
Nijnselse ruiter Martijn van 
Stiphout is afgelopen vrijdag naar 
Maarsbergen afgereisd. Hier deed 
hij mee aan een samengestelde 
wedstrijd in de klasse B. Na een 
nette dressuurproef en een goed 
afgelegd springparcours mocht hij 
de cross rijden. Ook deze ging erg 
goed. Hij wist aan de leiding te ko-
men en te blijven, waarna hij met 
de 1e prijs zeer tevreden terug naar 
huis kon rijden.

De andere Nijnselse ruiters had-
den een selectiespringwedstrijd in 
Geldrop. In de klasse B wist Bart 
Kluijtmans met Diablo na twee 
mooie rondes de jury te overtuigen 
van zijn rijstijl en mocht zich als 3e 

prijswinnaar opstellen.
Teun Kluijtmans was goed op weg 
in de klasse L en mocht met Balou 
de 3e prijs ophalen en wist met zijn 
andere paard Cornelis ook nog eens 
een 9e prijs te pakken. Ook Thom 
van Dijck reed in de klasse L in de 
prijzen; met April werd hij 8e.
Suzan van Gastel pakte in de klasse 
M een prijs met Boncetto W, ze werd 
9e. In de klasse Z was het Thom van 
Dijck die alle andere deelnemers 
achter zich liet. Hij wist knap 1e te 
worden met Coco Habana in deze 
rubriek.
Ten slotte wist Suzan van Gastel een 
goede prestatie neer te zetten in de 
klasse ZZ. Met Zuberlina eindigde zij 
op de 3e plaats.

Bob de Gruiter wint de 
‘Vriendschapsbokaal’
Op 1 juni is er in Boskant gevist 
om de ‘Vriendschapsbokaal’. Er 
werd duidelijk minder vis gevan-
gen dan vorige week zaterdag. 
Koos Brands wist echter toch aar-
dig wat vis te vangen en eindigde 
als tweede met 1000 gram. 

Met 1450 gram vis werd Bob de 
Gruiter de tijdelijke bezitter van de bo-
kaal. Onder het genot van een drankje 
en genietend van de zon werd de prijs 
uitgereikt op het terras van De Vriend-
schap. Op 8 juni is de vierde voorjaars-
wedstrijd  van 14.00-16.30 uur.
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S.V. Fortuna '67 houdt jaarlijkse 
Vaderdaglopen op 16 juni

hardlopen

Op Vaderdag 16 juni is het weer 
zover. Traditiegetrouw houdt SV 
Fortuna'67 dan haar wedstrijden 
over een halve marathon, 10 km, 5 
km en jeugdlopen over 1 en 2 km. 

De 10 km en halve marathon ma-
ken deel uit van de Kempische 
Wegcompetitie, een competitie 
over 11 wedstrijden. Zondag 16 
juni voert deze wedstrijd de deel-
nemers aan de halve marathon in 
één grote ronde door de buitenge-
bieden van Sint-Oedenrode. Naast 
een halve marathon is het ook mo-
gelijk om een wedstrijd te lopen 
van 5 of 10 km. Vele vrijwilligers 
zullen hen tijdens de wedstrijd van 
dienst zijn, niet alleen om hen te 
voorzien van water en/of sponzen 
maar ook om hen een veilige wed-
strijd te bieden.

Voor de jeugd is er een aparte 
wedstrijd over 1 of 2 km, naarge-
lang hun leeftijd. Deze jeugdlopen 
genieten een stijgende belangstel-
ling en Fortuna hoopt dan ook vele 
kinderen aan de start te zien.

De in april gestarte beginners-
groep zal deelnemen op de 5 km. 
In korte tijd heeft een groot aantal 
startende hardlopers er naar toe-
gewerkt deze afstand te kunnen 

lopen. 

Dit jaarlijkse evenement is iedere 
editie weer een succes. Het en-
thousiasme van zowel organisatie 
als atleten zorgt ervoor dat deze 
gezellige hardloopwedstrijd vele 
deelnemers uit de regio trekt. Er 
wordt voor gezorgd dat het de lo-
pers aan niets ontbreekt. Op het 
parcours en bij de finish zijn diver-
se verzorgingsposten aanwezig en 
uiteraard voorziet de kantine van 
de vereniging ook de supporters 
van een drankje. 

Start en finish zijn bij het club-
gebouw van Fortuna '67 aan de 
Zwembadweg 62, tegenover de 
camping, kleed-en doucheruimtes 
zijn aanwezig. Inschrijven kan via 
de website www.fortuna67.nl of 
via www.inschrijven.nl. Op de dag 
zelf is inschrijving ook nog moge-
lijk vanaf 9.30 uur. 

De halve marathon start om 11.00 
uur, de atleten voor de 5 en 10 km 
wedstrijd starten 10 minuten later. 
De jeugdige lopers staan vanaf 
10.30 uur aan de startstreep. 

Voor meer informatie kan men te-
recht op de website van de vereni-
ging: www.fortuna67.nl 

tafeltennis Jo van de Ven erelid TTV Attaque

Zaterdag 1 juni was het dan zo ver; 
de reünie van de jubilerende ver-
eniging TTV Attaque. De club be-
staat 50 jaar. Het werd voor Jo van 
de Ven een bijzondere avond. Hij 

werd namelijk gekroond tot erelid.
 
Peter Verhagen verwelkomde als 
hoofd commissie de gasten. On-
geveer 100 mensen die in die 50 

jaar competitie speelden, waren 
aanwezig. Zelfs de oprichters van 
de vereniging waren van de partij.
De oude dozen werden nog eens 
open getrokken en een beamer 
zorgde voor spectaculaire beelden.
Om omstreeks half tien opende de 
voorzitter Frank van der Zanden 
de avond met een mooie speech 
en werd het tijd om iemand in het 
bijzonder in het zonnetje te zetten.

Ere aan wie ere toekomt, daar was 
het in ieder geval iedereen mee 
eens. Jo van de Ven, de kartrekker 
van TTV Attaque en zoals Frank in 
zijn speech al beaamde ‘zonder Jo 
was de club hoogstwaarschijnlijk 
al ter ziele geweest.’ Jo presteerde 
het om zelfs een aantal jaren het 
bestuur alleen te vertegenwoordi-
gen. Voor al zijn verdiensten bij At-
taque verdient hij dan ook alle eer 
om gehuldigd te worden als erelid 
van TTV Attaque. Een fantastische 
feestavond volgde, mede gespon-
sord door de Rabobank.

Nieuws van handboogvereniging 
Ontspanning

handboogschieten

Vrijdagavond is op de clubavond 
met de handboog en pijl een Tic-
Tac wedstrijd geschoten op een 
dartblazoen vanaf 25 meter in 12 
series van 3 pijlen. Winnaar is de 
schutter die het hoogste aantal 
punten scoort volgens de regels 
die gelden in de dartsport. Win-
naar van de avond was onze top-
schutter Sjef van den Berg met de 
maximaal te behalen score van 
570 punten. 

