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- Henriëtte van den Berk
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Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

 
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24, 5491 AC Son
www.boudewijns-schoenen.nl

Grote collectie 
dames, heren en kinderschoenen

ZOMER 2012

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

4 mei dodenherdenking
Winkels open 
tot 18.00 uur

Onbaatzuchtige Rooienaren bekroond met Koninklijk lintje

“We wilden vandaag ei-
genlijk op vakantie gaan”, 
jubelde een totaal verraste 
Gonny Habraken, toen 
burgmeester Maas met een 
hele delegatie in de deur-
opening stond. De Nijnselse 
was de eerste van de vijf 
gelukkigen die afgelopen 
vrijdagochtend werden be-
noemd tot Lid in de orde 
van Oranje Nassau. Na haar 
kregen Piet van Erp, Piet Verrijt, Jos Wijn 
en Theo Sonnemans ook een lintje opge-
speld door de burgemeester. 

Zonder uitzondering waren ze enorm 
vereerd. Terwijl de één een traantje weg-
pinkte, kreeg de ander de glimlach niet 
meer van het gezicht. Overal was fami-
lie en vrienden aanwezig, zo trots als een 
pauw op de erkenning die hun dierbare 
had gekregen.

Alvorens Maas overging 
tot het opspelden van het 
eremetaal vertelde hij in 
geuren en kleuren wat 
Gonny, Piet, Piet, Jos en 
Theo allemaal betekenen 
en betekend hebben voor 
de Rooise samenleving. 
De informatie die burge-
meester had gekregen was 
meestal niet volledig. De 
gedecoreerden voegden 

zelf een aantal activiteiten toe die op hun 
palmares ontbraken.  

Maas roemde de feestvarkens om hun 
tomeloze inzet. Hij typeerde ze als on-
baatzuchtig en noemde hen de olie van 
de maatschappij. Eervolle vermeldingen, 
maar het meest eervol is nog wel het feit 
dat de Koningin ze heeft benoemd tot Lid 
in de orde van Oranje Nassau.

Lees verder op pag. 2

Gonny Habraken – 
van de Meugheuvel (58 jaar)

Piet van Erp (54 jaar)

Piet Verrijt (66 jaar)

Jos Wijn (71 jaar)

Theo Sonnemans (75 jaar)

Gezelligheid alom tijdens Koninginnedag in Sint-Oedenrode
De Ollandse Dorpskapel mar-
cheerde met tromgeroffel het 
Kerkplein op. Burgemeester Maas 
had het bij een oranje stropdas 
gelaten, maar het oranjegevoel 
straalde hij uit. “Het ongeval 
van prins Friso is natuurlijk pas 
een week of 11 geleden, maar 
toch vieren we Koninginnedag 
als vanouds. Ik vind het knap dat 
de koningin naar buiten toe toch 
gewoon doorgaat met al haar ac-
tiviteiten.” Na het zingen van het 
Wilhelmus hees de burgervader 
de vlag en opende daarmee offici-
eel de Rooise koninginnedag.

Dat was het startsein voor de kin-
deren. Op creatief versierde fiet-
sen, reden ze tussen de groten-
deels nog lege kraampjes door. 
Naomi van de Ven verdiende de 

eerste prijs. Met haar grote oranje 
hoepel vol met ballonnen had zij 
een extra moeilijkheidsfactor aan 
haar fiets gebouwd. Als winnaar 
kreeg zij de eervolle taak de nostal-

gische kermis met oorverdovend 
getoeter te openen. Er volgde een 
hectische start van de vrijmarkt, 
maar toch waren binnen een half 
uur de meeste kraampjes gevuld 
met leven en met koopwaar. In 
de loop van de middag volgden 
diverse muzikale optredens, werd 
er gedanst en werd het traditio-
nele Oranjetoernooi Jeu de Bou-
les gespeeld. Het centrum liep vol 
en Koninginnedag mondde uit in 
een klein volksfeestje. Vooral het 
Kerkplein was aardig gevuld. De 
mensen genoten van de muziek, 

van een drankje en van het heer-
lijke zonnetje.

» lees verder op pag. 4

Folders deze week:
Juwelie Opaal
Silver Factory
Roxs Elektro

Welten Juweliers
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

De overweldigende belangstelling, 
alsook de vele bloemen, brieven en kaarten, die wij mochten 

ontvangen bij het overlijden van

WIM VAN DEN OEVER

hebben ons diep getroffen.

Wij willen u hiervoor hartelijk danken, dit geeft ons kracht 
om verder te gaan.

Jo van den  Oever- Welte
Kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, april 2012
Schootsedijk 17

DANKBETUIGING

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

De  warme belangstelling die wij van zo vele mochten ont-
vangen tijdens de ziekte en het overlijden van 

Stans van den Berg 

heeft ons enorm veel steun gegeven.
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de 

kaarten, bloemen en de persoonlijke woorden. 

Onze speciale dank gaat uit naar begrafenisondernememing 
Kuis, Diaken  F. v.d. Geld en Dr. v.d. Endt.

Maria, Jeroen, Mark, Linda en Luna van den Berg

GonnyHabraken – van de Meug-
heuvel (58 jaar), wonende Vres-
selseweg 2 te Sint-Oedenrode. Zij 
is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Mevrouw Van de 
Meugheuvel ontplooide/ontplooit 
de volgende activiteiten: 

1985 – 2001 : vrijwilligster bij ba-
sisschool Sint Antonius van Padua 
1985 – heden : vrijwilligster bij 
buurtvereniging Vressel
1987 – 1997 : vrijwilligster bij 
Scouting Margaretha Sinclair te 
Son en Breugel 
1997 – 2004 : redactielid en secre-
taris van het Nijnsels wijkblad 
“Dommelbode” 
2001 – heden : secretaris van de 
Dorpsraad Nijnsel 
2007 – heden : vrijwilligster bij de 
Stichting Humanitas Home-Start 
te Eindhoven 

Piet van Erp (54 jaar), wonende 
Hoogstraat 20 te Sint-Oedenrode. 
Hij is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. De heer Van Erp 
ontplooit de volgende activiteiten: 

1991 – heden : bestuurslid (13 
jaar)/vrijwilliger van/bij 
Carnavalsvereniging “De Hei-
kneuters” 
2001 – heden : bestuurslid Stich-
ting Nijnsels Algemeen Belang 
2004 – heden : bestuurslid Stich-
ting Dorpsraad Nijnsel 

Om circa 10.00 uur is er een Ko-
ninklijke Onderscheiding uitgereikt 

aan de heer Piet Verrijt (66 jaar), 
wonende Den Berg 7 te Sint-Oe-
denrode. Hij is benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. De 
heer Verrijt ontplooide/ontplooit 
de volgende activiteiten: 

1982 – 1989 : Voorzitter van het 
kerkkoor van Parochie De Goede 
Herder en 5 jaar afgevaardigde in 
de Parochieraad (1982–1987). 
1985 – heden : tot 2002 voorzitter 
en vanaf 2002 vice-voorzitter van 
Wijkvereniging Eerschot. 
2005 – heden : tot 2010 bestuurs-
lid, tot op heden actief lid en ou-
derenvoorlichter van de Katholieke 
Bond van Ouderen, afdeling Sint-
Oedenrode. 
2006 – heden : Vrijwilliger bij de 
Stichting Dichterbij, locatie Meer-
schot. 

Jos Wijn (71 jaar), wonende Scher-
pakkerstraat 1 te Sint-Oedenrode. 
Hij is benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. De heer Wijn 
ontplooide/ontplooit de volgende 
activiteiten: 
1986 – heden : raadslid/commis-
sielid/partijsecretaris van de poli-
tieke partij DGS 
1991 – 2011 : lid van het algemeen 
bestuur/lid van de raad van toe-
zicht van de Woningbouwvereni-
ging Sint- Oedenrode (Wovesto) 
1999 – heden : bestuurslid van de 
VVV, afdeling Sint-Oedenrode / 
bestuurslid (sinds 2010) van de 
Stichting Rooi Promotie 
2001 – heden : lid van de jaar-

marktcommissie Sint-Oedenrode 
2007 – heden : bestuurslid/vice-
voorzitter van de Katholieke Bond 
voor Ouderen, afdeling Sint-Oe-
denrode Centrum 
Verschillende jaren lid van Stich-
ting Toegankelijkheid.
Verschillende jaren bestuurslid 
Herbouw Koeveringse Molen.
Medewerker TV-Meierij.

Theo Sonnemans (75 jaar), wo-
nende Pastoor Teurlingsstraat
12 te Sint-Oedenrode. Hij is be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. 

De heer Sonnemans ontplooide/
ontplooit de volgende activiteiten: 
1970 – heden : boomkunstenaar. 
De heer Sonnemans geeft op een 
buitengewoon creatieve wijze ui-
ting aan zijn gevoel van verbon-

denheid met de natuur in zijn alge-
meenheid en met natuurgebied De 
Meierij in het bijzonder. Door zijn 
vele houtsnijwerken en gezegden 
levert hij zowel lokaal als regionaal 
een actieve bijdrage aan de be-
kendheid van De Meierij en brengt 
een deel van zijn cultuurhistorie 
onder de aandacht van een breed 
publiek. 
Nationaal en internationaal treedt 
hij op op beurzen en tentoonstel-
lingen. Hij zorgt voor veel publici-
teit over De Meierij. De rode draad 
in zijn activiteiten is het bevorde-
ren van het duurzaam handelen. 
1974 – 1984 : lid van het kerkbe-
stuur van de H. Rita Parochie 
1974 – 1984 : lid van het school-
bestuur van de basisschool Sint 
Franciscus 
1974 – heden : collectant voor de 
R.K. Kerk H. Rita

vervolg voorpagina

Lintjesregen

Uw aanwezigheid, de vele hartelijke reacties, 
kaarten en prachtige 

bloemstukken, ontvangen na het overlijden van

Martien Verhagen

hebben ons goed gedaan. Hiervoor danken wij u hartelijk.
Speciaal woord van dank aan Pastoor Vincent Blom en 

begrafenisonderneming Kuis die ons enorm gesteund hebben.

Maria Verhagen-van de Ven
kinderen en kleinkinderen

Olland, mei 2012

Wees wijs
met een R.I.S. opleiding 

veilig je rijbewijs!

€37,50 per lesuur
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

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

Dankbaar voor alles wat zij voor ons is geweest en altijd zal blijven,
geven wij met droefheid kennis van het overlijden van
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en lieve oma

Narda van Stiphout – van Kemenade
∗ Acht-Eindhoven, 26 augustus 1931      † Sint-Oedenrode, 30 april 2012

echtgenote van

Tijn van Stiphout †

Sint-Oedenrode: Toon
Martijn, Marloes

Hegelsom: Fried en Lia
Niels, Lieke

Landhorst: Anneke en Christ
Nardi, Dylan, Glenn, Mark

Elsendorp: Nettie en Evert
Anke, Ilse, Ron

Sint-Oedenrode: Lenie en Albert
Jan 

Sint-Oedenrode: Toos en Annet
Stef, Rens, Jolijn

Boekel: Marlein en Henri
Janiek, Sjuul, Lianne, Fenne

Zijtaartseweg 28
5491 SG Sint-Oedenrode

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 5 mei 2012 om 10.30 uur
in de parochiekerk van De Goede Herder van de Heilige Odaparochie,
Mgr. Bekkersplein 1 te Sint-Oedenrode, waarna de begrafenis 
plaatsvindt op begraafplaats H. Martinus, ingang Sluisplein.
De avondwake is vrijdag 4 mei om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Ons mam is thuis opgebaard waar u dagelijks tussen 16.00 en 20.00 uur
afscheid kunt nemen, op vrijdag alleen na de avondwake.
Voor diegene die geen kennisgeving hebben ontvangen, gelieve deze 
aankondiging als zodanig te beschouwen.

OVERLĲDENSBERICHTEN

www.rooisefamilieberichten.nl
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Zaterdagmorgen is er een Ge-
meentelijke Onderscheiding uit-
gereikt aan mevrouw Conny van 
der Wiel – Verkade, wonende 
Borchmolendijk 56 te Sint-Oe-
denrode. Zij ontving de Penning 
van Verdienste. Met het toeken-

nen van de gemeentelijke onder-
scheiding wil de gemeente haar 
waardering uitspreken voor haar 
tomeloze inzet voor de Rooise sa-
menleving. 

Mevrouw Van der Wiel ontplooit 

de volgende activiteiten: 
* Zwemles aan volwassenen en 
kinderen met een verstandelijke – 
en/of lichamelijke beperking (24 
jaar) 
* Bestuurslid van de Zwemvereni-
ging voor gehandicapten (24 jaar) 
* Collectant voor Fonds Verstan-
delijk Gehandicapten (24 jaar) 
* Jurylid bij Zwemvereniging 
ARGO (20 jaar) 
* Vrijwilliger bij de Zonnebloem, 
afdeling Sint-Oedenrode (16 jaar) 
* Collectant voor de Zonnebloem 
(16 jaar) 
* Mantelzorger (16 jaar) 
* Collectant voor het Diabetes 
Fonds (15 jaar) 
* Collectant voor het Reuma 
Fonds (6 jaar) 
De Penning van Verdienste is uit-
gereikt door wethouder Jeanne 
Hendriks – van Kemenade op za-
terdag 28 april 2012 om 11.30 uur 
tijdens de diploma-uitreiking van 
de zwemvereniging voor gehandi-
capten. De uitreiking vond plaats 
in café Dommelzicht, Dommel-
straat 18 te Sint-Oedenrode.

TROUWPLANNEN?
Dan natuurlijk met een paar ringen

 van Juwelier Opaal

Wij hebben de merken 
Aurodesign en Dora trouwringen

Daarnaast kunt u ook uw ringen door 
ons laten ontwerpen en vervaardigen.

Ps. van 1-5- 2012 tot 
1-9-2012 is er een 

kortingsaanbieding 
op Aurodesign trouwringen,

 
Voor meer informatie 

komt u naar 
Juwelier Opaal

Heuvel 40  -  5492 AD St Oedenrode  -  0413-472784  -  www.juwelieropaal.nl

3 JAAR IN NEDERLAND

30%
OP DE HELE
COLLECTIE

Familie Adams schenkt drie oorlogsmedailles aan 
Sint-Oedenrode

De familie Adams uit Engeland 
schonk afgelopen zaterdagmid-
dag  drie oorlogsmedailles van 
hun hier begraven familielid, de 
Engelse soldaat Raymond Adams, 
die in 1944 gesneuveld is. 

De plechtigheid vond plaats in het 
Martinushuis. Steven Adams, een 
neef van Raymond , overhandigde 
deze eremedailles aan het bestuur 
van de Heemkundekring “De 
Oude Vrijheid”.

Raymond Adams werd geboren op 
4 september 1924, in Fleetwood, 
een vissershaven in het Noordwes-
ten van Engeland. Hij werkte in de 
haven tot zijn 18de en werd toen 

opgeroepen voor militaire dienst. 
Hij werd ingedeeld bij de “Royal 
Artillery”. Kort na D-Day vocht hij 
in Frankrijk en België en hier  nam 
zijn eenheid deel aan de Operatie 
“Collin”, dat een onderdeel vorm-
de van de Operatie “Pheasant”.  
Maandag 23 oktober 1944 begon, 
de 51ste Highland Divisie de grote 
aanval  richting Schijndel.

Op de avond van 24 oktober 1944 
trapte Raymond op een S-mijn in 
de buurt van Schijndel (Geelders) 
en zwaargewond werd hij naar het 
noodhospitaal in Rooi gebracht waar 
hij aan zijn verwondingen overleed. 
Raymond werd hier begraven op 
het St. Martinuskerkhof in een van 

de 23 Britse oorlogsgraven.

Zijn drie Campagnemedailles 
(Frankrijk en Duitslander Ster en 
de Zilveren Oorlogsmedaille) wer-
den na de oorlog postuum aan zijn 
ouders gegeven. Deze drie medail-
les zijn nu door de familie Adams 
aan onze gemeente geschonken 
als blijk van waardering voor de 
zorg voor de oorlogsgraven en hun 
vriendschap die zij hier in Sint – 
Oedenrode hebben ondervonden. 
Met name van de families van der 
Linden en van Oers en van Louis 
en Jeannie Kleijne. De eremedail-
les zijn te bewonderen in het Sint 
Martinushuis bij het info punt van 
het heem.

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Lente!
Fietsen! 

Nieuwe modellen!  

Veel keuze in elektrische fietsen, 
toerfietsen, racefietsen, kinderfietsen, 

mountainbikes

Sparta/Batavus/Flyer/Gazelle
Stevens/Trek/Scott

 

Kom naar Bike Center: 
Vakmanschap, snelle leveringen, super service, 

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

Gemeentelijke onderscheiding voor Conny van der Wiel

Kossen | Design

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

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden

Loosbraak 28 - 5482 TZ Schijndel - (073) 549 24 85 - info@smulders-diervoeders.nl

Voor al uw diervoeders- en benodigdheden
Mei-acties* :
• Havens Paardenvoer Powerplus + 
 Elektrolyten van €12,75 voor €10,75 (20 KG).
• Kattenbakvulling 30 ltr voor €5,00
• Royal Canin BLIJVEND in prijs verlaagd!

Gezocht:  Freelance Hondentrimster, Meer informatie: 06-51694979
*Acties gelden in de maand mei en zolang de voorraad strekt

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode
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Gezelligheid alom tijdens Koninginnedag in Sint-Oedenrode

A-meezing
De festiviteiten rondom Koninginnedag begonnen al op zondagmid-
dag. De Oranjevereniging had voor een mooi programma gezorgd op 
het Kerkplein, terwijl de kinderen zich al konden vermaken op de nos-
talgische kermis. Vanaf 13.00 uur was er volop muziek in het centrum. 
De slagroom op de taart werd het optreden van de Sanseveria’s. Zij 
traden op onder het mom van A-meezing Rooi. Mensen werden uitge-
nodigd om een liedje te komen zingen op het podium. Burgemeester 
Maas en zijn vrouw beten het spits af. Daarna volgden er nog veel meer 
‘talenten’. Meezingen in het publiek werd extra gemakkelijk gemaakt 
door de songteksten die in DeMooiRooiKrant van vorige week ston-
den. Tientallen mensen hadden een krantje meegenomen om mee te 
kunnen lezen en zingen. 

Olland
Ook op diverse andere plekken werd Koninginnedag gevierd. In Olland 
bouwde de jeugd een echt oranjefort. Het begon met slechts een aantal 
palen. Gewapend met hamer en spijkers stond er binnen een mum van 
tijd al heel wat. Eén kant werd overdekt, de andere was bedoeld voor 
mooi weer. Een brug vormde de verbinding, totdat er drie tegelijk op 
de wip zaten en de boel inzakte. Gelukkig viel de schade mee en kon er 
lustig doorgewerkt worden. Zelfs een klein bijgebouwtje werd gefabri-
ceerd. Mozaïeken mocht ook en zo ontstonden diverse kunstwerken. 
Even later begon het spectaculaire rodeorijden; op een rodeopaard wel-
teverstaan. De kinderen deden het geweldig goed. Of de groten het 
beter deden? De eerste hield het 11 seconden vol. Dat bleek niet mee 
te vallen, maar gezellig was het wel.
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Mijn overspannen buurman vraagt 
of hij de kans loopt om uit de boom 
achter in mijn tuin een kastanje op 
zijn kop te krijgen.

Het enige antwoord dat mij daarop te binnen wil 
schieten is:

‘Test’ het uit boy, test het uit.

     Kees Hermis

1

T

Paul
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Uitnodiging
Waar we het aan verdiend hebben weet ik niet maar een feit is dat 
wij, Sijmen Majoor 75 jaar, mijn vrouw Inge 50 jaar en onze dochter 

Amanda 25 jaar op deze aardkluit mogen rondlopen.
Reden genoeg voor een familiefeestje, en waar kunnen wij dat beter 

vieren dan in de Dorpsherberg in Olland. 
Op de nostalgische toer dus. 

Tenslotte heeft de hele familie Majoor daar de lagere school gevolgd 
en hebben vanuit de Pastoor Smitsstraat het nest verlaten.

Het is uiteraard een familiefeestje maar het leek ons wel leuk om een 
receptie in te lassen voor de Ollanders die ons kennen en wel 
eens willen weten hoe het momenteel gesteld is met, Fok , Marietje, 
Toon , Sijmen , Corrie , Henk , Riek , Anneke , en Trees Majoor (Jan en 

Bep zijn er jammer genoeg niet meer bij.)
Wij zijn uiteraard ook erg benieuwd wat er van jullie geworden is.

Onder het genot van een hapje en een drankje, waar Ton en Marion 
ongetwijfeld goed voor zullen zorgen, nodigen wij jullie uit op: 

zaterdag 2 juni tussen 16.00 en 18.00 uur.
Wij rekenen op jullie!
Sijmen Majoor.

Noud
26-04-2012

Trots en blij 
verwelkomen wij onze zoon

Zoon van 
Michiel van der Heijden & 

Kim de Bont
Eerschotsestraat 32

5491 AC Sint - Oedenrode

Geboren
25-4-2012

Dochter van Frank en Judith 
Van Damme- Stofmeel

Mauritsstraat 64
5491 JJ Sint-Oedenrode

Mirthe

Partypan
Gekruide kipreepjes

Varkensreepjes (shoarma
of gyros)

Gekruide biefreepjes

Krielaardappelen met
roerbakgroenten

barbecuesaus, knoflooksaus
en cocktailsaus à 

la Verheijen

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade, aardappel-
salade en rauwkostsalade 

(alles uit eigen keuken!)

€12,95per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Geboren op 26 april
Jente

Fransisca Johanna

dochter van
Joost de Baaij en 
Maureen Jansen

zusje van Elin
arnoud van Gelderstraat 24
5212 TL ‘s hertogenbosch

Op vrijdag 27 april 2012 is geboren

OLLIE
Olivier Jan

Zoon van 
Puck van der Vleuten en Marc van Wijk

Oranjestraat 25 
5682 CA Best

Opvallend vrij-
gezellenfeestje

Wie kent deze vrijgezel? Het is 
een bekend figuur in de carna-
valswereld. Omdat hij binnenkort 
gaat trouwen, mocht hij even zelf 
in een soort van carnavalswagen 
plaatsnemen. Met een steek op 
zijn hoofd, een tuba in de hand en 
bier binnen handbereik had hij het 
zo slecht nog niet.

Sanne
Dochter van

Coen Nooijen
& 

Wendy Vromans

Hoera ons prinsesje is op 
koninginnedag geboren!

Zusje van
Meike en Linde

Margrietstraat 58
5492 JN Sint-Oedenrode

Schildersbedrijf Bressers 
40 Jaar!

 

Wij zijn trots op je! 
Liefs je meiden

JAN 50 

PROFICIAT!

Word onze 750e volger en win 
een leuke prijs!!

@demooirooikrant

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

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

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

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Rob Kluijtmans

Met het behalen van het rijbewijs

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

Steffen

30!!!

Geboren 24-4-2012
Welkom lieve 

Dena
Maria, Regina

Dochter van Ton Smits en 
Irma Gottenbos
Zusje van Anco

Rooiseweg 23, 5738 RD Mariahout

Geef het lentegevoel 
cadeau 

of haal het in huis!

Bij Van Stekelenburg 
slaagt u altijd!
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Bakkerij Bekkers wint twee keer 1 ster 

Bakkerij Bekkers uit Sint-Oeden-
rode en Son hebben ieder 1 ster 
gewonnen bij de landelijke ver-
kiezing ‘Bakker met Ster 2012’. 
De uitreiking vond vrijdag plaats 
tijdens het Sterrenfestijn in de 
Efteling in Kaatsheuvel. Bakkerij 
Bekkers was één van de in totaal 
65 genomineerden.

In totaal zijn er 54 sterwinnaars; 
naast 1 bakker met 3 sterren, zijn 
er 26 bakkers met een meer dan 
uitzonderlijke prestatie die trots 
kunnen zijn op 2 sterren. 27 bak-
kers hebben een uitzonderlijke 
prestatie geleverd en daarmee 1
ster behaald. Het doel van de ver-
kiezing is de kwaliteit en het imago 
van de totale bakkerijbranche te 
bevorderen.

Beste kwaliteit
De verkiezing ‘Bakker met Ster’ be-
staat uit drie categorieën: ‘Bakker 
met Ster’, ‘Banketbakker met Ster’ 
en ‘Patissier met Ster’. Tijdens het 
Sterrenfestijn zijn er één, twee of drie 
sterren uitgereikt aan die bakkerijen 
die het beste hebben gepresteerd 
op onder andere kwaliteit, service, 
organisatie en klantgerichtheid. San-
dra Pluim, projectmanager bij het 
Nederlands Bakkerij Centrum (NBC): 
“Wie één of twee sterren heeft be-
haald, heeft een bijzondere prestatie 
geleverd. De bakkerij die drie ster-
ren in de wacht heeft gesleept, heeft 
een unieke prestatie geleverd. De 
ster(ren) heeft men niet zomaar ge-
kregen. Daar is een heel traject van 
deskundige beoordelingen aan voor-
af gegaan. Alle winnaars mogen met 
recht trots zijn op hun prestatie.”

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

VOORJAARS ACTIES
op kozijnen, veranda’s

en zonwering!

TV-mis vanuit de Martinuskerk in 
Sint-Oedenrode

Zondag 29 april was er weer een 
TV-mis uit de Martinuskerk, om 
10.30 uur werd de mis recht-
streeks uitgezonden door KRO/ 
RKK op Nederland 2.

De kerk was in een studio veran-
derd, technici waren aanwezig, 
veel kabels en grote schijnwerpers 
en lampen en natuurlijk ook came-
ra’s. Buiten stond de regiewagen 
en binnen was de regisseur bezig 
met zijn technici. Precies om half 
elf begon de mis en de uitzending.
Het thema van deze vierde zondag 
na Pasen was: “Roepingenzondag 
en zondag van de Goede Herder”. 
Er waren veel kerkgangers aanwe-
zig. De preek ging over de priester. 

De priester is op de eerste plaats 
een man van God en priester zijn 
is een roeping en niet zozeer een 
manager maar meer een herder. 
Als je priester wilt zijn moet je veel 
bidden en de mensen graag zien.
De celebrant was pastoor Vincent 
Blom en de gezamenlijke koren 
van de Odaparochie verzorgden 
de koorzang onder leiding van 
Walther Kuijten en Nol Ardts, en 
de organisten Bert Augustus en 
Henk van Riel. De lectoren waren 
Geer Bakker en Mijntje Verhagen. 
Het was een goed verzorgde eu-
charistieviering die in het hele land 
te zien was. Een mooi visitekaartje 
van ons mooi katholiek Rooi.

