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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.

2de paar kinderschoenen  
50 CENT*

1 paar 30% korting
U betaalt de originele prijs van het 

duurste paar 
*uitgezonderd zijn sandalen en slippers

Boudewijns Schoenen B.V.
Nieuwstraat 24 5691 AC  Son

www.boudewijns-schoenen.nl

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nlGaten in wegen pas na de zomer gevuld
Pas na de zomer worden de gaten 
in de Rooise wegen gevuld. Dat 
werd afgelopen donderdagavond 
duidelijk tijdens de gemeente-
raadsvergadering. Wethouder 
Dekkers gaf aan dat hij een oplos-
sing heeft gevonden voor het pro-
bleem en dat het college nog voor 
de zomer met een voorstel komt.

De slechte kwaliteit van de wegen 
is het gesprek van de dag in Sint-
Oedenrode. Vooral gedeeltes van 
de Nijnselseweg en de Ollandseweg 

zijn er slecht aan toe. Een paar we-
ken geleden vertelde Dekkers dat er 
te weinig geld in het wegenfonds zit 
voor groot onderhoud aan de we-
gen. Hij beloofde om te komen met 
een degelijke oplossing. Die heeft hij 
nu, naar eigen zeggen, gevonden. 
“Het geld wat nu in het wegen-
fonds zit voor open verhardingen 
(bestrating met tegels klinkers enz.) 
wordt doorgeschoven om eerst dit 
probleem op te lossen. Voor de zo-
mer komen we nog met een voor-
stel”, aldus de wethouder. 

Ollend Dreijt Dur

Ollands volksfeest voor jong en oud

“Welkom burgers, buitenlui en 
andere belangrijke lieden.” Zo 
verwelkomde de ‘Koning der 
Ridders’ de dorpsgenoten af-
gelopen zondag bij de middel-
eeuwse brunch, hét hoogtepunt 
van deze 5e editie van Ollend 
Dreijt Dur. Zo’n 570 Ollanders 
genoten van deze ultieme kans 
om samen met zoveel (oud)-in-

woners aan tafel te zitten. 

“De tent is zo vol als we nooit had-
den durven dromen”, vervolgde 
de ‘Koning’, in de persoon van 
voorzitter Twan Sanders . “We 
hebben hem zelfs vijf meter moe-
ten verlengen om genoeg ruimte 
te hebben voor iedereen. Om het 
buffet soepel te laten verlopen 

hebben we een aantal spelregels 
opgesteld. Vergelijk het met het 
halen van een hostie in de kerk. 

» Lees verder op pag. 23

Mariëndael in teken van Alice in Wonderland
“Was dit een droom?”, vroeg Alice. 
Even was het een moment stil. Toen 
barstte het applaus los.  Dat was het 
einde van de voorstelling van ‘Alice 
in Wonderland’, gepresenteerd 
door theatergroep Oeck tijdens het 
openluchttheater van Mariëndael. 
Na een stralende zaterdag moest 
het theater zondag toch naar bin-
nen verhuizen, maar de voorstelling 
ging wel door. Een voorstelling over 
een omgekeerde werkelijkheid. 

“Er is geen tijd”, vertelden di-
verse figuranten aan Alice tijdens 
haar zoektocht in ‘schaakland’. 
”Vandaag is gisteren en morgen 
is voorbij.” Hoe moet je daar nu 
wijs uit worden? Gelukkig bracht 
de wijze rups wat duidelijkheid. 
Uiteindelijk versloeg Alice alles en 
iedereen en mocht ze trots zijn dat 
ze als ‘laagste ooit’ was geëindigd. 
Een verhaal met niet echt een mo-
raal, volgens de spelers, maar wel 
vol humor. 

» Lees verder op pag. 28

Folders deze week:

Primera - Roxs
Huiskens - ‘t Paperas
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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
www.mooirooi.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout
m.m.v.
SAS support
Tekstbalk Redactiebureau

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

Duurzaam ondernemen

Willemijn Vervoort houdt lezersonderzoek voor ‘DeMooiRooiKrant’

Ik ben Willemijn Vervoort, 23 jaar 
en kom uit Sint-Oedenrode. Ruim 
anderhalf jaar geleden heb ik 

mijn HBO diploma gehaald voor 
de opleiding Management Eco-
nomie en Recht. Na het behalen 
van mijn HBO diploma heb ik de 
keuze gemaakt om verder te gaan 
studeren. Momenteel studeer ik 
communicatie en informatiewe-
tenschappen aan de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Het is 
een interessante opleiding, die 2 
jaar duurt en mij de mogelijkheid 
biedt om communicatiespecialist 
te worden. Het eerste jaar volg ik 
een schakeljaar om vervolgens 
door te kunnen stromen naar een 
Masteropleiding communicatie. 

Tijdens deze opleiding leer ik veel 
over verschillende communicatie-
middelen die bedrijven kunnen 
inzetten om een effectieve com-
municatie te hebben met klanten 
of medewerkers. Dit kan betrek-
king hebben op bijvoorbeeld het 
inrichten van websites, adver-
tenties, teksten, brieven of bla-
den. Daarnaast leer ik veel over 
hoe communicatieprocessen in 
en rondom een bedrijf verbeterd 
kunnen worden en hoe commu-
nicatie en gedrag elkaar kunnen 

beïnvloeden. Ook wordt er veel 
aandacht besteed aan bedrijfs-
communicatie-onderzoek. Hierbij 
leer ik veel over onderzoeksme-
thoden en technieken om zelf in 
de toekomst onderzoek te kun-
nen verrichten naar verschillende 
soorten media of communicatie-
processen. 

De eindopdracht van het schakel-
jaar is het schrijven van een ba-
chelorscriptie. Voor deze scriptie 
heb ik gekozen om een lezerson-
derzoek te doen bij ‘DeMooiRooi-
Krant’. Na bijna twee jaar bestaan 
van ‘DeMooiRooiKrant’ is de re-
dactie erg geïnteresseerd naar 
meningen van lezers. Door te we-
ten wat lezers van ‘DeMooiRooi-
Krant’ vinden, kan de redactie op 
wensen van lezers inspelen en te-
vens de kwaliteit van de krant ver-
beteren. Op deze manier zou ‘De-
MooiRooiKrant’ in de toekomst 
nog succesvoller kunnen worden.

De redactie heeft mij de taak toe-
gewezen om de kwaliteit en ver-
beterpunten van ‘DeMooiRooi-

Krant’ te onderzoeken. Op korte 
termijn wordt er een vragenlijst 
verspreid op verschillende plaat-
sen binnen de gemeente Sint-Oe-
denrode. Ook is de vragenlijst te 
vinden op www.mooirooi.nl.

Ik verzoek namens de redactie 
aan alle lezers om een vragenlijst 
in te vullen. De redactie stelt de 
medewerking van lezers erg op 
prijs. Daarom maakt iedere lezer 
bij het invullen van een vragenlijst 
kans op een straatje 1/5de staats-
loten. 

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Speeltuin Rooise Zoom gaat er 
komen

Het hing al een tijdje in de lucht, 
maar nu is de kogel eindelijk door 
de kerk. De speeltuin in de wijk 
‘de Rooise Zoom’ gaat er komen. 
Dat deelde een woordvoerder van 
het actiecomité deze week mee. 

Het is zeer waarschijnlijk dat het 
nieuw speelterrein op 30 juni aan-
staande geopend wordt op het 
grasveld wat nu, gedeeltelijk ver-
diept, tussen de twee straten in 
ligt. Dat is tenminste de planning. 
Pim Hagen, lid van het comité 
dat werk maakte van de komst, is 
erg blij. “Naar aanleiding van het 
krantenartikel in DeMooiRooi-
Krant over de speeltuin hebben 
zich spontaan een aantal sponso-
ren gemeld. Daarnaast zijn wij zelf 
op zoek gegaan naar geldschie-
ters. De volgende sponsoren heb-
ben zich bereid gevonden om mee 
te werken: van de Laar grondwerk 
(levert het zand inclusief valdem-
pend zand), Brekelmans (groen-
aankleding) de Lions en Wovesto 

(beiden een geldbedrag).”
Het grootste gedeelte van het be-
drag was al door wijkontwikkelaar 
Hendriks beschikbaar gesteld. Het 
bedrijf heeft nog een extra dona-
tie gedaan. De gemeente zal zorg 
dragen voor aanvullende voorzie-
ningen zoals opsluitbandjes, een 
bankje en een prullenbak. Tevens 
verwacht het comité nog enige 
donaties op korte termijn. Deze 
maken klein onderhoud mogelijk. 
Het groot onderhoud zal door de 
gemeente worden uitgevoerd. 
 
De stichting is afgelopen maand 
formeel opgericht. Er is een keuze 
gemaakt voor een speeltuin en de 
realisatie gaat in juni plaatsvinden 
onder voorbehoud van goedkeu-
ring door de gemeente. “Naar alle 
waarschijnlijkheid geeft de raad op 
dinsdag 12 juni goedkeuring. Op 
deze manier verwachten wij dus 
voor de zomervakantie de speel-
tuin te hebben gerealiseerd”, aldus 
Hagen.

Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk! 

Markt 20    5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 490525  

Heuvel 17    5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322  www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

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.

nu in onze winkel 
diVerse Vaderdag 

aanbiedingen op bbQ’s 
en accessoires. 

kortingen tot wel 25%

Gemeente vraagt burgers om 
verlening groene zorg 
De gemeente gaat burgers via de 
lokale media de kans geven om 
zich aan te melden als vrijwilliger 
om groenstroken bij te houden. Het 
voorstel van wethouder Dekkers om 
verschillende groenstroken in Rooi 
om te vormen naar eenvoudiger te 
beheren groensoorten werd afge-
lopen donderdag avond tijdens de 
raadsvergadering goedgekeurd. Wel 
met de kanttekening dat Dekkers zich 
in gaat zetten voor meer burgerparti-
cipatie. Uit eigen beweging kwam hij 
met dit plan. Zo hoopt de gemeente 
meer geld uit te kunnen sparen.

Het is de bedoeling dat ongeveer 3 
ha. aan groenstroken wordt omge-
vormd van opgaande beplantingen 
naar maaigazon of bloemweide. In 
totaal zijn dat zo’n 300 vakken, ver-
spreid over alle kernen en wijken in 
Sint-Oedenrode.  Het doel is om de 
kosten van het gemeentelijk groen-
beheer te reduceren en de beeld-
kwaliteit zoveel mogelijk in stand te 
houden. Uiteindelijk levert dat een 
besparing op van zo’n 22.000 euro 
per jaar. De kosten om het te realise-
ren bedraagt 150.000 euro per jaar.
Om dat laatste bedrag verder naar 
beneden te krijgen, wordt de bur-
gers binnenkort gevraagd om een 
handje mee te helpen. Iedereen 
die wil, kan straks een groenstrook 
onderhouden. Via DeMooiRooi-
Krant wordt aangegeven om welke 
vakken het gaat. Daarna kunnen 
burgers bij de gemeente aangeven 
waar ze een helpende hand toe wil-
len steken. Wethouder Dekkers ver-
wacht zeker dat mensen zich zullen 
melden. “Ik zie nu regelmatig dat 

mensen de strook voor hun huis 
netjes bijhouden door het te maai-
en”, klonk Dekkers hoopvol.

Het goedkeuren van het voorstel 
had echter wat meer voeten in de 
aarde dan verwacht. Tijdens de 
commissievergadering leek het ge-
sneden koek, alleen BVT was tegen. 
Toch was er afgelopen donderdag 
ineens meer weerstand. Frans van 
den Boomen van de BVT noemde 
het ‘adel verplicht’ om als voorma-
lig groenste gemeente van Europa 
niet te tornen aan de groenstroken. 
“Die 150.000 euro is weggegooid 
geld, het kost hooguit hier en daar 
een schoffel, een hark of een krui-
wagen”, doelde hij op het idee om 
het IVN en eventueel de Jeugdna-
tuurwacht te betrekken bij het on-
derhoud. CDA’er Rien Verhagen gaf 
aan ook niet blij te zijn met het plan, 
maar zei zich bewust te zijn van 
noodzakelijke bezuinigingen. EBK 
was tegen het plan en wilde een 
wedstrijd uitschrijven onder de bur-
gers om met een andere oplossing 
te komen. 
BVT en DGS stonden duidelijk ach-
ter de motie van Hart voor Rooi/
PvdA om participatie van burgers uit 
te werken en het IVN en de WSD 
in de gelegenheid te stellen om sa-
men met de gemeente tot een uit-
werking te komen van het ombui-
gingsvoorstel. De handreiking van 
Dekkers was voor Heijsterkamp van 
HvR/PvdA voldoende om de motie 
plotseling in te trekken. Tot grote 
verbazing van Hans Hulsen (DGS) 
en Van den Boomen, die zich be-
hoorlijk in hun hemd gezet voelden. 
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Basisschool Eerschot viert zestigjarig bestaan

Tien jaar geleden, toen basis-
school Eerschot vijftig jaar be-
stond, werd dat gevierd met een 
massale reünie. Dit jubileum zal 
vooral gevierd worden met de kin-
deren. Van 14 t/m 19 juni is er een 
activiteitenweek ingepland voor 
de leerlingen van groep 1 t/m 8. 
Het zal vooral in het teken staan 
van ‘samen kunst maken’, andere 
activiteiten en leuke uitstapjes 
voor iedereen. 

Een van de ouders tipte de school-

leiding op een heel leuk en uitda-
gend kunstproject om de kinderen 
mee te vermaken. Op donderdag 
14 en vrijdag 15 juni vindt er een 
massale Kinderkunstklas plaats. Ie-
dere klas gaat, om en om en onder 
begeleiding van een kunstenares, 
aan de slag om een kunstwerk te 
maken. Uiteindelijk worden er 24 
grote platen geschilderd die straks 
zullen fungeren als permanente 
wandplaten in de school. Op deze 
manier is er een blijvende herinne-
ring aan het zestigjarig bestaan. 

Op maandag 18 juni zal er een ge-
zamenlijke lunch plaatsvinden op 
het grote sportveld voor de school. 
Iedere klas zal een ander gerecht 
serveren. Weer een extra manier 
om het saamhorigheidsgevoel nog 
eens extra aan te wakkeren. Op 
dinsdag de 19e gaan de leerlin-
gen op schoolreisje. De eerste drie 
klassen gaan naar een grote speel-
tuin in Wanrooij, terwijl de andere 
groepen plezier gaan maken in de 
Efteling. 

Dit is een plattegrond van Basisschool Eerschot in 1952. Het linkse gedeelte is de jongensschool ‘Sint-Antonius’. 
Het rechtse gedeelte is de ‘Maria Goretti’ meisjesschool en in het midden bevond zich de gymzaal. Die werd later 
ook nog eens gebruikt door de kerk om diensten te houden.

Natuurliefhebbers in de bres voor jonge reeën

Bert de Koning, Bert van de Wiel 
en Piet de Koning struinden af-
gelopen donderdagochtend de 
weilanden van het Everse af om 
de natuur een dienst te bewijzen. 
Ze hingen plastic zakken op aan 
bomen. Daar hielpen ze de natuur 
niet mee zou je zeggen. Toch wel, 
want op die manier waarschuw-
den ze reeën om hun kroost er-
gens anders onder te brengen.

Bert van de Wiel is een soort BOA, 
maar dan voor Staatsbosbeheer. 

Vrijwillig zet hij zich samen met 
Bert en Piet de Koning in voor 
de natuur. “Morgen gaan ze hier 
de velden maaien. Vier jaar ge-
leden zijn daar enkele kalveren 
van reeën bij gesneuveld. Op 
deze manier voorkomen we dat. 
Reeën komen elke dag op deze 
plek en als ze iets vreemds zien, 
dan gaan ze ergens anders naar 
toe. Het glinsteren van de zakken 
schrikt ze af”, legt de Rooienaar 
uit. “We hebben het nog druk”, 
valt Piet hem bij. “We gaan hele-

maal door tot aan Nijnsel.”

Normaal gesproken zijn de man-
nen, die zo nu en dan ook op jacht 
gaan, ook verantwoordelijk voor 
het plaatsen van reeënspiegels 
langs de weg. Dat redt veel hertjes 
het leven. “Eerst kregen we daar 
geld voor van de gemeente, maar 
dat is nu afgelopen. Dat is erg 
jammer. We zijn nu op zoek naar 
manieren om ze zelf te kopen en 
te maken. Sponsoren zijn dan ook 
welkom”, knipoogt Van de Wiel.

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

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

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  

Sparta Pick-Up 
Basic Transporter 

Dè oer-Hollandse transportfiets

Nu voor 

maar €399,-

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

EK voordeel!! 
Bij aankoop van 750gr Beemsterkaas 
exclusief naar keuze van jong t/m oud en lite 
250gr Vers gebrande EK notenmix gratis!

EK Kaasstunt
Noord-Hollandse jong belegen kaas
500gr      €4,75
Natuurgerijpt!

De absolute top! Beemsterkaas exclusief belegen
500gr      €5,25 
Kom proeven!!

Recht van de boerderij
Boeren graskaas, romig en smeuïg 
Vol met gezonde vitaminen
500gr      €5,45
Kom proeven!!

Ambachtelijke vleeswaren 
Vers van het mes
Leverkaas 100gr    €0,99
Ardenner boterhamworst 100gr   €1,09
Runderrookvlees 100gr    €2,39

EK kaasplateau: petit Livarot 230gr, Montagnard 180gr, 
petit Tourtain 200gr, 3 stuks slechts  €6,95
Dat wordt scoren!

Zomeraanbieding
La fleur du Roc, rose grenache. Een fruitig karakter en een volle 
sappige smaak. Per fles    €4,75
Nu 6 halen, 5 betalen!

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

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

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

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

Ze zijn er weer!! Hollandse nieuwe!!
€2,- per stuk
4 voor €7,50

Bert van de Wiel (rechts) samen 
met Bert en Piet de Koning

Kijk 
voor foto´s 

op 
www.mooirooi.nl
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Magie

Pas later zie je wat je hebt bedoeld,
als bij het lezen iets begint mee te
lopen dat tussen de woorden praat

Het is als een soort tweede stem die
uitgaat boven wat er staat en
onvermoed je aandacht trekt

Je had iets vastgelegd dat zich
loszingt uit zwart op wit en anders
klinkt, iets anders zegt

Is het de tekst, ben je het zelf
die zich niet op de eerste stem
meteen laat horen en laat zien

Of de ongrijpbare magie die
woorden omsmelt soms
tot poëzie, misschien

   Kees Hermis

Seniorenraad officieel 

Afgelopen donderdagochtend 
was de oprichting van de Rooise 
seniorenraad ineens officieel. Bij 
notaris Grimbel-du-Bois werden 
de statuten vastgelegd. 

Namens het dagelijks bestuur tra-
den Wim van Kreij als voorzitter, 
Bert Heijen als secretaris en Tjeu 

Verhappen als penningmeester 
als comparanten  op. De volgen-
de personen hebben zitting in de 
Seniorenraad: Marianne Bekkers 
(onafhankelijk lid), Ans van Esch 
(onafhankelijk lid), Toon Hageman 
(voorgedragen door KBO), Bert 
Heijen (onafhankelijk lid en secre-
taris), Marcel Janse (voorgedragen 

door KBO), Frans Jongbloets (voor-
gedragen door Wovesto), Wim van 
Kreij (voorgedragen door Salus, 
voorzitter), Annemiek Lavrijssen 
(onafhankelijk lid), Theo Sche-
vers (voorgedragen door KBO), 
Jan Smulders (voorgedragen door 
Odendael), Tjeu Verhappen (onaf-
hankelijk lid, penningmeester)

Paardenmelkerij Bekkers wekt veel interesse met open dag

Ook Paardenmelkerij Bekkers 
had last van het slechte weer 
zondag, maar gelukkig speelde 
het programma van de open dag 

zich voornamelijk binnen af. On-
der het dak van het gloednieuwe 
hoofdgebouw. ’s Morgens bleek 
al direct dat de interesse van veel 

mensen was gewekt om meer te 
weten te komen over paarden-
melk en het melken van paarden. 

Hoe smaakt dat dan, paarden-
melk? Eigenaar Jaap Bekkers, liep 
rond met kleine glaasjes met daarin 
het witte goedje. “Het smaakt heel 
zoet, maar het is ook waterig”, 
merkte een vrouw op. “Dat klopt”, 
zegt Jaap. “Maar dat komt omdat 
er helemaal geen vet in zit. Daarbij 
ligt de smaak ook aan wat we de 
paarden voeren.” Als de merries 
worden gemolken krijgen ze een 
0,5 kg brok te eten. Verder eten de 
dieren vooral ook veel gras. 
Paardenmelk is heel gezond. Het 

helpt goed tegen huid- en darm-
ziekten. Bezoekers die goed oplet-
ten en dingen durfden te vragen, 
gingen, rijker geworden met deze 
informatie, weer huiswaarts.

In de ontvangstruimte en de ruiter-
sportwinkel was het ook druk. Er 
stonden kraampjes met uitleg over 
de producten waarin paardenmelk 
is verwerkt. Jaap en Miriam kun-
nen terugkijken op een geslaagde 
open dag. Nu weet iedereen met 
wat voor prachtig vak ze bezig zijn.