Het beste van de rest was Frans 
van de Braak met 477 punten. De 
overige uitslagen waren: Jan van 
Bergen 467, Mart Verhoeven 454, 
Ron Spijker 431, William Huyberts 
388, Jos van den Berg 336, Agnes 
Vissers 311, John van Mulukom 
308, Antoon Hermes 303 en Mark 
Kuys 280. Buiten mededinging 
hebben enkele jeugdschutters mee 
geschoten. Daan Martens 390, 
Dani Hobbelen 377, Piet van den 

Berg 352 en Lotte Steijaert 331. 
Dinsdagmiddag schieten bij de 
Rozelaer de veteranen vanaf 55 
jaar hun wedstrijd. Dagwinnaar 
was Jan van Bergen met een score 
van 235. Verdere uitslag: Jan Gor-
dijn 214, Leo van Breugel 206, 
Jan van Erp 195, Albert Ofwegen 
191en Antoon Hermes 168. 
De jeugd heeft op woensdag de 
zesde wedstrijd van de crocus-
cup geschoten. De scores waren: 
Dani Hobbelen 146 (8x7), Daan 
Martens 167 (7x7), Martijn de 
Kok 187 (7x7), Lotte Steijaert 174 
(6x7), Bram Kuys 162 (5x7), 
Floris Mesu 177 (4x7), Teun Mar-
tens 147 (3x7), Bas van de Laak 
113 (2x7), Ray matuszewski 76 
(2x7), Tim Hulsen 109 (1x7), Yari 
85 (1x7), Remco Boleij 130 (1x7), 
Dione Mesu 186 (1x7), Piet van 
den Berg 215 (1x7).
Op zaterdag heeft Sjef van den 
Berg in Merksplas een veldwed-

strijd geschoten. Hij schoot daar 
358 punten en werd daarmee eer-
ste bij de heren recurve.
Piet van den Berg, Luke Klootwijk 
en Floris en Dione Mesu hebben 
op zondag een jeugdfita gescho-
ten in Berkel-Enschot. Piet en Luke 
schieten bij de heren cadetten. Zij 
werden 2e en 12e. Floris en Dione 
schieten bij de aspiranten. Dione 
werd 1e bij de meisjes en Floris 
werd 8e bij de jongens.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer geschoten. 
Vrijdagavond is de clubavond met 
steeds weer een andere wedstrijd 
uit het jaarprogramma. Voor het 
trainen buiten op de lange afstan-
den zijn banen gehuurd bij LMU 
in Schijndel. De leden hebben een 
eigen sleutel en kunnen vrij trainen 
als de accommodatie niet bezet is.

Sportief 
de stad 
door!

VOOR U GESELECTEERD

GAZELLE • HAIBIKE • BATAVUS 
MERIDA • SHIMANO • GIANT • CRAFT

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Gazelle Eclipse 
Limited Edition
De voordelen:
• Lichtgewicht aluminium frame
• Lichtlopend 8 versnellingen Shimano Premium naaf
• Gesloten kettingkast met Automatische kettingspanner
• Bijpassende dubbele tas leverbaar
• Koplamp met naafdynamo
• Achterlicht batterij
• vanaf € 899,-

PRACHTIGE HANGPLANTEN 
EN ZOMERGOED

hangplanten  €9,-

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

GROEN EXCLUSIEF S T

 

openingstijden
ma t/m za 

10.00 uur tot 18.00 uur

zomergoed €1,10

PRACHTIGE HANGPLANTEN 
EN ZOMERGOED

hangplanten  €9,-

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

GROEN EXCLUSIEF S T

 

openingstijden
ma t/m za 

10.00 uur tot 18.00 uur

zomergoed €1,10

Schoor 3
06-20438743

www.groenexclusief.nl

PRACHTIGE HANGPLANTEN 
EN ZOMERGOED

hangplanten €9,-
zomergoed €1,10

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

MHC dames verliezen van Concordiahockey

Afgelopen zondag speelden de 
Rooise dames uit tegen Concor-
dia. Het beloofde een spannende 
wedstrijd te worden. 

De eerste paar minuten ging de 
wedstrijd gelijk op, beide ploegen 
kregen kansen. Na 18 minuten 
was het Concordia die als eerste 

wist te scoren.  Hierdoor kreeg 
Concordia veel vertrouwen en 
creëerde daardoor nog meer kan-
sen. De dames gingen met een 
1-0 achterstand de rust in. Tijdens 
de rust werden de dames op een 
aantal dingen gewezen. Zo wisten 
ze in de tweede helft te scoren. 
Na een mooie bal van Annelous 

Oerbekke scoorde Iris van de Loo. 
Daarna had Concordia nog twee 
keer gescoord. De eindstand was 
3-1. Ondanks het verlies leggen de 
dames de focus op volgend jaar. 
Ze zullen hard moeten trainen om 
in de eerste klasse mee te kunnen 
draaien.

MHC komt twee doelpunten tekort voor derde plek
De laatste speeldag speelde heren 
1 van MHC Sint-Oedenrode te-
gen hekkensluiter Meerssen, een 
ploeg die al gedegradeerd was. 
Maar er stond nog wel een derde 
plek op het spel, mits Oedenrode 
met acht doelpunten verschil wist 
te winnen.

MHC begon voortvarend aan de 
wedstrijd en zette Meerssen di-
rect onder druk. Een aantal kleine 
kansen werden niet benut, maar 
al snel was het Bram Janus die 
met een bekeken schot de keeper 
kansloos liet. Rooi wist dat het nu 
door moest drukken, een aantal 
keer kwam Rooi via de zijkant 
gevaarlijk de cirkel van Meerssen 
binnen maar wist de score niet uit 
te breiden. Uit een volgende aan-
val scoorde Rooi wel de 2-0.

Niet lang daarna maakte Jorn van 

't Hof via een mooie solo het der-
de doelpunt voor Rooi. Vlak voor 
rust werd het ook nog 4-0. Rooi 
liep dus op schema om de acht 
doelpunten te halen. Na de rust 
was het spel een stuk chaotischer, 
de bal bleef niet lang in de ploeg 
en Meerssen wist een paar kansen 
te creëren. Toch was het Oeden-
rode dat het volgende doelpunt 
scoorde, maar ook daarna werd 
het spel niet veel beter. Veel bal-
verlies en gemiste kansen waren 
het gevolg waardoor duidelijk 
werd dat de doelstelling niet be-
haald ging worden. In de laatste 
minuut scoorde Willem van der 
Heijden nog de 6-0, maar dat was 
net niet voldoende voor de derde 
plek.

Volgend seizoen komt Rooi weer 
uit in de tweede klasse en zal het 
er alles aan doen om bij de boven-

ste twee te eindigen en promotie 
naar de eerste klasse af te dwin-
gen. Rooi heren 1 wil alle sup-
porters van afgelopen seizoen be-
danken en we zien jullie hopelijk 
volgend jaar vaak langs het
veld staan.
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Seniorenbiljarters Odendael verruilen groene laken 
voor de jeu de boules banen

jeu de boules

Op de zonnige maandagmiddag 
27 mei is de eerder door slecht 
weer uitgestelde jeu de boules 
wedstrijd  op de twee banen bij 
Odendael gehouden. Er werden 
koppels van twee personen sa-
mengesteld. 