  
    Voor de gezellige 
          busreizen! 
 
Ga mee met onze gezellige bus-excursiereizen  Gegarandeerd vertrek! 
 

     Oostenrijk 8 dagen                                 Friesland 5 Dagen  
 11 t/m 18 augustus            18 t/m 22 juni 
 16 t/m 23 september, nog enkele plaatsen!      Sonnema-DE museum-Hindeloopen 
 Bloemencorso-Almabtrieb-Alpenspektakel        Woudagemaal – Zuiderzeemuseum 
 

Goed verzorgd-alle excursies+entreegelden inbegrepen-opstapplaats bij u in de buurt 
Voor meer informatie / folder: bel, mail of kijk op onze website.         Hein & Miranda Bos 
Tel 0413–47 49 57  info@boscoachtravel.nl    www.boscoachtravel.nl 

Opsteker voor de kinderboerderij dankzij de Lions

Zondag 29 maart bracht een de-
legatie van de Lions Club een be-
zoek aan de kinderboerderij. Niet 
zomaar. Door Bart van Gerwen 

werd namens de Lions  een mooie 
cheque aangeboden aan de voor-
zitter van “Stichting Kinderboer-
derij Kienehoeve”, Jan Swinkels 

t.w.v. € 1.250,-

Dit bedrag is de opbrengst van de 
koek en zopie tent op de Kiene-
hoefse wateren, gerund door de 
Lions, tijdens de schaatsperiode 
van afgelopen winter. De kinder-
boerderij kan het bedrag goed 
gebruiken. Ondanks de inzet van  
ca. 20 vrijwilligers, de hulp van 10 
personen van Stichting Dichterbij 
en de inbreng van diverse spon-
soren, is er altijd geld nodig voor 
de activiteiten voor kinderen, ver-
zorging van dieren en onderhoud 
aan stallen en andere gebouwen 
zo meldde Jan Vogels, de waarne-
mend secretaris van de stichting.

Vorige week is bekend geworden, 
dat de kinderboerderij in juli as. het 
Landelijk Keurmerk voor kinder-
boerderijen krijgt uitgereikt. Een 
keurmerk, dat is ingesteld door het 
ministerie, vergelijkbaar met de 
ISO-toets in het bedrijfsleven.

Pannenkoekenfeest bij kinderboerderij ”Kienehoeve”
Als u zondag 6 mei door Park Kiene-
hoef wandelt, kan het zijn dat u door 
de geur van vers gebakken pan-
nenkoeken richting Kinderboerderij 
wordt gedreven! Vanaf 13.30 uur 
liggen heerlijk verse pannenkoeken 
te wachten op de kinderen die een 
bezoek brengen aan de boerderij! 
Natuurlijk verwacht de organisatie, 
zoals elk jaar, weer veel kinderen 
met ouders, opa’s en oma’s. Tijdens 

de openingstijd tot 17.00 uur zullen 
steeds een aantal dames bezig zijn 
met het maken van beslag, het bak-
ken en bestrooien van de overheer-
lijke pannenkoeken.

Ouders, opa’s en oma’s kunnen te-
gen betaling van € 0.50 natuurlijk 
ook een lekker verse pannenkoek 
verorberen. Alle kinderen krijgen 
een pannenkoek natuurlijk gratis. 

Het zal dus weer leuk zijn op Kin-
derboerderij Kienehoeve!

Park Kienehoef is met de boerde-
rij en de speeltuin natuurlijk altijd 
een bezoek waard. Het kost niets 
en het zal u en uw (klein) kinderen 
goed doen.

De vrijwilligers van de Kinderboer-
derij heten u van harte welkom!

Familie Bekkers doneert aan Stichting Dichterbij

Net als andere jaren deed familie 
Bekkers ook dit jaar weer mee aan 
de traditionele Kom Maar Achter-
om dag in Sint-Oedenrode. Het is 
een Open Dag voor bedrijven en 
instellingen die altijd weer veel 
publiek trekt.

Op het melkveebedrijf van de fa-
milie Bekkers was iedereen welkom 
om een kijkje te komen nemen bij 

de koeien, kalfjes en paarden.  De 
cliënten van Dichterbij/Meerschot 
waren ook van de partij. Speciaal 
op uitnodiging van de familie. Ze 
hielpen met het schenken van kof-
fie, thee en yoghurt en het uitdelen 
van Campina producten. Als dank 
hiervoor gaf de familie een dona-
tie voor de cliënten van Dichterbij. 
Met grote dankbaarheid namen ze 
de cheque in ontvangst.

Jan Swinkels (l) nam 
de cheque in ontvangst

Elske van Boxtel (l) nam de cheque 
namens Stichting Dichterbij in ontvangst
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Henriëtte van den Berk: “Ge kunt ’t niet een bietje doen”
“Als je toen wist wat je nu weet, 
zou je het dan opnieuw hebben 
gedaan?” Op de vraag of ze wet-
houder wilde worden moest ze 
indertijd drie maanden nadenken, 
ditmaal geen seconde. “Absoluut. 
En dat meen ik uit de grond van 
mijn hart!” 

De toon in het gesprek met Henrië-
tte van den Berk is gezet. We gaan 
niet diep in op de perikelen rond 
haar ontslag, daar hebben de kran-
ten al vol mee gestaan. We zetten 
het wel even kort in historisch per-
spectief, zoals dat zo mooi heet.. 
In de tachtiger en negentiger ja-
ren stond de Rooise raadzaal re-
gelmatig op z’n kop. Raadsleden 
die publiekelijk uit de school klap-
ten, ambtenaren schoffeerden, de 
burgemeester voor leugenaar uit-
maakten, anderen die opstapten 
omdat ze de ruzies niet langer wil-
den meemaken, of al dan niet te-
recht in opspraak waren gekomen. 
Daar zaten ook wethouders tussen.

Relatieve rust
Na een aantal jaren relatieve rust 
aan het front werd politiek Sint-
Oedenrode medio maart opnieuw 
opgeschrikt, ditmaal met het ont-
slag van Henriëtte van den Berk, 
CDA-wethouder met onder meer 
Ruimtelijke Ordening in haar por-
tefeuille. Ruzie? Nee. Schofferen? 
Nee. In opspraak? Nee. Het be-
stemmingsplan buitengebied, dat 
op een oor na was gevild, bleek 
een brug te ver. De gemeenteraad 
had laten blijken dat ze er geen 
vertrouwen meer in hadden dat de 
wethouder die megaklus tot een 
goed einde zou brengen. En dat 
trok ze niet meer.
Helemaal onverwacht kwam haar 
vertrek niet; althans niet voor po-
litiek ingewijden. “Maar Gerard 
(haar echtgenoot, red.) was heel 
erg geschrokken toen hij mijn be-
sluit hoorde. Mijn kinderen waren 
er minder bij betrokken maar von-
den het ook heel erg voor mij per-
soonlijk.  
Een opluchting? “Nee, absoluut 
niet. Daarvoor heb ik het met veel 
te veel plezier gedaan. En ik had de 

klus zo graag afgemaakt.” 
Als haar afscheid ter sprake komt, 
worden haar ogen weer vochtig. 
“Zestien prachtige bossen bloemen 
hier op tafel! Veel mooie kaarten 
en brieven met lieve teksten. Zo-
veel warme reacties. Ik heb flink 
wat tranen gelaten die eerste we-
ken.”

Gat
Ze noemde zich wel eens ‘wethou-
der geworden door het vrijwilligers-
werk’. “Want dat heb ik voorheen 
veel gedaan, in allerlei functies, 
voordat ik wethouder werd. Sa-
men met Gerard heb ik in een 
maatschap al meer dan 33 jaar een 
agrarisch bedrijf met vleeskalveren 

en pensionpaarden. Vorig jaar zijn 
we met de vleeskalverentak ge-
stopt en hebben we ook ruim 1500 
m2 stallen gesloopt. Het paarden-
pension hebben we nog steeds. Ik 
kon me vrijmaken   actief te zijn 
binnen de Odaschool. Ik zat in de 
ouderraad. Later ben ik ook nog 8 
jaar bestuurslid van het schoolbe-
stuur ben geweest. En 13 jaar be-
stuurslid van de ZLTO, waarvan 11 
jaar als secretaris. In tegenstelling 
bijvoorbeeld tot Jeanne Hendriks, 
die was ambtenaar. Over de raads-
vergaderingen zeiden wij wel eens 
tegen elkaar “We hebben elke 
maand examen,” want je bereidt je 
zo goed mogelijk voor, maar soms 
word je door een vraag compleet 

verrast.”  
Val je na zo’n intensieve periode 
niet in een gat? Het verschil met 
haar wethouderperiode is wel heel 
erg groot, geeft ze toe. “Officieel 
was ik 27 uur per week wethou-
der maar ge kunt ’t niet een bietje 
doen. Ik was ook nog 1e loco. In 
de praktijk ben je zeven dagen 
per week beschikbaar, ook in het 
weekend. Al waren dat wel vaak 
de leukste dingen om te doen. Met 
de ambtenaren had ik ook een spe-
ciale band. Ik ging er bijvoorbeeld 
op kraamvisite, dat blijkt niet altijd 
gebruikelijk te zijn in gemeente-
land. Ik had ook veel contacten in 
het buitengebied, maar heb nooit 
aan cliëntelisme gedaan, als wet-
houder nooit iemand gunsten ver-
leend. Ik kan iedereen recht in de 
ogen kijken.” 
“Het is een vreemde gewaarwor-
ding om ’s avonds thuis te zijn,” 
herneemt ze. “Het huishouden en 
de tuin ben ik er tijdens mijn wet-
houdersperiode gewoon bij blijven 
doen. Onder druk krijg ik het mees-
te klaar. Nu moet dat niet meer en 
komt er veel minder uit mijn han-
den. Maar met mijn 55 jaar ben ik 
nog veel te jong om te stoppen. Ik 
wil weer aan het werk!”

Toekomst
Hoe zie jij je toekomst dan? “Op 
de eerste plaats komt nu mijn moe-
der. Die kreeg onlangs de sleutel 
van haar nieuwe appartement in 
Rooi en die ben ik nu mee aan het 
verhuizen en inrichten. Als ik nog 

wethouder zou zijn geweest had 
dat zo niet gekund, dus het lijkt of 
het zo heeft moeten zijn. Net als 
toen ik wethouder werd. ‘De da-
gelijkse gedachte’ die ik iedere dag 
via de email binnen krijg, was toen: 
‘Wees bang, maar doe het toch.’” 
Beetje bijgelovig? “Nou nee,” lacht 
ze. “Ik stond in 1998 dertiende 
op de verkiezingslijst, en ben ge-
trouwd op vrijdag de dertiende.” 
Maar als je moeder verhuisd is, wat 
dan? “Politieke ambtsdragers krij-
gen na hun ontslag loopbaanbe-
geleiding. Ik wil zo nodig ook weer 
cursussen gaan volgen, net als toen 
ik de politiek in kwam.” Weer de 
politiek? “Nee, even niet, ik wil nu 
eerst eens verder kijken. Ik weet nu 
beter wat ik niét wil, maar ik sta 
overal voor open.” 
 
Op 11 mei a.s. neemt Henriëtte 
officieel afscheid als wethouder. Is 
dan alles voorbij? Ze denkt even 
na. “Nog niet echt. Elk jaar maak-
ten we met het college een uitstap-
je en dit jaar, in september, gaan ze 
naar Antwerpen. Dat heb ik mogen 
organiseren en daar ben ik ook nog 
graag bij.”
Tot slot de vraag, hoe ze denkt dat 
Rooi verder vaart zonder haar als 
co-piloot. “Ik denk dat Cees (van 
Rossum, red.) de juiste man is op 
de juiste plaats. En op het juiste 
moment. Hij heeft ook altijd Ruim-
telijke Ordening gedaan. Omdat 
dit vaak langlopende processen 
zijn, liggen er nog stukken bij waar 
hij eerder mee bezig is geweest.”  

OPEN DAGEN 5 EN 6 MEI
zaterdag 5 mei, zondag 6 mei van 11.00 tot 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten in diverse maten en materialen leverbaar voor in en rondom uw
huis of kantoor. Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806, 
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Arie Verheijen schenkt houten kunstwerken aan Odendael
De heer Arie Verheijen is een 
kunstenaar uit Sint-Oedenrode 
die van pallethout de meest 
prachtige figuren kan maken. 
Van een complete fanfare tot een 
totale filmploeg of afzonderlijke 
personen. Met het grootste ge-
mak maakt hij mooie creaties. 
In de allereerste MooiRooiKrant 
(aug 2010) staat hij met een uit-
gebreid verhaal over zijn hobby. 
Dat is terug te vinden op www.
demooirooikrant.nl

Voorheen stonden zijn houten 
poppen op een perceel aan de 
Hulst. Die tijd is nu voorbij, dus 
zocht Arie samen met DeMooi-
RooiKrant naar een nieuwe loca-
tie voor enkele van zijn werken. 
Odendael zag zijn beelden en had 
er oren naar om een gedeelte er-

van te ‘adopteren’. Ze hebben nu 
een mooie plaats gekregen in de 

tuin van het verzorgingstehuis. Zo 
kan iedereen er van genieten. 

Sale bij You!
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie
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op
 Zomerjassen

Colberts
Vesten
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ACTIE-WEEK
(Van  1  mei  t/m  5  mei)

20% 
KORTING

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Gezellige drukte op Hoeve Strobol
Ondanks dreigende luchten en 
een enkele druppel regen heb-
ben veel mensen, in het kader van 
“’Kom Maar Achterom”, een be-
zoek gebracht aan Hoeve Strobol. 
Bert Verbakel had het weer goed 
georganiseerd. Ieder jaar iets an-
ders. Bijvoorbeeld zijn stationaire 
motor gekoppeld aan een aggre-
gaat, dat elektrische stroom op-
wekt en rond de jaren dertig, vo-
rige eeuw, hiervoor ook gebruikt 
werd door de provincie. Zelf gered 
van de ondergang. Met zijn team 
specialisten helemaal gerestau-
reerd. Een machine met een totaal 

gewicht incl. frame van 30 ton. 
Verder leuke nagemaakte oude 
winkels, met ouderwetse voorra-
den van vroeger, o.a. een bakker, 
die ter plaatse koek bakte en de 
inrichting van een oude klompen- 
en schoenmakerij. Mooi om te zien 
was de oude zaagmachine, die ter 
plaatse planken zaagde van dikke 
boomstammen. Een touwslage-
rij, een plaats waar kinderen hun 
eigen springtouw konden maken. 
Kortom: voor jong en oud, een 
bezoek waard in het evenement: 
Kom maar achterom.

Boelaars-Hoeve

‘Door samenwerking komen 
dingen tot bloei’

Tijdens de fietsronde ‘kom maar 
achterom’ dook de Boelaars-Hoe-
ve in Ollands heden en  ‘Ollands 
levend verleden’. Het geheel 
draaide om de Kartuizer geschie-
denis, het bakken van brood, 
streekproducten en de kennis en 
kunde van verschillende stand-
houders.

Door: Ria Balk

”Concordia res parvae crescunt”, 
zei Henk Prins namens de Stichting 
Roois Cultureel Erfgoed. Oftewel, 
door samenwerking komen din-
gen tot groei en bloei. Met deze 
wapenspreuk van de republiek der 
zeven verenigde Nederlanden be-
zegelde hij de samenwerking met 
de Stichting Sinte Sophia van Con-
stantinopel. Beide stichtingen bren-
gen graag op actieve en moderne 
manier de Kartuizer geschiedenis 
tot uiting. Henk: “We hebben ver-
schillende organisaties gevraagd 
om met producten de gedachte 

aan de tijd van de Kartuizers te 
doen ontstaan.”  Huub Thorissen 
vormde het beeld van de Kartui-
zer monnik en imker Marcus Mesu 
maakt zijn waskaarsen op dezelfde 
manier zoals ze vroeger deden. 
Aangezien de Kartuizers zelf hun 
drankjes brouwden, ontwikkelde 
Fons van Boxmeer een kruiden-
likeur die sterk doet denken aan 
die tijd. Over de Ollandse grenzen 
heen werd gekeken richting Kas-
teren. SPPiLL (Stichting Promotie 
Projecten in Leefbaar Liempde) 
biedt allerlei weekendarrangemen-
ten omtrent de Kartuizers.

Door samenwerking komen nog 
steeds dingen tot bloei, in Ollands 
levend verleden en in Ollands he-
den. Tijdens kom maar achterom 
bood De Boelaars-Hoeve een ul-
tieme gelegenheid tot samenwer-
king. Streekproducten vonden 
hun weg naar de liefhebber. Be-
zoekers konden een masker ma-
ken bij Emmy Schippers. Het doel 
is deze maskers op een totempaal 
te plaatsen in de kruidentuin van 
de Boelaars-Hoeve. Bij Marja Mus-
son tekende eenieder op eigen 
inspiratie. Bed & Breakfast Leef 
& Vind liet een glimp zien van 
de mogelijkheden en ook ikzelf/
TekstBalk Redactiebureau kwam 
aan bod. Samen met illustrator Ri-
anne Brugmans verzorgde ik ‘Taal 
en Tekeningen’. Terwijl de kinde-
ren memory speelden, gingen de 
volwassenen de ultieme uitdaging 
aan met het spreekwoordenspel. 
Ondanks de nodige kennis, bleek 
het niet eenvoudig zoveel moge-
lijk spreekwoorden te complete-
ren. De winnaars verdienden een 
vermelding in DeMooiRooiKrant, 
maar noemden liever de naam van 
hun (klein)dochter. Maud Huijbers: 
Pasgeboren en direct winnaar.

Kom Maar Achterom: 
Sint-Oedenrode toont gastvrijheid  
Ook dit jaar organiseerde de Ver-
eniging "Kom Maar Achterom" 
in Sint-Oedenrode  op de laatste 
zondag van april haar jaarlijkse 
Open Dag van 10.00 uur tot 17.00 
uur. Diverse bedrijven en onderne-
mingen - hoofdzakelijk gelegen in 
het fraaie buitengebied van Sint-
Oedenrode - nodigden publiek uit 
om bij hun bedrijf te komen kijken 
wat er  "Achterom - dus achter de 
voordeuren "  bij hen te zien is.
 
Behalve bij de Boelaarshoeve en 
Hoeve Strobol stonden bij nog 
meer bedrijven de deuren wagen-
wijd open. Zoals ieder jaar deed 
de wijngaard Domaine les Damia-
nes weer mee. Daar stond de dag 
helemaal in het teken van speciale 
bieren en lekkere worst. Een goede 
combinatie, zo ervoeren de gasten.
 
Voor nieuwsgierige mensen is het 
altijd leuk om eens te gaan kijken 
bij een boerenbedrijf. Zij hadden 
geluk, want melkveebedrijf Bek-
kers deed ook mee met Kom Maar 

Achterom. Men kon er kennis ma-
ken met hoe op diervriendelijke 
wijze de vertrouwde producten 
worden geproduceerd. Ook de 
lente was zichtbaar. De veulens 
dartelden door de wei.
 
Tuinstyling Peppelhoeve verwel-
komde eveneens veel bezoekers. 
Zij waren zelfs twee dagen ge-
opend om het tuinseizoen officieel 
te openen. Ze presenteerde een 
grote verscheidenheid aan toe-
gepaste materialen, planten en 
bijzondere overkappingen Er was 
een veelheid te zien van tuinont-
werpen, aanleg en onderhoud. En 
tevens outdoorkleding, accessoires 
en binnendecoraties.  Er vonden 
presentaties en workshops plaats.
 
Eén van de gastheren tijdens Kom 
Maar Achterom was van culinaire 
aard. Brasserie De Beleving heette 
de gasten met trots welkom. Het 
is een restaurant met regionale ba-
sisproducten. Daar konden de gas-
ten binnen of buiten van genieten
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Vanaf 1 mei opent Huiskens Optiek & Horen nieuwe zaak 

Nieuwe winkel, nieuwe apparatuur en nieuwe gezichten

Het oog wil ook wat. Dat moeten 
Erwin Huiskens en zoon Roel ge-
dacht hebben toen ze het nieuwe 
pand aan de Heuvel ombouwden 
tot een splinternieuwe Optiek zaak. 
Het pand springt zowel van bin-
nen als van buiten in het oog. En 
wat nog veel belangrijker is: Huis-
kens Optiek is groter geworden, ze 
kan haar klanten beter bedienen 
op het gebied van zien en horen 
en het  blijft toegankelijk en ser-
vicegericht. Vanaf 1 mei heropent 
Huiskens Optiek haar deuren. Het 
wordt een feestelijke maand. 

Bijna zes jaar geleden verbouwden 
Erwin en Roel hun winkel op de 
vorige locatie rigoureus. Dat de-
den ze uit zakelijke overwegingen 
en met het oog op de toekomst. 
Erwin wilde namelijk op den duur 
wat rustiger aan gaan doen. Na de 

verbouwing werd het echter druk-
ker en drukker. Erwin: “Ik voelde 
me aardig beetgenomen, haha. In 
plaats van meer kon ik helemaal 
niet op vakantie! Even zonder gek-
heid, we hadden nooit verwacht 
dat het zo druk zou worden. Daar 
waren we natuurlijk erg blij mee.” 
Na Simone, volgde een tweede 
personeelslid in de persoon van 
Roel’s oude chef, Hans. De laatste 
twee jaar stonden ze regelmatig 
met vieren in de winkel. Huiskens 
Optiek groeide uit haar jasje. Roel: 
“Het werd echt te klein. Als we 
alle vier met klanten bezig waren, 
werd het heel gehorig en ook had-
den we maar 1 oogmeetruimte. 
Dat was op een gegeven moment 
te weinig om onze klanten opti-
maal te bedienen.”  

Aangezien Huiskens Optiek & 

Horen nooit zal bezuinigen op aan-
dacht voor de klant werd besloten 
om te verhuizen. Die verhuizing is 
inmiddels achter de rug en Erwin, 
Roel en het personeel zijn behoor-
lijk in hun nopjes. Ze staan te pope-
len om de klanten te verwelkomen. 
In de winkel zullen twee oogmeet-
ruimtes, een aparte, professioneel 
ingerichte gehoormeetruimte en 
een wachtruimte komen. “Vooral 
de dubbele oogmeetruimte is erg 
praktisch”, volgens Erwin. “De 
klanten kunnen nog sneller ge-
holpen worden en we hebben de 
modernste apparatuur.” “De oog-
meetstoel is zelfs uitneembaar”, 
vult zijn zoon aan. “Zodat een rol-
stoel er plaats kan nemen. Ook de 

voordeur opent automatisch. Het 
maakt ons een stuk toegankelijker 
voor mensen in een rolstoel of ou-
ders met kinderwagens.”

Erwin en Roel hebben er bewust 
voor gekozen om de afdeling ‘ge-
hoor’ flink uit te breiden. Roel: 
“Drie jaar geleden zijn we be-
gonnen met het helpen van onze 
klanten op gebied van gehoor. Het 
staat nog aardig in de kinderschoe-
nen, maar we verwachten dat het 
bijna net zo belangrijk wordt als 
onze brillen- en lenzenafdeling. 
We hebben twee hoorspecialisten 
in dienst genomen, zodat we men-
sen direct kunnen helpen wanneer 
het hen uitkomt. Het zal enkele 
maanden duren voordat de hoor 
afdeling volledig operationeel is.”

De gehele maand mei mag gezien 

worden als een feestmaand. “We 
nodigen iedereen uit om vrijblij-
vend een kijkje te komen nemen. 
Voor iedere klant ligt er een leuke 
traktatie klaar, want we zijn onze 
klanten ontzettend dankbaar. Vol 
trots presenteren we onze nieuwe 
winkel, de nieuwe apparatuur en 
de nieuwe gezichten.” Huiskens 
Optiek & Horen heeft het team 
versterkt met een paar nieuwe 
mensen om hun klanten perfect te 
bedienen. Erwin zal vast benieuwd 
zijn. Iets meer vakantiedagen of 
zal de geschiedenis zich herhalen? 
Gewijzigde openingstijden: dins-
dag, woensdag en donderdag van 
09.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 
09.30 tot 21.00 uur en zaterdag 
van 09.30 tot 17.00 uur.
Huiskens Optiek & Horen, 
Heuvel 18, tel: 0413-472720, 
www.huiskensoptiek.nl

Hartelijk welkom 
in onze nieuwe winkel

Heuvel 18 | Sint-Oedenrode |  0413-472720 | www.huiskensoptiek.nl

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

Nieuwe collecties van:

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

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

Nieuwe 

hoorstudio

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Mei maand 
feestmaand
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D’n ted gi steeds vlugger en we hen d’r steeds minder af.
(De tijd gaat steeds sneller en we hebben er steeds minder van.)
Bron: Brabants Spreukenboekje, verkrijgbaar bij ‘t Paperas

BRABANTSE SPREUKEN

Afgelopen maandag, koninginnedag in Rooi

Zeg Jantje,
sta jij nu gewoon

de afwas te 
verkopen?!

Ja mam,
je zei toch dat
ik alles mocht
verkopen wat 
ik niet meer

wilde.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Uitzicht op inzicht
 
 

 nog steeds
 zie ik omhoog,
 iedere avond weer

 daar 
 in het oneindige
 ligt het antwoord
 dat zegt;
 alleen ik weet meer

 heb mij daar
 mee verzoend

 het is goed
 vaak de vraag te stellen;
 wie ben Ik dan

 keer op keer

 inzicht omvatten
 is niet te tellen
 zo duidt de atmosfeer

 jij bent er wel, 
 doch als een
 voorbij zwevende 
 pauwenveer

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Christian Verheijen

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Mevr. H.A. Welleman

Oranje Nassaulaan 221
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Anjercollecte zoekt nog 
vrijwilligers om te collecteren
Van maandag  21 mei tot en met 
zaterdag 26 mei 2012. Aan allen 
die Kunst en Cultuur een warm 
hart toe dragen en als vrijwilliger 
willen collecteren voor het Prins 
Bernhard Cultuurfonds.

Hoewel we, zoals al zovele jaren, 
beroep kunnen doen op verschil-
lende culturele verenigingen van 
Sint-Oedenrode zoeken we dit jaar 
nog enkele vrijwilligers om in een 
aantal straten te collecteren. Hoe 
meer collectanten zich aanmelden 
hoe beter de nog resterende stra-
ten te verdelen zijn; vele handen 
maken licht werk!