Ieder had drie boules om deze zo 
dicht mogelijk bij de but (doelbal-
letje) te gooien. Als alle boules 
waren gegooid werden de punten 
geteld. Dat zijn er zoveel , als het 
koppel boules dichter bij het but 
heeft liggen dan de beste bul van 
zijn tegenstander. Winnaar is het 
koppel dat als eerste dertien pun-
ten heeft gehaald. Uiteindelijk wis-
ten Jan van Erp en Toon van der 
Aa hun drie wedstrijden te winnen 
(39-21). Op de tweede plaats ein-
digden Peter van Kempen en Piet 

van de Vorstenbosch (32-24). Met 
dank aan Vrienden van Odendael 

die banen, ballen en scoremateria-
len gratis beschikbaar stelden.

v.l.n.r.: Peter van Kempen, Toon van der Aa, 
Jan van Erp en Piet van de Vorstenbosch

Uitwisseling JBC Boskants Boeleke 
- De Klutsers

De uitwisseling op dinsdag 28 
mei werd op de zonnigste dag van 
de week gespeeld met in de avond 
een dreigend lucht. De Jeu de 
Boulers van het Boskants Boeleke 

en De Klutsers hebben zich kun-
nen meten tijdens de wedstrijden 
op sportpark de Esdoorn. 

Onder het genot van buiten bezig 

zijn, een hapje en drankje is zo'n 
avond altijd een leuke ontspanning. 
Met 36 spelers werden er 3 partij-
en gespeeld. Voor de spelers uit de 
Boskant was het een goede uitslag. 
Vier van de zes beste spelers waren 
leden van het Boskants Boeleke.

De uitslag is als volgt:
1 Ties Brans   
3 gewonnen + 21 punten 
JBC Boskants Boeleke
2 Ria Vos    
3 gewonnen + 19 punten 
De Klutsers
3 Toon v. Zutphen   
3 gewonnen + 17 punten 
JBC Boskants Boeleke
4 Berna v. Duijnhoven 
3 gewonnen + 14 punten De Klutsers
5 Marij v.d. Wetering  
3 gewonnen + 13 punten 
JBC Boskants Boeleke 
6 Piet v. Hastenberg  
3 gewonnen +   6 punten 
JBC Boskants Boeleke

v.l.n.r. Toon v. Zutphen, Ties Brans en Ria Vos

Cloeck & Moedigh
In de NJBB zomeravondcompeti-
tie wist team 1 in de hoofdklasse 
thuis slechts 1 punt te scoren te-
gen Tilburg 2 (4-5) en staat daar-
mee nu op de 4e plaats. In de 1e 
klasse presteerden zowel team 2 
en 3 uitstekend. 

Team 2 haalde in Oisterwijk tegen 
Oisterwijk 4 met een 7-2 overwin-
ning de volle 3 punten binnen en 
staat nu op plaats 4. Het triplet 
Frans/Jan/Angela won al hun par-
tijen. Een 7-2 overwinning was er 
eveneens voor team 3 in hun thuis-
wedstrijd tegen Dongen 2 en staat 
daarmee nu ongeslagen stevig op de 

2e plaats. Zowel het triplet Johan/
Anny/Rob als het triplet Ad/Jan/
Piet haalden 3 winstpartijen binnen. 
In de 2e klasse verloor team 4 met 
vier invallers haar uitwedstrijd tegen 
Oisterwijk 5 (3-6) en staat daarmee 
nu op de 3e plaats. Beter verging het 
team 5 die thuis tegen Choconet-
club 2 won met 6-3 en daarmee nu 
de onderste plaats heeft verlaten. 
Belangrijk aandeel in de overwin-
ning had het triplet Antoon/Dora/
Nellie door het winnen van al hun 
partijen. Dag 3 in Asten in de NJBB 
Afdelingscompetitie verliep voor 
de teams van Cloeck&Moedigh in 
de 1e klasse dramatisch. Van de in 

totaal 25 te spelen partijen werden 
er slechts 4 gewonnen, waardoor 
de 5 teams zakten naar de plaatsen 
7, 11, 13, 14 en 20. Beter verging 
het ons team in de 2e klasse. Dit 
triplet behaalde 3 overwinningen 
en steeg daarmee van plaats 19 
naar plaats 13. In het zondagmid-
dagtoernooi was de overwinning 
voor Anny Hartman (3+23) met op 
de 2e plaats Bas in ’t Zandt (3+21). 
Met 2 winstpartijen volgden daarna 
Ad Verbruggen (2+15), Johan van 
Kuijk (2+12) en Anja in ’t Zandt 
(2+6). Stien van ’t Hof (2+6) viel 
op basis resultaat in de 1e partij nipt 
buiten de punten. 

Argo: zesde solo van het seizoen

zwemmen

Afgelopen zondag hebben 29 
zwemmers in zwembad De Neul 
deelgenomen aan de 6e Solo van 
dit seizoen. Tijdens deze wedstrijd 
hebben zij 8 keer een 1e plaats, 5 
keer een 2e plaats en 8 keer een 3e 
plaats behaald. Daarnaast zijn er 53 
persoonlijke records gezwommen. 

Komend weekend nemen 13 jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de Speedo Finales die 
wordt gehouden in het Golfbad in 
Oss. Zij zullen 40 keer aan de start 
verschijnen. Aanvang zaterdag en 
zondag om 13.00 uur.

duivensport

Duivenvlucht vanuit Sezanne
Op zaterdag 1 juni stond de mid-
fondvlucht vanuit Sezanne op het 
programma. Met 452 duiven van 
19 liefhebbers uit Sint Oedenrode 
werd aan deze vlucht begonnen.

Gelost werd er om 11.00 uur. Het 
weer: bewolking met zonnige pe-
riode en een nnw wind. De duiven 
begonnen aan een vlucht van 340 
km. De eerste werd geklokt door J. 
v. Boxmeer om 15.36 uur met een 

snelheid van 1230 m.p.m. De eerste 
15 in Sint Oedenrode waren: J. v. 
Boxmeer: 1,2,3,6,14. H. v. Boxmeer: 
4,5,7,9,10,12. W. v. Houtum: 8. 
R. v/d Brand: 11. H. Jansen: 13. 
Comb. G & H. v. Dijk: 15.

Voor volgende week staan de vi-
tessevlucht vanuit Laon en de een-
daagse vanuit Montlucon op het 
programma. Hopen dat het weer 
goed is.

Dames TV Boskant weer kampioen

Het damesteam TV Boskant be-
staande uit; Petrie Kuijpers, Con-
nie de Bever, Maria van der Zan-
den en Elle van den Berk is weer 
kampioen geworden.