Het gaat met name over enkele 
straten in het centrum, straten in 
de Armenhoef, Laan ten Bogae-

rde en Rijckevorsel van Kessel-
laan. Zoals we weten konden wij 
in Sint-Oedenrode al vaak beroep 
doen op het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds voor subsidies, voor een 
evenement of voor een bijdrage 
aan instrumenten en uniformen. 

Als Cultureel Platform zijn wij er 
ons van bewust dat dit fonds ge-
voed moet worden. Daarom zetten 
wij ons al vele jaren in als coördina-
tor. Hopelijk vinden we langs deze 
weg mensen die ons willen helpen. 
Graag zo snel mogelijk aanmelden. 
Uw medewerking zal ten zeerste 
op prijs gesteld worden.

Aanmelden en info: 
cultureelplatform@kpnmail.nl 
of tel. 0413-474158 

Samen tegen epilepsie
Helpt u ook mee collecteren voor 
mensen met epilepsie? 
Van 4 tot en met 9 juni 2012 vindt 
de jaarlijkse collecte van het Nati-
onaal Epilepsie Fonds - De Macht 
van het Kleine plaats. Om door te 
kunnen gaan met de epilepsiebe-
strijding kan het Nationaal Epi-
lepsie Fonds de hulp van nieuwe 
collectanten heel goed gebruiken. 
Want hoe meer collectanten, hoe 
meer geld er kan worden opge-
haald voor mensen met epilepsie.   

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

Onderzoek is nodig
Epilepsie is nog niet te genezen. We-
tenschappelijk onderzoek naar de 

oorzaken van epilepsie is daarom van 
groot belang. Het Nationaal Epilep-
sie Fonds financiert onderzoeken die 
genezing dichterbij brengen. Samen 
met duizenden vrijwilligers zamelen 
we tijdens de collecteweek geld in 
voor epilepsieonderzoek. Naast het 
steunen van onderzoek, geeft het 
fonds voorlichting en hulpverlening 
waaronder aangepaste vakantierei-
zen voor mensen met epilepsie. 

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

Samen in pas naar 
de Molenwiel

Bij Sietje en Toon Bergen, woon-
achtig in de Passtraat,  werden 
elf jonge eendjes geboren. Op 
een gegeven moment wordt het 
tijd om de vleugeltjes uit te slaan. 
Daarom begeleidde Toon moeder-
eend en haar jongen naar de Mo-
lenwiel. Ze kwamen er veilig aan.

ONBEPERKT

Klassiek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
€7,50 p/m                         

Basis                                                    
€ 12,50 p/m

Maximaal                                    
€20,- p/m

Dag�lms                                        
tegelijk in bezit

N.V.T. 1 3

Dag�lms                                    
huurtermijn aantal dagen

N.V.T. 1 2

Week�lms                                
tegelijk in bezit

4 4 4

Omruilen                                       
aantal maal  per dag

1x 1x 1x

Dag�lms                       
Verlengingskosten 

N.V.T. € 2,50 € 2,50

Huur Nu vOOrdeliG 
meT eeN AbONNemeNT 
vAN FilmClub rOOi!!

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Dodenherdenking in Sint-Oedenrode

Op 4 mei komen de overlevenden 
van oorlogsgeweld en de nabe-
staanden van oorlogsslachtof-
fers op de eerste plaats. Voor hen 
staan bij de herdenking de eigen 
ervaringen en herinneringen, ge-
koppeld aan mensen en situaties, 
centraal. Voor hen is de jaarlijkse 
herdenking vooral een moment 
van (gezamenlijke) rouw.

Voor anderen en jongeren is 4 
mei vooral een eerbetoon aan de 
slachtoffers en een blijk van res-
pect en verbondenheid met de 
oorlogsbetrokkenen. Het geza-
menlijk herdenken biedt voor ve-
len die rouwen een moment van 
erkenning en troost.

Richtlijnen bij 4 mei
De organisatie roept alle burgers 
op om de onderstaande richtlijnen 
op te volgen:
- Van 18.00 uur tot zonsonder-
gang de vlaggen (zonder wimpel) 
halfstok hangen
- Langs de route gedurende de stil-
le tocht vanaf 19.35 uur, de sober-
heid van de tocht te respecteren
- Staken van muziek en activiteiten 
tussen 19.45 uur en 20.15 uur
respecteren van de twee minuten 
stilte tussen 20.00 uur en 20.02 
uur

Uitnodiging
De organisatie nodigt jong en 

oud uit om de 4 mei viering bij te 
wonen in het centrum van Sint-
Oedenrode. Kinderen zijn speciaal 
uitgenodigd omdat zij allerlei ta-
ken krijgen.

Het programma ziet er als volgt 
uit: 
18.20 uur: Welkom op het Kerk-
plein onder begeleiding van het
opleidingsorkest van Harmonie 
Nijnsel en de Scouting Rooi.
18.35 uur: Onder begeleiding van 
het Sint Joris Gilde neemt iedereen
plaats in de kerk. Een oecumeni-
sche dienst wordt verzorgd door 
Diaken Frank van der Geld, ds. 
Bas Stigter, dominee van de Pro-
testantse gemeente, Diaken Hans 
Kocken, legeraalmoezenier en bur-
gemeester Peter Maas.
Het koor Aurora zorgt voor de 
muzikale ondersteuning. Kinderen 
hebben diverse taken.
19.35 uur: Start “stille tocht”. Het 
Sint Joris Gilde gaat voorop via het
Kerkplein, Markt en de Borchmo-
lendijk naar het oorlogsmonument 
bij de Hambrug.

Ceremonie bij het oorlogsmonu-
ment.
20.10 uur: Speelt Harmonie Nijnsel 
als afsluiting het Wilhelmus.
Organisatie: Gemeente Sint-Oe-
denrode en Oranjevereniging

Lotte van Uittert showt foto’s bij DeMooiRooiKrant

Lotte van Uittert is een jonge 
Rooise fotografe die aan het be-
gin staat van haar carrière. Ze is 
al zeer gedreven bezig met haar 
vak en inmiddels houdt ze er al 
een behoorlijk cv op na. DeMooi-
RooiKrant bood haar de uitgele-
zen mogelijkheid om haar werk 
te tonen in het kantoor van het 
weekblad. Ze greep deze kans met 
beide handen aan. Haar werk zal 
twee maanden lang op Heuvel 17 
te bewonderen zijn. 

Op dit moment volgt Lotte een 

opleiding fotografie in Den Bosch. 
De studie duurt vier jaar en Lotte 
is aan haar laatste jaar bezig. Ze 
hoopt voor komend jaar toege-
laten te worden op de Fotoaca-
demie van Amsterdam en mocht 
dat niet lukken, gaat ze ook graag 
naar Antwerpen. “In de oplei-
ding die ik nu volg, heb ik vooral 
de theorie geleerd. Ik ga nu heel 
graag conceptueel denken. Op de 
Fotoacademie krijg je een thema 
aangereikt en dan ben je helemaal 
vrij om dat in te vullen. Dat lijkt 
me geweldig om te doen, want 
dan kan ik mijn creatieve geest de 
vrije loop laten”, droomt Lotte al-
vast van haar volgende stap. 

In het kantoor van DeMooiRooi-
Krant komen drie series te han-
gen. Een serie gaat over het cir-
cus, een andere reeks foto’s zijn 
onder water gemaakt en weer een 
andere serie gaat over modellen. 
Lotte: “De onderwater serie heb 
ik gemaakt als uitdaging voor me-
zelf. Onder water is alles anders 
en dat wilde ik vastleggen. De fo-
to’s van de modellen heb ik mede 
gemaakt als toelatingseis voor de 
Fotoacademie. Dat gesprek heb ik 
zeer binnenkort. Spannend! Met 
die foto’s wil ik laten zien dat ik 
er op tegen ben hoe het er in de 

modellenwereld aan toe gaat. Ie-
dereen moet mooi en strak zijn en 
dat gaat vaak te ver. De serie over 
het circus was een opdracht van 
school. Ik heb een documentaire 
gemaakt over het leven in een 
circus. Ik vond het super interes-
sant om daar een kijkje achter de 
schermen te nemen. Een aantal 
keer ben ik met ze mee op pad 
gegaan om de mensen beter te 
leren kennen. Op die manier kun 
je veel meer gevoel in de foto’s 
leggen. De circusartiesten waren 
enorm vriendelijk en gastvrij.”

Scouting lid Femke van Haren begeleidt veteraan 
tijdens dodenherdenking op de Dam 

Femke van Haren uit Sint-Oeden-
rode is lid van de scouting in haar 
dorp en heeft de eer om op 4 mei 
aanwezig te mogen zijn bij de 
dodenherdenking op de Dam in 
Amsterdam. Ze mag die dag zelfs 
een veteraan begeleiden. Speciaal 
voor DeMooiRooiKrant stelt ze 
zich even voor aan het publiek.

“Hallo allemaal, ik ben Femke van 
Haren en ben 15 jaar oud. Ik zit bij 
Scouting Rooi. 
De reden dat ik bij Scouting ben 
gegaan, is denk ik omdat het een 
beetje bij ons in de familie zit. Mijn 
ouders hebben vroeger ook altijd 
aan Scouting meegedaan. Daarom 
ben ik er ook bij gegaan. Ik zit nu 
bij de Explorers. Dit is een groep 
van 15 tot en met 17 jaar.

Kort geleden kreeg ik een mailtje 
van Scouting Nederland. In dit 
mailtje werd mij gevraagd of ik op 
4 mei in Amsterdam mee wil wer-
ken met de dodenherdenking.   Ik 

heb mezelf meteen aangemeld, 
omdat zo’n oorlog, waar veel 
mensen door om het leven zijn ge-
komen, nooit meer mag gebeuren. 

We hebben een voorbereidings-
weekend gehad op de legerbasis 
in Vught. Vanaf de legerbasis zijn 
we naar concentratiekamp Vught 
geweest om een indruk te krijgen 
van wat voor ellende die mensen 
in de oorlog mee gemaakt hebben. 
In dat weekend hebben we ook te 
horen gekregen wat voor dingen er 
op de Dam moeten gebeuren: de 
kransen dragen, vlaggen hijsen, bij 
de bloementafel met verschillende 
dingen mee helpen en veteranen 
begeleiden. Wat mij is gevraagd is 
heel bijzonder. Ik mag namelijk een 
veteraan begeleiden. Dit is iemand 
die de oorlog heeft mee gemaakt. 
Dit houdt in dat ik de mis in de 
kerk mag meemaken en vlak bij het 
monument sta. Dat is voor mij een 
hele eer om te mogen doen. 

Verder is iedereen ook gevraagd 
om mee te helpen met Bevrijdings-
dag op 5 mei.  Dit is een groot 
concert waarbij er een lint door 
het publiek gaat, “vrijheid geef je 
door!”.  Kei gaaf dus. Ik sta zelf op 

een woonboot met mijn groepje. 
Ben teamcaptain, dus alles moet 
goed gaan.
Ik hoop dat alles goed gaat en bij 
mij zullen er, denk ik, 4 mei wel 
traantjes vallen.”

Groetjes, Femke van Haren   

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

8 DAGEN 
MET HALFPENSION
21 juli t/m 28 juli 2012        

VAKANTIE in TIROL 
OOSTENRIJK

Per luxe touringcar voor maar € 469,-
Inclusief alle entrees, elke dag 2 excursies

Al meer dan 25 jaar ervaring in Oostenrijk

Bezoek aan o.a.: Tiroler avond in Kirchberg. 
Verder muziek- en dansavond en nog veel meer.

Voor meer informatie; bel uw reisleider 
dhr. Wil Maas te Sint-Oedenrode

Tel. 06-53722628

We reizen met de fa. Munckhof uit Eindhoven.
Nog enkele plaatsen vrij ; vol=vol

www.dapstoedenrode.nl

Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Telefoon 0413 47 26 50

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren

Populieren in opspraak
In de tijd dat bijna iedereen op 
klompen liep en een auto door ie-
dereen werd nagekeken, zou geen 
mens het in zijn hoofd halen om 
de populieren te vervangen door 
andere bomen. Maar nu de situ-
atie omgekeerd is, is het voortbe-
staan van de peppel ineens niet 

zo vanzelfsprekend meer. Want 
de wortels van de boom die zo-
veel Rooienaren eeuwenlang van 
schoeisel voorzag, breken de stra-
ten kapot.

Dat werd althans afgelopen don-
derdag beweerd in de voorberei-

dingscommissie. Als je de wegen 
berijdbaar wilt houden, schiet je 
met wortelsnijden niet veel op, 
legde wethouder René Dekkers 
zijn gehoor uit. Je vertraagt de 
wortelgroei iets, maar bij het snij-
den verniel je de berm en dan is 
het middel net zo erg als de kwaal. 

Een andere boomsoort langs de 
wegen zou een betere oplossing 
zijn, maar dat ligt gevoelig. Want 
de populier is onlosmakelijk ver-
bonden aan de beeldkwaliteit van 
het buitengebied. Toch vond Dek-
kers het de moeite waard om eens 
uit te zoeken hoe dat zit. 

Natuurlijk zijn er op veel meer 
plaatsen populieren dan langs de 
wegen. Maar het verlies van de 
typische markering van de wegen 
zou toch wel even wennen zijn.
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GEMEENTENIEUWS

Meldingen
Verloren voorwerpen

Fototoestel in zwart hoesje

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 3 mei
- KVO Nijnsel; papiercontainer aan de achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur 
- Buurtvereniging Vressel; container donderdag de hele dag op parkeerplaats 
t.o. de Vresselse Hut

Vrijdag 4 mei
- Buurtvereniging Vressel; container vrijdag tot 15.00 uur op parkeerplaats t.o. 
de Vresselse Hut

Zaterdag 5 mei
- Ouderraad van basisschool Sint-Petrus; container tegenover speeltuin van 
10.00 tot 12.00 uur

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

Gemeentenieuws

Vrijdag 4 mei dodenherdenking
Bij het herdenken van 4 mei komen 
de overlevenden van oorlogsgeweld 
en de nabestaanden van oorlogs-
slachtoffers op de eerste plaats. Voor 
hen staan bij de herdenking de eigen 
ervaringen en herinneringen, gekop-
peld aan concrete mensen en situa-
ties, centraal. Voor hen is de jaarlijkse 
herdenking vooral een moment van 
(gezamenlijke) rouw. 

Voor anderen en jongeren is de her-
denking vooral een eerbetoon aan de 
slachtoffers en een blijk van respect en 
verbondenheid met de oorlogsbetrok-
kenen. De saamhorigheid van het ge-
zamenlijk herdenken biedt voor velen 
die rouwen een moment van erken-
ning en troost.

Richtlijnen bij 4 mei
Het gemeentebestuur, de Oranje Ver-
eniging, de gezamenlijke Rooms ka-
tholieke parochies en de Protestantse 
gemeente respecteren de landelijke 
richtlijnen en doen daarom ook een 
oproep aan alle burgers om de onder-
staande richtlijnen op te volgen: 

- Van 18.00 uur tot zonsondergang 
de vlaggen (zonder wimpel) halfstok 
hangen.
- Langs de route gedurende de stille 
tocht  vanaf 19.35 uur, de soberheid 
van de tocht te respecteren.
- Staken van muziek en activiteiten 
tussen 19.45 uur en 20.15 uur.
- Respecteren van de twee minuten 
stilte tussen 20.00 uur en 20.02 uur.

Uitnodiging
Het gemeentebestuur, de Oranje Ver-
eniging, de gezamenlijke parochies en 
de Protestantse gemeente nodigen 
jong en oud uit om de 4 mei viering 
bij te wonen. Tijdens de oecumenische 
dienst en tijdens de ceremonie bij het 
monument krijgen alle kinderen een 
taak, daarom worden zij speciaal uit-
genodigd . Voor alle (jonge) oorlogs-
veteranen is een plaats gereserveerd in 
de kerk en bij het monument.

Het programma ziet er als volgt uit
18.20 uur: Het opleidingsorkest van 
Harmonie Nijnsel en de Scouting Rooi 
heten u van harte welkom op het 

Kerkplein voor de Martinuskerk in het 
centrum.
18.35 uur: Onder begeleiding van het 
Sint Joris Gilde neemt iedereen plaats 
in de kerk. Hier wordt een oecumeni-
sche dienst verzorgt door Diaken Frank 
van der Geld, ds. Bas Stigter, dominee 
van de Protestantse gemeente, Diaken 
Hans Kocken, legeraalmoezenier en 
burgemeester Peter Maas.
Het koor Aurora zorgt voor de muzi-
kale ondersteuning. Kinderen maken 
muziek, 
         lezen een gedicht en een 
stukje uit het dagboek van Anne Frank 
en steken kaarsen aan. 
19.35 uur: Iedereen gaat in “stille 
tocht”onder begeleiding van het Sint 
Joris Gilde via de het Kerkplein, Markt 
en de Borchmolendijk naar het oor-
logsmonument bij de  Hambrug.

Bij het oorlogsmonument vindt een 
ceremonie plaats waaronder kransleg-
gingen en twee minuten stilte.

20.10 uur: Speelt Harmonie Nijnsel als 
afsluiting het Wilhelmus.

Afscheidsreceptie wethouder Van 
den Berk - van de Laar

Op 15 maart jl. nam mevrouw Van 
den Berk - van de Laar afscheid als 
wethouder van de gemeente Sint-
Oedenrode. Ter gelegenheid hiervan 
wordt haar op 11 mei aanstaande een 
afscheidsreceptie aangeboden. De re-
ceptie wordt gehouden in de raadzaal 

van het gemeentehuis en vangt aan 
om 16.00 uur. 

Namens het College van Burgemeester 
en Wethouders bent u van harte uit-
genodigd hierbij aanwezig te zijn.

     “Ik had er geen dag van willen missen!” 
    Henriette van den Berk – van de Laar

Vergadering Voorbereidingscommissie op 
donderdag 10 mei 2012
In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van donder-
dag 10 mei 2012 (aanvang 20.00 uur) 
komen de volgende onderwerpen aan 
de orde:

A. Voorstellen:
1.Beschikbaarstelling krediet i.v.m. 
omvorming openbaar groen
2. Vaststelling nota harmonisatie peu-
terspeelwerk/kinderopvang

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. Daar-
bij zijn de behandelende ambtenaren 
aanwezig om technische (concrete, fei-
telijke) vragen te beantwoorden. Ook 
het technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle ge-

agendeerde onderwerpen. 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 
behorende stukken liggen voor ieder-
een ter inzage op werkdagen vanaf 
aanstaande vrijdag van 09.00 - 12.30 
uur, maar zijn ook te raadplegen op de 
website van de gemeente.

Bestemmingsplan Buitengebied Sint-Oedenrode 
vastgesteld 
Bestemmingsplan ter inzage 
Het college van de gemeente Sint-
Oedenrode maakt bekend, dat de 
gemeenteraad in de vergadering van 
15 maart 2012 het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Sint-Oedenrode’ gewij-
zigd heeft vastgesteld. Vanaf maandag 
7 mei 2012 liggen de stukken gedu-
rende zes weken ter inzage. 

U kunt het bestemmingsplan ook 
raadplegen op de gemeentelijke web-
site www.sint-oedenrode.nl. Tevens is 
het bestemmingsplan raadpleegbaar 
op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Omschrijving bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan buitengebied 
biedt een juridische regeling voor ge-
bruik en bebouwing op perceelsniveau 
in het buitengebied (dat is het gehele 
grondgebied van Sint-Oedenrode met 
uitzondering van de kernen Sint-Oe-
denrode, Olland, Boskant en Nijnsel). 
Bebouwingsmogelijkheden zijn met 
name geconcentreerd in de bouw-
vlakken voor agrarische bedrijven, 
niet-agrarische bedrijven en woon-
doeleinden. Voor het opstellen van het 
bestemmingsplan zijn de uitgangspun-
ten gehanteerd die door de gemeente-
raad eerder zijn vastgelegd in de nota 
van uitgangspunten voor de integrale 

herziening van het bestemmingsplan. 
In deze nota van uitgangspunten is 
het nationaal, provinciaal en gemeen-
telijk beleid vervat. Tevens is rekening 
gehouden met nieuw beleid dat na 
vaststelling van de nota van uitgangs-
punten in werking is getreden, zoals 
de provinciale verordening ruimte. 

Wijzigingen 
Na de ter inzage legging van het ont-
werp bestemmingsplan Buitengebied 
zijn er als gevolg van de ingediende 
zienswijzen, ruimtelijke onderbouwin-
gen en ambtshalve aanpassingen wij-
zigingen aangebracht voor wat betreft 
de bouwvlakken en planregels. Als ge-
volg van de Verordening Ruimte is de 
‘groenblauwe mantel’ in het plan ver-
taald. De regulering voor de boomteelt 
is gewijzigd. De aanlegvergunningplicht 
voor een aantal werkzaamheden is aan-
gepast. De voorgaande opsomming is 
niet uitputtend. Daarom wordt u opge-
roepen kennis te nemen van het plan. 

Reactieve aanwijzing Provincie 
Noord- Brabant 
Door Gedeputeerde Staten van Noord-
Brabant is bij reactieve aanwijzing van 
24 april 2012 aangegeven dat een 
aantal onderdelen waartegen de aan-
wijzing zich richt, geen deel blijft uit-
maken van het bestemmingsplan zoals 

dat is vastgesteld. De aanwijzing heeft 
betrekking op het volgende: 
de generieke vergroting van woningen 
naar 750 m3 zonder dat kwaliteitsver-
betering is gewaarborgd;
het oprichten van schuilgelegenheden 
in het buitengebied;
de mogelijkheid tot het oprichten van 
voorzieningen en dergelijke buiten het 
bouwblok.
De reactieve aanwijzing van de Pro-
vincie Noord Brabant ligt tegelijkertijd 
met het bestemmingsplan ter inzage.

Beschikking hogere grenswaarde 
In verband met de splitsing van enkele 
woningen, is sprake van nieuwe wonin-
gen waarbij de geluidbelasting boven 
de voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
geluidhinder zal uitkomen. Daarom 
heeft het college een hogere grens-
waarde vastgesteld vanwege de geluid-
hinder op eventuele woningen. Als ge-
volg van artikel 110c Wet geluidhinder 
ligt de beschikking hogere grenswaarde 
met het akoestisch onderzoek tegelij-
kertijd met het bestemmingsplan ter in-
zage. Het gaat om de volgende locaties:
Boskantseweg 79;
Liempdseweg 24;
Nijnselseweg 42a.

Beroep 
Als belanghebbende kunt u tegen het 

Recyclen doen we samen, gooi 
nooit weg maar lever in!!!!
Op zaterdag 12 mei kun je tussen 
10.00 uur en 17.00 uur oude elektri-
sche apparaten (zonder batterijen) en 
spaarlampen inleveren op de milieu-
straat.

Tegen inlevering van elektrische appa-
raten en/of spaarlampen krijgt jong of 
oud éénmalig een attentie. 
Kom op tijd want op is op!!
Sint-Oedenrode is partner van Wecy-
cle en één van de ruim 180 gemeenten 
die mee doet aan deze inzamelactie. 

De ingeleverde apparaten en lampen 
worden verantwoord gerecycled. Zo 
wordt 70 tot 80 %  gebruikt om nieu-
we producten van te maken.

Enkele voorbeelden van apparaten die 
je kunt inleveren: mixer, boormachine, 
scheerapparaat e.d.

Natuurlijk kun je oude elektrische ap-
paraten en spaarlampen ook tijdens de 
openingstijden op alle andere dagen 
gratis kwijt op de milieustraat.

vaststellingsbesluit een beroepschrift 
indienen. U bent belanghebbende als 
u: 

het niet eens bent met het niet ho-
noreren van een door u ingediende 
zienswijze; 
geen zienswijze heeft ingediend en 
het kan u niet verweten worden dat u 
geen zienswijze heeft ingediend; 
het niet eens bent met wijzigingen die 
de gemeenteraad heeft aangebracht 
bij de vaststelling van het bestem-
mingsplan;
het niet eens bent met de door de 
Provincie Noord-Brabant vastgestelde 
reactieve aanwijzing. 

Op grond van artikel 145 van de wet 
geluidhinder loopt de beroepstermijn 
van het Besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder tegelijk en gezamenlijk 
met de beroepstermijn voor het be-
stemmingsplan.

Gedurende de bovengenoemde ter-
mijn van zes weken kan beroep wor-
den ingediend tegen het vastgestelde 

bestemmingsplan en het besluit ho-
gere waarden Wet geluidhinder.
Het beroepschrift kan worden inge-
diend bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een 
ingediend beroepschrift schorst niet de 
werking van het bestemmingsplan. U 
moet dan tevens een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 

Het bestemmingsplan Buitengebied 
Sint-Oedenrode treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien gedu-
rende de beroepstermijn bij de Voor-
zitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State een 
verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend, treedt het bestem-
mingsplan niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. 
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Ollandseweg 169 5491 XB 24-04-2012 Herbouwen schuur/berging
Espendonk 15 5492TX 25-04-2012 Milieuneutraal wijzigen van een agrarisch bedrijf. (van rechtswege verleend)
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Omschrijving
Prinsenhoefstraat 2 5492VX Omschakelen en uitbreiden van veebezetting van melk- rundveehouderij en 
    realisatie van sleufsilo’s. (fase 1)
  
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 3 mei 2012 
ter inzage.

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Procedures
Ter inzage en informatie

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

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

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

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

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

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

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

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

Indien het een besluit betreft dat is genomen op grond van de Wet Milieube-
heer dient het beroepschrift te worden gericht aan: Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Voor overige besluiten moet het beroepschrift worden bericht aan:
Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
‘s-Hertogenbosch

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

- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage
- Voor overige besluiten:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank ’s-Hertogenbosch
Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

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

Gemeentenieuws

Zondagopenstelling blijft binnen winkelconcentra-
tiegebied

NIEUWS

De openstelling op zondag blijft 
voorbehouden voor de levens-
middelenwinkels in het winkel-
concentratiegebied. De gemeen-
teraad heeft dit donderdagavond 
na de nodige discussie besloten. 
In de praktijk wil dat zeggen dat 
AH en EMTE hun voorkeurspositie 
houden, al moeten ze daarbij mis-
schien rekening gaan houden met 
andere winkels uit het winkelcon-
centratiegebied die ook mee wil-
len doen. De ALDI valt net buiten 
dit gebied.

Het besluit is een gevolg van de 
wetswijziging per 1 januari vorig 
jaar, die bepaalt dat per 15.000 
inwoners één ondernemer onthef-
fing kan krijgen voor de avondo-
penstelling. Tot dusver maakten in 

Rooi AH en EMTE daar om toer-
beurt gebruik van. De nieuwe win-
kelsluitingswet was ook aanleiding 
om het de plaatselijke verordening 
over de winkeltijden aan te passen, 
die al dateerde van 1999. 

Het collegevoorstel was voor de 
meeste fracties, ook de voorstem-
mers, een bittere pil. Ze moesten 
kiezen uit twee kwaden: ofwel 
de winkeliers buiten het winkel-
concentratiegebied benadelen ten 
opzichte van de concurrentie daar-
binnen, ofwel ingaan tegen hun 
afspraak en ambitie om het cen-
trum meer bruisend te maken.
Het accent op dat laatste werd 
gelegd door Pieter van de Kamp, 
die namens het Centrummanage-
ment  een lans brak voor het col-

legevoorstel. Het argument dat de 
winkeliers in het centrum extra be-
lasting betaalden, vond wel weer-
klank in de raad en burgemeester 
Peter Maas haalde ook de ruimere 
parkeermogelijkheid erbij om de 
oppositie over de streep te helpen. 
Die reageerden er alleen maar 
smalend op: door de zondagopen-
stelling wordt het centrum echt 
niet bruisend. 

Naar verluidt zou die extra open-
stelling voor zo’n 800 à 900 extra 
klanten zorgen.
Als Sint-Oedenrode een toeristi-
sche status zou hebben, zouden 
alle winkels ontheffing hebben 
kunnen krijgen. Omdat Oirschot 
die status heeft gekregen, wilde 
het er bij sommige fracties niet in 

Paard verwond vrouw in 
Sint Oedenrode

Op de Lieshoutseweg is zaterdag-
vanmiddag een vrouw gewond 
geraakt door een trap van een 

paard. Het slachtoffer, dat bij een 
woning het dier aan het inladen 
was in een trailer, is met onbeken-
de verwondingen met spoed naar 
een ziekenhuis gebracht. Voordat 
ze vervoerd kon worden heeft het 
ambulancepersoneel assistentie 
gekregen bij het stabiliseren van 
het slachtoffer van het team van 
de traumahelikopter. Het ongeval 
gebeurde kort voor 18 uur.  

Schoorsteenbrand in woning 
Nieuwenhuizen
Om 18 uur op zondagavond 
is er brand uitgebroken in de 
schoorsteen van een woning aan 
de Nieuwenhuizen. De brand-
weerlieden van Sint-Oedenrode 
konden niet van bovenaf bij de 
brandhaard komen vanwege 
een plaat die op de schoorsteen 
was gemetseld. Via de beneden-
verdieping hebben zij het vuur 
gedoofd en de schoorsteen ge-

controleerd zodat er verder geen 
gevaar meer bestond.  

Opknappen Bestseweg, Boskantseweg en Zuidelijke 
Randweg
Volgende week begint aannemer Ra-
zenberg met het opknappen van de 
Bestseweg, Boskantseweg en Zuide-

lijke Randweg. De meeste hinderlijke 
schades aan het asfalt worden hier-
bij hersteld. Het doorgaande verkeer 

wordt omgeleid via de Hoogstraat. Het 
werk duurt afhankelijk van de weers-
omstandigheden een aantal dagen.

dat Rooi daar niet voor in aanmer-
king zou komen. 
Los van de zondag- avondopen-
stelling hebben de Rooise winke-
liers de mogelijkheid om op maxi-
maal 12 zondagen per jaar open 
te zijn. Om dat niet overal tegelijk 
te doen, zou Rooi moeten worden 
ingedeeld in gebieden. Het colle-
gevoorstel was: Gebied 1: Olland, 
Kienehoef, Kinderbos, Cathalijne. 
Gebied 2: Nijnsel, Heikant, Eer-
schot. Gebied 3: Boskant, Armen-
hoef, Hoef, Centrum , Vogelen-
zang, Dommelrode. Na het nodige 
geharrewar en schorsingen werd 
gebied 3 onderverdeeld in A. Bos-
kan, b. Winkelgebied en C: Overig. 

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Reactieve aanwijzing Provincie 
Noord- Brabant 
Door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant is bij reactieve 
aanwijzing van 24 april 2012 aan-
gegeven dat een aantal onderde-
len waartegen de aanwijzing zich 
richt, geen deel blijft uitmaken van 
het bestemmingsplan zoals dat is 
vastgesteld. De aanwijzing heeft 
betrekking op het volgende: 
1.       de generieke vergroting van 
woningen naar 750 m3 zonder dat 

kwaliteitsverbetering is gewaar-
borgd;
2.       het oprichten van schuilgele-
genheden in het buitengebied;
3.       de mogelijkheid tot het op-
richten van voorzieningen en der-
gelijke buiten het bouwblok;
4.       de regeling voor teeltonder-
steunende kassen;
5.       permanente buitenopslag.

Gemeenteberichten ook op 
www.mooirooi.nl
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De lekkerste worstenbroodjes 
koop jij bij Bakkerij Foolen in Sint-
Oedenrode. 10 worstenbroodjes 
€ 10,00 Vanaf € 30,- gratis thuis-
bezorging in Sint-Oedenrode. 
Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

www.thuisfeesten.com

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Te koop:
Elektrische zonneluifel in cassette.
Groen/wit gestreept.
Breedte: 7 meter
Uitval: 3 meter
3 knikarmen. Prijs €925,00
tel: 06-12088162
--------------------------------------

--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------

Aangeboden

Kom tot jezelf !
Kijk voor meer info over yoga en/
of massage
op www.de-bodhiboom.nl of 
bel: 06 - 52 21 36 52.
--------------------------------------

Moederdagtip: Zoek je een verras-
send en persoonlijk cadeau? Geef 
haar een ontspanningsmassage. 
Kijk voor de mogelijkheden op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd 
voor ontspanning ? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Fit en Vitaal voelen met
de beste Aloë Vera ?
Meer info ? Bel of mail ons:
06-16138743 / 0413-209025
www.maria.myflpbiz.com
Mariahout
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar 
u als alleenstaande of oudere niet 
aan toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------
FEESTJE?, zeskamp? huur een 
springkussen, spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste attractie-
verhuurder van de regio
Al vanaf 5 euro www.springkus-
sens.nl of www.zeskampen.nl uit 
Uden
--------------------------------------

Hulpverlening

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

Dieren

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

Vakantie

Gegarandeerd leuke vakantie!
Boek onze zeer luxe als nieuwe 6 
pers. Camper.
Kom gerust kijken op afspraak. 
Info@robbescheuten.nl / 
06-53231903
--------------------------------------
Ga mee met onze gezellige busrei-
zen naar Tirol-Oostenrijk en Fries-
land-NL 
Gegarandeerd vertrek
Voor info/folder:
www.boscoachtravel.nl
Tel. 0413-474957
Hein & Miranda Bos
I.s.m. Van Hoof Reizen
--------------------------------------

   
Wie herkent deze vrouw en waar is de foto genomen?

Stuur uw antwoord naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop binnen in Heuvel 17. 
De koffie staat klaar!

Oplossing week 17:
Hendrik Kluijtmans + zoon Gerard 
Mevrouw Gerdy Verzandvoort

Mevrouw Daniels heeft doorgegeven dat het Tom Kluijtmans en Hendrik Kluijt-
mans zijn (slager Kerkstraat)

De man op de foto is mijn schoonvader, Hendrik Kluijtmans met Tommie Kluijtmans. 
Ik had de foto gemaakt kunnen hebben. Hij is genomen op de Eerschotsestraat.
Dhr. van de Bersselaar

Peer van de Linden: De man met de donkere schort is Hendrik Kluijtmans. De 
andere is Tommie Kluijtmans. Hendrik had een slagerswinkel op de hoek van 
Eerschotsestraat en de Heistraat.

Hendrik Kluijtmans (rechts). Vader van Gerard Kluijtmans en opa van Gerald Kluijtmans van de slagerij in de 
Kerkstraat. Links is Tom Kluijtmans. Dat is een neef van Gerard Kluijtmans.
Anneke van der Heijden, Heeswijk-Dinther

Meneer Oerlemans gaf het volgende door: Op de foto staan Hendrik en Tom en Kluijtmans.

De man met de witte schort was onze overbuurman Tom Kluytmans van de slagerij in de Eerschotsestraat. 
In die tijd was het een zeer drukke straat en voordat we de straat over konden steken, waren al vele klanten 
ons voor in de winkel. 
Henriette van Nunen-Ketelaars

Mijn vader Hendrik Kluijtmans en neef Tommy Kluijtmans,  Eerschotsestraat. 
Diny Kluijtmans

De slager Tom Kluijtmans, hoek Eerschotsestraat/ Heistraat.
Mieke Visser

Dhr. van Dinther heeft doorgegeven dat het Tom Kluijtmans met zijn vader is.

Mies van de Sande zag ook dat het Tom Kluijtmans en Hendrik Kluijtmans zijn.

De man met de witte jas is Tom Kluijtmans en de andere man is zijn oom Hendrik Kluijtmans
Annie Groenendaal

Historische beelden

Ger Gedaon
Vanaf 1 mei besteedt Ger Gedaon aandacht aan het 
Jaar van de Bij en gaat Ger van de Wijdeven op be-
zoek bij imker Marcus Mesu. Het voorjaar is begon-
nen en er breekt voor Marcus Mesu met zijn bijen 
weer een druk seizoen aan. Tientallen bijenvolken 
zorgen voor bestuiving van allerlei vruchten en als 
imker houdt hij daar nog mooi honing aan over. 
Marcus legt uit wat er bij het houden van bijen al-
lemaal komt kijken. 

Deze Ger Gedaon is dagelijks te zien van 1 tot en met 
14 mei om 10:00, 16:00 en 22:00 uur.

Direct aansluitend aan Rondje Rooi voorjaarsbeelden 
met “Lente in Het Groene Woud”

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

HOSTINGWEBDEVELOPMENT

GRAPHIC DESIGN

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

www.pixelboxdesign.nl

Ruud van de Pol
Heuvel 17

5492 AC Sint-Oedenrode
06 24 80 95 65

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

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

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

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

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.

pessi&possi  Verjaardagen
Pessie

Als er toch ooit een feest is uitgevonden waar ik een hekel aan heb dan 
is het toch wel de viering van een verjaardag. Als het bij mij thuis te 
doen is, baal ik van al het werk dat erbij komt kijken en bij een ander is 
het meer ‘moeten’ dan ‘mogen’, eerlijk gezegd. Altijd hetzelfde gezeur 
over hoe het met de kinderen gaat en op het werk en als er eenmaal 
links en rechts een paar pilskes en dergelijke inzitten begint het stee-
vast over politiek. Ja, daag.

Als het al gezellig begon te worden is het natuurlijk meteen over, want 
die schoonbroer van me is zo’n geitenwollensokken-figuur en dat gaat 
dan recht tegen mijn vriend in die meer van de PVV is, zal ik maar zeg-
gen. Het begint altijd tamelijk rustig en verstandig en eindigt steevast 
in lallen, brallen en ruzie, want de hele bende meent zich er dan mee te 
moeten gaan bemoeien natuurlijk. Het is net als bij het voetballen. Het 
begint met een duwtje en eindigt in een halve veldslag, want ze menen 
allemaal mee te moeten doen om te laten zien bij welke partij ze horen.
Nee, geef mij maar een avondje biljarten met mijn maten. Dan hebben 
we het ook over Rutte, Wilders en ballen, maar dan net effe anders als 
je begrijpt wat ik bedoel.
Is toch véél leuker!? Ja toch? Niet dan?

Possie

Verjaardagen hebben voor mij altijd iets heel speciaals. Ik heb er nooit 
echt zin in, maar eenmaal begonnen vind ik het altijd weer strontgezel-
lig. We hebben ooit eens afgesproken om het daarbij zo min mogelijk 
over politiek en geloof te hebben en dat werkt. Iedereen heeft tenslotte 
zijn eigen mening over die dingen en om nou tijdens zo’n feest je gelijk 
te willen halen: nou nee, laat maar zitten.

Bij ons is het meestal zo dat de mannen en vrouwen bij elkaar gaan 
zitten met de geijkte onderwerpen voor mannen: voetballen, vrouwen 
en muziek oftewel sex, drugs en rock ’n roll en voor de vrouwen: de 
kinderkes, kleren en soaps. Ook altijd fijn als het wat later wordt en de 
drank zijn werk heeft gedaan. Dan komen eerst de moppen en nog wat 
later de wat gevoeliger onderwerpen aan het woord en ontstaat meer 
het ‘wij en ons-gevoel’. Het gaat dan vaak lekker diep met de nodige 
emotie, maar nooit vervelend. Wanneer ik aan het eind van de avond 
dan samen met de vrouw nog een afzakkertje neem praten we er stee-
vast samen nog wat over na en gaan we met een lekker, voldaan gevoel 
slapen. Wat kan het leven toch mooi zijn. Ja toch? Niet dan?

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 2 mei maken alle kieners 
van onze wijkvereniging weer kans 
op mooie prijzen. Ben je 16 jaar of 
ouder kom dan naar Meerschot. 
Marjan heeft de koffie en thee om 
19.30 uur klaar. Het kienapparaat 

begint om 20.00 uur de eerste num-
mers te trekken dus zorg dat je op 
tijd aanwezig bent. In de pauze is er 
een loterij, waar natuurlijk volop prij-
zen te winnen zijn. 

Herman van de Wijdeven treedt op in Sint-Oedenrode

De geboren Nijnselnaar Herman 
van de Wijdeven komt in het na-
jaar optreden in Sint-Oedenrode. 
Met het theaterstuk ‘Het lied van 
de krekel’ staat hij vrijdag 5 okto-
ber in Cultureel Centrum Marien-
dael.

Veel Rooienaren kennen Van de 
Wijdeven nog van vroeger. Hij is 
een bekend figuur in theaterland. 
Hij acteert, maar schrijft ook stuk-
ken. Hoewel hij vijfentwintig jaar 
geleden vertrok uit Sint-Oedenro-
de is zijn band met het dorp nog 
steeds hecht. De acteur woont al 
jaren in België.  

Het Lied van de Krekel gaat over 
een Nederlandse soldaat die tij-
dens de Nederlandse bezetting in 
Indonesië verliefd wordt op een 
getrouwde Indonesische vrouw. 
De vrouw was vervreemd van 
haar man, omdat ze geen kinde-
ren van hem kon krijgen. Van de 
Nederlander raakte ze wel zwan-
ger. Daar kwam ze achter toen de 
soldaat alweer was vertrokken. 
Maanden later kwam het Neder-
landse leger terug in het dorp. Ze 
terroriseerden de boel. De soldaat 
zag zijn geliefde en zijn zoon. Toch 
kon hij niet naar ze toe. Zijn com-
mandant wilde als vergeldingsactie 

de keel van het kind doorsnijden. 
De soldaat stond verstijfd en deed 
niets, met pijn in zijn hart vertrok 
hij weer. De vrouw bleef vol ver-
driet achter. Het is een intrigerend 
liefdesverhaal dat doet beseffen 
dat oorlog alles kapot maakt. 

Herman van de Wijdeven speelt de 
soldaat op verbluffende wijze. Em-
manuelle Maridjan-Koop is zijn te-

genspeelster. Leatitia van Krieken 
zorgt voor de muziek. De teksten 
zijn magistraal en het verhaal is 
meeslepend. Vooral Herman weet 
van begin tot eind te boeien door 
zijn krachtige en meeslepende ver-
telwijze. Het publiek zit een uur 
lang op het puntje van de stoel. 
Omdat Herman uit Sint-Oedenro-
de komt, gebruikt hij zo nu en dan 
eens Rooise namen in het stuk. 

Te Koop
Vrijstaande woning.

Op de begane grond het gehele woonprogramma.
 2 Slaapkamers met douche op de bovenverdieping.

Garage, berging en tuin met veel privacy.
In goede staat van onderhoud en direct te aanvaarden.

Adres: Oude Lieshoutseweg 6a in Sint-Oedenrode
Prijs: n.o.t.k.

Voor meer info kunt u bellen met tel. 06-53670817

BATAVUS OPSTAPDAG OP 5 MEI
KOM OOK EN PROBEER VERSCHILLENDE E-BIKE’S VAN BATAVUS 
OOK DE FUEGO MET ACCU IN KETTINGKAST IS DAN AANWEZIG!

EN NATUURLIJK STAAT DE KOFFIE/THEE KLAAR!

Heuvel 6 - lieshout - 0499-421231
www.profiledeconcurrent.nl

Tel: 0413-476359/06-27028686 - info@kluijtmanszonweringen.nl

Kwaliteitszonwering op maat 

 
  

-Rolluiken   -Advies
-Zonwering   -Verkoop
-Horren   -Montage
-Binnenzonwering  -Reparatie
     -Renovatie
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De beste adviezen vindt u
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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

L. van den Biggelaar
Installatietechniek BV
Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 21 08, www.lvdb.nl

COMFORT IN WARMTE & SANITAIR

1

S.A.M. Uitzendburo streeft naar een oplossing die 
voor opdrachtgevers en werknemers werkbaar is. 
Dat vraagt om de nodige ervaring en betrokken-
heid. Wij zetten hoog in op het begeleiden van 
flexkrachten en zijn vindingrijk als het gaat om 
maatwerk. In uitzenden en detacheren, maar ook 
in andere dienstverleningsactiviteiten. Niet alleen 
om u werk uit handen te nemen maar ook vooral 
om kosten te besparen. Kijk voor meer informatie 
op www.samweetwatwerkt.nl of bel 0413-479332
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weet wat werkt

S.A.M. Select is gespecialiseerd in de bemiddeling 
van vaste en interim banen op MBO+, HBO en 
WO niveau. Een groot pluspunt van onze aanpak 
is het totaalpakket dat wij u kunnen bieden: 
werving & selectie, aangevuld met uitgebreide 
begeleidingstrajecten zoals intensieve coaching-, 
assessment en outplacementprogramma’s. Met 
als doel niet alleen de competenties te selecteren, 
maar ook een optimale ‘klik’ te realiseren tussen 
kandidaat en opdrachtgever. Kijk voor meer 
informatie op www.samwerktmetklasse.nl of  
bel 0413-472380  

S
E
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T

werkt met klasse

Bezoekadres:  Jan Tinbergenstraat 4a, 5491 DC Sint-Oedenrode

S.A.M. Uitzendburo 
Uw gespecialiseerde 
partner in 
flexkrachten.  

S.A.M. Select
Uw partner in 
Werving  & Selectie 
vanaf MBO niveau.

Briefing advertentie.art2.indd   1 05-10-2009   11:17:08

S.A.M. Uitzendburo streeft naar een oplossing die 
voor opdrachtgevers en werknemers werkbaar is. 
Dat vraagt om de nodige ervaring en betrokken-
heid. Wij zetten hoog in op het begeleiden van 
flexkrachten en zijn vindingrijk als het gaat om 
maatwerk. In uitzenden en detacheren, maar ook 
in andere dienstverleningsactiviteiten. Niet alleen 
om u werk uit handen te nemen maar ook vooral 
om kosten te besparen. Kijk voor meer informatie 
op www.samweetwatwerkt.nl of bel 0413-479332

U
IT
ZE
N
D
B
U
R
O

weet wat werkt

S.A.M. Select is gespecialiseerd in de bemiddeling 
van vaste en interim banen op MBO+, HBO en 
WO niveau. Een groot pluspunt van onze aanpak 
is het totaalpakket dat wij u kunnen bieden: 
werving & selectie, aangevuld met uitgebreide 
begeleidingstrajecten zoals intensieve coaching-, 
assessment en outplacementprogramma’s. Met 
als doel niet alleen de competenties te selecteren, 
maar ook een optimale ‘klik’ te realiseren tussen 
kandidaat en opdrachtgever. Kijk voor meer 
informatie op www.samwerktmetklasse.nl of  
bel 0413-472380  

S
E
L
E
C
T

werkt met klasse

Bezoekadres:  Jan Tinbergenstraat 4a, 5491 DC Sint-Oedenrode

S.A.M. Uitzendburo 
Uw gespecialiseerde 
partner in 
flexkrachten.  

S.A.M. Select
Uw partner in 
Werving  & Selectie 
vanaf MBO niveau.

Briefing advertentie.art2.indd   1 05-10-2009   11:17:08

4a

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

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

Trido IT-Specialisten verzorgt uw complete 
kantoorautomatisering, aangevuld met systeembeheer, 

op locatie en op afstand. 

Ook heeft Trido IT-Specialisten een eigen Service Team 
voor uw reparaties aan huis 

of op onze eigen technische dienst.

Trido IT-Specialisten B.V.
Pearl S. Buckstraat 1a

5491 DG Sint-Oedenrode
Tel. 0413 486050

www.trido.nl

1a

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

MKB – Onderwijs - Zorg
Jan Tinbergenstraat 4c

5491 DC Sint-Oedenrode
T (0413)490 620
F (0413)490 684
E info@drieo.nl
www.drieo.nl

Zorgeloos werken waar u maar wilt!
Met Evy, dé cloud oplossing van Drie-O

U heeft overal toegang tot uw bestanden, 
financiële administratie, e-mail en agenda!
Of u nu thuis, op kantoor of onderweg bent...

T 0413 490620 E info@drieo.nl
Kijk voor meer informatie op www.drieo.nl/Evy

Automatisering

 
VAN DEN BERG AUTOGROEP

KOM OP

NAAR DE SHOWROOM

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
 

SINT -OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413
 
- 475911WWW. VANDEN BERGAUTOGROEP.NL  

7
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SENZ HAIRCARE GAAT VERHUIZEN!
Na 5 jaar te hebben vertoeft  aan de Markt 5 vonden wij het ti jd voor iets nieuws.

Op 3 mei as openen wij onze deuren aan de Heuvel 30 (oude pand van Huiskens opti cien)

Behalve de locati e veranderd er niets, onze stylistes, prijzen, producten en onze service verhuizen gewoon mee.
Deze verhuizing en tevens ons 5 jarige bestaan willen wij graag met u vieren, derhalve serveren wij u 

in de maand mei een feestelijke koffi  e en ontvangt iedere klant een leuke att enti e!

Graag tot ziens bij Senz, u bent van harte welkom!

Marielle, Kim ,Laura en Ineke 
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Spaaractie bij 
Groente en Fruit Sanders  
Van Enckevort aardbeien zijn 
kasaardbeien uit Limburg. Ze wor-
den biologisch en verantwoord ge-
teeld, waarbij men gebruik maakt 
van moderne technieken. Doordat 
de teler het aantal aardbeien per 
plant in bedwang houdt, zijn ze ex-
tra zoet van smaak. Groente en Fruit 
Sanders doet mee aan de actie.

Spaar mee met Van Enckevort en 
maak kans op één van de vier Bed 
& Breakfast arrangementen of één 
van de 20 excursies. De 2de prijs 
is een interessant bedrijfsexcursie 

bij Van Enckevort aardbeien voor 2 
personen.  Terwijl u door de kas-
sen loopt maakt u kennis met de 
biologische en verantwoorde teelt 
van deze zoete aardbeien. 

U kunt meedoen door het sparen 
van 4 barcodes. Plak deze op de 
spaarkaart. Lever de volle spaar-
kaart in bij Groente en Fruit San-
ders, en wellicht bent u een geluk-
kige winnaar!

De spaaractie loopt van maandag 
23 april t/m zaterdag 26 mei 2012. 

advertorial

Popkoor Novelty zamelt geld in 
voor Stichting Kindia
In 2012 bestaat Popkoor Novelty 
25 jaar. Dit vieren we groots in de-
cember met een aantal shows. In 
het jubileumjaar zamelt Popkoor 
Novelty bovendien geld in voor 
Stichting Kindia uit Son. Al praten-
de met de mensen van Kindia werd 
Novelty steeds enthousiaster om 
meer te weten te komen over de 
projecten en kinderen uit India. En 
hoe kun je beter in de juiste sfeer 
komen dan door Indiaas te eten…

Sons echtpaar als kok
Popkoor Novelty vroeg Rachel en 
Neil Bird uit Son om als kok mee te 
werken aan dit bijzondere ‘Kindia’ 
project. Niet zonder reden, want zij 
hebben hun sporen in de keuken al 
verdiend. Neil en Rachel koken na-
melijk met regelmaat voor grotere 
groepen – bij voorkeur heerlijke 
gerechten uit de gevarieerde In-
diase keuken. De komende maan-
den willen ze zich graag belange-
loos inzetten voor Stichting Kindia, 
iets waar Novelty heel blij mee is!

Novelty adressen als restaurant
De leden van het koor dragen na-
tuurlijk graag hun steentje bij. Het 
was dan ook geen enkel probleem 
om genoeg ruimtes te vinden voor 

een ‘huiskamer’ restaurant. Er is 
ruim voldoende personeel beschik-
baar voor voorbereiding, aankle-
ding, opruimen en afwas. Ook 
Stichting Kindia werkt hier aan mee.

Data 
Popkoor Novelty organiseert de 
Indiase avonden op 11 mei,  8 en 
16 juni en 7 juli. De locaties zijn in 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel 
en Liempde. Exacte tijden en lo-
caties zijn te vinden op de website 
van Popkoor Novelty.

Hoe ziet zo’n avond eruit?
Een gezellige huiskamer – of an-
dere ruimte – in Indiase sferen. 
Informeel mensen ontmoeten die 
willen genieten van een drankje en 
Indiaas 3-gangen buffet. Een heel 
bijzonder gastoptreden. Kortom, 
een verrassende Indiase avond! 
De prijs voor deze belevenis is 
€45,- waarvan een groot deel voor 
Kindia is. We verwelkomen elke 
avond tussen 20 en 30 gasten.

Meer informatie en reserveren
Reserveringen zijn mogelijk via de 
website www.popkoornovelty.nl. 
Daar is ook uitgebreide informatie 
te vinden over dit project.

Eigenaresse Foto de Vakman helpt mee aan kinder-
boekje voor Floriade 

Op de Floriade, de Wereld Tuin-
bouw Expo in Venlo, zal Yvonne 
Mulder uit Son en Breugel een 
aantal workshops voor kinderen 
verzorgen: Floriade Kids. Yvon-
ne Mulder treedt op met haar 
Verhalenhoed, een voorstelling 
waarmee ze basisscholen en ver-
pleeghuizen bezoekt. Gehuld in 
een toverjas en getooid met een 
grote Verhalenhoed leest Yvonne 
Mulder voor uit eigen werk en 
betrekt haar publiek zoveel mo-
gelijk bij de performance. Esther 
Verwoerd, van foto de Vakman uit 
Sint-Oedenrode, is vormgeefster 
van het boekje ‘de Verhalenhoed’. 
Geschreven door Yvonne Mulder 
en speciaal uitgegeven voor de 
Floriade.