Dinsdag 28 mei speelden de dames 

de laatste wedstrijd van hun com-
petitie en zoals alle wedstrijden 
hebben ze deze wedstrijd ook win-
nend afgesloten. Dit betekende 
voor het tweede jaar achter elkaar 
dat de dames kampioen werden.

tennis

Dames 1 dubbel 17+ kampioen

Dames 1 dubbel 17+ (3702) 2e 
klasse donderdagmiddag is afgelo-
pen week kampioen geworden. Het 
team bestaat uit de volgende dames: 
Bovenste rij van links naar rechts: 

Ingrid Gevers, Ria van Orsouw en 
Wilma Passier
Onderste rij van links naar rechts:  
Elle van de Berk, Annemarie van der 
Vleuten en Corrien van den Oever

Stukadoorsbedrijf van Kessel wint Jan Vervoort Bedrijventoernooi

Afgelopen zondag vond in Nijnsel 
het jaarlijkse bedrijventoernooi 
plaats. Het maximale aantal van 
dertig teams had zich aangemeld. 

Uiteindelijk ging stukadoorsbedrijf 
van Kessel met de overwinning aan 
de haal. De ploeg versloeg 
Verhappen containers na strafschop-
pen. VV Nijnsel-voorzitter Arent van 

Dijk reikte samen met Joost en  Nico-
le Vervoort de prijs uit met een extra 
woord van dank aan de kartrekkers 
van het eerste uur, Erik Hoppen-
brouwers en Henk Oerlemans.
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voetbal Historische overwinning Rhode F1

Ware kampioenen bleken de spe-
lers van Rhode F1. De zes kam-
pioensteams uit oost-brabant en 
limburg (regio zuid II) ontmoetten 
elkaar afgelopen zaterdag in Sus-
teren op het toernooi van “de Dag 
der Kampioenen” van de KNVB. 
Rhode F1 bleek de beste en won 
de districtsbeker, al was het tot op 
het laatst spannend.

Vijf wedstrijden van een kwartier 
op een half veld stonden op het 
programma. In de ochtendkou 
en kille noordenwind maakten de 
Rhode-spelers zich op voor de eer-
ste wedstrijd tegen Geleen F1. De 
trouwe Rhode coaches en suppor-
ters stelden zich op langs het veld. 
Vrij snel scoorde Rhode het eerste 
doelpunt. Ja! Ze doen het weer! 
Maar daarna kregen ze het moei-
lijk en de wedstrijd eindigde in een 
gelijkspel.

De volgende wedstrijd, tegen 

Rood-Groen LVC, was meer suc-
cesvol. Rhode bepaalde het spel in 
de vertrouwde opstelling van twee 
verdedigers, middenvelder en drie 
spitsen en won met 3 tegen 1. Dat 
was de laatste makkelijke wedstrijd 
van de dag. Oss-20 F1 en FC Oda 
F1 bleken taaie tegenstanders, 
maar kregen er geen doelpunt in 
bij Rhode. Ze moesten uiteindelijk 
het veld verlaten met 1-0 en 2-0 
verlies tegen Rhode.

Er zat een lange pauze tot de 
laatste en beslissende wedstrijd 
tegen de Sportclub Irene uit Te-
gelen. Rhode zou genoeg hebben 
aan een gelijkspel. Maar door de 
voortdurende kou en het lange 
wachten was het lastig de concen-
tratie vast te houden. Dat ging het 
Rhode team parten spelen. Sport-
club Irene had een paar handige 
spitsen, die de Rhode verdediging 
moeilijk in bedwang kon houden. 
Veel balverlies en gemiste kansen 

maakte het een matige wedstrijd. 
Het lukte beide teams maar niet 
om te scoren. Toen na 15 minu-
ten het eindsignaal klonk was de 
ontlading bij de Rhode spelers en 
supporters dan ook groot. De buit 
was binnen!

De Dag der Kampioenen wordt 
ieder jaar door de KNVB georga-
niseerd. In een toernooi tussen 
de regiobekerwinnaars, de aller-
besten dus, strijden de teams om 
de districtsbeker van regio zuid II. 
Het team met de meeste punten 
uit vijf wedstrijden gaat met de 
KNVB-beker naar huis. Een beker 
om trots op te zijn. Vorig jaar won 
hetzelfde Rhode team, toen nog 
F3, de districtsbeker voor de eerste 
keer in de geschiedenis van Rhode. 
Het team, inmiddels F1, zet nu een 
historische prestatie voor Rhode 
neer door de beker voor het twee-
de jaar op rij te winnen!

Uitreiking van de districtsbeker aan Rhode F1: 
Niels Brussee, Dani Dekkers, Niels van Genugten, Steven Loeffen, Ruben 
Plaat, Sil Swinkels, Wesley Vorstenbosch, en Roel van Zutphen; coaches:
Marcel Plaat, Frank Swinkels en Antoine Vorstenbosch 

Ploeg tankt zelfvertrouwen tegen Vianen Vooruit

Ollandia bijt zich vast in laatste kans

Ollandia is weer bij de les. De 
ploeg die vorige week genade-
loos op de broek kreeg van SCMH 
greep de laatste kans op promo-
tie met beide handen aan en is nu 
nog maar één wedstrijd verwij-
derd van de vierde klasse. Na de 
zevenklapper tegen Vianen blaakt 
het team van het zelfvertrouwen. 
Wel liepen twee basisspelers te-
gen een schorsing aan.

Vianen Vooruit – Ollandia 1-7 
(1-3)
Gerard van Zutphen huilt, Gerard 
van Zutphen lacht. ‘Vorige week 
hadden ze allemaal een onvol-
doende, nu scoorde het hele team 

een acht’, jubelde de coach van Ol-
landia na afloop van de hele goede 
wedstrijd tegen Vianen. ‘Binnen 
vier minuten wist ik dat het goed 
zat, want toen hadden we al vier 
kansen gehad.’ Daaruit was nog 
niet gescoord, maar dat bleek in-
derdaad een kwestie van tijd. Rob 
van der Heijden, sowieso de ge-
vierde man in Ollandse gelederen 
met drie van de zeven doelpunten, 
opende de score met een wonder-
schone krul in de linkerbovenhoek 
op aangeven van Ruud van Driel. 
Ollandia hield de tegenstander in 
een ijzeren greep, liep uit naar 3-0, 
maar kreeg vlak voor rust een tikje. 
Bart van de 

Tillaart, de maker van Ollands der-
de, ging bij een corner de fout in en 
moest dat met een strafschop en 
een gele kaart bekopen. De straf-
schop ging erin, en door de gele 
kaart is Van de Tillaart geschorst 
voor de volgende wedstrijd. Ook 
René Raaijmakers pakte een kaart 
en mist daardoor de wedstrijd van 
zondag.