De Floriade is een gigantische ex-
positie waar uit alle delen van de 
wereld meer dan honderd deelne-
mers invulling geven aan thema’s 
als tuinen, natuur, milieu en cul-
tuur. De Floriade wordt één keer in 
de tien jaar georganiseerd.
Yvonne Mulder is uitgenodigd om 
met haar Verhalenhoed een zes-
tiental workshops te geven. Het 
typische van de Verhalenhoed is 
dat de toeschouwers - kinderen 
in dit geval - meegenomen en be-
trokken worden in het verhaal. In 
een grote bolderkar heeft Yvonne 
Mulder allerlei attributen, poppen, 
muziekinstrumenten en zo voorts 
en zo voorts. “Het is erg intensief 
maar geweldig om te doen.”
Speciaal voor de Floriade schreef 
Yvonne Mulder het boekje De Ver-
halenhoed (ook vertaald in het En-
gels door haarzelf en in het Duits 
door Daniela Stein uit Breugel) met 
verhaaltjes die kinderen aanspre-
ken. Centraal thema is de natuur 
en gezond eten maar ook (met het 
oog op de Duitse en Engelse toe-
risten) komen sommige typische 
Nederlandse zaken aan de orde, 
zoals het vingertje in de dijk van 
Hansje Brinker.
De verhalen zijn op rijm geschre-
ven. Yvonne Mulder: “Dan is het 

makkelijker voor kinderen om de 
verhalen te onthouden. Verhalen 
op rijm zijn liedjes zonder melodie. 
Het rijm en het ritme zitten er in. 
Het is heerlijk om kinderverhalen 
op rijm te zetten. Het is zo leuk 
om de aandacht van de kinderen 
te vangen.
De muziek kunnen de kinderen er 
zelf bij maken, je  hebt je stem, je 
kunt meeklappen en ik heb allerlei 

instrumentjes bij me, waar de kin-
deren mee kunnen spelen.”
De tekeningen in het boekje zijn 
gemaakt door kinderen van een 
basisschool uit Apeldoorn, door 
kleinkinderen van Yvonne Mul-
der, door kinderen van de vorm-
geefster van het boekje Esther 
Verwoerd van Foto De Vakman in 
Sint-Oedenrode en door kinderen 
van Rosemarie Poels uit Swolgen, 
die Yvonne op het pad van de Flo-
riade zette.
Het boekje laat de kinderen na-
denken over wie ze zijn: ‘Waar 
denk je aan, als je een boom ziet? 
Aan een boomhut of ben je een 
brekebeen, val je er uit?’ ‘Overal 
in de wereld is er wel wat. Eigenlijk 
moeten we heel trots zijn op wat 
we in Nederland hebben. Het al-
lerbelangrijkste woord voor ieder-
een is vrijheid. Wij mogen denken, 
voelen en zeggen wat we willen en 
iedereen hoort er bij, van kletskous 
tot genie.’

Op een banier schreef Yvonne 
Mulder bovendien een rap, de be-
doeling is dat het publiek - jong 
en oud - meerapt. “De kinderen 
mogen zelf meedoen, meedansen, 
teksten roepen en dat is een ge-
weldig feest.” Zie ook www.Flo-
riadekids.nl, www.fotodevakman.
eu en www.poetryvonne.nl

Yvonne Mulder (l) en Esther Verwoerd (r)

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

De jongerengroep van 't Roois Theater 
presenteert:

 

12 mei om 19.30u en 13 mei om 14.30u in Mariendael
Tekst en regie: Pauline Verstraten en Emile Kalmann

Assistentie: Janneke van der Heijden 

Na Big Brother en de Gouden Kooi komt er een nieuwe realityshow 
in Nederland: Famous! Het format is ongeveer hetzelfde als dat van 
alle reallifesoaps die al op de televisie geweest zijn, toch is Famous 
anders. Want heb je ooit bouwvakkers, hippies, bejaarden, gothics 
en verwende tieners in één huis met elkaar samen zien leven? Nee, 

natuurlijk niet! Kom daarom kijken naar Famous en stem live op jouw 
favoriete kandidaat!

Lancering nieuwe website Centrummanagement
Komende dinsdag vanaf 19.00 uur 
is het eindelijk zo ver. Reclamebu-
reau Publik lanceert dan in Pan 
& Cook, samen met het bestuur 
van Centrummanagent, de gloed-
nieuwe website van Centrum-
management Sint-Oedenrode. 
Daarbij hoort ook de presentatie 
van het nieuwe logo van Rooi-is. 
Onder die naam zal het Centrum-
management naar buiten treden 
om het centrum van Rooi te pro-
moten.

Voor deze avond zijn alle centrum-
ondernemers, enkele ambtena-
ren en zelfs de burgemeester van 
Sint-Oedenrode uitgenodigd. Niet 
alleen de website wordt gepre-
senteerd, maar ook een concept 
om tijdens 'extra' koopavonden 
meer consumenten in het centrum 
te krijgen, met als resultaat meer 
omzet voor de winkels. Ook wordt 
de ondernemers gevraagd om met 
Publik 'mee te denken'. De onder-
nemer kan met een creatief idee 

een inspirerende prijs verdienen.
De lancering van de website en 
de nieuwe huisstijl zijn één van de 
eerste zichtbare projecten waar 
centrummanagement zich het af-
gelopen jaar mee bezig heeft ge-
houden. Het centrummanagement 
zet zich in voor alle ondernemers 
in het centrum van Sint-Oeden-
rode. Het is de bedoeling om het 
hart van Rooi naar een hoger plan 
te tillen.

Openingstijden:
maandag gesloten

dinsdag 09.30 – 17.00
woensdag 09.30 – 17.00
donderdag 08.30 – 17.00

vrijdag 09.30 – 17.00
zaterdag 10.00 – 17.00

zondag gesloten

Kofferen 1
5492 BL  Sint Oedenrode

0413-479031
www.browniesanddownies.nl

BORRELUURTJE
iedere vrijdag 
vanaf 16.00u 

Overheerlijke hapjes 
op ons 

gezellige terras

Wij serveren ook heerlijke broodjes en 
salades, deze zijn ook af te halen!

/Brownies & downieS

@BrowniesdownieS

Geniet van onze 

Brabantse gezelligheid! 
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Famous: 12 en 13 mei in Mariendael

Pauline Verstraten en Emile Kalmann maken inter-
actief toneelstuk
Pauline Verstraten en Emile Kal-
mann zijn jonge regisseurs uit 
Sint-Oedenrode. Naast het no-
dige acteerwerk hebben ze samen 
inmiddels alweer 15 toneelstuk-
ken bedacht en uit laten voeren 
door jeugd van ’t Roois Theater. 
Zodra het ene stuk is afgerond, 
borrelt er alweer een idee voor 
een volgend schouwspel. Het 
laatste plan is wel heel origineel 
en verfrissend… Het publiek be-
paalt mede de afloop van ‘Fa-
mous’, zoals het stuk heet.

Kunnen jullie uitleggen wat er zo 
speciaal is aan ‘Famous’? 
Emile: “Het is de eerste reallife 
soap op toneel. Allerlei typetjes 
spelen mee en het publiek bepaalt 
uiteindelijk wie er ‘wint’ door te 
stemmen. Op die manier bepalen 
ze ook het slot van het toneelstuk. 
Er zijn meerdere eindscenario’s in-
gestudeerd. Voor de kijkers is het 
natuurlijk hartstikke leuk dat ze er 
zelf een hand in hebben. Vooral 
dat maakt het speciaal.”

Op wat voor typetjes kunnen de 
mensen stemmen?
Pauline: “Gothic’s, oma’s, kak-
meisjes, bouwvakkers etc. Je kunt 
het zo gek niet bedenken.”
Emile: “We hebben de jongens en 
meiden gevraagd wat voor typetje 
ze zouden willen zijn en daar heb-
ben we een verhaal bij bedacht.”
Pauline: “Meestal doen we het 
andersom. Emile en ik spreken dan 
af bij d’n Dommel en op het terras 
komen de beste ideeën op tafel. 
We bedenken dan de verhaaltjes 
en de scènes.”

De toneelstukken volgen elkaar 
dus in rap tempo op, aangezien 
jullie er al 15 hebben geprodu-
ceerd?
Pauline: “Ja, dat klopt. Het hele 
traject duurt iets meer dan een 
half jaar. Als het dan gespeeld is, 
beginnen we weer met de vol-
gende.”
Emile: “Deze groep is best erva-
ren, dus dan ligt het tempo ook 
wat hoger. Iedere week repeteren 
we en straks treden we twee keer 
op. Op 12 mei vanaf 19.30 uur en 
op 13 mei vanaf 14.30 uur.”

Is het lastig om de jonge acteurs 
bij de les te houden?
Pauline: “Het is inderdaad wel 
eens lastig om de grens te bepa-
len. Kijk, ik sta ook voor de klas en 
dan is het makkelijker om zo nu en 
dan eens streng te zijn. In dit geval 
ligt dat anders. Het is een hobby 
voor deze jongens en meiden en 
dat moet het ook blijven.”

Famous. 12 mei om 19.30 uur en 
13 mei om 14.30 uur in Marien-
dael. Entree: 4 euro. Mee info: 
www.rooistheater.nl. Pauline en 
Emile zijn tijdens deze productie 
geassisteerd door Janneke van der 
Heijden.

“Zou jij niet eens op een moeflon willen jagen?” vroeg de baron aan de 
oude man. “Op het landgoed van mijn nicht zit een hele populatie, een 
van de laatste van Nederland, en daar moet een aantal mannelijke stuks 
nodig tussenuit. Van die ingroeiers, weet je wel, waarbij de horens in de 
eigen nek dreigen te krullen.” De oude man was aangenaam verrast door 
de uitnodiging –hij had al meer dan vijftig jaar een jachtakte-, want ja, 
zo’n moeflon, was dat niet meer iets voor de koninklijke familie of an-
dere hoogwaardigheidsbekleders? Hij had ook wel gehoord dat ze hier 
eigenlijk niet thuis hoorden omdat ze vanuit Corsica waren geïmporteerd 
door een of andere voorouderlijke vorst. Probleem af en toe vormden 
de hoeven, die op de mediterrane rotsachtige bodem als vanzelf werden 
afgesleten, maar hier op onze zachte bos- en heidebodems de neiging 
hadden door te groeien en om te krullen. Omdat de moeflons slechts nog 
leefden op enkele particuliere landgoederen en op het Kroondomein wa-
ren zij koren op de molen van de anti-jachtlobby. Overigens vreemd dat 
diezelfde anti’s geen bezwaar maakten tegen de introductie van Schotse 
hooglanders en konikpaarden, die onze bossen en natuurgebieden ineens 
volgens de staatsbiologen moesten gaan bevolken. Soit!

Een afspraak met de jachtopzichter van het landgoed was spoedig gemaakt 
en de oude jager vroeg mij om hem te vergezellen. ’s Middags arriveerden 
wij bij het pannenkoekenhuisje van De Bruin, zo heette de jachtopzichter, 
die ons meteen naar zijn jeep dirigeerde en met ons de bossen inreed. Hij 
was een kenner, zoveel werd duidelijk. Onderweg maakte hij ons met zijn 
haviksogen attent op de dieren, die bewegingsloos tussen de houtstam-
men stonden en die wij nooit zouden hebben opgemerkt. Edelherten, wilde 
zwijnen, reewild en af en toe, schuchter zich uit de voeten makend, enkele 
moeflons. We reden over keurig aangelegde grindwegen waar soms een 
betonnen goot parallel aan liep. Dat was, zei de opzichter, om de diverse 
drinkplaatsen van water te voorzien. En zo vorderde onze speurtocht, soms 
lopend, soms rijdend, zonder dat zich een echte goede schietkans voor-
deed. Aan het eind van de middag, het begon al aardig te schemeren, nam 
hij ons mee naar de rand van een groot stuk heide. Op 250 meter stond een 
enorm roedel moeflons verzameld, die allemaal in dezelfde richting keken. 
En daar ontwaarden ook wij een beweging aan de horizon, en zagen ten-
slotte een man op een brommer richting de moeflons rijden. Op ’n kleine 
honderd meter stopte hij en haalde stukken brood uit z’n fietstassen die hij 
met wijde armgebaren om zich heen strooide. Toen vertrok hij weer rich-
ting de monumentale villa, die op een soort terp aan de rand over de heide 
uitkeek. “Dat was de butler,” sprak de opzichter, waarna de moeflons zich 
massaal op het voer stortten. Op de weg naar huis sprak de oude man zijn 
teleurstelling uit over de tamheid van het wild, daar op die heide.

Jaren later was ik zelf gast van de baron in een ander jachtveld. De avond 
tevoren bleef ik een hapje bij hem eten en zou ik blijven slapen in zijn 
boerderijtje, vlak bij het landgoed van zijn nicht. Na de koffie stelde de 
baron voor een afzakkertje in die villa te nuttigen. Dezelfde butler liet ons 
binnen en leidde ons naar de diningroom, waar een klein gezelschap ook 
al aan het “digestiven” was. Heren jasje dasje, de dames in een lange quilt 
met Schotse ruit. Dit was de oude riche, in een ongekende ambiance van 
kostbare oude kunst en smaakvol interieur. “Voor mij graag een slappe 
whisky,” sprak een chique oud-geld-heer tegen de butler. “Voor mij ook 
graag,” voegde ik er aan toe. (volgens mij ben ik nog nooit, gelukkig 
onopgemerkt, zó dronken geworden………)
Op de tafel stonden nog restanten van het nagerecht:

Trifle (voor 4 personen, niet onder de 16)
4 plakken cake, 8 eetlepels cream- of andere zoete sherry
Zacht fruit zoals abrikoos, perzik, kersen uit blik of bramen
¼ slagroom, 150 ml melk, 4 eidooiers, 75 gr suiker, 10 gr vanillesuiker
Breek de cake in stukken en leg op de bodem van 4 glazen of coupes, 
besprenkel met de sherry. Snijd het fruit (combineren mag ook) in stukjes 
en drappeer op de cake. Maak de custard: roer de eidooiers los met de 
suiker en 5 gr vanillesuiker. Breng 150 ml room en de melk aan de kook, 
haal van het vuur en roer voorzichtig bij de dooiers. Verwarm zachtjes tot 
de custard bindt, niet meer koken! Laat afkoelen onder folie (om geen vel 
te krijgen) en verdeel over de coupes. Klop de rest van de room met 5 gr 
vanillesuiker en schep op de custard. Só very british!

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

Rijk

Zondag 6 mei
GROTE  PERKPLANTENSHOW 

op onze kwekerij (7000 m²) 

* Mooie bloeiende stekgeraniums € 1,00 per stuk.
* Vele soorten hangplanten in een 25 cm Ø pot € 9,50  

* Een uitgebreide sortering planten op stam.
  

Op onze kwekerij vindt u een uitgebreid assortiment 
perkgoed in meer dan 100 verschillende soorten en 
kleuren, vele soorten geraniums, fuchsia’s, diverse 

soorten hangplanten, kuipplanten, vaste planten en 
potgrond in een  overdekte verkoopruimte.

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

en za. van 8.30 tot 17.00 uur.

Alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur.   

vr 4 mei (Dodenherdenking) 
open tot 19.00 uur.
Zondag 6 mei open 

van 10.00 tot 17.00 uur.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service

Supersnel glasherstel!

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

tel: 06-53496941
Info@wIllemvandesande.nl
www.wIllemvandesande.nl

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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deze coupon geeft recht op een 
tweede bol 

ambachtelijk Italiaans schepijs 

gratis bij Amicio

maximaal 1 coupon per persoon

alleen geldig 

tijdens Boskant Open Air 

op zondag 6 mei 2012 
van 15.00-23.00 uur

Pastoor Teurlingsstraat 30
5492 EE Sint-Oedenrode

Tel: 0413-472572
www.devriendschapboskant.nl

Knip uit en 

neem mee!

e

De Vriendschap bouwt friettent om tot ijssalon

Vijfde editie Ollend Dreijt Dur: 
Voorverkoop gestart!

Op 1, 2 en 3 juni is het weer zover. Voor het 
vijfde jaar op rij organiseert een enthousias-
te groep vrijwilligers het feestweekend Ol-
lend Dreijt Dur. Het afgelopen jaar is er weer 
hard aan de weg getimmerd en dit heeft 
geresulteerd in een spetterend programma 
voor jong en oud!

De aftrap voor het weekend wordt op vrijdag 
gegeven door G@ZZERop. Nog nooit van G@
ZZERop gehoord? Dat kan, want deze gele-
genheidsband is speciaal in het leven geroe-
pen ter ere van het 1 ste lustrum van Ollend 
Dreijt Dur. Deze 15-koppige Band bestaat 
deels uit muzikanten uit ons eigen Olland, 
aangevuld met gerenommeerde muzikanten 
uit de regio en niet te vergeten Anne van der 
Heijden uit Sint-Oedenrode.  
Daarna zal Coverband THE FOOLS optre-
den. Deze prettig gestoorde partyband be-
hoort tot de absolute top van de coverbands! 
Laat je verrassen door de meest waanzinnige 
covers en doldwaze medleys gedurende een 
wervelende show. 

Op zaterdag wordt er verder gefeest met 

Coverband STOOT! Dit is een band met een 
grote diversiteit aan hits uit de Nederlandse 
popgeschiedenis. De strakke basisbezetting 
bestaat uit moddervette blazers, een fantas-
tische zanger en zangeres. STOOT! Speelt 
alle hits op energieke wijze die je direct mee-
neemt in haar show!

Zondag wordt het weekend afgesloten met het 
hele gezin. Met het thema Ridders & Jonkvrou-
wen beloofd het een spectaculaire dag te wor-
den.
Op deze jubileumzondag begint de dag met een 
gezellige Middeleeuwse brunch voor alle inwo-
ners en oud-inwoners van Olland (die zich hier-
voor reeds hebben aangemeld).
Aansluitend staat deze dag bol van leuke activi-
teiten voor jong en oud. Zo is het Sint Joris Gilde 
uit Sint-Oedenrode van de partij met het be-
kende “Koningsschieten”. Voor de echte durfals 
is er een spectaculaire roofvogelshow met o.a 
grote uilen, zeearenden, gieren en valken. Ook 
kan men mee doen aan een wedstrijd ringsteken 
en zijn er nog vele middeleeuwse spelen ver-
spreid over het terrein. Ook het animatieteam in 
de tent staat dit jaar weer voor je klaar met een 
leuk programma voor de kinderen.

Kijk voor een compleet overzicht van alle ac-
tiviteiten op www.ollenddreijtdur.nl

Voor vrijdag en zaterdag is de voorverkoop 
gestart en deze loopt tot en met woensdag 
30 mei, kaarten zijn verkrijgbaar bij Café D’n 
Toel en Café De Dorpsherberg. Een blik in 
het verleden leert dat je er snel bij moet zijn, 
want op=op. Zondag is de entree gratis. 

De plaatselijke friettent in Boskant maakt 
plaats voor een compleet nieuwe ijssalon.  
Op 6 mei aanstaande is de officiële ope-
ning van Amicio. Zo gaat de ijssalon in Ita-
liaanse stijl heten. Amicio is afgeleid van 
het Italiaanse woord ‘amici’ wat ‘vrienden’ 
betekent. Het sluit dus perfect aan op ‘de 
Vriendschap’. 

Eigenaar Paul de Corte legt uit waarom ze 
gekozen hebben voor een ijssalon. Paul: 
“Naar onze mening klopte de friettent niet 
echt bij het complete plaatje wat wij voor 
ogen hebben. Een ijssalon past daar veel be-
ter in. De stijl van ons grand café gaan we 
doortrekken naar de salon. Natuurlijk wordt 

hij helemaal in Italiaanse sfeer ingericht. Het 
is allemaal best spannend, maar het komt 
helemaal goed.”

Amicio gaat het ijs niet zelf maken, maar het 
ijs is wel afkomstig van een zeer vooraan-
staande ijsmaker in Nederland. In ons land 
zijn twee bekende ijsmakers actief. Eén van 
hen gaat leveren bij Amicio. De Vriendschap 
wordt het vierde verkooppunt van de ijsle-
verancier. Straks kunnen de klanten genieten 
van 32 verschillende smaken. De liefhebbers 
van een frietje of een snack hoeven niet te 
treuren. De kaart van het restaurant wordt 
binnenkort flink uitgebreid en ook het frietje 
zal daarop niet ontbreken.

Schrijf je nu al in voor solexrace: 
‘Plaankgas dur Olland’
Vorig jaar werd een nieuwe traditie gebo-
ren: de 8 uurs Solexrace ‘Plaankgas dur Ol-
land’. Dit jaar maken we het spektakel nóg 
iets uitgebreider. Op 8 juli vanaf 11.00 uur 
begint de voorronde van de Solexrace met 
de ‘ludieke klasse’. Kijk voor meer informatie 
op www.solexrace.info. Vanaf 18.00 uur zal 

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

advertorial
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Dokter:” Maar meneer pensioenfonds, wat voelt u dan precies ? 
Pensioenfonds: “Ik voel dat ik te weinig geld in kas heb om iedereen te 
betalen. Dat doet zeer in mijn portefeuille.  Daarnaast heb ik slecht op de 
premies gepast en krijg ik straf. Dat doet pijn aan mijn ego. Ik heb altijd 
geroepen dat het pensioen bij mij veilig was. Dat blijkt nu niet zo te zijn. 
Nu heb ik een enorm gedeukt imago en dat is nog meest pijnlijk”.
Dokter: “Zeg meneer pensioenfonds, leg uit hoe het zo is kunnen komen?
Pensioenfonds:“ Ik kon er echt niets aan doen dokter. Het zijn die deelne-
mers van mijn fonds.  Zij worden maar steeds ouder. Ik moet ze langer uit-
betalen dan ik dacht. En dan die beleggingen van mijn fonds. Die leveren  
nog maar weinig op tegenwoordig.  Het komt ook nog door de toezicht-
houder. Die zegt dat ik geen onverantwoorde risico’s meer mag lopen” . 
Dokter: “ Zo meneer pensioenfonds, dat is een oude kwaal. Deze kwaal 
heb ik al tientallen jaren niet meer gehoord of gezien. Ik moet hier de 
geschiedenisboeken bijpakken.  Vroeger kreeg de patiënt een dosis extra 
risico toegediend.  Deze behandeling is inmiddels verboden.  Later werd de 
kwaal bestreden met geldinjecties door de overheid. Helaas is dat medicijn 
op. Men heeft het daarna nog geprobeerd met een kuur van extra pre-
mies. De werkgevers die deze kuur kregen, werden echter snel resistent.
Ik denk dat u het beste de kwaal kunt bestrijden met een overvloedige 
dosis informatie.  Deelnemers aan uw pensioenfonds hebben namelijk een 
opmerkelijke eigenschap.  Als je ze overvoert met informatie, dan worden 
ze onverschillig. We noemen dat het Beiroet-syndroom. Tegen de tijd dat 
uw deelnemers dan met pensioen gaan, komen ze er pas achter dat het te 
laat is. U bent dan zelf al lang met pensioen” .
Pensioenfonds:“ Dank u dokter. Maar hoe zit het dan met mijn eigen 
pensioen?”   
Dokter: “ Daarvoor verwijs ik u door naar een specialist want daar moet 
met spoed wat aan gedaan worden. Misschien is het voor u nog niet te 
laat”.

Reacties kunt u sturen naar redactie@demooirooikrant.nl

Geldzaken nuchter bekeken

“ Dokter, ik heb last van mijn 
dekkingsgraad”  

Financiele column door:
Frank van Putten

KBO neemt kijkje bij kippenboerderij

Het was een kleine KBO invasie. 
Een veertigtal Boskanters en daar-
bij een stuk of twintig Ollanders 
kwamen bij Bart Beniers een kijkje 
nemen bij zijn  miljoenenbedrijf. 
Op welke wijze is het mogelijk dat 
50.000 legkippen voldoende ruim-
te hebben en ook gezond blijven? 
Bart en Harrie vertelde honderd-
uit over de vele eisen die heden 
ten dagen gesteld worden aan de 
bedrijfsvoering en op welke wijze 

deze worden ingevuld.

Ook waren er vragen over: wat 
zijn scharrelkippen en wat zijn vrije 
uitlopers? Heeft dat invloed op de 
kwaliteit van het ei? Voor velen was 
het zien van al die kippen al een 
openbaring, de wijze waarop het 
voer, maar vooral de eieren wer-
den getransporteerd, gestempeld 
en verpakt, maakten indruk. Al met 
al een leuke en leerzame middag. 
Met dank aan de familie Beniers.
Daar de meimaand de Maria-
maand is en vele KBO leden een 
moment van bezinning en gebed 
op prijsstellen is er een gezamen-
lijke viering van Olland en Boskant 
in de kerk in Olland. Op woens-
dag 9 mei. Aanvang van de dienst 
is 14.00 uur. Na de dienst is er een 
gezellig samen zijn.

Open Dag op 3 juni van 10.00 tot 17.00 uur

Binnen- en buitenland gaan voor Bekkers´ paardenmelk

Met de spreuk ‘Melk is goed voor 
elk’ is iedere Nederlander opge-
groeid. In de meeste gevallen gaat 
het om koeienmelk, maar steeds 
meer mensen nuttigen zo nu en 
dan een glas paardenmelk. Waar-
om maken ze die keuze? Vinden ze 
het gewoon lekker of helpt het ze 
van kwaaltjes af? Bij Paardenmel-
kerij Bekkers in Sint-Oedenrode 
kunnen ze daar alles over vertellen. 
Op 3 juni aanstaande van 10.00 tot 
17.00 uur geeft het bedrijf van Jaap 
en Mirjam Bekkers een Open Dag. 

Het woord zegt het eigenlijk al. Bij 
Paardenmelkerij Bekkers worden 
paarden gemolken. Voor veel men-
sen klinkt dat vreemd in de oren. 
Een koe wordt gemolken, maar een 
paard? Toch is er steeds meer vraag 
naar. Jaap en Miriam Bekkers kun-
nen dat beamen.  Sinds zes jaar zijn 
ze dag en nacht met hun bedrijf be-
zig. Het is een florerende business 
dat nog in de kinderschoenen staat. 
Ze verkopen niet alleen melk, maar 
ook producten die van paarden-
melk geproduceerd zijn, zoals zeep, 
shampoo, crème, gedroogde paar-
denmelk in capsules, spierbalsem, 
body-milk enz. Dat doen ze ouder-
wets aan huis, maar ook op de mo-
derne manier, via internet. Familie 
Bekkers heeft klanten van over de 
hele wereld. Paardenmelk heeft na-
melijk een helende werking.”

Huid- en darmziekten
“We hebben klanten uit Curaçao, 
Servië en Montenegro, Litouwen 
etc. Maar natuurlijk ook uit Neder-
land en de omliggende landen. Zij 

weten ons via internet te vinden op 
www.merriemelk.com.  Vaak zijn 
het mensen met bepaalde proble-
men, zoals huidklachten (bv. Pso-
riasis en eczeem) en darmziekten 
(bv. Ziekte van Crohn en spasti-
sche darmen). Het is bewezen dat 
paardenmelk een helende werking 
heeft. Zo is de prebiotische waarde 
van paardenmelk acht keer hoger 
dan een ampulletje Yakult. We hel-
pen mensen echt met het product”, 
legt Jaap trots uit. Onlangs kreeg 
de familie Bekkers bezoek van een 
mevrouw met ernstige huidklach-
ten op haar handen. Ze had alles 
al geprobeerd en paardenmelk was 
haar laatste redmiddel. Jaap: “Twee 
dagen later stond ze hier huilend op 
de stoep om te laten zien dat het 
al resultaat had. Dat doet wel iets 
met je…”

Nieuw hoofdgebouw
Tijdens de Open Dag worden de 
gasten ontvangen in een gloed-
nieuw onderkomen. Tot op en-
kele details na is de bouw van een 

nieuwe stal afgerond. Vijf losse 
stallen hebben plaatsgemaakt voor 
een multifunctioneel gebouw dat 
plaats biedt aan stallen, loopstal-
len, een melkstal, een kantoor, een 
ontvangstruimte en een winkel. 
Behalve een paardenmelkerij run-
nen Jaap en Mirjam ook een ruiter-
sportwinkel. Ook die handel loopt 
voorspoedig. De winkel is vijf dagen 
per week open en ook via internet 
(www.equicenter.nl) hebben paar-
densporters de mogelijkheid om 
o.a. rijkleding, laarzen, helmen en 
hoofdstellen te kopen. Het nieuwe 
gebouw is uitermate geschikt voor 
excursies. Op 3 juni, wanneer de 
Open Dag plaatsvindt, kunnen gas-
ten worden rondgeleid door het 
gebouw. Alle vragen zijn welkom, 
want over een paardenmelkerij valt 
veel te vertellen. Ook de kinderen 
zullen zich niet vervelen. Voor hen 
staat er een groot springkussen.

Open Dag Paardenmelkerij Bek-
kers, 3 juni van 10.00 tot 17.00 uur, 
Hoogstraat 55, Sint-Oedenrode

Jaap en Mirjam poseren met hun 
zoon Luuk tussen de paarden
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makkelijk en snel bereikbaar • gratis parkeren • pauzedrankje inbegrepen • gratis garderobe

Het nieuwe theaterprogramma is bekend! 
Reserveer kaarten voor uw favoriete artiesten op www.blauwekei.nl

Hebt u al 
gereserveerd?

2012 2013

Stadhuisplein 7 Veghel | T (0413) 34 25 55 | www.blauwekei.nl

Senz Haircare viert vijfjarig bestaan in 
nieuw onderkomen

Kapsalon Senz Haircare viert haar 
vijfjarig bestaan in een nieuw on-
derkomen. Vanaf 1 mei is Senz 
Haircare namelijk gehuisvest aan 
de Heuvel, in het voormalige 
pand van Huiskens optiek. De 
afgelopen dagen hebben ze hard 
gewerkt aan de inrichting van de 
salon. Vanaf donderdag heten ze 
iedereen van harte welkom om 
een stap binnen te zetten.

De drempel om binnen te komen 
lag in het voormalige pand aan de 
Markt te hoog, vinden eigenaresse 
Ineke  Blummel en bedrijfsleid-
ster Marielle van den Heuvel. Het 
nieuwe pand heeft een uitstraling 
wat veel meer bij de kapsalon past. 
Kwalitatief zeer sterk voor een be-
taalbare prijs. De wens om dichter 
bij het centrum te vestigen komt 
nu in vervulling. De locatie ligt nu 
veel meer in het zicht en ook de 
parkeergelegenheid is zeer goed. 
Achter het pand is namelijk een 

ruime parkeerplaats waar klanten 
makkelijk de auto kwijt kunnen. 
Hoewel knusser, zal de salon geen 
andere sfeer ademen dan voor-
heen. Het is nog steeds stijlvol met 
een identieke Senz sfeer. Ook de 
goede service, de kwaliteit en de 
scherpe prijs blijven hetzelfde. Pre-
cies zoals Ineke, Marielle en perso-
neelsleden Laura en Kim het voor 
ogen hebben.

Alle vaste klanten kregen onlangs 
een brief met het bericht van de 
verhuizing. Zij krijgen de komende 
maand vijf euro korting op een 
behandeling. Iedereen die in de 
maand mei een bezoekje brengt 
aan  Senz krijgt een leuk presentje 
en een goody-bag.  Like je Senz 
op Facebook in de maanden mei 
en juni? Dan krijg je zelfs 10% 
korting op een behandeling. Fees-
telijke voordelen dus! www.senz-
haircare.nl

Bedrijfsleidster Marielle (l) en de 
personeelsleden Laura en Kim

Getuigschrift voor Rooise politie-ambassadeurs

Er hing een haast weemoedige sfeer 
op de laatste avond van de cur-
sus “Politie voor burgers” op het 
Politiebureau Schijndel. Na negen 
cursusavonden met veel informatie 
over o.a. de werkzaamheden van 
de wijkagent, opsporing, verkeers-
handhaving- en ongevallenana-
lyse, jeugd, alcohol en drugs en de 
vrijwillige politie, maar ook prak-
tijkonderdelen zoals integrale be-
roepsvaardighedentraining, meld-
kamer, diensthonden en wapens en 
munitie bleek er duidelijk sprake 
van de speciale band die was ont-
staan tussen de politie enerzijds en 
ons burgercursisten anderzijds.

De sfeer was er een van volledige 
openheid met daardoor veel ruim-
te voor uitwerking van praktijk-
voorbeelden, aangedragen door 
beide partijen. Wat daarbij opviel 
was en is de grote en vooral ge-
zonde teamgeest van het korps. 
Van wijkagent tot rechercheur, 
van docent tot vrijwilliger en van 
medewerker meldkamer tot dis-
trictchef, samenwerking en goede 

communicatie staat voorop.
Mocht u als lezer de indruk krijgen 
dat het hoofdzakelijk leergerichte 
en saaie avonden waren dan kan ik 
u van het tegendeel verzekeren. We 
hebben wat afgelachen tussen de se-
rieuze zaken door en dat was gezien 
de soms behoorlijk heftige onder-
werpen ook best nodig. Of we ook 
nog wat leuks meegemaakt hebben?
Ik dacht het wel! Tijdens een 
noodzakelijke verplaatsing met 
twee onherkenbare dienstauto’s 
van Schijndel naar ’s Hertogen-
bosch werden enkelen van ons 
(blij?) verrast door een zich plot-
seling voordoende situatie waar-
bij de ene wagen achter een op 
de vlucht geslagen bromfietsrijder 
aan ging en de andere auto assis-
tentie verleende, een heuse arres-
tatie tot gevolg hebbend!
Het leek haast opzet, zo profes-
sioneel ging het er aan toe en als 
ooggetuige kan ik u verzekeren dat 
ik daardoor nog meer bewondering 
voor het werk van de agent heb 
gekregen dan ik tijdens de vooraf-
gaande lessen al had opgedaan. Op 

de laatste avond van de cursus bleek 
niemand minder dan de districtchef 
cq. plaatsvervangend korpschef Mei-
erij Albert v.d. Wetering aanwezig 
om getuigschriften uit te reiken aan 
de 15 cursisten, daarmee het belang 
van de cursus aangevend. Bij zijn 
evaluatie benadrukte dhr. v.d. We-
tering nog eens de ambassadeurs-
functie die wij als cursisten vanaf nu 
kunnen vervullen. Het uitdragen van 
de boodschap dat de politie er niet 
alleen van en voor, maar vooral toch 
ook samen mèt de burger wil zijn is 
daarbij het uitgangspunt.
Na een laatste uitwisseling van 
complimenten met wederzijds ap-
plaus tot gevolg besloten we de 
avond en de cursus met een voor 
ons inmiddels traditie geworden 
lachsalvo. Hopelijk krijgt dit initia-
tief nog herhaling, want het is voor 
iedere burger aan te raden. De van 
oudsher bekende leuze “de politie 
is je vriend” blijkt nog steeds actu-
eel en moet het wat ons als cursis-
ten betreft nog lang blijven!

Een der cursisten

Praktijk voor implantologie en tandprothetiek

Kunstgebit Zorgcentrum Veghel

Tekst en foto: Gerard Buenen

Alle voorzieningen op het gebied van tand-
protheses en implantaten zijn samenge-
bracht onder een dak bij het Kunstgebit 
Zorgcentrum Veghel. Het betreft hier een 
praktijk voor implantologie en tandprothe-
tiek die sinds begin vorig jaar gevestigd is 
aan de Spoorlaan 21 in Veghel.

In de praktijk werken tandprothetici, tand-
techniekers en tandartsen samen om de cli-
ent een optimale dienstverlening te kunnen 
bieden. “Een verwijzing is niet nodig, ieder-
een kan hier zo terecht. En wij werken samen 
met alle zorgverzekeraars in Nederland.” Aan 
het woord is Nejat Kamalizadeh, een ervaren 
tandprotheticus – in Nederland opgeleid - die 
met enthousiasme over zijn vak vertelt. De 
praktijk in Veghel is de tweede die hij leidt. 
Ook in het Limbursge Horst heeft hij al tien 
jaar een goedlopende praktijk. “Wij zijn er 
voor een volledige verzorging van alle mo-
gelijke protheses en implantaten. Indien no-
dig is er een tandarts in de praktijk aanwezig 
voor ingrepen als trekken of het plaatsen van 

implantaten. Iedereen 
kan hier binnenlopen 
voor een gratis en vrij-
blijvend informatief 
consult. Ook voor re-
paraties kan men bij ons 
terecht”.

Tandprotheticus Kama-
lizadeh is aangesloten 
bij de Organisatie van 
Nederlandse Tandpro-
thetici. Zijn zorgcen-
trum is daarnaast een 
erkend leerbedrijf. Dat 
houdt in dat er ook stu-
denten meelopen om 
het vak te leren. Één 
van hen is Kamaliza-

deh’s eigen zoon Kamal: “Hij is derdejaars 
student tandtechniek en staat klaar om in zijn 
vaders voetsporen te treden.” 

“Veel mensen lopen rond met een slecht-
zittend gebit, omdat zij zich niet meer laten 
controleren. Echter zijn er altijd mogelijk-
heden om iets aan dit probleem te doen”. 
Daarom nodigt Kamalizadeh mensen die een 
kunstgebit dragen uit om vrijblijvend langs te 
komen voor een – gratis – consult. Neem bij-
voorbeeld zo’n losse prothese. Die kun je wel 
blijven dragen, maar in feite zijn ze niet meer 
van deze tijd. Daar zijn nu veel betere alter-
natieven voor, zoals het klikgebit.” Boven-
dien: een gebit is niet alleen om mee te eten, 
maar is ook gezichtsbepalend. Een goed zit-
tend gebit kan veel verschil maken. 
Kunstgebit Zorgcentrum heeft alle informatie 
over vergoedingen door verzekeringen. Over 
het algemeen kan worden uitgegaan van een 
vergoeding door ziektekostenverzekering 
van tussen de 75 en 100% uit basisverzeke-
ring. Kunstgebit Zorgcentrum Veghel, is ge-
vestigd aan de Spoorlaan 21 te Veghel, tel. 
0413-820270 of 0413-820269. 

Kamal en Nejat bekijken samen een prothese

advertorial
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MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Teak tuin en eetkamertafels
prijzen :
140 X 80 CM = EURO 399,- 
160 X 90 CM = EURO 499,- 
180 X 90 CM = EURO 529,- 
200 X 100 CM = EURO 549,- 
220 X 100 CM = EURO 629,- 
240 X 100 CM = EURO 699,- 
260 X 100 CM = EURO 769,- 
280 X 100 CM = EURO 829,- 
300 X 100 CM = EURO 939,- 
 
100% recycled teakhout 
dus 100%  Milieu vriendelijk !!!

Wicker tuinstoel Monaco 
Van € 149   NU EURO 99,- 

Wicker stapel stoel 
Van € 99 NU EURO 59,- 

4 deurs vitrinekast
€1199,-

EN NOG VEEL MEER TUINSTOELEN, BANKEN ET CETERA. 

Meubel-stunter St.Oedenrode:

ZATERDAGS OPEN VAN 9-17 UUR !!!

Meubel-stunter Eindhoven : 

OOK ELKE ZONDAG 

OPEN VAN 12-17 UUR !!!

Side table v.a. € 199

Meubelstunter Eindhoven: 
Leenderweg 227  Tel. 040 202 7248  www.meubelstunter.nl
Elke zondag geopend van 12.00 - 17.00 uur

Meubelstunter Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72  Tel. 06-50936121

Elke zaterdag magazijnverkoop in Sint-Oedenrode van 09.00 tot 17.00 uur

Tuinmeubels en binnenmeubels uit eigen import. NERGENS GOEDKOPER!!
tafels, salontafels tv- kasten, dressoirs, computerkasten, etc.

Meubel-stunter: Met de kwaliteit wordt niet gestunt, met de prijzen wel

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE  ACTIE ACTIE ACTIE
A.s. zaterdag filiaal Sint-Oedenrode bij elke besteding van € 500,- een tegoedbon van € 50,-
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ViaViela feliciteert Burgers’ Zoo 
met haar 99-jarig bestaan en organiseert 

een kleurplatenwedstrijd!

Doe mee aan de kleurplatenwedstrijd 
en win mooie prijzen! Deze actie loopt tot 
12 mei 2012.
Kijk voor meer informatie over deze wedstrijd 
en voor het downloaden van de kleurplaat op 
www.viaviela.nl/sint-oedenrode.nl.

Voorjaars actie

Van maandag t/m
donderdag

2e hoofdgerecht 
voor € 1.00*

Reserveren gewenst

Kijk voor voorwaarden 
en info op onze site

Sonnemans driehoek

SonnemansDriehoek toont werken Theo Sonnemans

Op vrijdag 27 april as. gaf de 
stichting Roois Cultureel Erfgoed 
(RCE) een presentatie van haar 
plan “SonnemansDriehoek” om 
10.30 uur in Grand Café/Partycen-
trum de Vriendschap in Boskant.

Met medewerking en financiële on-
dersteuning van vele partijen werd die 
dag het plan ontvouwd om een ter-
rein aan de Goeiendonk, eigendom 
van de gemeente, in te richten als 
een plaats waar de Rooise kunstenaar 
Theo Sonnemans zijn houtsnijkunsten 
kan vertonen. De inrichting van deze 
plek is tevens een eerbetoon aan een 
persoon die zich gedurende vele de-
cennia op een kunstzinnige wijze en 
geheel onbaatzuchtig de gemeen-
schap heeft gediend. 
De fameuze kunstenares Pien Storm 
van Leeuwen uit Chaam heeft een 
concept voor de inrichting van het 
terrein bedacht. Dit concept is nader 
uitgewerkt door de bekende Rooise 
architect Sjef van Griensven.
Het plan wordt ondersteund door de 
gemeente Sint-Oedenrode, de Dorps-
raad Boskant, Gebr. Van den Berk 
Boomkwekerijen BV, Heemkundige 
Kring De Oude Vrijheid, de Rabobank 
via het fonds Coöperatief Dividend en 
niet in de laatste plaats de stichting 
Streekrekening Het Groene Woud. 
De laatstgenoemde stichting betaalt 
het leeuwendeel van de kosten. Het 
is de bedoeling dat het plan eind 2012 
wordt uitgevoerd. Theo Sonnemans 
werd bij deze uitvoering nadrukkelijk 
betrokken. Speciaal voor hem werd 
een stenen plaat onthuld met daarin 
een limerick gegraveerd, gebaseerd 
op de persoon Sonnemans. De steen 
zal geplaatst worden bij de Son-
nemansDriehoek. Als klap op de vuur-
pijl kreeg Sonnemans namens de Ko-
ningin ook nog een lintje opgespeld.

Henk Prins (l), Theo Sonnemans en Burgemeester Maas onthullen 
de steen die geplaatst wordt bij de SonnemansDriehoek

prachtige hangplanten 
in een 27cm pot

diverse soorten en 
kleuren

prijs €9,- 
waarvan €1,- naar het 

kWF kankerfonds gaat

groen exclusieF - schoor 3 - tel. 06-20438743 

moederdag tip

openingstijden
ma t/m za 

15.00 uur tot 19.00 uur

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

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

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

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

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Knip uit

GRATIS
CADEAUBON

van €5,00*

te besteden aan een artikel 
naar keuze vanaf €25,-

* Niet geldig i.c.m. andere acties, afprijzingen en arbeidsloon. 
Actie is geldig tot 12 mei 2012

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??

Keukens
          op maat

en voor
ieder budget !

Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode, Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl, www.ikar-keukens.nl

verf behang
& woondecoratie

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

Sigma Amarol primer wit
2e blik halve prijs
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De nieuwe collectie van 
2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

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

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

WeBer en oUtdoor CheF.

a.s. zondag 6 mei 
open Van 

12.00 tot 17.00 uur

www.nederkoivoer.nl

Springwedstrijd ter nagedachtenis 
aan Maarten van den Bosch

paardensport

Tijdens de Outdoor springwed-
strijd in Sint Oedenrode wordt op 
vrijdagmiddag 18 mei een natio-
naal 1.40 verreden ter nagedach-
tenis aan Maarten van den Bosch, 
die vorig jaar op 10 april kwam te 
overlijden tijdens een springwed-
strijd.  

De Rooise ruiters en ponyruiters 
organiseren dit samen met het 
KWPN en Rabobank Peel Noord. 
Maarten was vanaf 1970 lid van 
deze rijvereniging, waarvan 19 
jaar lang  bestuurslid. In deze pe-
riode was hij 12 jaar lang voorzit-
ter.  Naast zijn werk, als directeur 
van Rabobank Peel Noord, was 
Maarten bestuurlijk actief binnen 
het KWPN als penningmeester en 
heeft hij een grote bijdrage gele-

verd aan de voorbereidingen  voor 
het tot stand komen van de nieu-
we huisvesting van het KWPN in 
Ermelo.

De rubriek ter nagedachtenis aan 
Maarten van den Bosch is een on-
derdeel van de Outdoor Spring-
wedstrijd die op 17 t/m 19 mei 
plaats vindt op het evenementen-
terrein van manege de Pijnhorst. 
Op donderdag 17 mei starten de 
paarden in de klasse BB, B, L en M. 
Op vrijdag 18 mei starten de paar-
den in de klasse M, ZZ, Z Nationaal 
1.40 en B.

Op zaterdag 19 mei starten de po-
ny’s in alle klassen. De toegang is 
gratis en u bent van harte welkom 
in Sint Oedenrode.

Goede start buitenseizoen

De jonge springruiters zijn afge-
lopen zondag naar Diessen af-
gereisd. Onder goede weersom-
standigheden hebben de Vresselse 
Ruiters weer prijzen in de wacht 
weten te slepen. In de klasse CB 
verscheen Nina van Enckevort in 

de springpiste met Ryanair. Deze 
combinatie was goed voor een 2e 
plaats. Veerle van de Pasch startte 
met Gandalf in de klasse DB en 
deze combinatie mocht de 3e prijs 
in ontvangst nemen.

duivensport Duiven bereiken topsnelheid

De vijfde vlucht vanuit Epernay/
Frankrijk werd op zondag 29-04 
vervlogen. Weer met hoge snel-
heden en door een  staart wind 
werden de eerste met snelheid 
van 2005 meter per minuut ge-
klokt. Van de 25 deelnemers wer-
den enkelen verast door de hoge 

snelheden. De 678 duiven kwa-
men in snel tempo naar huis. De 
eerste 15 van deze vlucht met een 
afstand van 302 km zijn.
J.v.Boxmeer. 1, 7, 12, 13. 
W.v.Houtum. 2, 11.
H.Janssen. 3. 
R.v/d.Brand.3.

Comb.G.&.H.v.Dijk. 5,15. 
TH.Vos. 6. 
A.v.Sinten.8. 
L.v/d.Weijdeven.9. 
H.v.Boxmeer. 9,14. 
Volgende week beginnen ze met 
de midfond vluchten, waarvan  de 
afstanden weer wat verder zijn.

Myrthe Evers wordt eerste en tweede
Op het concours hippique  in 
Wintelre hebben Myrthe Evers en 
Ohlala een 1e en 2e plaats behaald 
in de klasse M1. Miranda Ulehake 
en Cupido werden 2e in de klasse 
L springen. In Heeze zijn Laura 

Petersen en Divident 1e en 2e ge-
worden in de klasse B dressuur en 
hebben Myrthe Evers en Ohlala 
een 2e plaats behaald in de klasse 
M1 behaald in Schaijk.

Jeugd Ontspanning presteert 
weer prima

handboogschieten

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Winnaar werd Jan van Erp met 
een score van 222. Verdere uit-
slag: Jan van Bergen 218, Antoon 
Vervoort 216, Albert Ofwegen 
214, Leo van Breugel 203, Ron 
Spijker 178, Jan Lathouwers 178, 
Ad Hastenberg 146, Paul Reichert 
145 en Jan Habraken 141.

Vrijdagavond hebben we de derde 
zona-wedstrijd geschoten. Hier-
bij gaat het om het aantal negens 
dat geschoten wordt. De winnaar 
was Annette Boonstoppel met 210 
(16x9). Verdere uitslagen: Wil-
liam Huyberts 228 (10), Frans v.d. 
Braak 200 (9), Wil Kivits 228 (9), 
Antoon Vervoort 204 (7), Bep van 
Bergen 204 (7), John van Mulu-
kom 213 (7), Saskia Boonstoppel 
179 (6), Mart Verhoeven 192 (5), 
Jan van Erp 187 (5), Agnes Vissers 
171 (PR, 4), Jos v.d. Veer 173 (3), 
Ron Spijker 178 (2) en Jos van den 
Berg 147.

De jeugd van Ontspanning heeft 
de derde wedstrijd om de crocus-
cup geschoten. Hierbij gaat het 
om de meeste zevens. De scores 
waren: Floris Mesu 180 (7), Dione 

Mesu 176 (6), Roos Staals 138 (5), 
Luke Klootwijk 177 (5), Daan Mar-
tens 97 (4), Remco Boleij 102 (4), 
Dani Hobbelen 88 (3), Martijn de 
Kok 159 (3), Lotte Steijaert 111 (2) 
en Ray Matuszewski 64.

Op zaterdag hebben Piet en Sjef 
van den Berg op Papendal een se-
lectiewedstrijd geschoten voor het 

EK junioren. Na een selectiewed-
strijd van 36 pijlen op 60 meter 
ging Piet met 272 punen als 12e 
geplaatst naar de finalerondes. Hij 
wist twee van de zeven finales te 
winnen en eindigde uiteindelijk als 
10e. Sjef ging met 340 punten als 
eerste geplaatst naar de finales. 
Hij verloor slechts één finale werd 
tweede.

Op zondag hebben drie jeugd-
leden van Ontspanning in Box-
tel geschoten bij de Rayon Jeugd 
Uitwisseling. Dit is een wedstrijd 
tussen de vier regio’s van ons ra-
yon. Dione en Floris Mesu schoten 
bij het zestal van de aspiranten. 
Zij gingen na drie poulerondes als 
tweede geplaatst naar de finale. 
Zij verloren deze met 495 – 437 
en werden dus tweede. Piet van 
den Berg schoot bij het zestal van 
de cadetten. Deze gingen na drie 
poulerondes als eerste geplaatst 
naar de finale. Zij wonnen de finale 
met 527 – 493.

Woensdagavond traint de jeugd 
thuis, bij mooi weer buiten. Vrij-
dagavond is het vrij schieten, op 
zaterdag is het Koning schieten. 

De aspiranten van Ontspanning

De cadetten van Ontspanning
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Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

"Kei" leuke 
cadeautjes 

voor 
moederdag

autosport Leo van der Eijk en Mats van den 
Brand winnaars KNAF Talent First 
rallyselectie 2012

De nationale autosportfederatie 
KNAF kondigt een nieuwe aan-
pak aan om de recente Neder-
landse successen in de mondiale 
rallysport een vervolg te kunnen 
geven. Iedere ‘coureur in spé’ kon 
zich aanmelden voor de eerste se-
lectieronde om kans te maken op 
een plaatsje in het KNAF Talent 
First Rally programma. Daarna 
volgden twee regionale selectieda-
gen en op woensdag 25 april vond 
in Valkenswaard de finale plaats 
voor de 10 beste talenten uit de 
voorselectie. De 20-jarige Leo van 
der Eijk uit Nieuwerkerk a/d IJs-
sel en de 21-jarige Mats van den 
Brand uit Nijnsel werden aan het 
eind van een spannende finale uit-
geroepen tot winnaars en zij gaan 
de komende maand een inten-
sieve rallycursus volgen. De win-
naar daarvan krijgt de kans zich te 
bewijzen achter het stuur van de 
Chevrolet Kalos, die samen met 
het Deltion College wordt ingezet 
in het Short Rallykampioenschap. 

Met dit programma hoopt de 
KNAF in navolging van onder 
andere Talent First coureur Kevin 
Abbring, die onlangs een fabrieks-
contact bij het nieuwe WRC team 

van Volkswagen tekende, een 
nieuw Nederlands rallytalent klaar 
te stomen voor het wereldkampi-
oenschap. 

Verschillende niveaus – van be-
ginner tot WRC
“Het tweede niveau van het Talent 
First rallyprogramma is ‘Train to 
Train’,” vertelt Maarten van We-
senbeeck. “Hierin zal komend sei-
zoen de 22-jarige Kevin Kooijman 
samen met navigator Hans van 
Goor de kans krijgen zich te bewij-
zen in de Nissan 350Z Cup.” Deze 
Cup wordt verreden binnen het 
Open Nederlands Rallykampioen-
schap en wordt betwist in 6 Neder-
landse rally’s. Niveau 3 is genaamd 
‘Train to Compete’ en niveau 4 
‘Train to Win’ en die zijn bedoeld 
om rallytalenten klaar te stomen 
voor deelname aan het wereld-
kampioenschap rally’s (WRC). Dit 
valt het beste te vergelijken met het 
KNAF Talent First programma van 
enkele jaren geleden, waarin Hans 
Weijs jr. en Kevin Abbring de kans 
kregen om aan het J-WRC deel te 
nemen. Het J-WRC is inmiddels 
vervangen door de WRC Academy 
en daarin nam vorig jaar Timo van 
der Marel voor het eerst deel. 