Na rust was er – begrijpelijkerwijs 
– weer geloof in Vianense ge-
lederen, zeker toen de ploeg na 
een uur spelen weer van elf me-
ter mocht aanleggen. Ditmaal was 
Tom Wouters op zijn qui-vive, en 
keerde hij met de penalty ook de 
wedstrijd. Niet veel later lag de 4-1 
voor Ollandia in het netje en was 
alles weer als voor de winter. 
‘Vianen kende ons niet, en dat 
heeft ons geholpen. Wij hebben 
ongestoord ons spelletje kun-
nen spelen. Dat hebben we goed 
gedaan’, aldus de trainer. In de 
slotfase tankte Ollandia nog wat 
zelfvertrouwen door de score flink 
uit te bouwen. Dat vertrouwen zal 
hard nodig zijn tegen de Milhee-
zer Boys, zondag om 14.30 uur in 
Lieshout Ollandia’s laatste tegen-
stander van dit seizoen. De win-
naar gaat naar de vierde klasse, de 
verliezer blijft zitten in de vijfde – 
zo simpel is het. Van Zutphen: ‘Dat 
komt goed, daar ben ik zeker van. 
De spelers zijn fysiek in orde en 
volop gemotiveerd om deze kans 
met beide handen te pakken.’

Een geweldige poeier van Paul van Driel die net naast gaat.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
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Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

Juni Gratis fi etsverzekering 
aktie!

Gratis 3 jaar ENRA diefstal verzekering 
bij aankoop van een nieuwe fi ets!

(zie actievoorwaarden in de winkel)

Schildersbedrijf Gebr. Harks v.o.f. 
bekerwinnaar in zaal

Na in de kwartfinale de kampioen 
van dit seizoen Bart Klerkx Hove-
niers uitgeschakeld te hebben, was 
de finale bloedstollend spannend. 
In de 2e helft van de verlenging 
werd deze finale tegen SAM Uit-
zendburo beslist, waardoor Schil-

dersbedrijf Gebr. Harks V.O.F. de 
beker in ontvangst mocht nemen. 
Naast deze beker was de sporti-
viteitprijs over het gehele seizoen 
ook voor dit team. Dit is voor een 
team uit de A Poule extra bijzon-
der. 

zorgeloos bbq-feest regelenzorgeloos bbqzorgeloos bbq

barbecue

dranken

partyhuur
5% vaderdagkorting  

 toets adv. code

   "vader"

Check de acties op
@BBQenzo_nl

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

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

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

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen
bridgen

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 29/5:
A-lijn: 1. Theo Janssen & Robert Jans-
sen 62,19 2. Jos van Rijbroek-Vervoort 
& Harrie van Rijbroek 58,55 3. Ria 
Habraken & Toon Habraken  58,13 4. 
Christine van Heertum & Mieke 
Janssen  55,13
B-lijn : 1. Heleen Voets & Ineke Wijtzes 
59,64 2. Nancy Lathouwers & Anni 
Oppers-van Boxtel 58,33 3. Jannie 
van Boxtel & Bets Versantvoort   57,81 
4. Will Schilder & Tino Hillenaar  54,43 
Eindstand cyclus 7  A-lijn 1. Theo 
Janssen & Robert Janssen 57,12 2.
Jos van Rijbroek-Vervoort & Harrie 
van Rijbroek 53,45 3. Willem Pieters 
& Rien Voets 53,43 4. Lia van Ham & 
Leny Kremers 53,03 B-lijn 1 Sjan van 
Acht & Thea van de Aker 57,22 2. 
Heleen Voets & Ineke Wijtzes 56,20   
3. Nancy Lathouwers & Anni Oppers-
van Boxtel 54,24 4. Will Schilder & 
Tino Hillenaar 53,61 C-lijn 1. Marijke 
van den Berk & Francine de Koning 
53,88 2. Hermien Botter & Dick 
Botter 53,22 3. Jan Verbunt & Christ 
Verhoeven 52,89 4. Riet van Heijningen 
& Theo van Heijningen 52,13
Komende woensdag bridgeinloop ook 
niet leden van harte welkom

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 29/5:
1: Mien v. Schijndel - Ad v. Hommel 
63.02%.2: Harrie v.Erp - 
Harrie v.Genugten 59.38% .3: 
Jet v.d.Meerakker - Piet v. Hoof 
56.77%.4: Jo Hendriks - Harrie v. Zon 
51.04%.

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 30/5:
A-lijn: 1. Mieke & Frans v.d Ven 66.66; 
2. Riet & Cees v. Hout 58.75; 3.Harrie 
& Jan v. Erp 58.75; 4. Mia Poels & 
Annie Stevens 55.83.
B-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d. 
Boomen 61.97; 2. Liesbeth v. Dijk & 
Piet Huijberts 59.37; 3. Hilda v.d 
Kaden & Dinie Vos 55.20; 4. Anny  & 
Lena v. Acht 53.00.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 28/5
A-lijn: 1.Cor v.d.Berg & Piet v.Schaijk 
59,38 % 2.Hilly v.Bosbeek & Ria 
Swinkels 56,77 % 3.Cees v.Hout & Jo 
Verhoeven 55,21 % 4.Henk v.d.Linden 
& Mien Vissers 54,17 % B-lijn: 1.
Maria & Fien Rooijkakkers 64,06 % 
2.Anneke Jans & Maria Pepers 56,77 
% 3.Clasien Nolle & Trudy Smulders 
en Albert & Petra v.d.Hurk 55,73 %  

KBO  Zijtaart 

Vrij bridgen 31/5
A-lijn:1.Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits 
69,79 % 2.Mien Verhoeven & Mien 
Vissers 66,77 % 3.Wim & Ans Vosmeer 
63,02 % 4.Cees & Riet v.Hout 49,69 
% B-lijn: 1.Bert & Anneke v.Helvoirt 
64,06 % 2.Cor & Marietje Mollen 
58,33 % 3.Piet v.Schaijk & Adriaan 
v.d.Tillart  54,17 % 4.Toon v.Creij & 
Wim v.Os 53,54 % Iedereen is welkom 
op de vrijdagmiddag in Het Klooster. 
Aanmelden 0413-363312. 
  