Niveau 3 gaat er vanuit dat een 
talent zich moet weten te handha-
ven in de top-10, terwijl op Niveau 
4 een top-3 klassering wordt ver-
wacht van het aanstormende talent. 
In 2012 zal Timo van der Marel die 
kans met beide handen grijpen. Ui-
teraard is er op elk niveau begelei-
ding door de bondscoach, krijgen 
de deelnemers een mediatraining en 
is er veel aandacht voor de fysieke 
conditie. Ook op mentaal gebied 
worden deze talenten begeleid door 
de KNAF. Bondscoach Eric Noort 
toont zich verheugd met het nieuwe 
talentenprogramma: “Met Kevin 
Abbring en Hans Weijs jr hebben we 
bewezen dat dit soort talentenpro-
gramma’s nut hebben en we gaan 
met deze nieuwe meerjaren strate-
gie hopelijk opnieuw jonge talenten 
de kans geven zich te bewijzen in 
deze mooie tak van de autosport.” 

Mats vd Brand: “Het was een su-
per leuke dag, goed georganiseerd 
en het is me opgevallen dat Ne-
derland toch over talent beschikt. 
Het zat de hele dag erg dicht bij 
elkaar en iedereen was aan elkaar 
gewaagd. Ik en Leo stoken net iets 
boven de rest uit, waar we erg blij 
mee mogen zijn!  Het was voor mij 
een hele ervaring, veel geleerd en 
ik zie dit als een unieke kans en 
uitdaging!  Ik wil bij deze de Knaf 
en het Deltion College uiterst be-
danken voor deze unieke kans en 
hoop op een mooie samenwerking 
wat voor de toekomst erg belang-
rijk zal zijn. Mijn sponsoren wil ik 
bedanken voor hun steun, want 
dankzij hen sta ik daar waar ik 
nu ben en heb ik mezelf kunnen 
ontwikkelen. Ik zal mezelf volledig 
inzetten en hoop zo een stoeltje 
in de kalos te bemachtigen, waar-
door ik mijn ervaring, kennis en ta-
lent kan voortzetten in samenwer-
king met het Deltion College, De 
knaf en mijn trouwe sponsoren.”

wielersport

Broertjes van Lierop aan de start 
in Limburg en Breda

Afgelopen weekend stonden de 
gebroeders Van Lierop aan de 
start in Eijsden (Limburg) en in 
Breda.  Jur wist jammer genoeg 
weer net niet het podium te ha-
len en werd in de sprint keurig 
4e. Stef zat midden in de groep en 
had in het laatste stukje omhoog 
de kracht niet meer en kwam als 
11e over de streep.

Een dag later mochten ze starten 
in Breda op het super snelle baan-
tje aldaar. Toen Jur het in de gaten 
kreeg dat hij op een seconde of 15 
was gezet ging hij in de achter-
volging op het groepje van 3 voor 
hem. Het lukte hem om in zijn 
eentje aansluiting te krijgen bij dat 
groepje van drie maar hij had geen 
kracht meer om mee te sprinten en 
kwam als 6e over de streep. Stef 
zat vrij snel voor in het peloton 
dat een enorm hoog tempo had 
in Breda. Van de 30 overgebleven 
renners(sters) kwam Stef als heel 
goed als  9e over de streep.

Voor het compleet reiningen 
van uw auto

Ook last van die nare lucht in uw auto? 
Laat deze verwijderen door middel 

van een ozonbehandeling

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

Odisco herpakt zich en haalt uit 
tegen De Eendracht

Afgelopen zondag ging Odisco op 
bezoek bij de Eendracht in Liessel. 
Na de domper van vorige week 
hadden de dames van Odisco iets 
recht te zetten.

Odisco begon dan ook fel aan de 
wedstrijd. Dit resulteerde al meteen 
in een doelpunt 0-1 via Meike Leen-
derts. De Eendracht deed wat terug 
in de 6e minuut, 1-1. Hierna scoorde 
Odisco via Marieke van Heeswijk 
en Dena Essens 2x binnen 1 minuut 
1-3. Meike Leenderts maakte in de 
17e minuut de 1-4. Na een doelpunt 
van De Eendracht ging Odisco rustig 
verder. Via Marieke van Heeswijk, 
Myrthe van Heereveld en Meike 
Leenderts werd de score opgevoerd 
naar 2-7. De Eendracht scoorde 
voor rust nog 1 keer en Myrthe van 
Heereveld ook nog 1 maal. Hierdoor 
was de ruststand 3-8.
Na rust bleef het beeld hetzelfde. 

Odisco speelde goed en met vlagen 
waren de aanvallen zelfs perfect. In 
de 1e minuut na rust wist Marieke 
van Heeswijk de stand op 3-9 te 
brengen. Via Anouk de Jong en 
Marlon van Heeswijk werd de stand 
zelfs 3-11. Hierna bleef Odisco rus-
tig en slim spelen. Met doelpun-
ten van Meike Leenderts, Anouk 

de Jong, Marieke van Heeswijk en 
Maré Meijs was de eindstand 7-15. 
Een prima en zeer terechte over-
winning van Odisco. Op 13 mei 
wordt de volgende wedstrijd thuis 
gespeeld op sportpark Ekkerzicht 
in Olland. Als de dames deze wed-
strijd weten te winnen, is het kam-
pioenschap binnen!

Twee dagen wielerspektakel door 
ons mooie Brabant

De 22e Hel van Brabant: Zaterdag 
19 mei 2012 en Zondag 20 mei 
2012. “de Hel van Brabant” is DE 
tweedaagse wielerklassieker van 
Brabant me het maximale aantal 
van 200 amateurwielrenners uit 
Nederland, België en Duitsland 
aan de start. Begeleidt door 12 
politiemotoren,  politiewagen, 
16 verkeersregelaars op de mo-
tor, begeleidende auto’s  met jury, 
organisatie, rode kruis, materi-
aalwagens, ploegleiders, pers en 
volgers en een gepeilde route. De 
wielrenners strijden twee dagen, 
door onze mooie provincie Noord 
Brabant, om de fel begeerde Mies 
van der Heijden Bokaal, de gele 
trui, de bloemen, de kussen van 
de rondemissen en de prijzen.
                                                         

Zaterdag 19 mei Start 1e etappe 
door de Meierij (dus ook door 
Sint-Oedenrode): 13.00 uur. De 
lengte van de koers is 115 kilo-
meter. Finish: ± 15.30 uur. Deze 
tweedaagse wielerklassieker is 
wederom de meest besproken, 
bekendste, geliefdste, best geor-
ganiseerde  en uitgeroepen als de 
mooiste en zwaarste wielerklassie-
ker van Nederland. Onder de 200 
deelnemers onder andere ex-Ne-
derlands kampioen van de KNWU, 
Marc v. Grinsven uit Deurne.  Pi-
otr Korfnagel de winnaar v.d. Hel 
2009 en 2011, sterke ploegen uit 
Nederland, België en Duitsland. 
Kortom, de crème de la crème aan 
de start. Zie ook deelnemerslijst op 
onze site www.helvanbrabant.nl
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ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.
VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

koo

FINEERPARKET
1 mm toplaag,
echt hout (beuken),
met kliksysteem,
voor intensief woongebruik.

op=op

LAMEL PARKET 
MET KLIK VERBINDING
Rustiek eiken landhuisdelen
12,5 cm breed, 12 mm dik, 
toplaag 2,5 mm, met v-groef, 
naturel, wit of grijs geolied.

KLIK LAMINAAT
LAURENTIUS
Lange brede delen,
in 4 eigentijdse kleuren,
met “one click to go” systeem,
klasse 32, 205 cm lang, 24 cm 
breed, 9 mm dik, 25 jaar garante.

PVC PLAK STROKEN
Met houtstructuur, 
geschikt voor zwaar 
en intensief gebruik, 
leg klaar voorgelijmd, 
in 3 kleuren.

NU

13,95
 m2

INCL. BTW

LIK LAMINAATKLLIK LAMINAATKLLIK LAMINAATKL

NU

19,95
 m2

INCL. BTW

opavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
rglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 

opavond 09 30 21 00 uur za 9 00 17 00

NU

33,95
 m2

INCL. BTW

NU V.A.

5,95
 m2

INCL. BTW

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Kon
Geopend ma t/m do 09 30 18 00 r r k
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VLOER HET ZELF
KLIK LAMINAAT
4x v-groef, dikte 8 mm, 
klasse 32, in 6 kleuren, 
voelbare geborstelde structuur, 
geschikt voor intensief 
woongebruik, met het nieuwe 
“one click to go” systeem, 
10 jaar volledige garantie.

KLIK LAMINAAT KRONO
WIDE BODY
met voelbare diepe structuur, 
net echt!
24 cm breed,
one click to go systeem,
in 3 kleuren leverbaar.

PVC MET KLIKSYSTEEM
100% PVC landhuisdelen, 
in 20 kleuren, lifelong garantie, 
5 mm dik, voelbare structuur, 
met v-groef,
uitermate geschikt voor 
vloerverwarming en koeling.

van 24,95

KLIK LAMINAAT
Diverse kleuren,
klasse 31,
zonder v-groef, 
voor intensief woongebruik.

van 24,95

van 28,95

van 49,95van 44,95

van 32,95
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VAN NEDERLAND!
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voetbal Rhode F9 overtuigend kampioen

Al weken werd er over gesproken. 
Over het mogelijke kampioen-
schap van Rhode F9. Maar tot 
vorige week werd er gedacht dat 
dit kampioenschap beslist zou 
worden in de laatste speelronde. 
Als Rhode F9 tegen Blauw/Geel 
aantrad. Blauw/Geel stond na-
melijk al weken op hetzelfde pun-
tenaantal als Rhode en de laatste 
wedstrijd zou duidelijkheid moe-
ten geven. Rhode F9 bleef echter 
de laatste twee competitieduels 
winnen, terwijl Blauw/Geel pun-
ten verspilde. Winst op zaterdag 

28 april tegen Sparta zou daarom 
voor Rhode F9 betekenen dat 
ze absoluut en zonder twijfel de 
kampioen zouden zijn. 

Met grote getalen waren de sup-
porters komen opdagen en kregen 
de eerste minuten van de wed-
strijd al een Rhode F9 te zien met 
maar één doel: kampioen worden. 
Sparta werd in de begin minuten 
nog even gespaard. De bal wilde 
er niet in, maar al snel werd het 
duidelijk dat de nieuwe kampioen 
deze wedstrijd overtuigend ging 

winnen. Met een 7-0 overwinning 
werd het kampioenschap, onder 
gejuich en getoeter van het pu-
bliek, binnen gehaald.

Na een officiële huldiging op het 
veld, met het uitreiken van de 
bekers en een echte foto sessie, 
mochten de jongens hun feest ver-
der vieren op een platte kar door 
het centrum van Rooi. Met veel 
muziek stonden de jongens en 
hun trainers, Willian van de Sande 
en Carlo Vorstenbosch, duidelijk te 
genieten van hun kampioenschap.

Vlnr.: Willian van de Sande (trainer), Jari van der Post, Wout Sanders, Joep 
Donkers, Jens Spijkers, Carlo Vorstenbosch (trainer), Jelt van Oirschot, Julian 
van de Sande, Teun Bergen, Tijn Vorstenbosch, Tom van de Loo.

Nijnsel ziet geen kans zich het vege lijf te redden
‘Handhaven’ was het crescendo 
van Nijnsel 1 de afgelopen we-
ken. Punten pakken en stijgen 
op de ranglijst. Vorige week een 
troosteloze nederlaag tegen con-
current NLC’03 en afgelopen zon-
dag de clash tegen ASV’33. Nijn-
sel bivakkeert in de kelder van de 
vierdeklasse maar met de concur-
rentie nog steeds in het vizier. 
Winnen was geen garantie voor 
een langer verblijf in de vierde 
klasse maar verliezen zeker een 
verblijfsvergunning voor de vijfde 
klasse. De gasten uit Aarle roken 
nog aan de nacompetitie.

Na zes minuten gingen de han-
den van ASV’33 al in de lucht; 
een ogenschijnlijk ongevaarlijke 
bal stuitte van de borst van de 
Nijnselse doelman; 0-1. Een klein 
kwartier later ging Paul van der 

Rijt op avontuur en werd eerst in 
de zestien onreglementair gestuit. 
Hij verzilverde zelf de pingel; 1-1. 
Enkele minuten later kwam Koen 
Berkvens gevaarlijk opzetten en 
zijn goede actie leverde meteen 
een voorsprong op; 2-1. Hiermee 
werd ook de thee gehaald.
Na de rust was het snel gedaan 
met de Nijnselse aspiraties. Na 
twee minuten opnieuw een stevig 
misverstand in de Nijnselse verde-
digingslinie die de 2-2 opleverde. 
Een kwartiertje later sullig balver-
lies waar een Aarlese voorwaartse 
gretig en dankbaar gebruik van 
maakte; 2-3. Vijf minuten later 
wandelde de spits van de bezoe-
kers door de Nijnselse achterhoede 
die erbij stond er naar keek; 2-4. 
In de 83e en 85e minuut werden 
opnieuw de Aarlese scherpschut-
ters in stelling gebracht die de 2-5 

en vervolgens de 2-6 aanteken-
den. Het hele seizoen bij de on-
derste drie levert een logisch ticket 
op voor de vijfde klasse. Jammer, 
maar het heeft geen zin om de 
logica hiervan te bestrijden. Uit-
huilen en opnieuw beginnen, dat 
is het devies. Een nieuwe trainer, 
een vernieuwde spelersgroep, een 
nieuwe klasse. Uitdagingen ge-
noeg.= dus.
Aanstaande zondag de laatste 
wedstrijd van deze competitie; uit 
tegen het Liempdse DVG om des 
keizers baard. Alle ogen zijn ge-
richt op de topper tussen Helmon-
dia 2 en Nijnsel 2 om 11.00 uur in 
Helmond. Nijnsel 2 is met slechts 
twee verliespunten favoriet om 
de titel in de wacht te slepen. Bij 
winst komen de gastheren gelijk 
met Nijnsel en is een beslissings-
wedstrijd noodzakelijk.    

Dikke nederlaag Boskant
De laatste thuiswedstrijd  is voor 
Boskant 1 in mineur geëindigd. 
Na een aardig begin nam NLC’03 
het heft in handen en bezorgde 
met een 0-4 eindstand de thuis-
club een stevige kater. 

Niets wees er in het begin van de 
wedstrijd op dat er een dikke ne-
derlaag aan zat te komen. Na 8 
minuten immers had Boskant al op 
voorsprong kunnen komen. Na een 
goede dieptepass had Frank Ko-
nings de 1-0 op z’n schoen, maar 
zijn inzet ging echter naast. En de 
voorzet die Maikel Merks in de 
14e minuut gaf, kon net niet vol-
doende door Roel Brans worden 
geraakt. Daarna werd het helaas 
snel minder. De bezoekers, die 
vochten voor een laatste kans op 
klassebehoud, namen het initiatief 
over. Niet alleen op basis van inzet, 
maar ook voetballend was NLC de 
bovenliggende ploeg. In de 29e 

minuut kwamen de bezoekers op 
voorsprong. Een strakke voorzet 
vanaf rechts werd bij de 2e paal 
binnengetikt door Wilbert de Veer. 
Met die stand leek ook de thee te 
worden gehaald. Leek, want bal-
verlies op het middenveld was er de 
oorzaak van dat in de 44e minuut 
een van de aanvallers van NLC vrij 
opdook voor doelman Paul van 
Heesch. Hij redde fraai, echter niet 
in de ogen van een opvallend aan-
wezige scheidsrechter Verstegen 
die een overtreding zag: het ten 
val brengen van een doorgebroken 
speler, dus rode kaart en penalty. 
Tim Ruijs schoot vanaf 11 meter 
onberispelijk binnen: 0-2.
In de 2e helft kon NLC’03 het kar-
wei relatief eenvoudig afmaken. 
Boskant bleek niet in staat de wed-
strijd te laten kantelen. In de 50e 
vergrootte NLC haar voorsprong. 
Een voorzet van rechts werd bij de 
2e paal ingeschoten. Keeper Erwin 

Brouwers wist in eerste instantie 
nog redding te brengen maar op de 
inzet van Tim Ruijs was hij kansloos: 
0-3. Heel even nog veerde Boskant 
op. In de 56e minuut leidde dat 
tot een schot van Roel Brans, maar 
doelman Ronnie Tiemissen redde 
fraai. In de 60e minuut maakte Tim 
Ruijs z’n 3e doelpunt waardoor de 
0-4 stand op het scorebord ver-
scheen. Mede door goed keepers-
werk van Erwin bleef het daarbij. 
Aanstaande zondag speelt Boskant 
haar laatste competitiewedstrijd 
uit tegen ASV’33. De thuisclub is 
volop in de race om de 4e plaats 
(met kans op nacompetitie), dus 
het wordt absoluut geen wedstrijd 
des keizers baard. Voor Boskant 1 
de laatste kans om het afgelopen 
seizoen toch nog een klein beetje 
glans te geven!
Voor de meest actuele info raad ik 
u aan de v.v. Boskant site te bezoe-
ken: www.vvBoskant.nl 

Finale Jan Bekkers trofee als slot 
zaalvoetbalseizoen
Op 18 mei wordt de finale ge-
speeld om de Jan Bekkers Trofee 
tussen de teams van Schilders-
bedrijf Gebroeders Harks en Bart 
Klerkx Hoveniers. Daarmee komt 
ook een einde aan een seizoen 
sporthal De Beemd in Veghel. 
Traditioneel wordt deze avond af-
gesloten met de prijsuitreiking en 
een feestavond. Deze keer wordt 
daar van afgeweken en worden 
de prijzen uitgereikt na de ope-
ningswedstrijd eind augustus/
begin september in de nieuwe 
Sporthal de Streepen tussen de 
winnaar van de beker en de kam-
pioen van poule A van de Rooise 
Zaalvoetbal Vereniging. Dit biedt 
de sporters en scheidsrechters de 
mogelijkheid de nieuwe hal met 
bijbehorende kleedaccommoda-
ties te bekijken en zeker ook de 
nieuwe kantine in te zegenen.

Maar eerst wordt op woensdag 

9 mei de jaarvergadering belegd, 
voor deze keer in de kantine van 
Rhode. Het bestuur onderzoekt op 
dit moment of er voldoende be-
langstelling is om een veteranen-
competitie in het leven te roepen. 
Voetballers van 40+ kunnen dan 
ongeveer een keer per maand een 
partijtje zaalvoetballen en daar-
na herinneringen oproepen over 
vroegere hoogtepunten, dit onder 
het genot van een drankje. Om 
een goede start hiermee te kunnen 
maken zijn we op zoek naar een 
vijftal ploegen. Teams die hiervoor 
belangstelling hebben kunnen zich 
aanmelden bij de secretaris van 
de Rooise Zaalvoetbal Vereniging. 
Adressen zijn te vinden op www.
rooisezaalvoetbal.nl. Ook andere 
teams die in het nieuwe seizoen 
willen deelnemen aan de regulie-
re Rooise Zaalvoetbal Competitie 
kunnen een inschrijfformulier aan-
vragen bij de secretaris.

Ollandia deelt de punten met 
Ravenstein
Het 1 – 1 gelijke spel van vorige 
week tegen VOW was voor Ol-
landia voldoende om haar directe 
concurrent Ravenstein de illusie te 
ontnemen nog aanspraak te kun-
nen maken op de 2de plek van de 
ranglijst. Het treffen van afgelo-
pen zondag was tussen Ollandia 
en Ravenstein, waarbij Ollandia 
dus vrijuit kon voetballen en Ra-
venstein bij winst nog kans had 
op de 3de periodetitel.  

De eerste helft was Ollandia de 
ploeg met de meeste aanvalsdrift. 
Ollandia draaide goed. Na een 
kwartier spelen weet je het als spe-
ler en toeschouwer,  het doelpunt 
gaat vallen. Na 20 min opent Ol-
landia de score met een prachtig 
doelpunt van Stefan Erven. Met 
veel precisie boven in de hoek ge-
schoten. Bij de felicitaties aan Ste-
fan Erven werd zijn broer Robert 
nadrukkelijk betrokken, hij was de 
man die een groot aandeel had in 
de openingstreffer. Ollandia werd 
steeds dreigender en het tweede 
doelpunt hing in de lucht. 

In de dertigste minuut kreeg Ol-
landia dicht bij de 16 meterlijn de 
zoveelste vrije trap te nemen. Met 
William Bekkers achter de bal ver-
wacht iedereen een schot op goal 
maar William had dit keer een 
andere variant in gedachten. Zijn 
pass op de inkomende Bart van de 
Tillaart was precies goed, Bart be-
diende met een beweging op zijn 
beurt zijn teamgenoot Paul van 
Driel die zich op de penaltystip 
handig vrij draait van zijn tegen-
stander en boem, zijn verrassende 
schot is onhoudbaar voor de doel-
man.  

Misschien speelde de 0 – 2 voor-
sprong in de koppies van de Ol-
landia spelers een grotere rol dan 
ze verwacht hadden en dachten 
ze al een gelopen race, maar daar 
dacht Ravenstein duidelijk an-
ders over. Ravenstein schoot uit 
de startblokken. Binnen 10 min 
wist de goalgetter van Ravenstein, 
Rick Staassen, met een prachtig 
doelpunt de aansluitingstreffer te 
score. 1 – 2. Deze waarschuwing 
werd door Ollandia onderschat. 
Ollandia kwam niet in haar spel, 
had grote moeite met het snelle 
schakelen en de tempo versnel-
lingen van Ravenstein. De mannen 
van Gerard van Zutphen waren al-
leen nog maar in staat om collec-
tief de voorsprong te verdedigen, 
de spaarzame counters werden al 
in een vroeg stadium door Raven-
stein afgewenteld. Het aanvallen-
de Ravenstein rook haar kans en 
die kwam in de 75 te min. Uit de 
prima actie van Lars van Kan haalt 
hij het hoogst haalbare rendement 
en brengt zijn ploeg naast de gas-
ten. 2 – 2. 

Ollandia overleefde een achter-
stand als uit de hachelijke situatie 
die ontstaat in de slotfase het goed 
uitpakt voor Ollandia. Uit de Ra-
vensteinse corner caramboleert de 
bal via de binnenkant van de 2de 
paal recht in de handen van de 
doelman Tom Wouters. Even later 
schiet Ruud van Driel zijn doelman 
te hulp door het schot van een 
Ravenstein aanvaller van de lijn te 
halen. Ollandia is blij met het eind-
signaal van de scheidsrechter.   

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

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

ROLT ZOALS EEN ROLLS
MT 5097

ACTIEPRIJS
€ 3.299

€ 3.599
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Voetbal

Ollandia
Uitslagen jeugd za 28/4:
Ollandia B1-Rhode B2   2-4
Sc Helmondia C3-Ollandia C1   5-3
Nijnsel E1-Ollandia E1   5-2
Ollandia F1-Schijndel/Vitam F6    3-12
DVG F3-Ollandia F2   7-2
Ollandia MF1-ODC MF2   6-5
 
Programma senioren di 1/5: 
Mierlo Hout Da2-Ollandia Da1   20.00 u

Programma senioren zo 6/5: 
Ollandia 1-SCMH 1 14.30u
SCMH 2-Ollandia 2 11.30u
Ollandia 3-DVG 3   11.00u
WEC 7-Ollandia 4    10.00u
Ollandia Da1-WHV Da 1   10.00u 

Programma jeugd za 5/5: 
Ollandia B1-BG’38/OW B3   14.30u 
Ollandia D1-Mierlo Hout D4G   12.00u
Rhode E2-Ollandia E1  v:8.30u
Ollandia F1-Boekel Sport F5   9.30u
Erp F4-Ollandia F2   v:9.30u
Programma jeugd ma 7/5: 
Ollandia D1-Handel D1   18.45u
Programma jeugd woe 7/5: 
Bavos E2-Ollandia E2  v:17.45u

Rhode
Uitslagen senioren zo 29/4:
Berghem Sport-Rhode 0-2
sv Venraij 2-Rhode 2 2-0
Rhode 3-HVCH 3 4-1
Sparta 8-Rhode 4 0-1
Avesteijn 5-Rhode 6 6-4
MVC 4-Rhode 7 2-6
Gemert 9-Rhode 9 3-1
UDI 14-Rhode 10 1-2
Schijndel –Dames 8-0

Uitslagen jeugd za 28/4:
Ollandia B1-Rhode B2 2-4
Rhode B3-Sparta’25 B3  2-0
Deurne C1G-Rhode C1  1-1
Nijnsel C1-Rhode C3G  0-5
Rhode C4-VOW C2  2-3
Rhode D1-Avesteyn D1  afg.
Mierlo Hout D3-Rhode D4  8-0
Rhode E4-DVG E3G  4-8
MULO E6-Rhode E5  4-2
Rhode E6G-Blauw Geel’38 E8  4-4
Boskant E1-Rhode E7  5-2
Rhode F1-Erp F1  7-2
MVC F1-Rhode F3  0-4
Rhode F4-Mariahout F1G  1-3
Rhode F5-Schijndel/VITAM F4  1-4
Rhode F6-Boekel Sport F5  6-3
Rhode F7-WEC F3G  2-3
Rhode F9-Sparta’25 F8G  7-0
Mariahout F3G-Rhode F12  1-2
DVG F6-Rhode F13  5-0
Rhode MB1-NLC’03 MB1  0-3

Programma senioren 6/5:
Boekel Sport-Rhode 14:30u
Rhode 2-Gemert 2 11.00u
Someren 5-Rhode 3 10.00u
Rhode 4-Boerdonk 3 10.00u
Rhode 9 – Schijndel 7 12.00u
Avanti 7-Rhode 10 10.00u
Boekel Sport-Dames 12.00u
Blauw Geel-Veteranen 17.00u  

Programma jeugd za 5/4:
Rhode A1-SSS’18 A1  a14:30u
Rhode A2  vrij
Wittenhorst B1-Rhode B1  v13:00u
Rhode B2  vrij
Rhode B3-Blauw Geel’38 B7  a14:30u
Rhode C1-HVCH C1G  a12:45u
Rhode C2-Irene C1  a14:30u
Rhode C3  vrij
Rhode C4-Schijndel/VITAM C4  a12:45u
Rhode C5  vrij
HVCH D1G-Rhode D1  v11:00u
Rhode D2-Sparta’25 D2  a11:15u
Boskant D1-Rhode D3G  v10:30u
Rood Wit’62 D4-Rhode D4 v11:30u
Rhode D5-Blauw Geel’38 D7  a11:15u
Rhode D6  vrij
SC Helmondia E1-Rhode E1G  v8:30u
Rhode E2-Ollandia E1  a9:15u
Rhode E3-SCMH E1  a9:15u
SCMH E2-Rhode E4  v8:30u
RKVV Keldonk E2G-Rhode E5  v9:30u
Rhode E6  vrij
Rhode E7-WEC E2G a9:15u
Rhode E8  vrij
Rhode F1  vrij 
Rhode F2-DVG F1  a10:15u
WEC F1-Rhode F3  v9:30u
Rhode F4-Venhorst F1  a10:15u
VOW F2-Rhode F5  a9:30u
Rhode F6-Elsendorp F1  a10:15u
Rhode F7-Gemert F7  a10:15u
Rhode F8  vrij
Blauw Geel’38 F11-Rhode F9  v9:15u
Venhorst F4G-Rhode F10  v10:15u
Sparta’25 F9-Rhode F11  v9:30u
Stiphout Vooruit F5-Rhode F12  v8:30u
FC de Rakt F5G-Rhode F13  nv8:00u
Rhode MB1  vrij
Mini-pupillen: onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00. 

VV Nijnsel
Uitslagen senioren zo 29/4:
Nijnsel 1  ASV’33 1  2-6
Nijnsel 2  Stiphout Vooruit 3  5-1
Nijnsel 3  UDI’19/Beter Bed 6  2-4
Irene 2  Nijnsel 4  uitgesteld!
Nijnsel 5  Boekel Sport 7  4-0
DVG 6  Nijnsel 6  4-0
VOW Da1  Nijnsel Da1  0-0
Nijnsel Da2  Mifano Da1  2-2
ASV’33 Da1  Nijnsel Da3  2-3

Uitslagen jeugd za 28/4:
Nijnsel A1 - Bruheze A1 0-1

Schijndel/VITAM A3 - Nijnsel A2 8-3
Nijnsel C1 - Rhode C3G 0-5
Nijnsel D1 - Schijndel/VITAM D3G 2-3
Nijnsel E1 - Ollandia E1 6-2
Schijndel/VITAM E8 - Nijnsel E2 5-2
Nijnsel F1 - Bruheze F2 5-2
Uitslagen senioren za 28/4:
Nijnsel Vets. - Sparta’25 Vets. 2-0

Programma senioren do 3/5:
Nijnsell 3 - RKVV Keldonk 2 19.15u

Programma jeugd za 5/5:
Nijnsel D1 - BG’38/OtterW D3 11.30u
Erp E3 - Nijnsel E2 09.15u
Nijnsel F1 - Sparta’25 F4 10.00u
 
Programma senioren zo 6/5:
DVG 1 - Nijnsel 1 14.30u
SC Helmondia 2 - Nijnsel 2 11.00u
BG’38/OtterW 7 - Nijnsel 3 12.00u
Nijnsel 4 - Avesteyn 3 12.00u
BG’38/OtterW 15 - Nijnsel 5 12.00u
Nijnsel 6 - Rhode 8 10.00u
Nijnsel DA1 - MVC DA1 12.00u
Gemert DA2 - Nijnsel DA2 10.00u
Nijnsel DA3 - RKVV Keldonk DA1 10.00u

VV Boskant
Uitslagen senioren zo 29/4:
Boskant 1-NLC 1 0-4
Boskant 2-Avanti 2  1-1
Avesteyn 3-Boskant 3  3-2
Boskant 4-Avesteyn 4  3-3
Avesteyn 7-Boskant 5  5-2
Avanti 11-Boskant 6  3-0
Handel Da1-Boskant Da1  6-0
 
Uitslagen jeugd za 28/4:
Udi’19 A3-Boskant A1  1-1
Boskant B1–Avanti’31 B2  2-5
Boskant C1–Blauwgeel C4 0-4
Boskant D1–Blauwgeel D3  2-4
SV Brandevoort D3-Boskant D2  4-0
Boskant E1–Rhode E7  5-2
SCMH E2 - Boskant E2  3–6

Programma senioren zo 6/5:
ASV 1-Boskant 1  14.30u.
JVC Cuijk 3-Boskant 2  12.00u.
Boskant 3-Sparta ’25 8  12.00u.
DVG 4-Boskant 4  10.00u.
Boskant 5-Schijndel 9  12.00u.
Boskant 6-Cito 7  10.00u.
Boskant Da1-Venhorst Da2  10.00u.   

Programma jeugd za 5/5:
Boskant C1–Boekelsport C2  a13.00u.
Boskant D1–Rhode D3G  a11.30u.
Boekelsport D3G-Boskant D2  v10.30 
Boskant E1–Roodwit’62 E8  a09.30u.
Venhorst E2-Boskant E2  v08.45 
Erp F6–Boskant F1  v09.15 

waterpolo

Argo
Het komend weekend staan er geen 
wedstrijden op het programma.

Uitslagen waterpolo
B1 - Njord:  8-6
C1 - Aegir:  7-6
D1 - Brunssum:  1-8
D2 - Aquamigos:  11-0
E1 - Aegir:  1-10
Heren 1 - Aquamigos:  7-5
Heren 2 - Nayade:  11-11

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
Uitslag 25/4 
1: An v.Genugten en Wil v.Gerwen 
met 66.66%. 2: Harrie v. Genugten en 
Harrie v.Erp 59.58%. 3: Riek v.Hoof en 
Nelly Philipsen 58.33%.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 25/4:
A-lijn :  Ad van Helvoort & Jan van La-
nen 60,00 2. Hetty van Geffen & Ma-
ria Broeke 56,67 3. Will Schilder & Tino 
Hillenaar 55,00 (4) Leon Heijckmann 
& Bets Versantvoort 53,75 (4) Jan Ma-
chielsen & Henk Schakenraad 53,75 B-
lijn : 1. Mariëlle van der Ven & Martien 
Hulsen    60,00 (2) Diny v.d. Biggelaar 
& Wilma v.d. Biggelaar 57,50 (2) Nel-
lie Spanjers & Nellie Vervoort 57,50 4. 
Riet van Heijningen & Theo van He-
ijningen 55,00 C-lijn : 1. Bep Machiel-
sen & Joost van Heertum  61,30  2.    
Jan Verbunt & Christ Verhoeven 53,54 
3. Sjane van der Vleuten-v.d. Laar & 
Toon van der Vleuten 52,71 4. Riet 
v.d. Laar & Nelleke Kappen 51,09

ZBC’01  
Competitie 24/4
A-lijn: 1. Toon v.d. Zanden & Ria De-

lisse 69,10 %  2. Mien v. Berkel & 
Mien Verhoeven 61,81 % 3. Piet Th-
ijssens & Riek Rijkers 54,17 %  4. Wim 
& Piet v. Schaijk 53,13 %.  B-lijn:  1. 
Cees v. Hout & Jo Verhoeven 61,25 
%  2. Henk v.d. Linden & Ria Veldhuis 
56,77 %  3. Adriaan v.d. Tillart & Jack 
Sebrechts 55,21 % 4. Noud & Toos v. 
Zutven 55,00 %. 

Vrijdagmiddag Club 
Competitie 27/4
A-lijn:  1. Bert & Diny Kanters en  Ad & 
Riet Koevoets 57,29 % 3. Ben & Tiny 
v.d. Steen en Cor v.d. Berg & Jo Ver-
hoeven 55,56 %.  Degraderen naar 
de B-lijn Ad & Riet Koevoets  Cor & 
Marietje Mollen en Mien v.d. Crom-
menacker & Maria Rijken. Promoveren 
naar de A-lijn Jo Verhoeven & Tonny 
Rijkers Chris & Christien v. Helvoirt en 
Harry & Marietje v.d. Wijgert.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco
Uitslag Woe 25/4:
Emos 5 - Odisco 2 7 - 6
Do 26/4
Flash B1 - Odisco B1                    5 - 9
Zo 29/4: 
De Eendracht 1 - Odisco 1   7 - 15

Programma Woe 9/5:    
Odisco 2 -  De Korfrakkers 5   20:00u

KV Concordia
Uitslagen
De Korfrakkers D3-Concordia D1 2-9 
Concordia F1-SDO’99  4-2 
Concordia W1-De Korfrakkers W2  1-0

Programma za 5/5:
Concordia B1-ODOS B1  a. 14.00u
Concordia D1-Altior D1  a. 11.30u
Programma woe 9/5:
Concordia D2-Korfrakkers D2  a. 18.30u

Overige sporten

    

Plek Naam     Club   Goals

1 Stefan Erven   Ollandia 22
2 Frank Konings    Boskant  11
3 Pieter van de Warenburg Boskant  8
4 Paul van der Rijt   Nijnsel 
 Rob van der Heijden  Ollandia 7
5 Ron van Uden   Boskant  
  Lars van Zutphen   Nijnsel  
  Teun Latijnhouwers  Rhode  
  Daan van Dinten  Rhode  
  Robert Erven   Ollandia  
  Nick Dortmans   Nijnsel  
  Bas van Kuringe   Rhode  6

2011-2012

wielersport Roy van Heeswijk fietst naar zesde plek

Roy van Heeswijk heeft op zondag 
29 april in de klassieker 30e Wim 
Hendriks Trofee voor elite en belof-
ten over 165 kilometer welke deel 
uitmaakt van de clubcompetitie 
Regio-Zuid een 6e plaats behaald. 
Van Heeswijk maakte deel uit van 
de beslissende kopgroep welke in 
de finale nog uit elkaar viel. In de 
laatste plaatselijke ronde sprongen 

vier renners om beurten uit het 
wiel van Roy. In de laatste 5 km 
heeft Roy nog alles gegeven om de 
aansluiting naar de vier vluchters 
tot stand te brengen. Maar helaas 
Roy moest genoegen nemen met 
een 6e plaats. In het algemeen 
klassement voor de clubcompetitie 
staat Roy op de 3e plaats.

Geldrop
In de ronde van Geldrop op Konin-
ginnedag voor elite en beloften, 
welke gewonnen werd door oud-
prof Job Vissers, behaalde Chipo 
Banda een 42e plaats in het peloton.

Petegem-Wortegem-Petegem (B) 
/ Kluisberge – Zulzeke (B)
Een mooie 5e plaats was er op za-
terdag 28 april voor Sander Schuur-
mans in de Belgische wedstrijd Pe-
tegem-Wortegem-Petegem. Een 
dag later werd Sander 32e in de 
wedstrijd Kluisberge - Zulzeke

Gemert(WVAN)
Onder slechte weersomstandighe-
den werd op woensdagavond 25 
april een WVAN-wedstrijd in Gemert 
verreden. Ondanks dat de opkomst 
niet zo groot was weerhield het de 
aanwezige renners er niet van om er 
flink tegenaan te gaan. Uiteindelijk 
werd het veld bij amateurs aan gort 
gereden en bereikten maar 14 ren-
ners de eindstreep, waarvan Johan 
de Beer als 13e eindigde. 

Sander Schuurmans

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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hockey

Dames MHC trainen hard, maar 
verliezen ruim
Afgelopen zondag stond voor Da-
mes 1 van MHC Sint-Oedenrode 
de thuiswedstrijd tegen Heeze op 
het programma. De laatste weken 
hebben de dames van MHC Sint-
Oedenrode hard gevochten en 
heel goed gespeeld om degrada-
tie te voorkomen. Helaas zijn hier 
geen punten uit gekomen, dus 
moest het deze week toch echt 
gaan gebeuren. 

De dames van Rooi startten re-
delijk goed aan de wedstrijd. De 
eerste strafcorner was echter voor 
de dames uit Heeze. De eerste uit-
loper werd netjes uitgespeeld en  
de tegenstander wist de bal mooi 
hoog in te pushen. Het was de 
felheid en alertheid waar het een 
beetje aan ontbrak bij de Rooise 
dames. Passes kwamen niet zui-
ver aan en aannames konden wel 
wat beter. Toch hebben de dames 
uit Rooi wel wat mooie aanvallen 
op weten te zetten waaruit helaas 
niet gescoord werd. Door  een 
pass die onderschept werd van de 
Rooise dames wist de tegenstand 
een knappe individuele actie te 
maken, waarna ze de bal hard bin-
nen sloeg. Met een tussenstand 
van 0-2 gingen de dames de rust 
in.

De boodschap van Meta en Ties was 
dat de dames echt scherper moes-
ten worden en de wil tonen om te 
winnen. Deze boodschap kwam 
duidelijk aan en de dames uit Rooi 
gingen er weer vol goede moed te-
genaan. Het ging al iets beter dan 
in de eerste helft, maar het spel kon 
niet tippen aan het niveau van de 
laatste weken, waar de dames zo 
hard voor hebben getraind. Heeze 
pakte hun kansen en met mooi 
combinatiespel werd de bal heel 
hard hoog binnen geslagen. 0-3, dit 
kon niet de bedoeling zijn. Daarom 
herpakte de Rooise dames zich weer 
even, maar niet goed genoeg. We-
derom een strafcorner voor Heeze, 
dit keer werd de bal heel hard in de 
hoek binnen geslagen. 

De dames van Rooi zijn natuurlijk 
niet tevreden met de uitslag 0-4. 
Daarom zal er deze week weer 
hard getraind moeten worden om 
ervoor te zorgen dat er nog wat 
puntjes worden gepakt in de laat-
ste twee wedstrijden. Aanstaande 
zondag spelen de dames om 12.45 
uur thuis tegen Weert. Ze kunnen 
uw support daarbij hard gebrui-
ken, tot dan!

Jan  Fransen Koning BHV 2012

vissen

Op 28 april is de wedstrijd om het 
Koningschap gevist. De vangst 
bestond uitsluitend uit voorns. 
Om drie kilo voorn te vangen 
moet je toch behoorlijk doorvis-
sen, hetgeen Jan Fransen ook 
deed. Hij wist in 2,5 uur tijd een 
kleine  40 vissen te vangen, waar-
mee hij zijn titel veilig stelde.

De vijf besten waren: 1. Jan Fran-
sen 2900gr. 2. Piet Rovers 1700gr. 
3. Martien Rovers 1450gr. 4. Ge-
rard Rovers 700gr. 5. Annie Rovers 
650gr.
De eerste voorjaarswedstrijd is op 
zaterdag 5 mei van  14.00-16.30 
uur aan de Bobbenagelseweg. 
Graag op tijd aanwezig i.v.m. de 
inschrijving.

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Rhode wint met 0-2 bij Berghem Sport
Rhode moest zondag bij de num-
mer 3 Berghem Sport op bezoek 
en wist daar de volle winst te pak-
ken. Daarmee bleef de kans op de 
derde periodetitel ook nog over-
eind, omdat Avanti gelijkspeelde 
tegen en Erp. De achterstand op 
Avanti bedraagt nog een punt. 

Berghem Sport begon het best aan 
de wedstrijd en had misschien in 
de eerste helft ook wel het meest 
balbezit, maar de beste kansen 
waren wel voor Rhode. Via de 
vleugels stichtte Rhode het nodige 
gevaar en creëerde 2 goede kan-
sen. Daarna waren er trouwens 
ook voor Berghem Sport wel een 
aantal mogelijkheden. In de 29e 
minuut was Michel Daniëls heel 
dicht bij een treffer, hij maakte de 
bal goed vrij en schoot hard in, 
maar de keeper wist de bal met 
een katachtige reactie te stoppen. 
Vervolgens waren er nog zeker 3 

kansen voor Rhode en ook een 
paar voor Berghem Sport, maar 
na 45 minuten stond de 0-0 nog 
steeds op het scorebord. 
``
In de 2e helft leek Rhode wat meer 
ruimte te krijgen en al in de 53e 
minuut was er een kans voor Tim 
Stewart uit een voorzet van Joep 
vd Mortel. In de 63e minuut kwam 
Rhode op voorsprong. Een voor-
zet, vanaf de zijlijn, door Coen van 
Hout werd door Tim Stewart op de 
lat gekopt, maar Bas van Kuringen 
was alert en kon het karwei toch 
nog afmaken, 0-1. Rhode ging 
toen goed door en er kwamen nog 
voldoende kansen. De beste was 
voor Tim Stewart (75e minuut) 
die alleen op de keeper afstormde, 
achteraf misschien de bal beter 
breed had kunnen leggen, maar 
voor een schot op doel koos dat 
net naast ging. Maar Tim kreeg 
6 minuten later een herkansing. 

Hij ging goed door op een mooi 
steekballetje van Joep vd Mortel 
en schoof de bal via de binnenkant 
van de paal in het doel, 0-2. Berg-
hem Sport drong daarna nog wel 
even aan, een vrije trap ging rake-
lings langs, maar ook een terug-
kopbal van een eigen verdediger 
vroeg nog om een snelle reactie 
van doelman Ronald van Gerwen. 
De overwinning kwam daarna niet 
meer in gevaar en was ook zeker 
verdiend. Rhode speelt nu nog 2 
wedstrijden tegen 2 degradatie-
kandidaten, als Rhode die beiden 
wint en Avanti laat nog een puntje 
liggen zou de derde periodetitel 
nog opgehaald kunnen worden. 
Zondag speelt Rhode de uitwed-
strijd tegen Boekel Sport, die on-
getwijfeld hun huid duur zullen 
verkopen. Voor meer informatie 
zie 
www.rhode.nl 

Seniorenbiljarten Odendael      biljarten

Op 26,27 en 30 april werd voor de 
zesde keer het Oranje Afvaltoer-
nooi gespeeld. De partijlengtes 
zijn berekend op 20 beurten en 
gaan (behoudens de finale) op 20 
beurten. Na elke ronde werd ge-
loot tegen wie men de volgende 
moet spelen. Omdat de deelname 
in de A-poule (moyenne boven 
1,5) te laag was heeft het bestuur 
besloten om de A en B-poule sa-
men te voegen. In totaal deden 31 
personen mee.

Geheel in stijl werden de finale-
rondes gespeeld in Oranje outfit. 

In de halve finale wist Cor van 
Alphen (41 car.) Ben van Genug-
ten (30 car.) te verslaan en Rien 
der Kinderen (40 car.) had geen 
moeite met Noud Pouwels (27) 
car.). In de finale maakte Rien zijn 
40 caramboles in 17 beurten en 
Cor bleef steken op 38 carambo-
les. In de troostfinale wist Noud 
met een afsluitende serie van 10 
zijn 27 caramboles in 19 beurten 
te maken. Ben bleef steken op 27. 
1e plaats: Rien der Kinderen met 
een toernooimoyenne van 2,28. 
2e plaats: Cor van Alphen met 
een toernooimoyenne van 2,51. 

3e plaats: Noud Pouwels met een 
toernooimoyenne van 1,44. 4e 
plaats: Ben van Genugten met een 
toernooimoyenne van 1,24

Omdat het Oranje Comité schit-
terde wegens afwezigheid werden 
de orchideeën  en het krenten-
brood uitgereikt door Maria van 
Genugten. We kunnen terugzien 
op een geslaagd toernooi. Maar 
gezien de teugloop van deelne-
mers voor dit toernooi zal er wor-
den overwogen of het toernooi 
volgend jaar nog doorgaat of een 
andere opzet krijgt.     

vlnr Ben van Genugten 4e, Noud Pouwels 3e, 
Cor bam Alphen 2e, Rien der Kinderen 1e

Rhode F3 winnaar spannende bekerfinalevoetbal

Op Koninginnedag sleepte Rhode 
F3 de lang begeerde KNVB-beker 
binnen tijdens de bekerfinale. Ze 

speelden op de velden van Rood-
Wit in Helmond. In een spannend 
duel tegen NWC F2 uit Asten 

‘knokten’ onze jonge sterren zich 
naar een verdiende eindoverwin-
ning.

Het begin was stroef. Het was vroeg, 
het veld hard, de lucht nog vochtig 
koud en de tegenstanders zeker een 
kop groter. Rhode F3 leek geïntimi-
deerd. NWC begon met sterk posi-
tiespel en scoorde gelijk in de tweede 
minuut uit een hoekschop. Dat liet 
Rhode F3 niet op zich zitten. Ze wa-
ren wakker geschud en begonnen 
met hun echte spel, aangespoord 
door hun coaches Frank en Marcel. 
Een paar minuten na het eerste te-
gendoelpunt scoorde Roel de gelijk-
maker, ook uit een hoekschop. Niet 
lang daarna wist Steven de keeper 
van NWC uit te spelen en zette de 
stand op 2-1.

Rhode F3 had nu de smaak te pak-
ken. NWC was de grip op de wed-
strijd kwijt. Ze kwamen niet meer 
door de sterke verdediging van Niels 
van G en Wesley heen. In een paar 
handige acties pakte Sil de bal steeds 
af en speelde snel langs de zijlijn naar 

voren. Net voor rust brak Ruben over 
links door de NWC verdediging heen 
en draaide de bal precies in het doel: 
3-1. Het publiek, dat in grote getale 
was meegekomen om Rhode F3 aan 
te moedigen, was uitzinnig.

Na rust gingen de jongens door, hoe-
wel de spanning er nu wel af was. Uit 
een scherpe paas van Niels B kreeg 
Roel de bal nog één keer mooi aan 
de voeten en scoorde 4-1. NWC leek 
zich nog even te herpakken op 5 mi-
nuten voor het eindsignaal. Een hard 
schot in de kruising vanuit een vrije 
trap was onhoudbaar voor keeper 
Dani. Rhode F3 moest scherp blijven 
tot het einde en kreeg nog een paar 
kansen. Een onverwacht lobje van 
Niels B over de NWC-keeper scheer-
de helaas net over het doel. Het bleef 
4-2. Een mooie welverdiende over-
winning, die werd bekroond met 
(kinder)champagne, partypoppers 
en een hele mooie KNVB-beker!

boven vlnr: trainers/coaches Frank Swinkels, Jordy Verschuren, 
Marcel Plaat
onder vlnr: Niels van Genughten, Steven Loeffen, Dani Dekkers 
(liggend), Roel van Zutphen, Ruben Plaat, Niels Brussee (staand), 
Sil Swinkels, Wesley Vorstenbosch



Woensdag 2 mei 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe32 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

10 maart - 8 mei
Expositie Jan Sonnemans

  Bastion 

12 maart - 28 mei 
Schilderijen Anita Sikking 

  de bibliotheek
 

 18 maart - 12 mei  
Tentoonstelling 
Eric van de Ven

  Mariendael 

24 april - 23 juni  
Expositie Eindeloze Hakkers

  Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

3 mei  
Onderonsje: 

praten over verleden en nu
  Damiaancentrum 

4 mei  
Dodenherdenking

 
 5 mei 

Bevrijdingsdag
 

 5 mei  
DJ / Zanger Toon Wouters

  Café Oud Rooij 

6 mei  
Toertocht
  Olland 

6 mei - 30 september  
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

6 mei  
Pannenkoeken bakken

  Kinderboerderij Kienehoeve 

6 mei  
Boskants Open Air

 De Vriendschap 

8 mei  
KBO film: 

Das Leben des Anderen
  Odendael 

9 mei  
Happen en trappen

  KVO Nijnsel 

11 mei  
Magische avond

  Odendael 

11 - 13 mei  
Feestweekend 
5 jarig bestaan
  café Van Ouds 

11 mei  
Fiets ‘m erin

  Café Oud Rooij 

12 mei  
Lentekoopavond

  Centrum Sint-Oedenrode 

12 mei 
Famous: 

door jongeren 
Roois Theater
  Mariendael 

13 mei  
Zanger Rinus

  Café Oud Rooij 

13 mei  
Open Huis

  Danscentrum Cultura 

13 mei  
Moederdag

 
 13 mei  

band: Jailbreak
  café d’n Toel 

13 mei  
Famous: 

door jongeren 
Roois Theater
  Mariendael 

14 mei  
Start Zomercursus

  Danscentrum Cultura 

15 mei  
Lezing: Maarten van Rossem

Kasteel Henkenshage 

17 mei  
Hemelvaartsdag

 
 17 - 19 mei  
Memorial 

Maarten van den Bosch
  manege de Pijnhorst 

17 mei  
Vlooienmarkt Boskant

  VV Boskant 

18 mei  
DJ Punich Party Squat

  Café Oud Rooij 

19 mei  
Live: Coloured Dream

 café Van Ouds 

20 mei  
Live Band

  Café Oud Rooij 

20 mei  
Ollands Mooiste

  Toertocht door de Kempen 

20 mei  
Rhode: kofferbakverkoop

  
26 - 28 mei 

Beachsoccer Rooi
  Evenemententerrein 

de Neul 

27 mei  
1e Pinsterdag

 
 28 mei  

2e Pinksterdag
 

 28 mei  
Open dag Vlagheide

  Vlagheide 

30 mei  
Excursie naar aspergeteler

  KVO Nijnsel 

   1 t/m 3 juni  
“Ollend dreijt dur”

  Olland 

1 juni  
2 jaar Oud Rooij

Solid 6
Café Oud Rooij 

  2 - 3 juni  
Internationale Kano slalomwedstrijd

  Dommel bij de Neul 

2 - 3 juni  
Alice in Wonderland

  Mariendael 

2 juni  
Ambachtenmarkt

  Odendael 

  3 juni  
Tentoonstelling 

tekeningen cursisten
  Atelier Mansarde Boskant 

3 juni  
Open Dag 

Paardenmelkerij Bekkers
  Hoogstraat 55 

3 juni  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 

3 juni  
15 jaar 

Kinderboerderij Kienehoeve
  Kinderboerderij Kienehoeve 

5 - 8 juni  
Avondwandelvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

8 juni - 1 juli  
EK Voetbal op groot beeldscherm

 Café Oud Rooij 

8 juni – 1 juli
EK voetbal groot scherm

 Centrum Sint-Oedenrode

 10 juni  
Vlooienmarkt Plekkers

  Eversestraat 

10 juni  
Familie/vrienden korfbaltoernooi

  Sportvelden Nijnsel 

10 juni  
Vlooienmarkt 

CV de Plekkers
  terrein Van Kaathoven 

12 juni  
KBO film: Seven Years in Tibet

  Odendael 

13 juni  
Buitenspeeldag

  Heikant 

13 juni 
Buitenspeeldag

  Dorpsplein Olland 

  15 juni  
Black and White Party

  The Joy 

17 juni  
Vaderdag

 
  20 juni  

Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 21 juni  
Onderonsje: uitleg geschiedenis Rooi

  Damiaancentrum 

22 juni  
DJ Sandro Silva
  Café Oud Rooij 

23 juni  
Live: Get back 2 
  café Van Ouds 