B.C. ”d’n einder ‘05”

Uitslag 29 mei: 
A Lijn: 1. Joop en Marianne 
Muller 56.25% 1. Mia Poels-Ria van 
Zon 56.25% 2. Piet Huijberts-Coen 
Meuwissen 54.17% 3. Jo Evers-Anja 
Lafleur 53.65% 4. Jan en Mien van 
Rooij 52.60% 
Zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub De Neul

Uitslag 3/6: 
A-lijn: 1. Mien v Schijndel & Ad v 
Hommel 59.58; 2. Heleen Wiers & 
Frans v.d. Boomen 53.00; 3 en 4 ge-
deeld: Corry v. Niftik & Ria v. Zon en 
Maria Broeke & Francien d. Koning 
52.50.
B-lijn: 1. Nelleke Kappen & Jo 

Verhoeven 57.92; 2. Guus Plevier & 
Fried v.d. Laar 54.17; 3 en 4 gedeeld: 
Netty Leijtens & Sjane v.d. Vleuten en 
Mies Stroeken & Jos Jansen 53.33.
C-lijn: 1. Jo Evers & Jo Kremers 63.89; 
2. Hannie d. Laat & Zus v.d. Rijt 61.81; 
3. Corrie Kapteijns & Babs v.d. Vleuten 
60.42; 4. Annie Lathouwers & Gonnie 
d. Poorter 56.25.
Vanaf 17 juni start zomerdrives. Ie-
dereen is welkom. Voor opgave bel 
472824.
Voor alle informatie en uitslagen: 
zie onze website: www.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje

Uitslag van 3 juni en de eindstand van 
cyclus 7
A-lijn: 1 Lieke & Willem Pieters 68,13; 2 
Jan van Rooij & Piet Voss 60,00; 3 Jan 
Machielsen & Rien Voets 54,69; B-lijn: 1 
Rietje Donker & Coen Meuwissen 64,17; 
2 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 
58,33; 3 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 55,83; 4 Jan Derks van de 
Ven & Gerard Verkade De eindstand: 
A-lijn: 1 Cees Laas & Sjef van Rooij 
54,69; 2 Jan van Rooij & Piet Voss 
54,03; 3 Leny Kremers & Willem de 
Roo 52,90; 4 Jan Machielsen & Rien 
Voets 52,74; B-lijn: 1 Wilma van den 
Biggelaar & Jan Janssen 55,47; 2 Ad 
van Helvoort & Jan van Lanen 55,01; 
3 Nelly Derks van de Ven & Jo Renders 
54,43 4 Coen Meuwissen & Geert van 

der Zanden 54,08 C-lijn: 1 Agnes & 
Gerard Obbema 55,28; 2 Tonny van 
Acht & Ben van der Steen 55,01; 3 
Jan van der Velden & Riet Verstappen 
52,69; 4 Corry van der Hamsvoort & 
Jeanne de Kruijf 52,46

hardlopen

SV Fortuna ‘67

1 juni Nuenen van Goghloop 
MannenTrim10.000 m
Bart van de Sande 45.33 (PR)
Pierre Lardenois 47.03
Pieter Jansen 47.55 (PR)
Henk Heymans 51.45
Piet van Engeland 56.52
Peter Hellings 1.01.55

VrouwenTrim 10.000 m
Ingrid Jansen 48.06
Nicole van der Vleuten 56.41 (PR)
Tineke van Boxmeer 56.51

MannenTrim 15.000 m
Eric van den Oetelaar 59.53 (PR)
Henry Wijffelaars 1.06.01
Jos van Uden 1.10.50

VrouwenTrim 15.000 m
Rikie Huyberts 1.12.34

MannenTrim Halve marathon
Jeffrey van Hout 1.24.47

BMX’ers rijden internationaal
Zaterdag 1 juni hebben Lex Veldt, 
Wessel van Dijk en Alex Veldtde 
NK clubs gereden in Haaksbergen.

Bij de boys 12-jarigen werd Wessel 
drie keer 1e in de manches en in 
de 1/8, de kwart en de halve fi-
nale 1e. Zelfs in de finale pakte hij 
de eerste plek. Lex Veldt reed bij 
de boys 10 jarigen. Daar werd hij 
in de manches 6e, 4e en 6e. Alex 
Veldt kwam in actie bij de Cruissers 
all. Daar werd hij in de manches 
1e, 1e  en 2e. In de halve finale 4e 
en in de finale 7e.
 
Zaterdag 1 juni en zondag 2 juni 
hebben Kyro van Schijndel en 
Koen van der Wijst in Angelholm 

(Zweden) de EK rondes gereden. 
Zaterdag werd Kyro bij de boys 10 
jarigen in de manches 3e, 1e en 
3e. In de kwartfinale 1e, in de hal-
ve finale 3e en in de finale 6e. Bij 
de boys 15/16 jarigen werd Koen 
3 x 1e in de manches, in de kwart-
finale 2e, in de halve finale 3e en in 
de finale 5e. Zondag werd Kyro bij 
de boys 10 jarigen in de manches 
3 x 1e, in de kwartfinale 1e, in de 
halve finale 4e en in de finale reed 
hij voor de 5e plek. Helaas is hij ge-
vallen en werd hij 7e. Bij de boys 
15/16 jarigen werd Koen in de 
manches 3 x 1e, in de kwartfinale 
1e en in de halve finale 3e. In de 
finale reed hij op de vierde plaats 
maar door een val werd hij 7e.

bmx

Tweede team VV Nijnsel stoot 
door naar tweede klasse

voetbal

“Ik had de hele dag al het gevoel 
dat ik de winnende zou maken”, 
jubelde Bart van den Heuvel na de 
met 1-0 gewonnen wedstrijd te-
gen Baarlo 2. De spits van Nijnsel 
2 scoorde zo’n tien minuten voor 
tijd de winnende treffer op neutraal 
terrein in Venray. Zo opende hij de 
deur naar de tweede klasse. 

De sleutel van die deur had de ploeg 
van Carlo van Kessel en Twan Ver-

bakel al een tijdje in handen. Na 
het nipt mislopen van het kampi-
oenschap begon Nijnsel 2 aan de 
nacompetitie. Van Blauw Geel ’38 
werd ruim gewonnen. Ook Bavos 
werd aan de zegekar gebonden, zij 
het nipt. Afgelopen zondag restte 
de laatste opdracht: winnen van de 
Limburgse formatie uit Baarlo. 

Al weken voetbalt Nijnsel 2 niet 
meer zoals het deed aan het begin 

van het seizoen. Korte combinaties 
zijn ingeruild voor lange halen. Maar 
omdat de spelers voor iedere meter 
blijven knokken en positief blijven 
naar elkaar toe is het resultaat ie-
dere keer gunstig. Zo ook afgelopen 
zondag; Vooral het middenveld liet 
de gaten te groot worden, de spit-
sen werden amper over de grond 
bereikt en de buitenspelers kwamen 
er te weinig aan te pas. Een paar 
keer kwam Nijnsel goed weg. Baarlo 
miste twee opgelegde kansen. Na 
een lange slechte fase in de tweede 
helft ging het de laatste tien minu-
ten weer wat beter. Enerzijds omdat 
bij de Limburgers de pijp bijna leeg 
leek en anderzijds omdat Nijnsel 
bleef vechten. Uiteindelijk brak Van 
den Heuvel de ban. Naar eigen zeg-
gen raakte hij de bal verkeerd, maar 
daar maalde niemand om. 

Niet heel veel mensen waren getuige 
van de winst. In Baarlo vierde men 
de volksfeesten, in Nijnsel vond het 
jaarlijkse Bedrijventoernooi plaats. 
Dat zorgde wel voor een geweldig 
onthaal voor de promovendus. Een 
verdiend warm onthaal, want de 
prestatie om binnen een jaar derde 
klasse meteen weer te promoveren, 
valt te prijzen.

Aanvoerder Rob van de Laar baant zich een weg door de menigte. Nijnsel 
2 werd bij de kantine opgewacht door een paar honderd mensen.

Clubkampioenschappen Matchplay

golf

Afgelopen week is er op De 
Schoot vier dagen lang om de 
clubkampioenschappen Match-
play gespeeld.

Matchplay wordt gespeeld zonder 
handicapverrekening, en net als bij 
een tennistoernooi met individuele 
plaatsing en volgens het afvalsys-
teem. Er is gespeeld in vier cate-

gorieën.
Gelukkig bij droog weer, maar de 
sterke wind maakte het de spelers 
wel erg lastig.
Uiteindelijk konden als clubkampi-
oen gehuldigd worden: Bij Dames-
Senioren José van Genugten, bij 
Heren-Senioren Tiny Foolen, Bij 
Dames-Open Anne van den Bosch, 
en bij Heren-Open Marco Bons.     

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap
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autosport Teleurstelling groot bij Seicento-

equipe na opgave in ELE rally

Na het tegenvallende resultaat van 
vorig jaar heeft ook de 2013-editie 
van de ELE Rally het Ruud Middel 
Rally Team geen geluk gebracht. 
Vorig jaar wist het team, rijdend 
met een Fiat Seicento Trofeo, de 
finish niet te halen door een ka-
potte motor. Rijder Ruud Middel: 
“Extra zuur omdat we dat motor-
blok net hadden laten reviseren.”
 
Al snel bleek dat repareren geen op-
tie was en dus moest er een andere 
krachtbron komen. In combinatie met 
een berg reserveonderdelen wist het 
team een blok te bemachtigen dat al 
enkele jaren stilstond. Om alle risico’s 
uit te sluiten werd deze eerst nageke-
ken en opgefrist alvorens in de knal-
gele Seicento te belanden. Na diverse 
tests bleek de auto ‘op punt te staan’. 
Ook Ruud en navigator Roland 
Kunzler hadden er na het verken-
ningen van de klassementsproe-
ven een goed gevoel bij. “Het is 
toch altijd even wennen als je voor 
het eerst samen een wedstrijd rijd. 
De samenwerking verliep echter 
uitstekend en de proeven staan 
goed op papier!” aldus Roland. 

Na een jaar voorbereiding werd op 
vrijdagavond om stipt 20.32 uur 
koers gezet naar de eerste klasse-
mentsproef in Asten. Wellicht iets 
te voorzichtig werd deze proef met 
een keurige 60e tijd uitgereden. 
Ook de tweede kp rondom Mierlo 
en Someren verliep prima en het 
ritme begon er langzaam in te ko-
men. Wachtend voor de hergroe-
pering gebeurde echter het onmo-
gelijke. Ruud: “Ik start de auto, rijd 
achteruit om plaats te maken voor 
publiek en bij het terug naar voren 
rijden begint de motor te ratelen”. 
Gelukkig werd het serviceterrein 
al duwend gehaald. Ondanks de 
geweldige inzet van de monteurs 

kon echter al snel vastgesteld wor-
den dat doorrijden geen optie was. 
MCC Sport, verantwoordelijk voor 
de revisie van het motorblokje, 
concludeerde een versprongen 
distributieriem. Waardoor dit ver-
oorzaakt is, moet nog blijken. “Een 
jaar lang hebben we met het hele 
team er alles aan gedaan om onze 
thuiswedstrijd nu wél uit te kun-
nen rijden. Er is veel tijd, energie 
en geld in de voorbereiding op dé 
rally gestoken. Helaas heeft we-
derom een externe oorzaak roet 
in het eten gegooid” aldus een 
teleurgestelde Ruud direct na de 
opgave. 
Het team zal de komende weken 
evalueren hoe verder te gaan. Blijf 
op de hoogte via 
www.ruudmiddelrallyteam.nl! 

 foto: Tjakko Middel

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

Rooienaren presteren goed 
tijdens ELE rally

Zowel Roel van der Zanden als 
Mats van den Brand maakten 
zich zaterdagavond op voor een 
thuiswedstrijd tijdens de jaarlijk-
se ELE-rally. Het doel voor Mats 
was om de finish te bereiken 
en meters te maken. Roel wilde 
vooral zijn beste resultaat ooit 
gaan behalen. Allebei kijken ze 
tevreden terug op de ELE-rally.

Mats ging op vrijdagavond rond 
20:15 uur van start en liet zich di-
rect in de buurt van de top tien 
zien. Na vier klassementsproeven 
stond hij op een keurige elfde 
plaats algemeen waarbij hij ver-
schillende sneller geachte deel-
nemers achter zich wist te laten. 
Op zaterdagochtend verhuisde 
het complete serviceteam van 
Helmond naar Eindhoven en gin-
gen de deelnemers van start voor 
twee boucles met relatief weinig 
onverhard.  Mats wist zijn po-
sitie gedurende deze boucles te 
handhaven en zijn eerste tijd in 
de top tien algemeen te noteren 
waardoor hij de aansluiting met 
de deelnemers voor hem wist te 
behouden. Die aansluiting wist hij 
te behouden tot de eerste maal 
klassementsproef Wintelre. Daar 
ging het wat minder.

Sint-Oedenrode volgde; wegge-
tjes die hij als zijn broekzak kent 
en waar het wat Mats betreft 
moest gaan gebeuren. Na afloop 
van "Sint-Oedenrode" blijkt dat 
Mats afgelopen seizoen ook hier-
in gegroeid is, beheerst en met 
strakke lijnen wist hij de Nissan 
ook op "zijn" klassementsproef 
naar de finish te brengen met 
een knappe tiende en achtste tijd. 
Mede dankzij de eindsprint op de 
Strijpse Kampen wist Mats uitein-
delijk na een loodzware ELE Rally 
op een zeer knappe achtste plaats 
algemeen te eindigen. 

"Na vorig jaar niet te zijn gefinisht 
voelt dit natuurlijk geweldig! Ik 
had van te voren niet durven ho-
pen op een einduitslag als dit. Het 
was echt een zware wedstrijd, 
wat ook wel te zien is aan het 
aantal uitvallers. Ik ben dan ook 
erg blij dat ik de finish heb ge-
haald en natuurlijk mijn prachtige 
achtste plaats! Dit alles was echt 
niet mogelijk geweest zonder 
mijn broertje Stig die de afgelo-
pen weken ontzettend veel voor 
me heeft gedaan, het team van 
Verkooijen Rally Sport die de auto 
weer perfect hebben onderhou-
den, Eddy die me weer naar de fi-
nish heeft weten te loodsen en al 
mijn sponsoren. In het bijzonder 
wil ik de Rooyse Autobedrijven 
bedanken voor hun bijdrage aan 
mijn rallycampagne."

VDZ Racing
Roel en Paul van VDZ Racing be-
gonnen de eerste dag met een 
top 30 klassering. In het don-
ker, een van Roel’s specialiteiten, 
werd er nog eens een tandje bij-
gezet. Hierdoor werden tijden 
gereden die in de buurt van de 
top 20 kwamen. De constante 
avond zonder foutjes leverde uit-
eindelijk rond 1 uur ‘s nachts een 
18e plaats in het algemene klas-
sement op.

Met de smaak nu goed te pak-
ken, begonnen ze zaterdags aan 

de marathon boucle van 5 proe-
ven. Dit betekende dat de eerst-
volgende service pas om 14.00 
uur weer zou plaatsvinden terwijl 
de bandenkeus ‘s morgens vroeg 
al gemaakt moest worden. De 
eerste 3 proeven van deze serie 
van 5 verliepen probleemloos ter-
wijl het tempo steeds hoger werd. 
Hierdoor wist de equipe lang-
zaam maar zeker steeds hoger in 
het klassement te stijgen.

De equipe wist de rest van de dag 
verdere fouten te voorkomen en 
consolideerde de positie in het 
algemeen klassement. ‘s Avonds 
werden onder andere de proeven 
in Sint-Oedenrode verreden. Roel 
heeft vroeger aan de Hoogstraat 
gewoond en kent deze proef als 
zijn broekzak. Dit resulteerde de 
2e doorkomst in een zeer mooie 
15e tijd waardoor de equipe in-
middels al op de 14e plaats in het 
klassement stond.

Roel wist al dat zijn kans om nog 
wat te stijgen er weer aan zat te 
komen. Het werd weer donker! 
De 3e en laatste keer op de leger-
basis Strijpse Kampen en de 2e 
keer de proef op industrieterrein 
Ekkersrijt werden in het donker 
verreden. Roel en Paul hebben 
hier nog eens het onderste uit de 
kan gehaald wat resulteerde in 
een prachtige 10e tijd op de le-
gerbasis en 11e op het industrie-
terrein.
Vermoeid maar voldaan kwam 
het team die nacht weer aan op 
de Automotive Campus in Hel-
mond. Hier vond de prijsuitrei-
king plaats waarbij de equipe tot 
verbazing van vriend en vijand op 
een prachtige en verdiende 13e 
plaats over het podium mocht rij-
den.
Roel en Paul hopen met wat ze 
tijdens de ELE geleerd hebben 
en dankzij de ondersteuning van 
Mats van den Brand en VRS de 
aansluiting binnen de 350Z Chal-
lenge nu definitief gevonden te 
hebben. 

Vader en zoon van Gaal in de prijzen op 
Hippique Geldrop

Tijdens concours hippique Geldrop wat 
afgelopen weekend werd georganiseerd 
vielen, zowel Peter als Bram van Gaal in 
de prijzen.

Vroeg in de ochtend reed Peter van Gaal 

met zijn vierjarige El-
star mee in de klasse 
B. Hij wist zowel de 
eerste als tweede ron-
de een mooie foutloze 
rit neer te zetten met 
beide keren een hoge 
stijlbeoordeling. Deze 
uitslagen resulteerde 
in een overtuigende 
overwinning. Zoon 
Bram nam deel in de 
klasse Z met zijn paard 
Wannebee, ook hij liet 
veel deelnemers ach-

ter zich en eindigde na twee foutloze rit-
ten op een 3e plaats. Deze resultaten tel-
len tevens mee voor de selectie van Kring 
Eindhoven, wat hen op dit moment een 
goede plaats in het algemeen klassement 
oplevert.  

paardensport

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  FLYDRIVE	  SARDINIË	  
	  

Flydrive	  door	  het	  
onbekende	  Sardinië	  

	  
8	  dagen	  vanaf	  	  

€	  875	  
(inclusief	  vlucht,	  7	  overnachHngen	  

op	  logies	  ontbijt,	  huurauto,	  
welkomstdiner	  en	  diner	  in	  
specialiteitenrestaurant)	  

	  
Kijk	  op	  de	  website	  of	  bel	  met	  	  

0411	  764019	  
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en 
Judith Dubois

Mariendael

26 mei - 20 juli 
Expositie Hanneke Vervoort

Kruidentuin Paulusgasthuisjes

4 - 7 juni 
Avondwandel4daagse

Sint-Oedenrode

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

5 juni - 28 augustus 
Iedere woensdagavond: 
Bridgedrive BC Rooi 750

Mariendael

6 juni 
Onderonsje: 

creatief met plastic stroken
Damiaancentrum

7 - 11 juni
Nijnsel kermis

Nijnsel

7 juni 
Back to Oud Rooij Party

café Oud Rooij

7 juni 
DJ La Fuente

café Oud Nijnsel

8 juni 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura / 
De Vriendschap

8 juni 
Karaoke met DJ Antwan

   Café de Ossekop  

8 juni 
DJ Brooky en 

Daylight Comes
café Oud Nijnsel

8 juni
Artiesten van 

Nijnselse bodem
De Beckart

9 juni 
Grote vlooienmarkt

Van Kaathoven (milieustraat)

9 juni 
Familie/vriendentoernooi KV Nijnsel

Nijnsel

9 juni
TV mis

Martinuskerk

9 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

9 juni 
Opleidingsorkest 
Nos Jungit Apollo

Mariëndael

9 juni 
Dansshow Out of the Box

De Beurs

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

9 juni 
Fietstocht 

Heemkundige Kring
vertrek vanaf Knoptoren

9 juni 
Not Just Apollo en 

Lekke Band
café Oud Nijnsel

9 juni 
Slagwerkspektakel

Kerkplein

10 juni 
DJ Paul Elstak

café Oud Nijnsel

11 juni 
KBO avond: Sonny boy

Odendael

11 juni 
DJ Geert Verschuren

café Oud Nijnsel

12 juni 
Straatspeeldag Olland

Dorpsplein

13 juni - 30 november 
Tentoonstelling Heilige Oda

Martinuskerk

13 juni 
Inwijden Antoniuskapel

Nijnsel

14 juni 
Schuimparty

The Joy

14 juni 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura / 
De Vriendschap

16 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

18 juni
Triple P lezing 1: 

“De kracht van positief opvoeden”
Bibliotheek

18 juni 
Lezing Bert Augustus

Mariendael

19 juni 
Roois Biergilde
café Van Ouds

21 juni 
Midzomernachtduik
Zwembad De Neul

22 juni 
Een zomeravond met NJA

Mariëndael buiten

23 juni 
Jaarmarkt

Sint-Oedenrode

23 juni 
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

23 juni 
Orgelconcert met 

Polman en Derksen
Martinuskerk

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

24 juni 
5de terrasconcert LepKpeL

de Vriendschap

28 juni 
Feestavond 

Brabants gezelschap 
‘’t Kumt Vaneiges’

Odendael

29 juni 
Orgelconcert 

Ludmila Mackova
Martinuskerk

29 juni 
80’s party

café Van Ouds

30 juni
Kasteel Henkenshage 

Open Zondag
Kasteel Henkenshage

30 juni 
De kind –schilder- wand!

Kinderboerderij

Voor meer informatie 
kijk op www.mooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

  

in de regioMooi adverte
ren
.nl

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant