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

Wij verzorgen ook rouwdrukwerk
Sluisplein 60 5492 AM Sint-Oedenrode | Tel. 0413-479787

Info@printservice-sint-oedenrode.nl | www.printservice-sint-oedenrode.nl

Wij zijn een particuliere uitvaartonderneming.
Dit betekent dat u altijd een beroep op ons kunt doen 

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

Dag en nacht bereikbaar op 0413 472544
Sluisplein 58-60  5492 AM Sint-Oedenrode

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Flash-mob op Kerkplein trekt veel bekijks

Neeltje van Kasteren, die haar 
dansschool heeft bij sportcentrum 
Van den Oever, liet haar jonge 
dansers afgelopen zaterdag op-
treden op het Kerkplein in Sint-
Oedenrode. De vertoning was een 
groot succes, mede door het lekke-
re weer. Veel mensen waren op de 
been om te genieten van de spet-

terend ingestuurde flash-mob. Als 
beloning kregen de kinderen van 
café Van Ouds een gratis drankje.

Aankomend weekend is er weer 
een optreden geregeld door Zo-
merevenementen Sint-Oeden-
rode. Bij goed weer treedt senio-
renorkest ‘Dommelvolk’ op bij de 

Kiosk. Op zaterdagmiddag van 
14.00 tot 16.00 uur maken zij mu-
ziek. Kom zaterdag gezellig een 
kijkje nemen in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Meer informatie 
over de Zomerevenementen: 
tel. 0413-472241 of mail naar 
zomerevenementen@gmail.com
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Kinderboerderij viert 15-jarig bestaan met keurmerk

Het was dubbel feest dit weekend 
bij Kinderboerderij Kienehoeve. De 
boerderij bestaat alweer 15 jaar en 
uit handen van wethouder Jeanne 
Hendriks ontvingen medewerkers 
en de beheerder van ‘de Kienehoe-
ve’, Jan Swinkels, een bijzonder 
landelijk keurmerk ‘Veilig en Ver-
antwoorde Kinderboerderij’. 

Die titel krijg je natuurlijk niet voor 
niets. Dag in dag uit zijn vrijwilli-
gers en medewerkers van de kin-
derboerderij in touw om de kwali-
teit te waarborgen en daar krijgen 
ze nu een welverdiende pluim 
voor. Afgelopen zondagmiddag 
werd het bordje van het keurmerk 
officieel opgehangen door de wet-
houder. 

De rest van de dag was het daar-
om feest op het terrein van ‘de 
Kienehoeve’. Kinderen die wilden 
werden geschminkt, er was een 
imker aanwezig die van alles ver-

telde over bijen en honing en er 
was een man met twee hele grote 
uilen. Die trokken natuurlijk veel 
bekijks! Uiteindelijk kwamen een 

paar honderd mensen een bezoek-
je nemen. Ondanks het slechte 
weer, geen slechte opkomst. 

Holland gaat door; koop een sjaal bij Bonfloor.

Nu van € 25,- voor € 15,-

Hans & Marie Ellen
gaan trouwen

op 15-06-2012 om 14.00 uur,
in het gemeentehuis,

te Sint-Oedenrode. 

Te koop:

Nieuwe aardappelen, 
tuinbonen, aardbeien 
en andere groenten.

L. Eijkemans, 
Bus 1, Sint-Oedenrode

Lize
4 juni 2012

Trots en blij verwelkomen 
wij onze dochter en zusje

Dennis, Anne en Maren 
 van Beers

Merodestraat 40
5491 BM Sint-Oedenrode

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

www.wELTENjUwELIERS.NL

OUD GOUD ACTIE
LEVER bIj ONS Uw OUDE 

SIERADEN IN EN ONTVANG*
€ 25,- pER GRAm, 14 kRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

VADERDAG TIp:
www.TwSTEEL.NL

Barbecue 
populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood, kruidenboter,
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

EK TIP!

Bram
09-06-2004   09-06-2012

Je bent alweer 8 jaar bij ons vandaan,
maar je moest eens weten,

we wilden je nog lang niet laten gaan.

We denken nog vaak terug aan alles
wat we met jou hebben mogen beleven.

En zijn blij met de herinneringen
die je ons hebt gegeven.

Al doet het nog steeds veel pijn,
in gedachten zul je altijd bij ons zijn.

Opa - Oma

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

Jan Swinkels (midden) nam samen met enkele 
medewerkers het keurmerk in ontvangst
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Erik van Aarle: ‘Ondernemer van het jaar’ 2005

De verkiezing ‘Ondernemer van 
het jaar Sint-Oedenrode’ is nieuw 
leven in geblazen. Jarenlang was 
het een goed georganiseerde en 
een vooraanstaande verkiezing 
in het Rooise.  Helaas doofde de 
kaars wat velen jammer vonden. 
De Lions hebben nu de hand-
schoen opgepakt om er weer het 

beste van te maken. De inschrij-
vingen zijn inmiddels begonnen. 
In de edities van de komende 
weken spreekt DeMooiRooiKrant 
met enkele oud-winnaars. Stuk 
voor stuk succesvolle onderne-
mers met de voeten diepgewor-
teld in de Rooise ondernemers-
grond. In de eerste aflevering: 
Erik van Aarle, eigenaar van het 

gelijknamige houtbedrijf aan de 
Ollandseweg in Sint-Oedenrode 
en een Bouwmaterialenhandel en 
Kozijnenfabriek in Boxtel. Hij won 
de titel in 2005.

Wat was voor u de reden om mee 
te doen aan de verkiezing?
“Aangezien ik nu zelf in de organi-
satie zit, mag ik het misschien niet 
zeggen, maar ik wilde mezelf niet 
aanmelden. Ik vond dat iemand 
anders maar over mijn kwaliteiten 
als ondernemer moest oordelen. 
Er waren wel mensen die aan mij 
vroegen om mee te doen, maar 
uiteindelijk werd ik door iemand 
anders aangemeld, namelijk door 
Jan Bekx.”

Wat heb je er uiteindelijk van ge-
leerd?
“Heel erg veel. Iedere deelnemer 
wordt namelijk door een zeer des-
kundige jury aan de tand gevoeld. 
Die jury bestond toen uit een zestal 
vooraanstaande personen die hun 
sporen al aardig hadden verdiend. 
Dan kom je er met een smoesje 
niet onderuit,. Als de ene vraag 
gesteld was, kwam de volgende er 
weer achteraan. Het ging op een 
pittige, maar prettige manier. Zo 
kwam ik er achter wat de sterke en 
de zwakke punten waren van mijn 
bedrijf. Goed kan altijd beter, die 

gedachte heb ik er aan over ge-
houden.”

Wat heeft het je gebracht?
“Vooral veel eer. Ik ben er nog 
steeds heel erg trots op! Zowel on-
dernemers als klanten spreken me 
er nog over aan. Op een of andere 
manier blijft dat hangen, terwijl 
het al zeven jaar geleden is. Voor 
de klanten geeft dat extra vertrou-
wen en dat is belangrijk.”

Waarom moeten collega onderne-
mers zich aanmelden?
“Je wordt er absoluut niet stom-
mer van en in deze huidige markt-
situatie zijn alle goede adviezen 
van harte welkom. Er wordt name-
lijk een rapport gemaakt en daarin 

staan aanbevelingen voor je on-
derneming. Als het maar duidelijk 
is dat iedereen iemand voor mag 
dragen. Als je een ondernemer wilt 
aanmelden hoef je niet per se zelf 
ondernemer te zijn. Dus ook een 
klant mag een ondernemer naar 
voren schuiven.”

Ken je een ondernemer die het 
verdient om ‘Ondernemer van 
het Jaar 2012’ te worden? Of wil 
je jezelf aanmelden? Het kan alle-
maal!! Aanmelden kan via de site 
die hier speciaal voor is opgericht 
nl. www.rojvlions.nl Komende tijd 
zal er regelmatig nieuwe informa-
tie op worden geplaatst.

foto: Gerry van Roosmalen

Ambachtenmarkt pleziert jonge en oude 
bezoekers

Niet alle kinderen durfden het aan. Ze von-
den de ganzen maar eng, vooral van dicht-
bij. Enkele waaghalzen gingen wel bij het 
bruggetje staan, samen met wat ouders, 
opa’s en oma’s. De herdershond begon met 
drijven en de ganzendrijver loodste zijn 
beestjes tussen de mensen door over het 
bruggetje…. Groot applaus vanaf het voor-
plein van Odendael. De ganzendrijver bleek 
de absolute trekpleister van de Ambachten-
markt, maar er was nog veel meer te zien.

Door het goede weer was het buiten goed 
toeven. Bezoekers vergaten bijna dat binnen 
ook nog kraampjes stonden. Jammer, want 
excentrieke figuren als Aart de Barbier en 

Rinske Liedia van het spinnewiel zaten te po-
pelen om mensen te vertellen over hun oude 
ambacht. Gelukkig kregen ze daar nog wel 
veel de kans voor, afgelopen zaterdagmid-
dag. 

De ambachtenmarkt was georganiseerd 
door Odendael en gold als aftrap voor the-
mamaand ‘het Boerenleven’. De mensen zijn 
direct in de juiste sferen gekomen, want er 
was van alles te zien over vroeger. Het was 
zo divers dat ook de jeugd zich er prima kon 
vermaken. Zij leerden dingen, die de bewo-
ners van Odendael allang wisten. Voor hen 
was de middag een charmante knipoog naar 
het verleden. Die goede oude tijd.

- volledige invoer boekhouding
- aangifte omzetbelasting
- samenstellen jaarrekening
- aangifte inkomstenbelasting

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

Wilgenstraat 9
5492 EL Sint-Oedenrode
0413-477828
06-51883968

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl

EK 2012 in Café D’n Toel
EK 2012 here we come! Zo denken 
onze voetballers erover. Dat wil je 
toch niet missen? Kom naar Café 
D’n Toel, zo denken wij erover. Bij 
Café D’n Toel volg je alle wed-
strijden tot in detail op ons grote 
scherm en onze HDMI flatscreens.

Wat is er nu gezelliger dan samen 
in het van airco voorziene café 
voetbal te kijken met een koud 

pilsje erbij? Speciaal vanwege het 
EK, ondersteunen wij de actie van 
hoofdsponsor Carlsberg. Verdien 
krasloten bij aankoop van één 
krat Carlsberg (24 flessen voor 30 
euro). Heb je iets gewonnen, lever 
dan je lot in aan de bar en val di-
rect in de prijzen. Voor vrouwen 
die niet van bier houden kost een 
bandje 20 euro (bier,fris,wijn) tot 3 
uur na de wedstrijd. 

Zaterdag 9 juni wordt de aftrap 
gegeven met de wedstrijd Neder-
land tegen Denemarken. Woens-
dag 13 juni speelt Nederland tegen 
Duitsland en zondag 17 juni kun je 
bij Café D’n Toel genieten van de 
wedstrijd tussen Portugal en Ne-
derland. Hoe het wedstrijdschema 
verder verloopt moet nog blijken, 
maar tijdens deze eerste ronde zit je 
bij Café D’n Toel op de beste plek. 

advertorial

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl
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GA JE STUDEREN?
Dan is het Studenten Pakket van ABN AMRO echt iets voor jou!

Wil je al je aandacht aan je studie en het studentenleven besteden? Dan is het gratis Studenten 
Pakket van ABN AMRO echt iets voor jou. Van 29 mei 2012 tot en met 30 september 2012 
ontvang je bij het openen van het Studentenpakket € 20. Voor meer informatie ga je naar 
abnamro.nl/studenten. Of bezoek het kantoor in Schijndel.

Wil je al je aandacht aan je studie en het studentenleven besteden? Dan is het gratis Studenten Pakket 

van ABN AMRO echt iets voor jou. Van 29 mei 2012 tot en met 30 september 2012 ontvang je bij het 

openen van het Studentenpakket € 20. Bezoek ons kantoor in Schijndel voor het openen van een rekening 

of maak een afspraak via 073-5494945. Voor meer informatie ga je naar www.abnamro.nl/studenten.
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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
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@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)

Klantenactie Rooi Events erg succesvol

Rooi Events gaat knallen met groot scherm op de Markt

Het aftellen is begonnen. De eerste 
wedstrijd van het Nederlands Elftal 
staat aanstaande zaterdag op het 
programma. Om 18.00 uur trapt 
de equipe van bondscoach Bert van 
Marwijk af voor het duel met Dene-
marken. Rooi Events is er helemaal 
klaar voor. Ze hebben in ieder geval 
voor de eerste drie wedstrijden al 
een prachtig programma in elkaar 
gedraaid. Op de Markt staat straks 
een immens groot scherm dat, sa-
men met optredens van bands en 
dj’s, de Oranjefans van Sint-Oeden-
rode en omstreken gaat vermaken.

Acht ondernemers hebben de 
handen ineen geslagen om er een 
knallend Oranjefeest van te ma-
ken. De Dorpsherberg, Cambian-

ce de Kienehoef, café Oud Rooij, 
Brasserie de Beleving, Cafetaria 
de Koffer, café Oud Nijnsel, Twins 
Catering en De Pastorie hebben 
daarvoor hun nek uitgestoken. Ze 
werken samen met MK2. Al we-
kenlang melden zich veel spon-
soren aan die het evenement he-
lemaal zien zitten. De organisatie 
kan melden dat er meer dan vijf-
entwintig advertentiesponsoren 
zijn en dat ze al op meer 
dan tien sterspon-
soren en vijf 
hoofdsponso-
ren zitten. 
Ook de 
k lantenac-
tie, die al 
enkele we-

ken loopt, is erg succesvol. Er 
zijn al duizenden bonnetjes in de 
daarvoor bestemde tonnen ge-
gooid. Al die mensen maken kans 
op prachtige prijzen. Bij de eerste 
wedstrijd worden de volgende 
prijzen verloot: Een grootbeeld 
TV van Philips, 3 x 2 VIP kaarten 
tijdens deze wedstrijd (prijs wordt 
voor de wedstrijd verloot) en 1 
minuut gratis winkelen bij Albert 
Heijn. Eén voorwaarde: de ‘win-
naars’ moeten wel aanwezig zijn 
bij de wedstrijd, anders hebben ze 
geen prijs. 
De organisatie merkt dat het eve-
nement steeds meer begint te leven 
onder de bevolking. Het twitter-
account @rooievents krijgt steeds 
meer actieve volgers en ook de 
Facebook pagina wordt alsmaar 
vaker bekeken. Ook de gemeente 
verleent de volledige medewerking. 
Ze denken goed met de organisatie 
mee en daar zijn ze dan ook erg te-
vreden over.
Iedereen weet nog wel de prach-
tige serie wedstrijden van twee jaar 

geleden. Dat vond toen 
ook plaats op de 

Markt. Ditmaal is 
het programma 

nog een stuk uitgebreider. Rondom 
iedere wedstrijd is er muziek van 
bandjes en van dj’s. Zo is er zater-
dag muziek tot 00.00 uur en zal 
ook de wedstrijd Portugal-Duits-
land worden uitgezonden (zonder 
commentaar). Wanneer het Neder-
lands Elftal zijn status waar maakt 
en door gaat naar de volgende 
ronde, dan heeft Rooi Events al-
weer een draaiboek klaarliggen 
voor de wedstrijden die nog zullen 
volgen. Rooi Events is klaar om te 
gaan knallen en doet dat graag met 
de allergrootste Oranjefans samen. 

De organisatie kan met groot ge-
noegen op voorhand al 750 euro 
beschikbaar stellen aan de Lions 
om te verdelen over één of meer-
dere goede doelen. Dit geldt als 
een mooie start voor EK 2012. 

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen

stomerijvanbeeck@hetnet.nl 
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Morgen kan
    altijd beter

Peter Hulsen

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

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

Maak een afspraak 
voor een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek

www.nieuwenhof-hulsen.nl

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

Bijzondere tentoonstellingen in de bibliotheek
De komende periode zijn er twee 
bijzondere tentoonstellingen te be-
wonderen in de bibliotheek in Sint-
Oedenrode. Van 6 juni tot en met 26 
juli hangen er op de jeugdafdeling 
vilten kunstwerken van de kinderen 
van de cursus Vilt is vet. De kinde-
ren in de leeftijd van 8 tot 12 jaar 
hebben daarvoor ter inspiratie een 
bezoek gebracht aan een viltexpo-
sitie in het Kruithuis in Den Bosch.

Van 13 juni tot en met 1 augustus is 
er in de vitrines van de bibliotheek 
(een deel van) de verzameling par-
fumflesjes van Thea Wagemakers 
te bewonderen. Thea Wagema-
kers is gek van geuren en alles wat 
daarbij hoort. Thea heeft in Sint-
Oedenrode een eigen Parfumka-
mer met al haar parfumflesjes.  

De kinderen van de cursus Vilt is Vet 
van Viltatelier Avlook hebben tij-
dens één van de lessen een bezoek 

gebracht aan de expositie in het 
Kruithuis Den Bosch  in het kader 
van 20 jaar Vilt contactgroep Ne-
derland. Dit bezoek is de aanleiding 
geweest om een eigen expositie te 
houden.  Afgelopen maanden is er 
door de kinderen – in de leeftijd van 
8 tot 12 jaar - hard gewerkt, maar 
het resultaat mag er dan ook zijn.
De opdracht tijdens de excursie was 
dat zij goed moesten kijken naar de 
kunstwerken en er drie details uit 
halen, die ze vervolgens in hun eigen 
werkstuk konden  verwerken. Zo 
heeft iedere cursist drie wandobjec-
ten van vilt gemaakt  met een omlijs-
ting eromheen. Er zijn 18 prachtige 
kunstwerken ontstaan, die zeker de 
moeite van het bekijken waard zijn.

Haar verzameling is begonnen 
toen Thea van haar man een letter-
bak kreeg waar ze wat parfumfles-
jes voor zichzelf in kon bewaren. 
Mensen zagen die hangen en vroe-

gen haar of ze er nog meer wilde 
hebben. En zo groeide langzamer-
hand haar verzameling. Na haar 
werkende leven zijn Thea en haar 
man gaan reizen. In elk plaatsje 
waar ze komt gaat ze op zoek naar 
een parfumerie om te vragen of 
ze miniatuurflesjes hebben. Thea 
bezoekt ook parfumbeurzen in 
Nederland, Duitsland, België en 
Frankrijk, maar ze houdt er niet 
van om dure geuren te kopen. Ze 
probeert voor kleine bedragen aan 
bijzondere flesjes te komen. Ver-
der krijgt ze regelmatig flesjes van 
vrienden en kennissen die Thea’s 
verzamelwoede kennen en ook op 
rommelmarkten is ze te vinden om 
haar verzameling aan te vullen.

Beide tentoonstellingen zijn te be-
kijken tijdens openingsuren van de 
bibliotheek. De parfumflesjes staan 
in de vitrines en de viltkunstwer-
ken hangen op de jeugdafdeling.
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KWF sponsoractie Alpe d’Huez: 
wandel- en fietsroute enorm succes

De wandel- en fietsroute van 
tweede Pinksterdag ten behoeve 
van de KWF Kankerbestrijding 
was niet alleen qua gezelligheid, 
maar zeker ook in financieel op-
zicht een groot succes. De op-
brengst van deze dag draagt bij 
aan de KWF sponsoractie.  Zater-
dag 30 juni 2012 gaan 35 voor het 
merendeel onervaren fietsers uit 
Sint-Oedenrode de Alpe d’Huez 
beklimmen, met als doel om 
10.000 Euro bij elkaar fietsen voor 
de KWF Kankerbestrijding.

Ruim 80 mensen waren er Twee-
de Pinksterdag aanwezig in de 
tuin van familie van Hooff, Nieu-
wenhuizen in Sint-Oedenrode. 
Het merendeel van de bezoekers 
streek pas neer op de prachtige lo-
catie nadat de 20 of 30 kilometer 
per fiets waren afgelegd. 
 
Ook wandelde menigeen “het 

Ommetje”. Een wandeling van 
ruim 5 kilometer over paden en 
weilanden in Boskant waar je nor-
maal gesproken niet komt. De or-
ganisatoren Corry van Hooff, An-
nemiek Foolen en Ad van de Laar, 
met hun wederhelften, hadden er 
alles aan gedaan om er een gezel-
lige middag van te maken. Verkoe-
lende drankjes, heerlijke fruithap-
jes en de zelfgekweekte Claresse 
pasten perfect in de prachtige am-
biance. En om het geheel com-
pleet te maken werd de middag 
opgeluisterd door de sfeervolle ac-
cordeon muziek van “Olivia”, be-
staande uit accordeonduo Brechje 
van den Brand en Marie van den 
Heuvel. 

TV Meierij maakte van de gelegen-
heid gebruik om Dia van Sinten te 
interviewen, Secretariaat van KWF 
afdeling Sint-Oedenrode en omstre-
ken. Dia vertelde het zeer te waar-

deren dat er zoveel mensen zijn die 
op deze manier bij willen dragen 
aan de KWF Kankerbestrijding.  
De versnaperingen, de loterij, 
fruit van familie van Hooff (Dom-
melfruit), vis van Visverwerking 
Foolen, geraniums geschonken 
door firma Brekelmans en de lo-
terij hebben in totaal maar liefst 
1.000 euro opgeleverd. Een be-
drag waarmee het streefdoel van 
10.000 Euro steeds dichterbij 
komt, en waar de organisatie van 
deze dag echt trots op kan zijn. 
 
Uiteraard is elke bijdrage aan 
de KWF Sponsoractie van har-
te welkom op rekeningnum-
mer 161968414 t.n.v. P van de 
Laar KWF Kankerbestrijding. Via 
de website letsbikealpedhuez.
blogspot.com kunt u op de hoogte 
blijven van de voorbereidingen 
van deze beklimming en de diverse 
sponsoracties. 

Fietsen voor een lekker leven
Schoon water, voedsel, brandstof, 
medicijnen, een stabiel klimaat 
en nog veel meer zaken dragen 
bij aan onze leefkwaliteit. Aan de 
basis hiervan ligt biodiversiteit, 
de  verscheidenheid aan soorten 
planten en dieren. De IVN-afde-
lingen rondom het Groene Woud 
beamen dit. Daarom organiseren 
zij op 10 juni 2012 gezamenlijk 
een unieke fietstocht rondom het 
thema Biodiversiteit. 
 
Gezamenlijke lezing biodiversiteit
De fietstochten van de IVN-afde-
lingen starten in de verschillende 
gemeenten. Uniek is dat alle fiets-
tochten uitmonden op één eindlo-
catie. Om 15.00 uur verzamelen 
alle fietsers zich bij ‘De schutskuil’ 
(Oude grintweg 100, Oirschot). 
Frans Kapteijns, boswachter bij 
Natuurmonumenten, neemt ieder-
een mee in de dynamische en ge-
varieerde wereld van biodiversiteit. 
Daarnaast is er een verzameling 
van educatief materiaal over biodi-

versiteit van de IVN-afdelingen te 
bewonderen. 

Aftrap fietstocht
IVN Sint-Oedenrode start de 
fietstocht om 13.00 uur vanaf de 
Markt. Tijdens de tocht staat be-
wustzijn van het veranderde land-
schap centraal. De fietstocht is 
± 40 km. 

Samenwerking IVN-afdelingen
IVN-afdelingen Best, Oirschot, 
Oisterwijk, Sint Oedenrode en Son 
en Breugel werken samen in de 
omgeving van het Groene Woud. 
IVN werkt aan een duurzame 
samenleving door mensen na-
tuur van dichtbij te laten beleven. 
Daarom organiseren IVN-afdelin-
gen publieksactiviteiten voor jong 
en oud, zoals excursies, lezingen, 
evenementen, cursussen, tentoon-
stellingen, opleidingen en activitei-
ten. Kijk voor meer informatie op 
www.ivn.nl. 

Groot assortiment fruitbomen, fruitstruiken en groente planten.
Bij besteding vanaf € 25,- een fruitig cadeautje!

Nieuw in ons assortiment: streekproducten!
o.a. Vruchtensappen, appelmoes en jams.

Verkoop van verse groenten en fruit 
van Rooise bodem:  o.a. aardbeien en 
appels.

Wij zorgen voor overheerlijke wafels 
met aardbeien en slagroom!!   

PATIO FRUITBOMEN:
Deze kleine fruitbomen zijn erg geschikt 
voor in een pot op het terras.
normaal € 16,99 NU: € 14,95, keuze uit div. 
soorten o.a. Appel, peer en kers

Zaterdag 

FRUITDAG 

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

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

VADERDAG TIP!

Vaderdag Mooi Rooi.indd   1 3/8/2012   12:29:16 PM
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Dè’s toch unne stènskop!
Gezegd over een persoon die koppig is.
Bron: Brabantse Spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Gemeente gaat spuiten tegen
eikenprocessierups

Misschien dat we 
voor dit jaar 

toch maar een andere 
vakantiebestemming 

moeten zoeken

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Als de zon ondergaat
 
 

in helder licht
 sieren lijnen
 mijn avondbloem
 
 die haar tinten tonen,
 soms mijn verbeelding 
 doen beschijnen
 
 een zachte zucht
 geeft vaak aan de 
 ouderdom wat lucht

 die schaduwen
 kan verschonen
 van een belegen dag
 
 zo’n fluistermoment
 maakt gewag
 van tederheid 
 
 schept vertraging
 die tot herkenning leidt

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:
Pieter vd Berk

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wilma Brouwers

Clausstraat 8
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Donateursactie 
Ollandse dorps-
kapel
Op zaterdag 9 juni a.s. houdt de 
Ollandse Dorpskapel haar jaar-
lijkse donateursactie in Olland. 
Op deze dag zullen de leden tus-
sen 10.00 uur en 16.00 uur bij u 
aan de deur komen voor een klei-
ne bijdrage ten behoeve van onze 
vereniging. 

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

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 8 juni liggen voor de 
laatste keer dit seizoen de kaar-
ten voor het jokeren en rikken 
weer op tafel. Alle leden vanaf 
16 jaar zijn welkom. Deze avond 
begint om 20.00 uur in Meer-
schot Heistraat 22. Maar ieder-
een is vanaf 19.30 welkom want 
dan is de koffie en thee al klaar. 
Ook worden deze avond de pun-
ten geteld. Zit je bij de besten of 
is het dit jaar niet zo goed gelukt. 
Eind van de avond weet je het. 

De kinderen van groep 2 tot en 
met 8 die zich, voor het kinder-
reisje naar Drievliet,  hebben 
aangemeld verwachten wij om 
8.15 uur op het mgr. Bekkers-
plein. Breng wel zelf je lunchpak-
ketje mee, voor drinken wordt 
gezorgd. Om 18.00 uur zijn wij 
weer met de bus terug.

Buitenspeeldag
Op woensdag 13 juni organiseert 
wijkvereniging Eerschot weer de 
nationale straatspeeldag/ buiten-
speeldag. Dit jaar zal de Hertog 
Janstraat weer een straat wor-
den vol verrassingen. De straat-
speeldag begint om 13.30 uur. 
Er zullen Oudhollandse spellen 
verspreidt in de straat staan en op 
verschillende plaatsen zal er een 
verrassing zijn voor de kinderen. 
Ook kunnen de kinderen hun ge-
zichtjes weer laten omtoveren in 
sprookjesachtige gezellige snoet-
jes. Maar ook staat er een grote 
vrachtauto, de kinderen kunnen 
hierin een kijkje nemen, maar nog 
belangrijker hier wordt uitleg ge-
geven over de dodenhoek.

Onze straat is voor alle kinde-
ren, je hoeft geen lid te zijn van 
de wijkvereniging. Als je graag 

mee wil spelen kom dan gezellig 
met je vriendjes en vriendinnetjes 
meedoen en maak er met zijn al-
len een gezellige middag van. De 
middag duurt tot 16.30 uur.  

Wij vragen ook nog vrijwilligers 
die deze middag willen helpen bij 
een spel. Dus ouders laat je kind 
gezellig spelen en help ons bij een 
spel. Of jongens en meisjes heb je  
je examens erop zitten of moet je 
nog een maatschappelijke stage 
lopen en wil je deze middag ons 
helpen neem even contact op 
met Tonnie van Zoggel 475726 of 
Jose van der Heijden 477363,
of pwmvdheijden@hetnet.nl 

Jubilarissen gehuldigd 
bij ‘de Heikneuters’
Afgelopen weekend was het jaar-
feest van de Heikneuters. Tijdens 
dit feest zijn de jubilarissen ge-
huldigd en is de Heikneuter van 
het jaar bekend gemaakt.

Tijdens de jaarlijkse feestavond 
werden eerst de 11, 22 en 33 ja-
rige jubilarissen gehuldigd door de 
voorzitter Corien Steenbakkers. 
Daarna maakte de oude Heikneu-
ter van vorig jaar, Jos Scheepens, 
bekend wie de nieuwe Heikneuter 
van het jaar is geworden: Rene v.d. 
Biggelaar. Hij heeft deze uitverkie-
zing voornamelijk te danken aan 
zijn inzet op muzikaal gebied. Al ja-
ren is hij woordvoerder en kartrek-
ker van de Heikneuterkapel. Hij 
zorgt ervoor dat de kapel waar 
nodig een serenade brengt of zich 
op een andere manier presenteert 
aan het grote publiek. Ook heeft 

Rene zich op veel andere vlakken 
ingezet voor de Heikneuters.  

Rene v.d. Biggelaar mag zich het 
hele jaar ‘Heikneuter van het 
jaar noemen’

Roois Tourspel voortaan ook op 
Facebook

Sinds kort is 
Het Roois Tour-
spel ook actief 
op Facebook. 
Om deze site 
kleur en inhoud 
te geven is de 
organisatie op 

zoek naar foto's en ander mate-
riaal van eerdere prijsuitreikingen. 
Indien je nog iets hebt, wat wij 

mogen gebruiken, dan horen wij 
dat graag. Je mag een mail sturen 
naar info@rooistourspel.nl of nog 
liever, "like" ons op Facebook en 
laat een berichtje achter. Je kan 
ons vinden op www.facebook.
com/rooistourspel. Een tweet stu-
ren naar @rooistourspel mag na-
tuurlijk ook. Help ons om het leuk-
ste Tourspel van Nederland nog 
meer inhoud te geven.
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BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48 WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

ZO ZIT DAT DUS
BIJ WOONWINKEL 2,5 zits

VANAF € 1095,00

Vanaf heden exclusief bij

Woonwinkel Exclusief Wonen.

Een eigentijdse en moderne

meubelcollectie van Nederlandse bodem.

Test je voetbalkennis met de Amigos 
Menswear/MooiRooi.nl EK-poule

Amigos Menswear/
MooiRooi.nl

EK-poule
2012

Het EK staat weer voor de deur. 
Zachtjes aan begint de Oranje-
koorts toe te slaan. Binnen nu en 
een paar weken zijn de straten en 
de etalages weer Oranje. Wie gaat 
er winnen? Nederland, Spanje en 
Duitsland behoren tot de topfa-
vorieten, maar misschien vindt er 
wel een verrassing plaats! Denk 
jij te weten wie er wint? Doe dan 
mee aan de EK poule van Amigos 
Menswear en MooiRooi.nl.

De EK-poule is in te vullen op het 
kantoor van DeMooiRooiKrant en 
bij Amigos Menswear. Het gaat er 
niet alleen om dat je een overwin-
ning of gelijkspel goed voorspeld, 
maar er worden ook vragen ge-
steld die een echte voetbalkenner 
goed in moet kunnen vullen. Een 
correct antwoord levert extra pun-
ten op! En natuurlijk zijn er leuke 
geldprijzen aan verbonden. Mee-
doen kost maar tien euro, maar de 
winnaar strijkt al snel 30% van de 
prijzenpot op. De gehele top vijf 
valt sowieso in de prijzen. En hoe 
meer er mee doen, hoe meer er te 
winnen valt!

De tussenstand van de poule is 
tijdens het EK terug te vinden op 
www.mooirooi.nl en op Facebook. 
Ook in DeMooiRooiKrant vindt u 
iedere week de tussenstand.

Tevens finale Week van de Amateurkunst Veghel

Open dag MIK Pieter Brueghel
Aanstaande zondag stelt MiK Pie-
ter Brueghel van 10 tot 16 uur de 
deuren van haar ateliers, studio’s 
en theaters aan de Middegaal in 
Veghel weer open voor publiek. 
Tijdens de jaarlijkse open dag 
wordt een breed cultureel progam-
ma voor jong en oud aangeboden, 
is er gelegenheid tot inschrijving 
voor een cursus of workshop en 
kan er een praatje met docenten 
en cursisten worden gemaakt. Te-
gelijkertijd vindt ook de finale van 
de Veghelse Week van de Ama-
teurkunst (WAK) plaats. Zo’n 450 
(!) amateurkunstenaars tonen hun 
foto’s, schilderijen, tekeningen, 
sculpturen, sieraden en smeed-
werk.  
 
Naast het bewonderen van het 

werk van vele cursisten zijn er de-
monstraties siersmeden, sieraden 
maken, glas-in-lood en boekbin-
den.  Bezoekers kunnen zelf er-
varen hoe het is om met klei op 
een draaischijf te werken en zelf 
animaties maken in het media-
atelier. Ook een fotoportret la-
ten maken dat direct opgepoetst 
wordt in Photoshop is mogelijk! En 
tussendoor? Verrast worden door 
theater-pop ups, zelf even deel 
uit maken van de ‘fotomaffia’ en 
beelden vastleggen of een work-
shop theater volgen.

Tijdens ‘Splash meets S4’ mag het 
publiek gooien met verf, onder-
steund door muzikale droppings 
van KlarinetKwartet S4, om zo 
tot een gezamenlijk kunstwerk te 

komen. Ook kan iedere bezoeker 
bijdragen aan ‘Octopus’, door het 
kunstwerk met tentakels te voor-
zien van oud servies en keramiek. 
Tijdens de ‘Teken-Flits’ worden 
portretten getekend waaraan be-
zoekers vervolgens props kunnen 
toevoegen, zodat er een dubbel-
beeld ontstaat op de foto. 

Dit alles natuurlijk afgewisseld met 
een drankje in de tuin of in de 
kleurrijke publieksruimte van MiK 
Pieter Brueghel. Er is volop gele-
genheid tot inschrijving voor een 
cursus of workshop in het volgen-
de seizoen, dat in september weer 
van start gaat. 

Adres: Middegaal 23-25 in Veghel, 
www.pieterbrueghel.nl

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

Voorjaars actie

Van maandag t/m
donderdag

2e hoofdgerecht 
voor € 1.00*

Reserveren gewenst

Kijk voor voorwaarden 
en info op onze site

Woonwinkel brengt eigen magazine uit

Bevlogen en passievolle Woonwinkel blijft 
consument prikkelen

Ze bekijken het positief bij de 
Woonwinkel in Schijndel. Dat is 
te voelen en te zien. Iets wat we 
in tijden van crisis wel kunnen ge-
bruiken. Constant weet  de Woon-
winkel de consument te prikkelen 
met allerlei nieuwe initiatieven. 
Onlangs lanceerden ze nog de 
‘Woonwinkel voor Starters’. Dat 
bleek een ongekend succes. Nu 
komt de zaak met een eigen meu-
bellijn en zelfs met een eigen ma-
gazine vol wooninspiratie. We-
derom geheel in stijl; uitnodigend 
en bijzonder.

Met het magazine wil de Woon-
winkel laten zien dat de mensen 
die er werken van hun vak hou-
den. In het boekwerk is van alles 
te vinden over wonen, maar vooral 
over hoe de Woonwinkel tegen 
wonen aankijkt. Wat zijn volgens 
hen de nieuwste trends? Wat is 
stoer? Wat is klassiek? Ze geven 
advies aan iedereen. Voor iedere 
consument staat dat nu op papier 
met prachtige sfeerfoto’s ter on-
dersteuning. Om het geheel een 

persoonlijke touch te geven, de-
len de eigenaars en het personeel 
hun passie voor wonen op papier. 
Dat maakt het toegankelijk en ver-
trouwd, iets wat precies past bij de 
Woonwinkel.

Die sfeer wordt doorgetrokken tot 
in de zaak. Voorin de winkel is een 
geheel nieuwe meubelhoek gecre-
eerd. Puur gerealiseerd door be-
vlogenheid van het personeel. De 
Woonwinkel heeft 
sinds kort een totaal 
nieuwe lijn meubels 
van eigen merk. Zo 
kunnen ze het interi-
eur nu echt helemaal 
compleet verzorgen. 
Van tapijt, tot gordij-
nen en van behang 
tot meubels. De 
Woonwinkel heeft 
gekozen voor een 
eigentijds verhaal. 
Niet te grof, maar 
ook niet te klassiek. 
Ze bieden een prach-
tige collectie banken 
en fauteuils in allerlei 
vormen, maten en 
kleuren. 

In de Woonwinkel 
worden consumen-
ten in de watten 
gelegd, maar ook 
uitgedaagd. Verder 
kijken dan de neus 
lang is valt niet altijd 
mee, maar adviseurs 
van de Woonwinkel 
helpen u daarbij. Dat 
kan bij de mensen 
thuis wel eens een 
verrassender en stijl-
voller interieur op-
leveren. In het boek 
staan legio voorbeel-

den van hoe het er bij u thuis uit 
kan komen te zien. Nieuwsgierig? 
Loop eens binnen bij de Woon-
winkel. Laat u prikkelen en verras-
sen…
Het boek is te koop voor maar 
€6,95

Woonwinkel Schijndel, 
Boschweg 80, 5481 EH Schijndel, 
Tel. 073-5474908, 
www.woonwinkelschijndel.nl

advertorial

advertorial
Aantrekkelijke acties bij Savohs

Savohs kapsalon en schoonheids-
salon viert deze week een be-
scheiden feestje. De zaak bestaat 
namelijk alweer 18 jaar en dat wil 
eigenaresse Karine Vohs vieren 
met haar dierbare klanten. Vooral 

op vrijdag 8 juni is er een aantrek-
kelijke actie. Body tannen kost die 
dag maar 18 euro (ipv 35 euro). 

Maak dus maar snel een afspraak, 
want body tannen is helemaal in. 
Een mooie, bruine en gezonde tint 
op uw lichaam die zeven tot tien 
dagen blijft zitten, is natuurlijk niet 
verkeerd. Voor vragen staat het 
personeel direct voor u klaar. Dat 
staan ze bij Savohs altijd. Ze gaan 
namelijk voor kwaliteit, in alles wat 
ze doen. Daarom wordt jong en oud 
kwalitatief altijd goed behandeld.

Nieuw merk
De schoonheidssalon van Savohs 
heeft een nieuw merk: Oolaboo. 
Het huidverzorgingsproduct werkt 
aan de binnen- en buitenkant. De 
huidverzorgingsproducten en voe-
dingssupplementen van Oolaboo 
bestaan alleen uit voedende werk-
stoffen, die zowel gegeten als op 
de huid gebruikt kunnen worden. 

De hele maand juni is het tweede 
Sebastian/Sassoon product te ver-
krijgen voor 50% korting! Het is 
dus echt feest! Mgr. Bekkersplein 
6a, 5491 EB Sint-Oedenrode, 
0413 478388, www.savohs.nl
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GEMEENTENIEUWS

Evenementen
Bekendmaking ingekomen aanvragen (evenementen)vergunningen en verleende vergunningen, ontheffingen en te tref-
fen verkeersmaatregelen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 29 mei tot en met 4 juni 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van Stichting Mariendael voor het organiseren van de voorstelling Doornroosje op 4 augustus 2012 op het buitenpo-
dium van Mariendael, Laan van Henkenshage 2 te Sint-Oedenrode.
- Van Stichting Mariendael voor het organiseren van de voorstelling Alice in Wonderland op 2 en 3 juni 2012 op het 
buitenpodium van Mariendael, Laan van Henkenshage 2 te Sint-Oedenrode.
- Van Wijkvereniging de Armenhoef voor het organiseren van een wijkfeest op 30 juni 2012 in de speeltuin Hildewarel-
aan te Sint-Oedenrode.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan Café Oud Nijnsel voor het organiseren van activiteiten rondom de kermis in Nijnsel en het EK van 8 tot en met 12 
juni, Azaleastraat 3 te Nijnsel.
- Aan Arabisch Volbloed Stamboek voor het organiseren van het Arabian Horse Weekend op 16 en 17 juni 2012 op ma-
nege de Pijnhorst, Bremhorst 6 te Sint-Oedenrode.
- Aan Stichting Horeca Evenementen voor het organiseren van activiteiten rondom de voetbalwedstrijden van Oranje 
tijdens het EK 2012 op 9, 13 en 17 juni en eventuele vervolgwedstrijden op het Marktplein te Sint-Oedenrode.
- Aan de Nijnselse Ruiters & Ponyruiters voor het organiseren van de Outdoor Ruiterdagen van 6 tot en met 8 juli 2012, 
Villenbraken 15 te Sint-Oedenrode.
- Aan Stichting Mariendael voor het organiseren van de voorstelling Alice in Wonderland op 2 en 3 juni 2012 en de 
voorstelling Doornroosje op 4 augustus 2012 op het buitenpodium van Mariendael, Laan van Henkenshage 2 te Sint-
Oedenrode.
- Aan de heer T. van Alphen voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 19 augustus 2012 op het Dorpsplein te 
Olland.
- Aan Buurtvereniging ’t Everse voor het organiseren van een jubileumdag op 9 juni 2012 op de minicamping aan de 
Everse Bergen te Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

 Melding meerjarenvergunning 
- Van Buurtvereniging de Zandhoef voor het organiseren van het Oogstfeest op 5 augustus 2012 op het terrein aan de 
Strobolse Heidesteeg 10 te Sint-Oedenrode.
- Van de heer J.P. Sleegers voor het organiseren van een straatfeest op 30 juni 2012 op het parkeerterrein aan de Wiele-
waal tegenover huisnummers 1 tot en met 5 te Sint-Oedenrode.

Huisvuil
Inzameling oud papier

Donderdag 7 juni
- Buurtvereniging Vressel; container donderdag de hele dag op parkeerplaats 
t.o. de Vresselse Hut;

Vrijdag 8 juni
- Buurtvereniging Vressel; container tot 15.00 uur op parkeerplaats t.o. de 
Vresselse Hut;

Zaterdag 9 juni
- Ouderraad basisschool Eerschot; container bij school van 09.00 tot 12.00 uur;
- Nos Jungit Apollo; container op de parkeerplaats aan de Zwembadweg bij de in-
gang van het park van 9.00 uur tot 13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur oud papier 
worden opgehaald in de gebruikelijke wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne en 
Kienehoef ten noorden van de Florisstraat, en een gedeelte van de Zwembadweg;

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

Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden 
ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden aange-
merkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct geraakt be-
lang.  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 zienswij-
zen 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 ingediend 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 voorziening indienen bij:
- Voor besluiten op grond van de Wet milieubeheer:
de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State; Post-
bus 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

Aanpassing van openbaar groen
Ook de gemeente Sint-Oedenrode 
ontkomt niet aan verdere bezuini-
gingen. Daarom besparen we op de 
onderhoudskosten van het openbaar 
groen. De  gemeenteraad besloot 
onlangs om zo’n driehonderd groen-
vlakken onderhoudsvriendelijker in te 
richten. 

Wat gaat er gebeuren?
Groenvakken, die bestaan uit heesters, 

kosten relatief veel onderhoudstijd. 
Daarom vervangen we een deel van 
die beplantingen (2.4 ha) door gazon. 
Op andere plaatsen (0.6 ha) legt de 
gemeente bloemrijke bermen aan. Uit-
gangspunt is dat de op deze plaatsen 
aanwezige bomen blijven staan. 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk op de website 
van de gemeente (www.sint-oeden-

rode.nl). Alle plaatsen waar we het 
openbaar groen gaan aanpassen, kunt 
u daar terugvinden. 

Verder kunt u op 27 en 28 juni van 
14.00 tot 17.30 uur terecht in het 
gemeentehuis. Onze medewerkers 
staan voor een nadere toelichting voor 
u klaar. Ook als  u andere suggesties 
hebt voor het beheer van groenvakken 
in uw omgeving. 

Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
Op 27 april jl. hebben 5 inwoners van 
de gemeente Sint-Oedenrode een Ko-
ninklijke Onderscheiding gekregen bij 
gelegenheid van Lintjesregen 2012.

Wie komt er in aanmerking voor een 
lintje?
Wanneer iemand bijzondere verdien-
sten heeft of buitengewone prestaties 
verricht voor de gemeenschap, dan 
kan deze persoon in aanmerking ko-
men voor een Koninklijke Onderschei-
ding.

Hoe kan men iemand voordragen?
Wanneer u iemand wil voordragen 
voor een Koninklijke Onderscheiding, 
dan moet u zich wel aan een aantal 
spelregels houden. Belangrijk is, dat 
heel duidelijk wordt omschreven wat 
de persoon, die u voordraagt, doet of 
heeft gedaan binnen de organisatie 
of vereniging. Hierbij dient u ook de 
exacte jaartallen te vermelden, waarin 
deze activiteiten plaatsvinden/hebben 
plaatsgevonden. 
De intensiteit en de tijdsduur van de 
activiteiten is namelijk een belangrijke 

graadmeter bij de beoordeling.

Voor het aanvragen van een Konink-
lijke Onderscheiding dient u een voor-
stelformulier te gebruiken. Dit formu-
lier kunt u aanvragen bij mevrouw M. 
Van Schijndel, tel.nr. 0413 – 481911. 
Ook voor eventuele vragen kunt u bij 
haar terecht.
De aanvragen voor Lintjesregen 2013 
kunt u indienen tot uiterlijk vrijdag 29 
juni 2012 bij de gemeente Sint-Oeden-
rode, t.a.v. mevrouw M. van Schijndel, 
onder vermelding van “Kabinet”.

Meldingen incidentele festiviteiten 
Door de heer M. Toelen is op 19 maart 
2012 een kennisgeving ingediend voor 
het melden van en drietal incidentele 
festiviteiten. De kennisgeving omvat 
het vieren van het 5-jarige bestaan van 
het café met zowel versterkte muziek 
als een live band op vrijdag 6, zaterdag 
7 en zondag 8 juli 2012. De festivitei-
ten zullen plaatsvinden in en rondom 
café D’n Toel aan de Pastoor Smits-
straat 4 te Olland.

Door de heer N. van de Pol is op 25 
mei 2012 een kennisgeving ingediend 
voor het melden van een incidentele 
festiviteit. De kennisgeving omvat 
vrijdag voorafgaand aan de kermis in 
Nijnsel, met live muziek op vrijdag 8 
juni 2012. De festiviteit zal plaatsvin-
den op het terras van café Oud Nijnsel 
te Nijnsel.

Een horeca-inrichting mag maximaal 6 

keer per jaar gebruik maken van een 
regeling welke de ruimte geeft om af 
te wijken van de geluidsnormen die 
voor de normale bedrijfsvoering gel-
den (geregeld in het Activiteitenbe-
sluit). In het evenementenbeleid zijn 
de exacte geluidsnormen omschreven, 
waaraan moet worden voldaan tijdens 
een incidentele festiviteit. Het evene-
mentenbeleid kunt u vinden op onze 
internetsite (www.sint-oedenrode.nl).
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Ingekomen Omschrijving
Boskantseweg 13  5492 BT  24-05-2012 Verbouw woonhuis en bouw bijgebouw
Sonse Heideweg 9  5492 TE  30-05-2012 Uitbreiding opslagruimte
Verwestraat 10  5491 BZ  14-05-2012 Uitbreiden woning
Anjerlaan 37  5492 JD  15-05-2012 Aanbouwen erker
Ollandseweg 153  5491 XB  15-05-2012 Aanpassen luchtwasser en kanaal
Eerschotsestraat 29 5491 AA  15-05-2012 Gebruik garage voor eigen bedrijf
Park Kienehoef bij Klothal   31-05-2012 Kappen 2 eiken
Wielewaal 1  5492 PB  24-05-2012 Vervangen 2 dakkapellen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres    Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Horst, perceel sectie P nummer 180 -  31-5-2012 Kappen 7 eiken, onder voorwaarde herplant
Houtsestraat 18 a   5492 TM 01-06-2012 Vergroten van een put bij vleesvarkensstal
Slophoosweg 9    5491 XR  01-06-2012 Bouwen / wijzigen van een ligboxenstal
Bikkelkampen 17   5491 RE  04-06-2012 Plaatsen van 3 poorten
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

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

Gemeentenieuws

Meisje botst met scooter
Op de Schijndelseweg in Sint-
Oedenrode is vrijdagmiddag kort 
na 17.00 uur een meisje op een 
scooter gewond geraakt. 

Op het moment dat een bestuur-

der van een busje vanaf de Schijn-
delseweg de Heikampenweg in 
wilde draaien botste deze vol op 
de scooter. De jonge dame kwam 
enkele meters verder terecht.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Bij de wereldwinkel 10% korting voor 
ieder kind dat voor Papa een kadootje vindt.

geldig van 13 tot en met 16 juni

Markt 30 | Sint-Oedenrode | 0413 477146

Diesel opgeruimd
De brandweer van Sint-Oeden-
rode kwam afgelopen maandag-
ochtend in actie om diesel van 
de Boskantseweg te verwijderen. 
Twee wagens moesten er aan te 
pas komen om het goedje op te 
ruimen. Uiteindelijk kon het ver-
keer weer veilig door rijden.Agenda

Bekeuren? Liever niet!
Help mee, en zet de teller samen met ons op nul!

Vergadering voorbereidingscommissie 
op dinsdag 12 juni 2012

In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van dinsdag 12 juni 
2012 (aanvang 19.30 uur) komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

B. Ter bespreking:
1. Presentatie rekenkameronderzoek 
grote projecten
2. Stand van zaken m.b.t. de decen-
tralisaties uitvoering Jeugdzorg, ex-
tramurale begeleiding AWBZ en Wet  
werken naar vermogen 
3. Presentatie van hun visie op de toe-
komst door aanbieders van zorg: Dich-
terbij, Zorgboerderij Dommelhoeve, 
BrabantZorg, LabyrintZorg

De Voorbereidingscommissie verga-
dert in de raadzaal van het gemeen-
tehuis. Vanwege het karakter van de 
presentaties op deze avond is er geen 
voorafgaand technisch beraad.

Vergadering voorbereidingscommissie 

op donderdag 14 juni 2012

In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van donder-
dag 14 juni 2012 
(aanvang 20.00 uur) komen de vol-
gende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Vaststelling reclamenota
2. Vaststelling begroting 2013 van het 
Regionaal Bureau Leerplicht en voor-
tijdig schoolverlaten Brabant-Noord-
oost.
3. Kadernota Regionaal Milieu Bedrijf 
(RMB)
4. Vaststelling verbreed gemeentelijk 
rioleringsplan

B. Ter bespreking:
Meerjarenraming planmatig onder-
houd gebouwen

C. Ter kennisneming:
1. Informatienota revitalisering bedrij-
venterrein Nijnsel

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 ma-
ken van het spreekrecht. U dient dit 
ten minste 24 uur voor aanvang van 
de desbetreffende vergadering ken-
baar te maken bij de griffier; telefo-
nisch (0413) 481911 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 ge-
meente.

Bekeuren is niet bepaald een hobby van de ge-
meente! Ook al lijkt het er soms wel op….
En dat snappen we wel. Belangrijker is het om stil 
te staan bij de vraag, waarom wij bekeuren?

Sinds november 2011 is de controle op de blauwe 
zone verscherpt: steeds minder auto’s binnen de 
blauwe zone maken gebruik van een parkeerkaart. 
Regelmatig werd de toegestane parkeerduur over-
schreden en ook buiten de vakken geparkeerd. En 
dat betekent dat ons centrum minder goed bereik-
baar is….
Dat is niet in het belang van de winkeliers, maar 
óók niet in het belang van de bezoekers. Door va-
ker te controleren hopen we dat elke automobilist 
zich aan de regels houdt.
Na een aantal maanden intensief controleren heb-
ben we de balans opgemaakt. We zien dat er een 
duidelijke afname is van het aantal bekeuringen. 
En uiteindelijk hopen we erop dat we helemáál 

niet meer hoeven te bekeuren. U kunt ons helpen 
dit doel te bereiken!

Wat zijn de regels?
In het centrum van Sint-Oedenrode kennen we 
een blauwe zone en een parkeerverbodzone. 
- Een parkeerverbodzone betekent dat alleen bin-
nen de vakken geparkeerd mag worden. 
- De blauwe zone is bedoeld voor parkeren korter 
dan 1,5 uur. Deze tijd moet u aangeven door de 
blauwe schijf in te stellen op de aankomsttijd en 
deze achter de voorruit te plaatsen. 
De blauwe zone is mede op verzoek van de winke-
liers ingevoerd. Het doel van de blauwe zone is om 
lang parkeren te voorkomen. Op die manier komt 
er meer parkeerruimte vrij voor bezoekers van het 
centrum. 

En dat is ook in uw belang! Help dus mee, en zet 
de teller samen met ons op nul!

Voorbereidingsbesluit Corridor 3 te
Sint-Oedenrode
Burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode 
maken ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat de gemeenteraad van Sint-Oe-
denrode op 31 mei 2012 heeft besloten een voorberei-
dingsbesluit met aanlegvergunningstelsel vast te stellen 
voor het gebied aan de Corridor 3, kadastraal bekend 
gemeente Sint-Oedenrode, sectie N , nummers  227, 
259, 730, 779 een en ander zoals aangegeven op de 
bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
kaart. Voor de locatie wordt een herziening van het 
bestemmingsplan voorbereid. Het voorbereidingsbe-
sluit wordt genomen om te voorkomen dat ter plekke 
ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden. 

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 

woensdag 6 juni 2012 voor een ieder ter inzage in 
het gemeentehuis, Burgemeester Wernerplein 1 te 
Sint-Oedenrode.
Met ingang van woensdag 6 juni 2012 treedt het 
voorbereidingsbesluit in werking. 
Tegen het voorbereidingsbesluit is geen bezwaar 
of beroep mogelijk.

U kunt het voorbereidingsbesluit ook vinden op de 
gemeentelijke website www.sint-oedenrode.nl on-
der: informatie -> inwoners -> bestemmingsplan-
nen - voorbereidingsbesluit Corridor 3. Daarnaast 
kunt u het voorbereidingsbesluit vinden op de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl met de code-
ring NL.IMRO.0846.VB2012BUI01CORR3-vg01
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Te koop/Te huur

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.thuisfeesten.com

--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Wegens vakantie gesloten van 
11 t/m 25 juni
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
--------------------------------------

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

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding her-
stelwerkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, 
Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30 uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
FEESTJE?, zeskamp? huur een 
springkussen, spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste attractie-
verhuurder van de regio
Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl of 
www.zeskampen.nl uit Uden
--------------------------------------

--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis. Vennotex. 
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop
Kersen houten salontafel € 50,-
Tel. 06 2011 3927

Aangeboden

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

Kom tot jezelf !
Kijk voor meer info over yoga en/
of massage
op www.de-bodhiboom.nl of 
bel: 06 - 52 21 36 52.
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd 
voor ontspanning ? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.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
--------------------------------------

Gezocht

Leuke bijverdienste voor scho-
lier of student: kassamedewerker 
op zaterdag. Tuincentrum Bre-
kelmans, Boskantseweg 59. Tel. 
0413-472562
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden: Kinderarmbandje bij 
Zwembad De Neul.
Tel. 473818
--------------------------------------

Verloren

Verloren op 1e Pinksterdag:
Ketting van edelmetaal met saffier-
steentjes. De ketting kan afgege-
ven worden bij DeMooiRooiKrant
--------------------------------------

Dieren

Hondenschool het Rooike, Sint-
Oedenrode; voor puppy- & ge-
hoorzaamheidscursussen.
voor info / aanmelden: 
06-270.384.63 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------
Een nieuwe hond en wat hulp no-
dig met opvoeden? Hondensport-
vereniging de Pijnhorst te Sint-
Oedenrode verzorgt cursussen 
Gedrag en Gehoorzaamheid. De 
cursussen worden gegeven op het 
terrein van manege de Pijnhorst, 
Bermhorst 6a.
Er is weer ruimte voor nieuwe 
groepjes.
Voor info: 0499-399758 of 
www.hsc-depijnhorst.nl
--------------------------------------

Diversen

Nederland spuit het meeste gif. 
Spuiten Rooise land- en tuinbou-
wers ook jaarlijks méér dan 6kg 
per hectare? N.A. denker.
--------------------------------------
De Plekkers houden 10 juni vlooi-
enmarkt, heeft U spullen bel 
490700.
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen. Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020
--------------------------------------

Deze maand is de maand van ‘het Boerenleven’ op Odendael. Daarom 
een ideaal moment om daar op in te haken. Wie herkent deze personen 
op de foto? Geef uw oplossing door via redactie@demooirooikrant.nl, 
bel 0413-479322 of loop binnen bij Heuvel 17. U bent welkom!

Oplossing week 22:
Op de foto van deze week staan Frans Fierens en 
Drieka Verzantvoort (of Van Zantvoort).

Met vriendelijke groet,
Femke van den Heuvel
Voshage 21Berlicum

Oplossing week 20
In de krant van week 20 stond een 
grote foto met daarop mensen die 
posseerden voor landgoed De Hulst 
in Sint-Oedenrode. Er kwamen en-
kele reacties op binnen waaron-
der die van Thea Willems-Sanders 
en Dhr. Berkvens. Thea kwam met 
een oud krantenartikel op de prop-
pen uit 1966. Daarin stond dat het 
dak van het huis totaal was verwoest 
door een storm. Ook leverde ze een 
uitgave aan van het ‘Heemschild’. Daarin stond dezelfde foto als de 
groepsfoto van week 20 met daarbij deze tekst: Willem van Lieshout 
en zijn vrouw Theodora Kempkens vieren op 20 februari 1936 hun zil-
veren huwelijksfeest. De twee dochters An en Jaan hebben voor deze 
foto ’n poffer van moeder op. Op de foto staan behalve de familie ook 
kennissen en buurtgenoten, waaronder Jan van den Biggelaar, Januske 
Welvaarts, Jantje Sanders, Driek v.d. Zanden, Hein en Sjef Berkvens, 
Mie Berkvens en Kees Lathouwers. Helemaal in ’t midden, tussen het 
zilveren paar, staat de eigenaresse van ‘de Hulst’ Jo v.d. Hagen – van 
Laack. De volgende dag is de ‘meidenvisite’. Dan komen ‘s middags 
van vier uur tot ’s avonds acht uur de jonge boeren en boerinnen uit 
de buurt.

Thea had nog enkele namen meer weten te achterhalen. Weet u ook 
nog namen? Kom dan langs op het kantoor van DeMooiRooiKrant 
(Heuvel 17). Daar hangt de lijst met namen. Als hij of zij er nog niet 
tussenstaat hebben we weer een aanvulling.

Dhr. Berkvens, die ook op de foto staat, verblijdde de redactie met 
een zeer aangrijpend  oorlogsverhaal, waarin ‘de Hulst’ centraal staat. 
Het gaat over een bloedige veldslag tussen de Britten en de Duitsers 
rondom het landhuis op 27 september 1944. Daarbij vielen ook burger-
slachtoffers, waaronder Graad Welvaarts en Hais van Uittert. 

Historische beelden
Opbrengst Anjer-
collecte 2012
De landelijke Anjercollecte in de 
week van 20 mei t/m 26 mei heeft 
dit jaar € 3064,27 opgebracht. 
Namens het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds dat om en aan Cultuur 
geeft danken wij alle gulle gevers, 
de contactpersonen en alle vrijwil-
ligers uit de Culturele verenigingen 
die zich hiervoor hebben ingezet.

Cultureel Platform Sint –Oeden-
rode, coördinator Anjercollecte.

Theaterkoor 
zoekt zingende 
talenten

Sincère uit Son gaat op ledenjacht. 
Op de donderdag 7 juni 2012 
houden zij open repetities voor 
mannen en vrouwen van elke leef-
tijd om een indruk te krijgen van 
wat Sincère is, om enthousiast te 
worden en om je eventueel in te 
schrijven voor een proefperiode. 
Ga je voor kwaliteit, inzet en ple-
zier? Dan zien wij jouw graag op 
een van deze dagen op onze repe-
titielokatie: Openbare Basisschool 
De Regenboog, Van Gentlaan 4 
in Breugel. Tussen 20.15 en 22.30 
uur ben je van harte welkom. Voor 
meer informatie kun je terecht op 
onze website www.theaterkoor-
sincere.nl of bel je met 
Karin Teulings, tel. 0499-461937. 

Vlooienmarkt 
Sint Oedenrode
Zondag 10 Juni a.s. houdt C.V. De 
Plekkers haar jaarlijkse vlooien-
markt op het terrein van Fa. van 
Kaathoven aan de Eversestraat in 
Sint Oedenrode.

De vlooienmarkt gaat open om 
10.00 uur en duurt tot 14.30 uur. 
De entree voor de vlooienmarkt 
bedraagt 2,00 euro pp, kinderen 
onder begeleiding van de ouders 
zijn gratis. Op deze vlooienmarkt 
zijn een ongekend aantal verschil-
lende spullen uitgestald waarin U 
rustig kunt snuffelen. Verder wordt 
er ook aan de inwendige mens ge-
dacht, er zijn verschillende versna-
peringen verkrijgbaar. Een bezoek 
aan deze jaarlijkse vlooienmarkt is 
dan ook zeker de moeite waard. 
Graag verwelkomen wij U op zon-
dag 10 Juni aan de Eversestraat te 
Sint-Oedenrode.

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

Open Huis
za. 9 juni en zo. 10 juni : 

13.00 – 16.00 uur

Violenstraat 1

Mooi gerenoveerde en royaal 
uitgebouwde tweekapper 

met berging, carport 
en vijf slaapkamers

Vraagprijs: € 255.000,--

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000

www.dekoningmakelaardij.nl

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

www.savohs.nl

Het is feest! 
Savohs bestaat 18 jaar!

De hele maand juni 
het tweede Sebastian/Sassoon product 

voor 50% korting!DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Sponsoren en vrijwilligers ‘Avonturenpark de Ont-
dekkingsreis’ in zonnetje gezet

Afgelopen vrijdag organiseerden 
de Rooise Kiwanis een bedank-
avond voor alle sponsoren en vrij-
willigers die mee hebben gewerkt 
aan de realisatie van het speelter-
rein bij de basisschool Nijnsel. Ki-
wani Freek Glorius sprak de aan-
wezigen vol lof toe over de wijze 
van samenwerking en het feit dat 
er geen concessies zijn gedaan aan 
de kwaliteit. Vervolgens werd pro-
jectleider Kiwani Rinus van der He-
ijden nog uitgebreid in het zonnetje 
gezet door schooldirecteur Gerard 
Roozen met de onthulling van het 
‘Rinuslaantje’. Dat de Kiwanis al 
hadden aangekondigd volgend jaar 
een nieuw ‘handen uit de mouwen’ 
project te willen oppakken bij een 

andere basisschool in Sint-
Oedenrode was ook SKOSO-
directeur Frans de Baaij niet 
ontgaan. Hij zegde een mooi 
geldbedrag toe als startsub-
sidie. 

Het hoogtepunt van de ope-
ning was de onthulling van 
het sponsorbord en de naam 
van het speelterrein. Coen 
en Tonnie van de Meulen-
graaf hadden de eer om de 
handeling te verrichten en 
de naam ‘Avonturenpark de 
Ontdekkingsreis’ te onthul-
len. De opening werd muzikaal op-
geluisterd door het opleidingsorkest 
van de Harmonie Nijnsel. Na de of-

ficiële handelingen was het tijd voor 
een barbecue. Het bleef nog lang 
gezellig in Nijnsel…

Bongers Auto’s: Al decennia een begrip

De naam Bongers staat in Sint-
Oedenrode en omgeving al tien-
tallen jaren synoniem voor auto’s.  
Meer dan 40 jaar runden ze zeer 
succesvolle Volkswagen- en Audi 
dealerbedrijven in Brabant. Nadat 
zijn familie de dealerbedrijven 
enkele jaren geleden verkocht be-
sloot Anton Bongers een nieuw 
automobielbedrijf te starten on-
der de naam Bongers Auto’s. Nu 
al weer 4 jaar geleden. Dit is ook 
niet vreemd als je tussen de auto’s 
bent opgegroeid.  

Bongers Auto’s heeft een grote se-
lectie auto’s voor u staan, in alle 
prijsklassen. Anton adviseert u graag 
bij uw keuze. Door zijn jarenlange 
ervaring weet hij wat er te koop is 
in de autobranche en kent alle ins 
en outs. Het is belangrijk dat u de 
juiste en verstandige keuze maakt. 
Kom langs en overtuig uzelf!!  

Anton Bongers: “Kwaliteit & Ser-
vice staat bij Bongers Auto’s hoog 
in het vaandel. Een tevreden klant 

is voor u een visitekaartje. Wij stre-
ven er naar dat u met veel plezier 
en voor lange tijd in uw auto rijdt! 
In onze werkplaats kunt u dan ook 
met alle merken voor alle voorko-
mende werkzaamheden terecht. Of 
het nu gaat om onderhoudsbeur-
ten, banden, accu’s, uitlaten, rem-
men, distributieriemen, airco ser-
vice  of heeft uw auto een storing, 
u kunt bij ons voor alles terecht. In 
tegenstelling tot veel merkdealers 
hanteren wij een acceptabel uur 
tarief. Onze prijs- kwaliteit verhou-
ding is dan ook prima.”

De naam straalt vertrouwen uit en 
dat voelen de klanten. Daarnaast 
is het bedrijf zeer laagdrempelig 
en makkelijk bereikbaar. Anton en 
zijn personeel heten u van harte 
welkom. Ze zijn zes dagen per 
week open. Ook op zaterdag kunt 
u voor kleine reparaties terecht. 
Mocht het noodzakelijk zijn dan 
kan de klant altijd gebruik maken 
van leenauto’s waardoor de mobi-
liteit altijd gegarandeerd blijft.

Om een goede impressie te krijgen 
van het bedrijf kunt u ook altijd 
onze website 
www.bongersautos.nl bekijken.

advertorial

Anton voor zijn bedrijf 
aan de Schijndelseweg

Kiwanis Rooi bedankt alle 
sponsoren en vrijwilligers die mee 

hebben geholpen aan de realisatie van 
Avonturenpark ‘De Ontdekkingsreis’

In slechts een paar maanden tijd is het achterterrein van basisschool 
Nijnsel omgetoverd in een avontuurlijk speelterrein. De natuurlijke spel-
aanleidingen met onder andere een beekwaterspel, roetsjtouw, zand-
tafel, sprookjeshuis, openlucht-theater, insectenhotel, zandtafel en een 
bouwbos prikkelen de fantasie en de creativiteit van de kinderen.
Onder regie van de Rooise Kiwanis is het project samen met de 
Nijnselse gemeenschap gerealiseerd. Vele sponsoren en vrijwilligers 
hebben keihard gewerkt zonder concessies te doen aan de kwaliteit. 
Door hun inzet in de vorm van tijd, geld en/of materiaal hebben de 
Nijnselse kinderen nu een fantastisch speelpark. Dank voor de inzet!

Topsponsor
Betonfabriek A. van de Meulengraaf & Zonen 
www.meulengraaf-beton.nl  0413-472 595

Sponsoren
Krans Hoveniers 
www.kranshoveniers.nl    0413-420 577
Rabobank  Sint-Oedenrode Schijndel
www.rabobank.nl/stos   0413-491 491
Oudervereniging Basisschool Nijnsel
Fred van de Laar Grond-, Weg- en Waterbouw 
www.fredvandelaar.nl   0413-475 226
Progress Uitzendbureau B.V.
www.progress-uitzendbureau.com  0413-490 088
Bellefleur kinderopvang 
www.bellefleurnijnsel.nl  0413-471 814
BTL Advies  Tuin- en landschapsarchitectuur
www.btladvies.nl   013-52 99 555
DeMooiRooiKrant 
www.demooirooikrant.nl 0413-479 322

Vrienden van het project
Zwembadenbouw B.V.
www.zwembadenbouw.nl  0413-473 131
Tapperij- Eeterij d’n Dommel   0413-473 979
TVE Reclameproducties B.V.
www.tve.nl     0413-476 420
Bricol bouwbedrijf 
www.bricol.nl   0413-478 782
Fried van den Brand – hoepelmaker
salix-alba.f.vd.brand@kpnmail.nl
Gemeente Sint-Oedenrode 
www.sint-oedenrode.nl   0413-481 911
Ikar Keukens B.V.
www.ikar-keukens.nl  0413-491 990
Imabo- Kombi van Erp B.V.
www.kombibouwmaterialen.nl  0413-472 565
Laarhoven Port Equipment 
www.port-equipment.com  06-293 25 285
Prins Frans Pap d'n derde en adjudant Hans 
v.d. Vleuten Elektro-techniek B.V.
www.vdvleutenelektrotechniek.nl 0413-477 337
Vinitex Laboratoriuminrichtingen B.V.
www.vinitex.nl   0413-491 900
Beljouw Machine Service 
www.graafmachineonderhoud.nl 06-136 97 627
Gebroeders Peters 
www.gebrpeters.nl  0413-472 576
Installatiebedrijf P. Voss B.V. 
www.voss.nl   0413-472 184
MBK Keukenmontage 
www.mbk-keukenmontage.nl 06-229 719 22
Willem van de Sande, interieur- en keukenmontage 
www.willemvandesande.nl 06-534 96 941
Bakkerij Bekkers 
www.bakkerijbekkers.nl  0413-472 665
Jeugdnatuurwacht Rooi 
www.jnw-rooi.tk
Kossen Design 
www.kossendesign.nl  06-533 69 747
Loon- en grondverzetbedrijf 
van Esch B.V.    0413-472 136
Machinefabriek Gebr. Frencken B.V. 
www.frencken.nl  040-25 07 507
Bekkers Adviesbureau 
www.bekkersadvies.nl  0413-483 070
Hooidonkse Kano Club  
www.hooidonksekanoclub.nl

Workshop "Starten met... Administratie"
De ‘Starten met...’ workshop-
cyclus van het Starterscollectief 
Sint-Oedenrode is bedoeld voor 
bedrijven die tussen de 0-3 jaar 
bestaan. De workshops worden 
gegeven door ervaren onderne-
mers uit Sint-Oedenrode.
 
Op 11 juni 2012 staat de workshop 
'Starten met ... Administratie' op 
het programma vanaf 19.00 uur bij 
Campus Fioretti. Deze workshop 
wordt verzorgd door Tom van der 
Vleuten (Van de Ven Accountants).

Een goed begin is het halve werk
Statistieken hebben uitgewezen 
dat ondernemers met een goede 
en bijgewerkte administratie een 
grotere kans van slagen hebben. 
In de workshop Starten met...Ad-
ministratie gaan we laten zien wat 
u wettelijk verplicht bent te bewa-
ren. Ook laten we zien hoe een u 
uw boekhouding makkelijk kunt 
inrichten en automatiseren. Maar 
nog belangrijker: welke informatie 
kunt u uit de administratie halen en 
hoe kan deze bijdragen in het ne-

men van belangrijke beslissingen.
 
Normale prijs van deze workshop 
bedraagt € 200,- Euro per persoon. 
Het Starterscollectief Sint-Oeden-
rode is een non-profit organisatie 
en biedt de workshop aan voor 10 
Euro per persoon. Uw bijdrage zal 
ten goede komen aan het Starters-
collectief. Meld je aan via info@
starterscollectief.nl en maak je bij-
drage (€ 10,-) over op rekening-
nummer 13.64.89.265 t.n.v. Star-
terscollectief Sint-Oedenrode 
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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
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
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Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

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

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

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

AANHANGWAGEN HUREN? AL VANAF 10 EURO!   l    WWW.MASTA.NL   l
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

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
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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

‘Automatiseerder 
van het Jaar 2012’

1a

VAN DEN BERG  AUTOGROEP ’S-HERTOGENBOSCH - RIETVELDENWEG 58A - 073 - 6219023
WWW.VANDENBERGAUTOGROEP.NL SINT-OEDENRODE - ALFRED NOBELSTRAAT 7 -  0413 - 475911
 

NIEUW CITROËN C4 AIRCROSS
Of je nou de stad induikt of de natuur opzoekt, eenmaal achter het stuur van de 
C4 Aircross bepaal je zelf je rijstijl. Want met 4x4 aandrijving on demand kun je 
afhankelijk van de wegcondities je eigen aandrijving kiezen. Zo schakel je met een 
snelle beweging moeiteloos van twee- naar vierwielaandrijving. Kies voor de ultieme 
vrijheid van de Citroën C4 Aircross. Ook verkrijgbaar in 2WD. Vanaf € 23.995.

4WD ON DEMAND
www.citroen.nl

Gem. verbr.: 4,6-5,9 l/100 km; 16,9-21,7 km/l; CO2: 119-135 g/km. Prijs is incl. BTW en BPM, excl. verwijderings-
bijdrage, leges en kosten rijklaar maken. 20% bijtelling is geldig bij registratie van een benzine-versie vóór 1 juli 2012. 
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AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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We hadden hem via via leren kennen, natuurlijk weer door de jagerij. Hij 
woonde in het oosten des lands en dat hoorde je ook wel aan zijn tong-
val. Hij was gezagvoerder op een Boeing van een grote maatschappij en 
“vloog zich de been’n uut de broek”, zoals hij zich beklaagde wanneer hij 
te weinig tijd had voor de jacht. Net zoals zoveel anderen had hij een op-
leiding als straaljagerpiloot genoten en dan blijven die contacten met de 
luchtmacht voor eeuwig bestaan. Zodoende had hij een jachtveldje op de 
Veluwe, tegen een grote legerplaats aan en daar barstte het toen al van 
de wilde zwijnen. Een vriend van mij is daar ’n keer ’s nachts, toen ie van 
de hoogzit  naar z’n auto wilde terugkeren, belaagd door een  rauschig 
(bronstig) mannelijk everzwijn. Hij stond nog te trillen op z’n benen toen 
we bij hem kwamen.
Fokke vergezelde ons naar Schotland, ergens in de Highlands. Toen we aan 
de borrel zaten vertelde hij over zijn Duitse vriendin van weleer: “Ze was de 
dochter van een stervensrijke industriëel en ze woonden in een joekel van 
een villa, midden in Düsseldorf. Ik mocht met de ouwe mee op jacht, heel 
streng en gedisciplineerd ging het er aan toe, je weet wel, echt Duitsers met 
hun pünktlichkeit, allemaal mannen met groene loden jassen en hoeden 
met honderd speldjes en van die scheerkwasten. Nou goed, ik hield knap 
stand tussen al die wijsneuzen en na afloop was er een heus diner in de 
villa, compleet in smoking etc. Na afloop bracht de chauffeur ons naar het 
nachtleven in de binnenstad.” Ja”, sprak Fokke, “dáár had ik mee moet’n 
trouw’n in plaats van dat Hollands scharminkel da’k nu heb…” Als Achter-
hoeker was hij natuurlijk een groot liefhebber van de groep Normaal en hij 
nam elke gelegenheid te baat om ’n concert bij hem in de buurt met een 
bezoek te vereren en met de boerenmannen stevig te “höken” en bier te 
hijsen. Bij een van de concerten hebben buurtbewoners hem uit de sloot 
getrokken, was ie d’r zomaar pardoes ingefietst. Nee, dan kon je maar beter 
bij hem in een vliegtuig zitten, want dan was ie natuurlijk de serieusheid en 
verantwoordelijkheid zelve. Hij vertelde  wel eens dat hij weer een cursus 
met de flightsimulator achter de rug had, en in welke uitdagende situaties hij 
dan verzeilde. Ooit moest hij in de simulator onder de Van Brienenoordbrug 
door vliegen vanwege een geplande noodlanding. “Mooi was dat”, zei hij, 
“je zag rechts beneden je een mannetje in een roeibootje, die verschrikt 
naar ons opkeek, terwijl hij zat te vissen….” Toen hij zelf als passagier met 
ons vanuit Schotland terugvloog, begon hij, als enige, na de landing hard te 
klappen, de gek! Ook vertelde hij graag over andere maatschappijen en hun 
personeel. Ooit zat hij met zijn crew in Calcutta op een aparte verdieping 
van een hotel, speciaal voor luchtvaartpersoneel, samen met de bemanning 
van een Russische maatschappij. Die captain werd almaar meer dronken en 
uiteindelijk hing ie om Fokke’s nek en zeurde: “show me your stewardess, 
show me” Vijf uur later moest zijn vliegtuig de lucht in… “Zo gaat dat altied 
met die lui, vlieg nóóit met een Oosteuropese maatschappij”, drukte Fokke 
ons op het hart. Van tijd tot tijd kon hij er echter ook wat van, maar ’t was 
nooit té. In Nigeria was hij te gast bij vrienden van ons, waar hij op een 
avond in een soort nightclub met zwembad belandde. Op het hoogtepunt 
van de avond stond hij op de duikplank, trok z’n zwembroek naar beneden, 
nam nog ’n flinke trek aan z’n Havanna, stopte die tussen z’n billen en 
dook naar beneden. “De komeet van Halley”, riep hij voor hij in het water 
verdween. Toen hij terug ging naar Nederland zat hij in een konvooi van de 
Nederlandse ambassade op weg naar het vliegveld. Halverwege werden ze 
klemgereden door drie auto’s met gewapende mannen. Ze moesten zich tot 
hun ondergoed uitkleden en alles afgeven. Fokke had z’n paspoort op z’n 
buik geplakt, dat deed ie altijd. “Doen wat ze zegg’n”, riep hij plat op de 
grond liggend. Zo bereikte het gezelschap, schaars gekleed en lopend, de 
luchthaven. Daar nam hij de leiding en zorgde dat alles goed kwam. This is 
your captain speaking…..

Tabouleh (voor ’n zomers gezelschapje)
500 gr Bulgur (couscous) middel (bij de Turk), 500 ml kippenbouillon op 
smaak
6 grote tomaten, 1 kleine komkommer, alles geschild en ontpit in kleine 
blokjes
2 geroosterde en ontvelde paprika’s uit pot, in fijne blokjes
1 handje muntblaadjes, 1 bosje platte peterselie, 4 lente-uitjes, 1 sjalot
1 citroen, extra vièrge olijfolie, eventueel gewelde rozijnen, peper
Doe de bulgur in een schaal en overgiet met de hete bouillon. Dek de 
schaal af met een doek en laat 15 minuten wellen. Als de bulgur is afge-
koeld deze los maken met een vork. Doe er eerst het sap van ½ citroen 
bij, daarna naar smaak. Giet er een plens olijfolie bij en meng goed. Dan 
de tomaat, komkommer en paprika en de fijngesneden munt, peterselie, 
lente-ui en sjalot. Breng op smaak met peper. Als je er rozijnen bij doet 
verandert het karakter volledig, maar het kan goed. Dit eet je als salade 
bij de lunch op een mooie zomerse dag, maar dié is moeilijker te krijgen 
dan de ingrediënten…

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

Fokke

Dat we moeten bezuinigen weten we allemaal.
Dat Sint-Oedenrode bezuinigt op het groen (niet maaien) ook.
Er wordt wel  gemaaid  rondom de bankjes , maar het gras tegen en 
onder de bankjes blijft staan.
Eén bankje zie je zelfs niet meer staan in het hoge gras. Jammer! 
Zijn het nou zovéél kosten meer  om het groen om en onder de bank-
jes weg te maaien?
 
We hebben zo’n mooi park met veel rustpunten, laten we er dan ook 
samen van genieten
 
L. Jakobs
De Jongsingel 

Lezerspodium....

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Roxs Elektro kleurt brandweer oranje

Elektro World Nederland is altijd in de weer met leuke acties. Roxs Elektro World uit Sint-Oedenrode is niet te flauw 
om daarbij aan te sluiten. De brandweer van Sint-Oedenrode bedacht een paar ludieke kreten voor op een shirt. Tonnie 
Heijmans, eigenaar van de winkel, beloonde het stel met een eigen oranje shirt. Dat kan nog eens goed van pas komen 
tijdens het komende EK.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Pleinfeest met braderie
Oldtimerrit en Maickels Music Show ‘Sterren Stralen’
met o.a. José Sep, Danny & Angelique, Leen Zijlmans, Gino Graus en Eddy Walsh 

Vaderdag 17 juni Kinderen tot 12 jaar GRATIS.

Gratis parkeren!
www.zijtaartonline.nl

(van 10:00 -
 17:00 uur)

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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Park 20|20 kiest voor Cradle to Cradle inrichter Ahrend 
Park 20|20 in Hoofddorp is de 
eerste full service en op Cradle 
to Cradle geïnspireerde werkom-
geving in Nederland. Duurzaam-
heid wordt gerealiseerd door het 
toepassen van de Cradle to Cradle 
(C2C)-filosofie van de Amerikaan-
se architect William McDonough 
en de Duitse chemicus Michael 
Braungart. Als leverancier van 
Cradle to Cradle-producten en in-
richtingsconcepten richt Ahrend 
het C2C-paviljoen annex kantoor 
in. 

Onderdeel van Park 20|20 is het 
20|20 Experience Center, dat 
dienst zal doen als kantoorruimte 
voor de Park 20|20-organisatie en 
ingericht is door Ahrend. Dit pa-
viljoen gaat tevens fungeren als 
informatiecentrum op het gebied 
van Cradle to Cradle, duurzaam-
heid en Het Nieuwe Werken.

Eugène Sterken, Chief Commer-
cial Officer van Ahrend licht toe: 
“Fantastisch dat juist deze organi-
satie heeft gekozen voor Ahrend 
als partner; wij zijn daar heel trots 
op. Dit bewijst eens te meer dat 

Ahrend vooroploopt als het gaat 
om het toepassen van het Cradle 
to Cradle-gedachtegoed in de be-
drijfsvoering. Ahrend is de enige 
Cradle to Cradle-inrichter in de we-
reld. Bij het inrichten van het pavil-
joen kijkt Ahrend niet alleen naar 
haar Cradle to Cradle-producten, 

zoals de toepasselijk genaamde 
Ahrend 2020-bureaustoel, maar 
ook naar de materialisering, zoals 
climatex-stof en C2C-lak en de 
productieprocessen. De samen-
werkingsvorm (lease) garandeert 
een restwaarde en een tweede le-
ven voor het meubilair.”

advertorial
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MiK Pieter Brueghel, Middegaal 23-25 Veghel
www.pieterbrueghel.nl, www.mikweb.nl

Mogelijkheid tot inschrijving nieuwe cursussen en workshops.
Expositie met werk van 450(!) amateurkunstenaars.

Veel interactieve kunstactiviteiten met live muziek en een drankje.
Ontmoet professionele kunstenaars en maak samen een kunstwerk!

OPENDAG!

ZONDAG 10 JUNI
12 

00-16 
00 UUR-16

+ FINALE WEEK VAN DE 
AMATEURKUNST IN VEGHEL

Samenwerking Suzuki-dealer en uitzendbureau bereikt mijlpaal 

Garage Markgraaff levert vijftigste Suzuki af aan SAM 

Suzuki-dealer Garage Markgraaff 
in Nijnsel leverde onlangs de vijf-
tigste Suzuki af aan uitzendbureau 
SAM. 

Vestigingsdirecteur Joan Mark-
graaff is ontzettend blij met deze 
mijlpaal. "Sinds 2003 verzorgen 
wij het wagenpark voor SAM in 
Sint-Oedenrode. We hebben tij-
dens onze samenwerking van bijna 
tien jaar al veel modellen afgele-
verd. De laatste tijd vooral Suzuki’s 
Alto, maar eerder ook bijvoorbeeld 
de Splash en de Swift." 

Bij de aflevering bood Joan Mark-
graaff namens Garage Markgraaff 
SAM een grote taart aan. "Zeker 
in deze tijd zijn we heel blij met 

zo’n loyale klant. Het maakt mij als 
directeur dus bijzonder trots dat 
we nu het indrukwekkende aan-
tal van vijftig stuks voor één klant 
hebben bereikt. De samenwerking 

verloopt van beide kanten uitste-
kend en wat mij betreft gaan we 
door naar de volgende vijftig", be-
sluit Joan Markgraaff.

Joan Markgraaff (l) bood Ruud van de Laar, 
van Sam uitzendbureau, een taart aan

Monique Smit komt naar Mariahout

Ook dit jaar organiseert het Open-
luchttheater Mariahout een specta-
culaire opening van het kindersei-
zoen. Op zondag 10 juni is er vanaf 
13.00 uur een spetterend program-
ma met vele optredens. Dit jaar 
met als slot act Monique Smit. 

Het voorprogramma Monique 
Smit bestaat uit de winnaars van 
de miniplaybackshows in Laar-
beek. De beste playbackoptredens 

uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk, 
Lieshout en Mariahout geven een 
optreden tijdens de kindermiddag. 
Bovendien is er een clown aanwe-
zig en kunnen kinderen worden 
geschminkt. 

Als kers op de taart zal Monique 
Smit een optreden verzorgen in het 
theater. Monique Smit beleefde 
haar grote doorbraak met debuut-
single Wild en het gaat nog steeds 
heel goed met haar carrière. Ze 
treedt op in het hele land voor een 
publiek van jong tot oud, presen-
teert inmiddels 3 jaar de Tros Kids 
Top 20 en is sinds kort ook VJ van 
het muziekprogramma Wild Van 
Muziek. Een zeer goede afsluiter 
van een wervelende middag.
Voor meer informatie of voor het 
kopen van kaarten kunt u kijken 
op www.oltm.nl Kaarten zijn ook 
in de voorverkoop verkrijgbaar bij 
Erik Barten, Wilhelminastraat 22b 
in Mariahout  en op de middag 
zelf aan de kassa van het theater. 
Kaartjes kosten € 7,50 in de voor-
verkoop en € 8,50 op de middag 
zelf.

Jan Ebbenn
Fotograaf

Tartwijck 89
5491 EJ Sint-Oedenrode
T: 0413-47 56 06 E: jan@jefotografie.nl
M: 06-42 06 28 33 I: www.jefotografie.nl

JE fotografie voor al uw evenementen, familieportretten, glamourportretten, 
bedrijfsfotografie, reportages en productfotografie.

Bedankt alle deelnemers, vrijwilligers, toeschouwers, sponsors, 
media en medewerkers voor deze grandioze opening van ons 

Openluchttheater met het Alice in Wonderland festival!

Namens het bestuur van de Stichting Mariendael.

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

Kinderfeest in Filmtheater Mariëndael
- Je eigen �lm kijken op een groot scherm (6 meter breed) in 
gezelschap van vriendjes en vriendinnetjes, dicht bij huis.

- Tijden op vrijdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
en van 16.00 uur tot 18.00 uur 
en op woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur

De kosten bedragen 8,50 euro per kind, 
inclusief popcorn en een drankje.
Minimaal aantal kinderen is 5, 
meer dan 10 kinderen, 3,00 euro per kind

Dit aanbod is exclusief �lm dus je eigen favoriete �lm 
meenemen en afspelen.
Tijdens de �lmmiddag zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk 
voor het toezicht.

Bel voor een afspraak of informatie naar Mariëndael 0413-474031 
of mail naar info@mariendael.nu
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- Tijden op vrijdag van 13.30 uur tot 15.30 uur
en van 16.00 uur tot 18.00 uur 
en op woensdag van 13.30 uur tot 15.30 uur

De kosten bedragen 8,50 euro per kind, 
inclusief popcorn en een drankje.
Minimaal aantal kinderen is 5, 
meer dan 10 kinderen, 3,00 euro per kind

Dit aanbod is exclusief �lm dus je eigen favoriete �lm 
meenemen en afspelen.
Tijdens de �lmmiddag zijn ouders/verzorgers verantwoordelijk 
voor het toezicht.

Bel voor een afspraak of informatie naar Mariëndael 0413-474031 
of mail naar info@mariendael.nu
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Boek nu je vakantie
aan de laagste prijs

SPANJE
Costa Brava

1 week half-pension, 
v/a

€ 150
transport niet 
inbegrepen

***(*) Hotel Univers

- prima prijs-
kwaliteitverhouding
- aan de jachthaven
- uitgebreid ontbijtbuffet

SPANJE
Mallorca

1 week all inclusive, 
v/a

€ 349
vlucht inbegrepen

***(*) Eurocalas

- sfeervolle familieclub
- uitgebreide animatie
- uitstekende all-in formule

SPANJE
Gran Canaria

1 week all inclusive, 
v/a

€ 592
vlucht inbegrepen

***(*) Ifa Interclub Atlantic 
Hotel

- club met tropische allures
- ruim sportaanbod
- grote subtropische tuin

SPANJE
Gran Canaria

1 week half-pension, 
v/a

€ 480
vlucht inbegrepen

***(*) Ifa Buenaventura

- ideaal voor een gezellige 
en actieve vakantie!
- veel sportfaciliteiten

Boek nu je vakantie
aan de laagste prijs

TURKIJE
Bodrum

1 week all inclusive, 
v/a

€ 399
vlucht inbegrepen

**** Delta Beach Resort

- gezellig en gerenoveerd 
hotel
- direct aan zee gelegen
- aangename kamers

TURKIJE
Bodrum

1 week all inclusive, 
v/a

€ 588
vlucht inbegrepen

****(*) Kervansaray Resort

- modern en stijlvol hotel
- prachtig uitzicht over de 
zee
- talrijke sport- en 
ontspanningsmogelijkheden

TURKIJE
Bodrum

1 week all inclusive, 
v/a

€ 548
vlucht inbegrepen

**** Bodrum Park 

- gelegen aan een prachtige 
baai met grote tuin
- talloze faciliteiten
- lekkere keuken

Zet de zomer goed in 
en vertrek in juni naar de zon!

KOFFEREN 2 | 5492 BN ST. OEDENRODE | ST.OEDENRODE@REISBURO-COLUMBUS.NL | TEL: 0413 - 475955 | FAX: 0413 - 474350

reisburo Columbus
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Vakantietip 1Geniet van de zon, maar 
voorkom te veel blootstelling 

aan zon en verbranding.
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    Voor de gezellige 
          busreizen! 
 
 

Ga mee met onze gezellige busexcursiereizen naar Tirol-Oostenrijk! 
 

Bij deze reizen op basis van half pension, zijn alle excursies + entreegelden inbegrepen 
Data: 11 t/m 18 augustus en 16 t/m 23 september (nog enkele plaatsen!) 
 

Opstapplaats o.a. Sint-Oedenrode Gegarandeerd vertrek 
 

Kent u iemand die met ons gereisd heeft?   Vraag naar hun mening 
Voor meer informatie / folder: bel, mail of kijk op onze website.         Hein & Miranda Bos 
 0413–47 49 57  info@boscoachtravel.nl    www.boscoachtravel.nl 

 

 

 
 
 

Bezoek ons ook eens op www.drogisterijdevlinder.nl (met webshop). 
Like ons op www.facebook.com/DIOdeVlinder. 

Vakantie!
Kimberly s

Fashion
Voor zeer betaalbare 

mode vanaf 
maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

Koopjesrek 

50% korting

Volop nieuwe 
zomerkleding!!

Zet de zomer goed in 
en vertrek in juni naar de zon!
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Leven als een god op een glamorous camping in Frankrijk

Leven als een god in Frankrijk. 
Loes van der Vleuten ervaart zelf 
hoe dat is. Samen met haar gezin 
verhuisde ze dit jaar naar het land 
van wijn, stokbrood en lekker 
eten. Ze richtten er een glamorous 
camping op, Place de la Famille 
genaamd. Een mogelijkheid tot 
luxueus kamperen. Ze werken 
zich suf om een deadline te halen 
en genieten ondertussen van deze 
bijzondere stap.

Kun je jezelf even voorstellen? 
Wat is je connectie met Sint-Oe-
denrode?
“Ik ben Loes van der Vleuten, ge-
boren en getogen in Sint- Oeden-
rode (december 1974), in Nijnsel. 
Ik ben getrouwd met Chris. We 
hebben samen twee prachtige kin-
deren gekregen (Thije bijna 6, Jilke 
bijna 3 en een half). Mijn ouders 
wonen nog steeds in Rooi.”

Wat houdt Place de la Famille in?
“We hebben zes comfortabel in-
gerichte safaritenten met een privé 
badkamer, een ruim zwembad en 
de mogelijkheid om mee te eten. 
Ieder jaar wordt er ook een gîte 
(vakantiehuis) gebouwd in de oude 
schuren. We willen families met 
kleine kinderen faciliteren om te 
ontspannen, ontmoeten en ont-
dekken. Voor het 'ontspannen' en 
'ontmoeten' hebben we een met 
platanen omzoomd, deels overdekt, 
plein (de Place de la Famille), waar 
de kinderen kunnen spelen terwijl 
de ouders samen iets drinken of 
zich terugtrekken in een luie stoel.”     
 
Hoe ben je op het idee gekomen 
om te verhuizen?
“Voor de komst van Thije en Jilke 
waren verre reizen en klussen onze 
twee grootste passies. Naast onze 
fulltime ‘denk’ banen (ik: teamlei-
der dagbesteding, ergotherapie en 
arbeidsbemiddeling bij Emergis; 
Chris projectleider bij BAM Civiele 
projecten) vonden we het heerlijk 
om ‘s avonds en in het weekend 
praktisch aan de slag te gaan en 
twee keer een jaren 30 pand vol-
ledig  te renoveren. Van een beetje 
vrijblijvend brainstormen over een 
opknap-vakantiehuis in Frankrijk 
en een – vrij naïef- ondernemings-
plan,  werd het na de geboorte van 
Thije steeds meer een ‘als we het 
NIET doen blijven we ons de rest 
van ons leven afvragen hoe het 
geweest zou zijn!”  
 
Hoe bevalt Frankrijk?  Zijn de 
Fransen bv. echt zo arrogant als 
iedereen zegt?
“Na een klusvakantie van 6 weken 

in de zomer van 2011, is Chris al 
op La Mauratie achtergebleven 
om met aannemers het woonhuis 
te verbouwen. Met de kerst kon-
den wij gelukkig ook emigreren 
en sindsdien werken we letterlijk 
iedere dag aan onze droom.  Fan-
tastisch is de vele hulp die we al 
jaren krijgen  van onze familie en 
vrienden. Iedere vakantie melden 
zich vele klussers en we hebben 
ook veel hulp gehad bij de ontwik-
keling van de website en de ont-
dekkingskaarten. Ook het maken 
van nieuwe vrienden en kennissen 
in de Dordogne gaat heel makke-
lijk. Allereerst omdat de kinderen 
(bijna) naar school gaan dus ik 
leer andere ouders kennen die me 
graag vertellen over de Franse ge-
woonten (als je iemand uitnodigt 
om 's middags langs te komen, 
dan komt hij om 18.00 uur, want 
de Fransen eten om 20.00 uur!), 
de beste plekken om brood en 
kaas te kopen (niet in de super-
markt uiteraard), en over de an-
dere mensen in het dorp (iedereen 
weet hier alles over iedereen!). We 
moeten letterlijk de deur uit om 
dingen te regelen en we kunnen 
ons inmiddels goed verstaanbaar 
maken. En omdat de Fransen laten 
merken dat zij dat waarderen voe-
len we ons echt welkom in de Dor-
dogne.  De grootste tegenvaller 
is het hele bureaucratische circus 
waarmee de Fransen zich zelf aan 
het werk lijken te houden. Overal 
wordt een dossier voor aange-

legd en dat moet eerst 'compleet'  
zijn voordat gekeken wordt naar 
je vraag. Daarvoor wordt je dan 
eerst weken van het kastje naar de 
muur gestuurd en dan blijkt vaak 
dat je toch ergens anders moet zijn 
(nieuw dossier) of dat je i.p.v. een 
antwoord, een belafspraak krijgt 
met iemand om een persoonlijk 
gesprek in te plannen.  De men-
sen zijn erg vriendelijk, maar  het 
schiet allemaal voor geen meter 
op. Ondanks de uitgebreide voor-
bereiding duurde het verkrijgen 
van de campingvergunning ook 
veel langer dan verwacht, de ka-
dastrale kaart moest zelfs worden 
aangepast voor onze plannen, die 
in een 'zone naturelle' niet blijken 
te mogen. En daarvoor moesten 
we de gemeenteraad overtuigen 
en langs bij 6 verschillende instan-
ties verspreid over de hele provin-
cie. Je raadt het al, dat zijn 6 dos-
siers!  Deze tijd hadden we liever 
in de verbouwing en renovatie 
gestoken!”
 
Wat is het grootste verschil met 
Nederland? Wat mis je en wat 
niet?
Het grootste verschil met Neder-
land is natuurlijk dat we nu allebei 
'thuiswerken'. Klussen, tuinieren, 
inkopen, inrichten.. we zijn iedere 
dag bezig en zijn bijna nooit 'vrij'. 
Dat hoeft ook niet het eerste jaar; 
we hebben immers een deadline. 
Maar dit betekent dat we geen 
wekelijkse mama-dag of papa-

dag hebben waarin de kinderen 
centraal staan. Ik mis het kinder-
dagverblijf voor onze Jilke, zij is 
tot september iedere dag thuis en 
ik kan haar die structuur niet bie-
den. Natuurlijk mis ik ook de ge-
zellige niks-doen, klets- of spelle-
tjesavonden met vrienden. En het 
hebben van een opa en oma in de 
buurt (en niet op 9 uur afstand). 

We gaan zo'n 4 keer per jaar naar 
NL dus qua eten en drinken hoef 
ik niet veel te missen: dat nemen 
we dan gewoon mee.   Ik vind het 
wel jammer dat je hier niet te voet 
of op de fiets naar de winkel kan; 
qua afstand en qua heuvels. Maar 
gelukkig is de weg er naar toe wel 
genieten qua uitzicht en het wis-
selen van de seizoenen.”

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nlHertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Prachtige 
lenteboeketten, 

zomergoed 
en accessoires

Loes en Chris (links op de foto) luisteren 
naar een afscheidslied van vrienden.

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs
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Ollands volksfeest voor jong en oud
Als rij één klaar is, kan rij twee 
aansluiten. Als beloning krijg je 
geen hostie, maar wel een hele-
boel lekkers te eten.” Zo verliep 
de brunch in zeer gemoedelijke 
sfeer. Na afloop hielp iedereen 
een handje mee met afruimen en 
toen volgde het middagprogram-
ma. Aangezien het thema van 
dit jaar ‘Ridders en jonkvrouwen’ 
was, kon men genieten van mid-
deleeuwse spelen. Leden van het 
Sint Jorisgilde leerden eenieder 
de kunst van het koningschieten. 
Ook kon men eens een handboog 
testen, ring steken op de rug van 
een paard, et cetera. De kinderen 
konden zelfs genieten van een ‘le-
vend poppenkast’, oftewel ‘pop-
penkasteel’. Jan Klaassen en zijn 
Katrijntje speelden samen met de 
agent en de boze lakei van het 
kasteel, het verhaal over de ko-

ning die … tóch niet echt de ko-
ning bleek te zijn. 

De voorafgaande avondpro-
gramma’s waren weer een groot 
succes. Speciaal vanwege het 
lustrum was de gelegenheids-
band G@zzerop samengesteld. 
Zij verzorgden vrijdagavond het 
voorprogramma.“Tijdens ker-
mis vorig jaar is het idee ont-
staan”, vertelde initiator Gerald 
van Doorn. “‘Zou het niet leuk 
zijn om puur met mensen uit Ol-
landers muziek te gaan maken 
tijdens Ollend Dreijt Dur’, be-
dachten we toen. Daarop zijn 
we mensen gaan benaderen. We 
hebben een repertoire samenge-
steld en eind februari begonnen 
we met repeteren.”  G@zzerop 
werd uiteindelijk een regionale 
groep met muzikanten uit Olland, 

Rooi, Liempde en Boxtel. Met  
zo’n vijftien leden gingen ze voor 
kwaliteit, en dat was te merken.  
The Booming Piano’s hadden die 
avond moeite hun succes te eve-
naren. Zaterdagavond werd het 
feest vervolgd met een spetterend 
optreden van Stoot.

Zo werd Ollend Dreijt Dur ook 
dit jaar weer een geweldig Ol-
lands feest voor jong en oud. Met 
dank aan de vele vrijwilligers en 
sponsoren. Het jonste Ollandse 
‘durdreijerke’, Sanne Brinkman, 
is pas twee weken oud. Ze mocht 
even op schoot bij de oudste 
mannelijke inwoner van Olland. 
Jaske Leenderts vond het hele-
maal geweldig. Hij glom van oor 
tot oor. Jong en oud, samen op 
één feestje. 
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Breng een bezoek aan Nijnsel kermis

Muziek en dans tijdens Nijnsel Kermis

Op zondagmiddag 10 juni zal het 
Beckartterrein in Nijnsel worden 
omgetoverd tot een groot muziek-
podium  met optredens verzorgt 
door Blaaskapel Tiona, de Kneu-
terkapel, en dansgroep Infinity. 
Het is sowieso de moeite waard 
om Nijnsel kermis te bezoeken. 
Het is een gezellig festijn voor 
jong en oud! Zo heet de Beckart u 
van harte welkom om een drankje 
te komen nuttigen.

De Kneuterkapel heeft de laatste 
jaren onder leiding van Eugène 
Willems een ware metamorfose 
ondergaan en is hiermee een zeer 
geziene gast geworden op blaas-
kapellenfestivals en braderieën 
in de verre omgeving. Door een 
aanvulling met vele jonge muzi-
kanten en de juiste aanpassingen 
in de muziekkeuzes word door 
deze blaaskapel op een leuke frisse 

manier muziek voor dweilorkesten 
ten gehore gebracht. 

Blaaskapel Tiona zal deze middag 
een spetterend optreden verzor-
gen met Pop- en filmmuziek. Voor 
diegene die niet aanwezig kon-
den zijn, tijdens de onlangs door 
deze blaaskapel georganiseerde 
Popavond in Nijnsel is dit een her-
nieuwde kans om Blaaskapel Tiona 
eens te horen spelen in een andere 
muziekstijl dan u van haar ge-
wend bent. Nummers zoals ‘Proud 
Mary’, ‘Copacabana’ en ‘Smoke 
on the water’ zullen zeker de re-
vue passeren. 

Dansgroep Infinty heeft in haar 
korte bestaan al zeer veel spet-
terende optreden ten tonele ge-
bracht. De uit 8 leden bestaande 
dansgroep heeft grote bekendheid 
gekregen door haar deelnames 

aan de Prinsenzittingen in Sint-
Oedenrode en aan de Bonte Avon-
den in Nijnsel. Deze middag zal 
dansgroep Infinity u verrassen met 
een optreden in een compleet an-
dere stijl. Je ziet het vaak langs de 
weg, in advertenties in de krant, je 
hoort van enthousiaste beoefena-
ren. Zumba. Wat is dat? Hoe werkt 
het? Kun je dat ook in Nijnel? Ja, 
dat kan! Kom dus naar Nijnsel 
Kermis op zondagmiddag 10 juni 
en dans mee met Dansgroep In-
finty. Het muziekspektakel op het 
Beckkartterrein vindt plaats tussen 
14:00 uur en 17:00 uur, zorg dat je 
erbij bent! Bij goed weer buiten en 
bij slecht weer binnen!

Verspreid door de straten staan 
allerlei leuke attracties, zoals de 
schiettent, de botsauto’s, de draai-
molen, touwtrekken, grijpautoma-
ten en nog veel meer.

Bij inlevering van deze bonnen tijdens Nijnsel Kermis

16 oliebollen 
of krentenbollen 

voor € 10,-

Draaimolen 
14 ritten 

voor € 10,-

Botsauto’s 
10 ritten 
voor € 5,-

Rupsbaan 
10 ritten 

voor € 10,-

Snoepkraam 
4 zuurstokken 

geen € 7,- 
maar € 6,-, 
keuze uit 

16 smaken!

Kermisparty in The Joy

Op zaterdag 9 juni is het kermis-
disco. In The Joy in Nijnsel is het 
komend weekend kermis, dus je 
kunt het feest lekker combineren 
met een ritje in de botsauto’s om 
daarna lekker wat te drinken in 
The Joy. 

De dj’s draaien weer gezellige mu-
ziek. De deuren gaan open om 
19:30 uur en zullen open blijven 
tot 23:30 uur. Als je tussen de 12 
en 16 bent, ben je van harte wel-

kom! In juli en augustus zijn we 
met vakantie! Op 9 september zijn 
we er weer met een spectaculaire 
schuimparty, zet maar alvast in je 
agenda!! Volg ons ook op face-
book: JeugdDiscoTheJoy  , hyves: 
thejoy.hyves.nl en twitter: Thejoy-
nijnsel. Voor vragen of opmerkin-
gen kunnen jullie ook contact op-
nemen met 
Tom Aarts tel: 06-19674221 
of Ellis Rijkers tel: 06-12276417 
mail: ellis.rijkers@hetnet.nl

Oud Nijnsel biedt topprogramma 
tijdens Nijnsel Kermis

Zoals je van de jonge uitbaters van 
Oud Nijnsel gewend bent, bieden ze 
ook tijdens de komende Nijnsel Ker-
mis een geweldig programma aan 
voor jong en oud. Van vrijdag tot en 
met dinsdag zetten ze de bloeme-
tjes buiten. De grote publiekstrek-
ker komt op maandag. DJ Darkraver 
komt dan het dak van de tent blazen 
met zijn stampende beats.

Net als ander jaren heeft café Oud 
Nijnsel tijdens de kermis een enor-
me tent tot haar beschikking om 
het publiek in te kunnen herbergen. 
Dat zullen ze wel nodig hebben, 
want vooral de vrijdag, zaterdag 
en zondag zijn traditioneel druk te 

noemen. Op vrijdag bijt DJ Jesse 
E-mode het spits af, samen met 
een saxofonist. Op zaterdag slaat 
de Oranjekoorts toe. Op een groot 
scherm wordt de wedstrijd Neder-
land – Denemarken uitgezonden 
vanaf 18.00 uur. Aansluiten gaat 
de boel op zijn kop met de band 
Third Half. Op zondagmiddag 
staan de Suspects als eerste op het 
podium. Daarna komen de bands 
Bag on Wheels en Staal met Glazen 
knallen, feesten en swingen. Dat 
wordt gezellig! Op maandagavond 
staat DE knaller van Nijnsel Kermis 
paraat. Darkraver komt voorbij om 
zijn stampplaten te draaien. Hij 
draait al jaren mee, dus weet pre-
cies wat het publiek wil horen.

Summer Break
Op 10, 11 en 12 augustus staat al-
weer het volgende evenement op 
het programma: Summer Break. 
Op het grote terras van Oud Nijn-
sel is dan van alles te doen, zoals 
levend tafelvoetbal, optredens 
van verschillende bands en topper 
feest-dj Ruud. Oud Nijnsel tim-
mert aan de weg! 

Bakkerij v.d. Eertwegh 
wenst u 

gezellige Nijnselse Kermisdagen

Tot ziens op Nijnsel Kermis
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Eternity: Al 25 jaar tijdloze muziek

Eternity, opgericht door Jeffrey Lo-A-
Njoe, die nog als enige over is van 
de originele bezetting, vierde afgelo-
pen weekend haar 25-jarig bestaan. 
De band staat al 25 jaar voor tijdloze 
muziek. In 25 jaren hebben ze op 
vele plekken opgetreden. Bruiloften, 
partijen, kroegen, personeelsfees-
ten, festivals enz.  De laatste jaren 
gaat Eternity zelfs de grens over om 
in vakantie seizoen op te treden op 
enkele Franse campings. Huidige 
bezetting: Jeffrey Lo-a-Njoe (bas en 

zang), Michael van den Berk (zan-
ger) Martijn van den Brand (toetsen-
inst), Dianne Verkuijlen (zangeres), 
Jan van der Ploeg (drummer) Hein 
van de Kamp (gitarist)

De band koos er voor om hun ju-
bileum te vieren bij Cambiance de 
Kienehoef. Alle oud bandleden wa-
ren uitgenodigd te samen met fa-
milie en vrienden. Op deze avond 
bracht Eternity een aangepast pro-
gramma ten gehore. Al lang had-

den ze het idee om een akoestische 
set te spelen. Dit jubileum was een 
uitgelezen kans om dit ten gehore 
te brengen. Een heus kinderkoor 
bracht "another brick in the wall" 
en in de derde set werd Eternity 
ondersteund door een 3-tal blazers. 
Het was een geslaagde avond. Op 
naar de volgende 25 jaar?

Kookdemonstratie bij Huijberts Keukens

De chef-kok van ‘de Rooise Boer-
derij’ gaf afgelopen zondag een 
kookdemonstratie bij Huijberts 
Keukens in Nijnsel. Hij liet de men-
sen zien hoe hij werkt en verwende 
ze met vele lekkere hapjes. Huij-

berts Keukens geeft vaker kookde-
monstraties en ook deze editie was 
zeer geslaagd. Dat kwam mede 
door de heerlijke wijn van KE Tra-
ding, en de overheerlijke asperges 
van Annie van Hoof.

Boskantseweg 59 // 5492 BV Sint-Oedenrode
T: 0413-472562 // E: info@tuincentrumbrekelmans.nl

www.tuincentrumbrekelmans.nl

AGAPANTHUS
(Afrikaanse lelie)

 

Nieuw: 
Kinderrommelmarkt 

op de Borchgrave 
tijdens jaarmarkt
Sint-Oedenrode

Voor kinderen tot 15 jaar 

(geen levensmiddelen en dranken)

bij Roxs Elektro

Deelname is gratis

24 juni
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Leerlingenraad OBS de Springplank in actie 

Leerlingen van de Springplank 
spelen graag op het veldje naast 
de school. Dat er zo vaak hon-
denpoep ligt, is voor de spelende 
kinderen heel vervelend. Tijd voor 
de actieve en betrokken leerlin-
genraad van de school om actie te 
ondernemen.

Vrijdag was het dan zover. Elk lid 
van de leerlingenraad had ervoor 
gezorgd, dat zijn klas mee hielp 

met het maken van borden voor 
het grasveld naast de school. Geza-
menlijk liepen alle klassen om 11.45 
uur naar het veldje toe. Alleen het 
was wel oppassen geblazen, want 
meneer Mari stapte al meteen in 
een hondendrol. Nou, dat maakte 
meteen duidelijk dat deze actie toch 
echt wel nodig is. De voorzitter van 
de leerlingenraad “Robbie”, sprak 
iedereen nog toe. We moeten er 
samen voor zorgen, dat het veldje 

poepvrij blijft. Dus als je iemand op 
heterdaad betrapt, mag je diegene 
daar best op aanspreken.  We snap-
pen dat honden uitgelaten moet 
worden, maar ja zoals de uitspraak 
van groep 4 het goed weergeeft: 
“Geen kakje zonder zakje”. Hope-
lijk werkt iedereen in de buurt eraan 
mee. Wij zouden dat heel erg waar-
deren en de leerlingenraad mag 
trots zijn op hun eerste zichtbare 
daad voor de school. 

Buurtvereniging ‘de Sluitappel’ viert feest

Op de Sluitappel werd afgelopen 
weekend het 20-jarig bestaan van 
Buurtvereniging ‘de Sluitappel’ 
gevierd.

Van de 170 leden waren er maar 
liefst 130 naar de feestlocatie van 
Harrie van de Ven gekomen. Voor 
jong en oud was er van alles te doen.  
Het was een gezellig feest dat tot 
diep in de nacht duurde.

Buurtvereniging ‘de Sluitappel’ orga-
niseert het hele jaar door activiteiten 

voor de jongste leden (Pieten-
bezoek) en de oudere leden 
(kaartavonden). Ook de zo-
genaamde ‘A50 wijkers’, die 
een herbestemming elders 
in Rooi kregen toegewezen, 
zijn altijd lid gebleven. Er 
heeft een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Iedereen 
wenste dan ook het nieuwe 
bestuur veel succes met 
het organiseren van nieu-
we activiteiten.

Deelnemers Klantenkaart
Comfort Zones Kofferen 4  0413-769027
www.comfortzones.nl

Van De Kamp Hertog Hendrikstraat 12 0413-472768
www.vandekampschoenenensport.nl

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

Switch Kofferen 21a 0413-470561
www.switchfashion.nl

Cigo Heuvel 32 0413-479291
www.cigo.nl

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

Top1Toys  Hertog Hendrikstraat 1a  0413-475821
www.top1toys.nl

Forum  Liempdseweg 3  0413-472092
www.bouwmarktforum.nl

Effe Anders  Hertog Hendrikstraat 10  0413-470168

Het Roois Kaashuis  Kerkplein 1a  0413-478791

Caprice  Markt 20a  0413-475988
www.capricemode.nl

Silver Factory  Borchgrave 39  0413-471222
www.juwelieropaal.nl

Van Beeck  Kofferen 22  0413-477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck

De Beurs  Heuvel 44  0413-472645
www.debeurssintoedenrode.nl

De Borchmolen  Borchmolendijk 14  0413-473510
www.deborchmolen.nl

Huiskens Optiek  Heuvel 30  0413-472720
www.huiskensoptiek.nl

‘t Paperas  Markt 25  0413-473919
www.paperas.nl

Jan de Leijer  Borchmolendijk 20a  0413-472520
www.partyservicedeleijer.nl

Autoservice Wehkamp Eerschotsestraat 74  0413-473022
www.rooyseautobedrijven.nl/wehkamp

Voetcentrum Anja  Eerschotsestraat 52a  0413-476544
www.voetcentrum.nl

Formido  Eerschotsestraat 44  0413-490333
www.formido.nl

Amigos  Heuvel 22  0413-478588
www.amigos-menswear.nl

Foto de Vakman  Kerkplein 1  0413-473147
www.fotodevakman.eu

Roxs Electroworld  Borchmolendijk 9  0413-472362
www.electroworldroxs.nl

Opaal  Heuvel 40  0413-472784
www.juwelieropaal.nl

Markt & Dommelrode Markt 12  0413-472280
Apotheken  Hertog Hendrikstraat 5a  0413-475665
www.apothekensintoedenrode.nl

Pari  Heuvel 15a  0413-330838

C.J. Brekelmans  Boskantseweg 59  0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Digitotaal  Heuvel 20  0413-473567
www.digitotaal.com

Attent  Meidoornstraat 2  0413-470271
www.attent.nl

24 juni Jaarmarkt 
van 10.00 tot 17.00 uur

Volop Brabantse gezelligheid

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Kossen | Design

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



Woensdag 6 juni 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe 27

Eerlijk over geld

HypotHeekrente 5 jaar vast vanaf  3.14%* !
nieuwe renteverlagingen maken deze rente mogelijk. profiteer nu het nog kan van 
de moderne bankspaarhypotheek en de uniek lagere tarieven op de 5-jaars-rente. 

Bel Sander Janssen op 0413-483030 of mail hem op sanderj@eerlijkovergeld.nu

*Het betreft een bankspaarhypotheek met Nationale Hypotheekgarantie

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,80%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast   3,14%
4. 10 jaar vast   4,35% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 5-6. Het betreft 
een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,80%
2. 1 jaar vast   3,10%
3. 5 jaar vast    4,0%

Het betreft ons hoogst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 5-6-5. 
Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Kantoor Sint-Oedenrode
info@eerlijkovergeld.nu

Tel. 0413-483030
www.tsgroep.nl

Drs. Gerard der Kinderen FFP
Gecertificeerd Financieel Planner 
g.derkinderen@tsgroep.nl

Sander Janssen
Erkend Hypotheekadviseur
sanderj@eerlijkovergeld.nu

Financiële planning Hypotheken Sparen Beleggen Verzekeringen Pensioen 

www.autobedrijfmvdlaar.nl

Galvaniweg 2b Schijndel (Industrieterrein Duin 1)
Tel. 073-5470454

Reparatie - Onderhoud - Apk - Airco-service

7 dagen in de week 24- uurs service

Ruime ervaring in zowel glaswerk als schilderwerk.
Glas- en schilderwerk van de Wiel, 
Speelheideweg 49, 5683 JH Best 

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

Jonge DJ’s krijgen de kans bij 
Hillstreet junior

Na het succes van Hillstreet House 
van enkele weken geleden, was 
het afgelopen weekend tijd voor 
Hillstreet junior in De Beurs. Het is 
de bedoeling dat het feest, speciaal 
voor kinderen van 12 t/m 15 jaar, 
iedere maand wordt gehouden. 
Jonge dj’s krijgen van de organi-
satie de kans om zich te bewijzen 
tijdens het feestje. Afgelopen keer 

mocht DJ JoJo uit Nijnsel plaats 
nemen achter de draaitafel. Wil jij 
ook De Beurs op zijn kop zetten? 
Laat je horen bij de organisatie. 
Twitter: DM naar @hillstreetrooi, 
Facebook: Bericht naar hillstree-
trooi, E-mail: beurs@introweb.
nl, Telefoon: 0413-470346. Of 
gewoon even binnenlopen bij De 
Beurs.

Jeugd Harmonie Nijnsel en NJA treden samen op

Eigenlijk had afgelopen zondag 
het Mathieu Dirven Koffieconcert 
plaatsgevonden, maar omdat Alice 
zaterdag en zondag de scepter 
zwaaide, werd anders besloten. In 
plaats van het maandelijkse con-

cert verzorgden het opleidingsor-
kest van Harmonie Nijnsel samen 
met het jeugdorkest van Nos Jun-
git Apollo een muzikaal program-
ma. Door het slechte weer kon 
dat helaas niet op het buitenpo-

dium plaatsvinden. Beide orkesten 
speelden een eigen programma en 
samen sloten ze af met een mu-
ziekstuk over Alice in Wonderland. 
Geheel in stijl dus.

Iedere eIndexamenkandIdaat 
die zich bij ons aanmeld, krijgt 

gratIs een V.W. theoriepakket!!
€37,50 p/lesuur 

ook tijdens de zomervakantie
mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl
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Theaterworkshop of filosofie, met Alice kun je alle 
kanten op

"Jij bent een hele grote Alice en 
hier is een heel klein deurtje. 
Kruip daar nou maar eens door. " 
Bij ’t Roois Theater gaven Pauline 
Verstraten, Emile Kalmann en Mia 
van Boxtel een theaterworkshop 
voor kinderen. De kinderen ken-
den geen schroom en deden vanaf 
de eerste seconde vol overtuiging 
mee.  Het ene moment mochten 
ze net doen alsof ze een berg op-
renden en even later beeldden ze 
een bloem met een emotie uit. 
Het kleinste van de kinderen, 
Myra, speelde Alice en mocht de 
bloemen plukken. Gelukkig voor 

de bloemen koos ze niet alleen 
de blije bloem, maar ook de ver-
drietige en zelfs de boze. Als af-
sluiting van de workshop koos ’t 
Roois Theater voor een spel waar-
bij alle deelnemers op één na eerst 
even op de gang  moesten wach-
ten. Met de achterblijver werden 
een paar dingen afgesproken -in 
dit geval ging het over de kat van 
Alice- die hij mocht uitbeelden. 
De andere kinderen kwamen één 
voor één binnen en mochten niet 
alleen raden wat er werd uitge-
beeld, maar het zelf ook voordoen 
voor het kind dat erna kwam. Aan 

de stralende snoetjes te zien een 
heel leuke kennismaking met 
jeugd- en jongerentheater!

Bij Hanneke Hermes van Wijs Hart 
konden kinderen filosoferen over  
‘de gekke theevisite’.  De kinderen 
gingen onderzoeken of het waar 
was wat Alice zei, namelijk  dat “Ik 
zeg wat ik bedoel.“ precies het-
zelfde is als “Ik bedoel wat ik zeg”.  
De Maartse Haas was het bijvoor-
beeld helemaal niet met Alice eens 
en sommige kinderen voelden wel 
wat voor zijn standpunt. Het was 
heel boeiend om te zien hoe op 
grote levensvragen ook met frisse 
kinderlogica grote antwoorden 
kunnen worden gegeven. 

Bij de Brabantband blonken de kin-
deren uit door de enthousiaste ma-
nier waarop ze meededen en niet 
minder door hun muzikale kwali-
teiten. Aandoenlijk was het om de 
kleine muzikanten, met hun trots 
gedragen uniform, tussen de groten 
te zien lopen. Alle lof voor de ma-
nier waarop de Brabantband jong 
en oud bij de club betrekt door op 
een serieuze én plezierige manier 
met muziek bezig te zijn. Dank je 
wel mensen van Mariëndael, die dit 
allemaal mogelijk gemaakt hebben.

Hanneke Hermes filosoffeerde met kinderen


















































Hilarische Oldtimer- en Brommobielrit
Alle brommobielen zijn welkom

Uitgedost in een originele verkleedpartij een paar rondjes rijden en mee-
dingen naar de originaliteitsprijs. Het gaat hierbij niet om de snelheid of 
wie het eerste aankomt maar puur en alleen voor de lol om mee te doen 
en met elkaar lekker te rijden, te lachen en plezier te maken. Natuurlijk 
kun je komen in de outfit van de laatste carnaval maar alle originele kle-
ding is toegestaan.

Voor deze hilariteitsrit worden de Solexen/brommobielen niet gekeurd 
maar moeten wel in een goede en veilige staat zijn.

Deelname is gratis mogelijk als je tenminste 16 jaar bent, de Solex voor-
zien is van een kenteken en de deelnemer van een geldig bromfiets of 
autorijbewijs.  Zorg ook dat je deze bewijzen  bij je hebt, de organisatie 
kan daarop controleren.

Inschrijven via www.solexrace.info
of lever het formulier in op het kantoor van 

DeMooiRooikrant Heuvel 17 Sint-Oedenrode 

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

Dansvoorstellingen 
“ SUNRISE GOES BROADWAY” 

In het weekend van 15 en 16 juni 2012 
geeft Dansvereniging Sunrise drie dansvoorstellingen in Mariendael. 

Kaartjes voor dit evenement, à 5 euro in de voorverkoop, zijn te verkrijgen bij 
de kassa van Mariendael, op werkdagen van 10.00 - 22.00 uur. 

U komt toch ook kijken naar deze spetterende show!

Aanvang voorstellingen:
Vrijdag 15 juni om 19.00 uur

Zaterdag 16 juni om 14.00 en 19.00 uur

Toch bleek er wel de-
gelijk een boodschap: 
‘Het leven is één 
groot speelveld en jij 
bent de speler. Om 
echt te spelen moet 
je een beetje kind 
blijven en met beide 
benen op de grond 
blijven staan.’  

Vóór de voorstelling 
waren de spelers met 
z’n allen nog even in 
de kring gegaan: “Om 
de stap te maken naar 
Wonderland”, aldus 
de hoedenmaker. Al-
lemaal leken ze geheel 
zorgeloos. Toch viel 
na de première een 

last van hun schouders. “Gezonde 
spanning”, vertelde de wijze rups: 
“Maar als je eenmaal de eerste zin-
nen uitspreekt, dan voel je dat het 
loopt en dan gaat de rest vanzelf. 
Ik heb ook precies de rol die bij mij 
past: Rustig, met wijze lessen.” Zo 
rustig waren de pionnen niet. Zij 
stuiterden lustig nog een tijdje door. 
De meiden vonden het allemaal su-
perleuk. 

Naast de voorstelling was er nog 
veel meer te beleven. Dit jaar is het 
150 jaar geleden dat Lewis Caroll 
het verhaal bedacht.  Bij diverse 
openluchttheaters, waaronder 
ook Mariëndael, stond het hele 
weekend in het kader van Alice in 
Wonderland. Onder begeleiding 
van de Brabantband openden de 
deelnemers beide dagen muzikaal 

de festiviteiten. Tevens droegen 
harmonie Nijnsel en Nos Jungit 
Apollo een muzikaal steentje bij. 
Mensen van de stichting dichterbij 
vertroetelden iedereen met lekkere 
hapjes bij ‘de gekke thee visite’. ’t 
Roois theater verzorgde een work-
shop theater rondom Alice, dans-
groep Sunrise spetterde letterlijk 
en figuurlijk tijdens hun dansshow, 
en ook werd er gefilosofeerd. Net 
zoals Alice dat zelf zo vaak deed. 

(vervolg voorpagina)

Mariëndael in teken van Alice in Wonderland
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Er deden dit jaar maar liefst drie 
Rooise teams mee aan de ELE rally. 
Ruud Middel, Mats van den Brand 
en Roel van der Zanden, alle drie 
afkomstig uit Nijnsel, reden hun 
rondjes in respectievelijk een Fiat, 
een Nissan en een Peugeot. De 
prestaties waren wisselend, maar 
de sensatie niet minder. Alle drie 
genoten ze van de race in de re-
gio. Natuurlijk was vooral de proef 
in Rooi heel speciaal.

Ruud Middel
Het door HAP Automaterialen 
ondersteunde Ruud Middel Rally 
Team slaagde er niet in om de fi-
nish van de 48e editie van de ELE 
Rally te halen. Na een lange en niet 
geheel vlekkeloos verlopen voor-
bereiding ging het al op de eerste 
klassementsproef van de vrijdag-
avond mis voor rijder Ruud Middel 
en navigator René Bril. Ze hadden 
voor de start al wat kleine proble-
men en die werden alleen maar 
groter. Met hangen en wurgen 
haalden ze de tweede dag, maar 
ook toen sloeg het noodlot toe.

Roel van der Zanden
Voor Roel en zijn navigator Paul 
werd het één groot en geweldig 
avontuur. De eerste dag liep al 
redelijk succesvol en ze konden 
in het spoor blijven van directe 

concurrent Wim Stevens. In Win-
telre, de proef waar ze hun zin-
nen op hadden gezet, deelden ze 
de eerste klap uit. Ze reden daar 
de snelste tijd binnen hun cup. 
Ook in Rooi ging het voorspoe-
dig. Daar werden ze in de eerste 
proef tweede op maar 0,7 secon-
den afstand van de nummer één 
en de tweede proef pakten ze vier 
seconden terug op de broeders 
Stevens. Zo hielden ze elkaar goed 
scherp. Toen Stevens’ auto panne 
kreeg, lag voor Roel en Paul de 
weg naar een overwinning open. 

Ze hielden het hoofd koel en pak-
ten de titel. Reden voor een prach-
tig feestje! “Hier de eerste prijs 
halen was toch wel een van onze 
belangrijkste doelen (en dromen), 
zonder de hulp van Jan van Sin-
ten (AMSolutions), de rest van het 
serviceteam en trouwe sponsoren 
zoals Progress Uitzendbureau, 
Aben Reclame, Edcars Autoschade 
en Harperink Automotive had het 
equipe nooit zo ver kunnen ko-
men; Allemaal heel erg bedankt 
voor de ondersteuning! 

Mats van den Brand
Van een boom raken tot een 
scatch, van een lekke band naar 
brandstofproblemen, secondedu-
els, stress en veel leermomenten. 
Mats van den Brand was na de 
ELE-rally een hele ervaring rijker. 
Na de tweede proef had Mats zo-
veel schade dat het sprookje als een 
nachtkaars leek uit te gaan. Geluk-
kig verrichtte het serviceteam goed 
werk en kon de Nijnselnaar zijn 
weg vervolgen. Direct pakte hij zijn 
eerste scratch in zijn Nissan Chal-
lenge. De proef op zaterdag, in zijn 
eigen achtertuin, verliep zeer suc-
cesvol. Mats reed 26 seconde in op 
de koploper. Dat gaf de jonge cou-
reur een goed gevoel, maar daarna 
wilde hij te graag. In Son brak de 

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

 Vacature:
Wij zijn op zoek naar een parttime medewerkster
Heb jij: affiniteit met mode, geen 9-5 mentaliteit, 

geen probleem om in weekenden te werken?
Ben jij: flexibel en representatief?
Dan ben jij degene die we zoeken!

Stuur een brief met CV en foto naar: 
SWITCH Fashion & Lifestyle

Kofferen 21a – 5492 BL Sint-Oedenrode

autosport

Foto: Tjakko Middel

NK Halve Triathlon 
in Nieuwkoop
Afgelopen zondag stonden Lex 
Habraken en Erwin Delisse aan de 
start van de NK Halve Triathlon in 
Nieuwkoop. De weersvoorspellin-
gen zagen er niet echt goed uit, 
gelukkig stopte het tijdens het 
zwemmen met regenen, echter 
een temperatuur van 11 graden is 
niet optimaal. Het voordeel was 
dat het water van 18 graden, hier-
door wel warm aanvoelde. 

Voor Erwin was deze Triathlon 
echter maar van korte duur. Zijn 
doel was een Top 20 plaats, maar 
na 2,5 km zwemmen, wat goed 
was verlopen, kreeg hij na 23 km 
fietsen een lekke band en mate-
riaalpech, waardoor hij genood-
zaakt was de strijd te staken.

Lex kwam knap als 11e uit het 
water en ondanks een valpartij 
en ook een lekke band kon hij de 
80km fietsen volbrengen, daarna 
moest er nog 20 km worden hard-
gelopen. Lex zijn 1e halve triath-
lon werd dan ook knap uitgelopen 
in een tijd van 5 uur en 6 minuten.

Over 2 weken staan beide aan 
de start van de uitdagende Kwart 
Triathlon in Vlissingen, met 1 km 
zwemmen in de zee , 40 km fiet-
sen en 10km lopen door de win-
derige duinen.

triatlon

Grand café & Partycentrum De Vriendschap
Pastoor Teurlingsstraat 30 5492 EE Sint-Oedenrode (Boskant)  Tel: 0413 472572

info@devriendschapboskant.nl www.devriendschapboskant.nl

Grand café & Partycentrum de Vriendschap 
is op zoek naar nieuwe collega’s!
Ben jij spontaan, goed verzorgd, altijd goedlachs, 
en weet jij van aanpakken? Heb jij affiniteit met de 

horeca? 
Dan is dit mogelijk iets voor jou! 

We zijn op zoek naar enkele oproepkrachten voor 
in de weekenden, zowel voor feesten en partijen als 

voor het komende terras seizoen. Ervaring in de 
horeca is een pre maar absoluut geen must! 

Inzet, inzicht  en allround zijn is zeker zo belangrijk! 

Denk jij dat je binnen ons team past en ons kunt 
versterken, neem dan contact op via onderstaand 

telefoonnummer en vraag naar Paul!

Rooise coureurs vinden ieder eigen weg tijdens ELE

stang af en het verhaaltje was uit. 
Mats: “Ik ben erg tevreden over de 
Nissan die ik samen met mijn vader 
en steun van sponsoren heb ge-
bouwd. De 350Z is betrouwbaar, 
snel en stabiel. Nu moet ik zelf 

nog een hoop ervaring op doen op 
de langere rally's. Al doende leert 
men! Ik wil in ieder geval al mijn 
sponsoren enorm bedanken!”
Lees de volledige verslagen op 
www.mooirooi.nl

Foto: Ivo Reijniersce

Personeel
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www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Worstenbroodjes
max. 4 dozen per klant

Beckers, 30 stuks. 9,95

Frikandellen
70 gr.
Diepvriesspecialist, 

20 stuks. 3,99

Nasi- of bami goreng
Welten, 400 gr. 2,49

Mini magic (mini magnum)
Diepvriesspecialist, 

12 stuks. 4,39

Kleintje snack
Diepvriesspecialist, 96 stuks. 9,99

Gemarineerde kipsaté 
of varkenssaté
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 3,99

Spareribs
Good&Ready, 1 kg. 9,95

Regenboogforel
Diepvriesspecialist, 1 kg. 6,49

Gepelde black tiger garnalen
Diepvriesspecialist, 500 gr. 7,95

Roomijsrol
Van Gils, 1 ltr. 2,29

IJsblokjes
Domini, 2,5 kg.

 6,50

 1,79

 3,49

 2,99

 7,99

 2,49

 4,95

 1,99

 6,79

 1,79

 7,95

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS KANJER BITTERBALLEN

uw barbecue specialist

actie
 2,00

Dikke of dunne frites
Diepvriesspecialist, 2,5 kg. 2,89 
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Arabian Horse Weekend in Sint-
Oedenrode

paardensport Suzan van Gastel schittert in 
klasse Z /ZZ
De Nijnselse ruiters gingen dit 
weekend naar wedstrijden in de 
Mortel, Asten en Eindhoven.  Suzan 
van Gastel zette een mooie presta-
tie neer in de Mortel, waar er ge-
sprongen werd. Ze wist in de klasse 
Z/ZZ, die in handicap werd verre-
den, iedereen achter zich te laten. 
Zij pakte met haar ZZ-paard Zuber-
lina de eerste plaats en met haar Z-
paard Anna H. de 2e plaats. Een erg 
knappe prestatie van deze amazone.

In Asten deed Suzan mee in de 

klasse L en de klasse M. Daar be-
haalde ze in de L een 5e prijs met 
Bankroet en een 6e prijs met Bar-
ca. In het M springen werd ze 3e 
met Biesielottie.

In Eindhoven werd er een selectie-
wedstrijd dressuur gereden. Hier 
liet Eveline van de Ven met haar 
paard Allure zien dat zij goed op 
dreef zijn. Zij behaalden in de M1 
in beide proeven een mooi resul-
taat. Eveline ging met de 2e en 4e 
prijs naar huis.

Op zaterdag 16 en zondag 17 juni 
wordt alweer het negende Arabi-
an Horse Weekend georganiseerd 
in Sint-Oedenrode bij Manege 
de Pijnhorst! De voorbereidingen 
zijn alweer in volle gang. Door 
het grote enthousiasme in voor-
gaande jaren hebben we besloten 
u ook dit jaar weer te trakteren op 
een compleet weekend, waarin de 
veelzijdigheid en schoonheid van 
dit buitengewoon mooie ras uit-
gebreid aan bod komt en het aan 
Brabantse gastvrijheid zeker niet 
zal ontbreken. Kortom: het Ara-
bian Horse Weekend 2012!
 
Op zaterdag 16 juni is de show dag 
van het  Arabisch Volbloedpaar-
den Stamboek (AVS). Een natio-
nale keuring aan de hand, waarin 

verschillende klassen aan de orde 
komen en er wordt gestreden voor 
de prijzen. Hierbij is iedereen na-
tuurlijk van harte welkom, gratis 
parkeren en toegang! 

Op zondag 17 juni is er de ECAHO 
Internationale C Show'. De paarden 
worden aan de hand voorgebracht 
bij drie internationale juryleden. Er 
zijn inmiddels inschrijvingen bin-
nen uit de meeste Europese landen, 

Zuid-Afrika, USA, Jordanië, Saoedi 
Arabië en Israël . Er zal gestreden 
worden, net als op de nationale 
keuring op 16-06-2012 om de ti-
tels Veulenkampioen Merries, Veu-
lenkampioen Hengsten, Kampioen 
Ruinen, Junior kampioen Merries 
(merries 1 t/m 3 jaar), Junior kam-
pioen Hengsten (hengsten 1 t/m 3 
jaar), Seniorkampioen Merries (mer-
ries 4 jaar en ouder) en Seniorkam-
pioen Hengsten (hengsten 4 jaar en 
ouder). Aan het einde van de dag 
wordt het beste paard van de show 
geëerd als Best of Show 2012 en 
krijgt een prachtige bloemenkrans 
omgehangen! De Best of Show 
wordt door de jury gekozen uit alle 
kampioenen. 

Tussen de keuringsrubrieken door 
zijn er de zadelrubrieken Engels en 
op zaterdag is er een zadelrubriek 
Western. Uiteraard wordt er op 
16-06-2012 ook weer een Premie-
keuring gehouden voor Hengsten, 
Merries en Ruinen. Een klein stro 
dorp zorgt mede voor de ambi-
ance en aan de innerlijke mens is 
ook gedacht.
Voor meer informatie, zie onze web-
site www.arabianhorseweekend.nl!

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

Jasper en Tom ook op podium in 
Venray
Afgelopen weekeinde werd het 
38ste Internationale Judotoernooi 
te Venray gehouden. Dit is een 
zeer sterk bezet toernooi waar 
vooral veel judoka’s uit het voor-
malige Oostblok op af komen.

Zaterdag laat in de middag stond 
Jasper klaar voor zijn 1e partij. Zijn 
1e partij was tegen een Engelse ju-
doka. Jasper liet er geen gras over 
groeien en nam het initiatief. Ruim 
binnen de gestelde tijd wist hij zijn 
tegenstander met 2 keer wazari te 
overwinnen. Daarna won hij ver-
volgens, met ippon, van een Rus  
en wederom van een Engelsman. 
In de finale moest hij het opnemen 
tegen een judoka uit Letland. Dit 
zou wel wat lastiger worden om-
dat dit toch wel een zeer sterke 
jongen was. Maar ook in de finale 
nam Jasper het initiatief maar hij 
kwam niet door de verdediging 
van de Let. De wedstrijd kreeg als-
nog een andere wending, omdat 
Jasper tegen een straf op liep. Als 
vrij snel daarna Jasper nogmaals 
een straf kreeg, stond zijn tegen-
stander wel voor met een yugo. 
Wat Jasper ook nog probeerde, 

de Let wist Jasper op afstand te 
houden. Jasper behaalde dus een 
zeer verdienstelijke 2e plaats in dit 
zware deelnemersveld.

Op zondag was het Tom Meulen-
steen die de eer van Dai Ippo hoog 
moest houden. Tom zat ingedeeld 
in een zeer grote poule. In dit veld 
werd het dan lastig om op het po-
dium te komen. Helaas voor Tom 
verloor hij meteen zijn 1e partij te-
gen een Schot. Dit was balen na-
tuurlijk. De weg naar het podium 
werd alleen maar langer. Maar 
Tom wist zich op te peppen en 
zette vervolgens 3 Russen en 4 Ne-
derlandse judoka’s uit het toernooi. 
Dit deed Tom op zijn eigen gedre-
ven manier, waarbij hij steeds met 
gezonde agressie zijn tegenstan-
ders tegemoet trad. Achteraf ge-
zien dus jammer van die 1e partij, 
maar met 7 keer winst had hij toch 
maar mooi zijn visitekaartje afge-
geven. Een 3e plek is dan misschien 
een schrale troost, de ervaring die 
hij meeneemt zal hem de komende 
jaren nog van pas komen. Al met al 
een fantastische prestatie van deze 
2 Dai Ippo Kanjers.           

budo

Jan Fransen wint 
"De Vriendschap" 
bokaal

vissen

Aan een zonovergoten parcours 
is er op zaterdag 2 juni gevist om 
de "Vriendschap" bokaal. Deze 
wisseltrofee is beschikbaar gesteld 
door Paul en Dennis, uitbaters van 
Grand café  "De Vriendschap''  
uit Boskant. Dat de vangsten te 
wensen overlaten zijn wij gewent. 
Desondanks wist toch nagenoeg 
iedereen vis te vangen. Met 750 
gram voorn wist Jan  Fransen de 
rest van het veld echter voor te 
blijven en eiste hiermede de beker 
voor zich op. Programma: * Za-
terdag 9 juni van 14.00-16.30 uur 
vijfde voorjaarswedstrijd.* Dins-
dag 12 juni van 19.00-21.30 uut 
Roois Kampioenschap B.H.V.

Uitlag Loterij KV Boskant:
Prijs     Lot Winnaar 
1. Hogedruk reiniger   0732 C. v.d. Brand 
2. Bon € 50,- Camping Sport de Wit 0491 M. Schepens 
3. Bon € 25,- Bloembinderij de Keizerskroon 1330 Fam. Smulders 
4. Handdoeken pakket   0462 M. v.d. Berk 
5. Spel, Vat vol vliegen   0325 F. Schoenmakers 
6. Spel, Hinkel Twister   0193 I. Quinten 
7. Spel, De 100 beste vakantiespellen 0690 B. d. Grauw  
8. Douchepakket  + Bon € 10,- Emte 0720 I. Gielens  
9. Douchepakket  + Bon € 10,- Emte 1749 Fam. Schevers  
10. Douchepakket  + Bon € 10,- Emte 1508 C. v.d. Meulengraaf 
11. Strandtas    1673 R. v.d. Berg  
12. Spel, Splash bal   0460 J. v.d. Hurk  
13. Kaarsen Set    0119 R. d. Vries  
14. Paraplu    0037 R. Stuurman 

Heren 2 TV Kienehoef kampioen

Erg knap heeft Heren 2 zich langs 
alle geduchte tegenstand weten te 
worstelen. Nick, Mark, Frank, Roy 
en Rik vormden een sterk team. 
Volgend jaar op naar de 6e klasse. 

Verder moest Tv de Kienehoef het 
van de jeugd hebben. Niet erg, 
aangezien de jeugd de toekomst 
heeft. Jongens 2 met Dylan, Wou-
ter, Tom, Mark en Joep werden 
met overmacht kampioen. Ook 
junioren gemengd 1 met Daisy, 
Pim, Lauren, Casper en Sebastian 

mochten de kampioenschaal in 
ontvangst nemen. Daarnaast het 
benoemen waard is de bijna kam-
pioen jongens 1 welke dapper tot 
het einde streden echter met een 
gelijke stand bleek slechts 1 meer 
verloren set de doorslag te geven. 
Jacco, Bart, Koen, Simon en Mike 
zullen zich niet uit het veld laten 
slaan door dit nipte verlies. In de 
toernooien die gaan volgen zul-
len ze zich gaan revancheren. Alle 
overige uitslagen zijn terug te vin-
den op www.tvdekienehoef.nl 

tennis
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Dames TV Boskant kampioentennis Kienehoef 2 jongens t/m 17 Kampioen

Op dinsdag 29 mei werd een damesteam van TV Boskant, bestaande uit 
Petrie Kuijpers, Nicole van Kessel, Conny de Bever en Marielle van der 
Zanden kampioen in de 5e klasse dames dubbel 35+. 

De jongens van de selectiegroep 
zijn onder leiding van trainer Je-
roen Michels afgelopen zondag 
overtuigend kampioen geworden.

Na alle wedstrijden met een ruime 

winst te hebben afgesloten waren 
er zondag twee punten nodig om 
het kampioenschap binnen te ha-
len. Het weer werkte niet echt mee, 
maar vol goede moed werd in de 
stromende regen begonnen. Door 

alle singelwedstrijden te winnen was 
het kampioenschap binnen.  Daarna 
werden ook de dubbels gewonnen 
en werd de dag met een nat pak en 
6 - 0 overwinning onder luid gejuich 
van het publiek afgesloten.

v.l.n.r.:  Dylan McGowan, Joep Kuijpers, Mark Lathouwers, 
Wouter Pennings, Tom vd Oever, Jeroen Michels.

Team Kienehoef 2 kampioen

Zes wedstrijden, vijf  dames, drie 
volle overwinningen, twee maal 
gelijk spel en éénmaal gewonnen 
met drie-een. Dat zijn de resulta-
ten van Kienehoef 2 in de eerste 
klasse. De dames zijn deze com-
petitie begonnen met een span-
nende wedstrijd tegen het zeer 
ervaren Kienehoef 1, welke in ge-

lijk spel eindigde. Met toch sterke 
tegenstanders wist Kienehoef 2 
door veelal beheerst en rustig spel, 
meerdere keren de winst naar zich 
toe te trekken.  Kienehoef 2 be-
dankt de speelsters van Kienehoef 
1 voor hun support (op de fiets 
naar Schaijk!) tijdens de laatste 
(kampioens-)wedstrijd. 

Van links naar rechts:
Staand: Dees Bonekamp, Dorettie Gevers. 
Zittend: Ardie van de Ven, Angelique Ooijen, Nettie Smetsers

Spectaculaire kanowedstrijden in 
de Dommel

Dit weekend was het weer zover. 
De Hooidonkse Kano Club, geves-
tigd in Sint Oedenrode, had een 
aantal kanowedstrijden georgani-
seerd voor jong en oud. De jaar-
lijkse traditie bestaat uit verschil-
lende wedstrijdelementen. 

Op zaterdagmiddag was een er 
zogenaamde afvaartwedstrijd. De 
deelnemers startten bij de kanoclub, 
waarna ze zo snel mogelijk moesten 
varen naar de meander ‘het Laar’. 
In de avond was er een sprintwed-
strijd, georganiseerd door de jeugd, 
voor de jeugd. Daarbij startten de 
deelnemers op een soort van glij-
baan en voeren ze een kort par-
cours. Tijdens dat parcours moes-
ten de deelnemers hun peddel 
over het doek gooien. Daarnaast 
werd er gebruik gemaakt van licht- 
en rookeffecten en draaide er een 
DJ opzwepende muziek. 

Zondag werd er geraft, waarbij vier 

personen in één boot een parcours 
af moeten leggen. Mark Hermans 
(deelnemer, raftteam uit Oss) ver-
telt: “Tijdens het parcours moeten 
ze door poortjes heen, groen is 
stroomafwaarts en rood is stroom-
opwaarts. Wanneer je als team een 

poortje mist, krijg je strafsecondes. 
Het team dat uiteindelijk het snelst 
het parcours heeft afgelegd, heeft 
gewonnen. Voor ons, als team, is 

dit een schitterende training. Er is 
natuurlijk ook een wedstrijdele-
ment aan verbonden, maar het 
gaat vooral om het plezier wat wij 
als team in deze afvaart hebben.” 
Mary Waterschoot, organisatielid 
namens de kanovereniging in Sint 
Oedenrode, legt uit dat de teams 
ingedeeld worden naar leeftijd. 
Naast deze indeling wordt bij de 
teams, bestaande uit volwassenen, 
ook rekening gehouden met het 
niveau. Mary vertelt: “De teams 
zijn onder andere afkomstig uit 
Utrecht, Leuven (Belgie) en Waal-
re. Wij organiseren dit al minstens 
vijftien jaar. Ieder jaar proberen we 
verschillende soorten wedstrijden 
te organiseren, zodat er een leuke 
afwisseling ontstaat. Dankzij de 
schotten in de Dommel, die drie 
jaar terug zijn gevestigd, kunnen 

wij de wedstrijden veel spannen-
der maken.  Bepaalde wedstrijden 
zijn onderdeel van de Holland Cup. 
Deze Holland Cup wedstrijden 
worden het hele jaar door gehou-
den, op verschillende locaties. Uit-
eindelijk worden alle resultaten bij 
elkaar opgeteld en zo ontstaat er 
een winnaar van de Holland Cup.” 

Lars Dijkema, deelnemer en lid van 
de kanovereniging in Sint Oeden-
rode, legt uit dat er veel categorie-
en in de wedstrijden zijn. Hij vertelt 
trots dat de Nederlandse Kampi-
oenschappen voor scholieren ook 
dit weekend plaats vinden. Tijdens 
de prijsuitreiking werd Mouhriz 
Boulghalgh, lid in Sint Oedenrode, 
bekroond tot Nederlands Kampi-
oen scholieren!

kanoën 

Regiofinale Nationale Tennis Cup 
bij TV Kienehoef
De Nationale Tennis Cup is het nati-
onaal clubkampioenschap waaraan 
deelnemers van alle Nederlandse 
clubs kunnen deelnemen. Het doel 
van het toernooi is als volgt: Jaar-
lijks kunnen tennissers hun ambi-
ties uitleven op nationaal niveau. 
Uiteraard tegen tegenstanders van-
uit heel Nederland. Op deze manier 
wordt er een extra stimulans geven 
aan de breedtesport binnen de ten-
nissport. Zo wordt de strijd om de 
Nationale Tennis Cup het grootste 
toernooi van Nederland!

In het weekend van 16 en 17 juni 
zal bij tennisvereniging De Kiene-
hoef de regiofinale voor Oost-Bra-
bant gehouden worden. De beste 
spelers van de regio, in de speel-
sterktes 5 t/m 8, zullen gaan uit-
maken wie zich gaat plaatsen voor 
de landelijke finale, later dit jaar in 
Eindhoven. Uiteraard zullen er ook 

een groot aantal Rooise tennissers 
deelnemen aan het toernooi en zij 
kunnen uw steun natuurlijk goed 
gebruiken. Als u van het tennis-
spelletje houdt bent u van harte 
welkom.
Meer informatie over het toernooi 
vindt u op de volgende site: 
www.nationaletenniscup.nl
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vanaf nu 50% korting 
op ieder 2e artikel van de zomercollectie

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

zaterdag van 09.30-16.30 uur.
Gratis parkeren voor de deur!!

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

superleuke en betaalbare merkkleding voor 
baby’s en kinderen vanaf maatje 44 t/m maat 176!
   Blue Rebel   Retour   Mexx   Twinlife   LCKR   Z8
   Petrol   Jubel   Sturdy   Cars   Doerak   Feetje
   Vingino   Claesens   Noppies   Geisha   Salty Dog

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

voetbal Rhode F3 wint districtsbeker op 
Dag der Kampioenen

Afgelopen weekend bewees 
Rhode F3 wederom haar kampi-
oenstatus. Na een spannend toer-
nooi tussen alle bekerwinnaars 
van district Zuid II, de Dag der 
Kampioenen, bleken zij het aller-
sterkst. Het is voor het eerst in de 
geschiedenis van Rhode dat een 
F-team de KNVB-districtsbeker 
wint. De kampioenen gingen met 
een beker naar huis, die bijna net 
zo groot was als zij zelf.

In alle vroegte vertrok de stoet 
spelers en supporters naar Suste-
ren voor het toernooi van de ‘Dag 
der Kampioenen’. F3 Rhode speel-

de de eerste wedstrijd tegen de 
F3 van RKHSV uit Maastricht. Een 
moeizaam begin, want ze kwamen 
snel achter met 1-0 en moesten 
alles uit de kast halen om er een 
gelijkspel uit te slepen. Dat lukte 
met een magnifieke voorzet van Sil 
richting Roel, zodat die de 1-1 aan 
kon tekenen wat tevens de eind-
stand was. In de wedstrijden daar-
na werd gelijkgespeeld tegen FC 
Geleen Zuid F2 en gewonnen van 
UDI ’19 F3 en Laar F2 uit Weert.

 In de beslissende wedstrijd moest 
gewonnen worden van Witten-
horst F2. De sfeer in het veld, maar 

ook langs de lijn was gespannen. 
Door schitterend samenspel, knap 
keeperswerk van Dani en rots-
vaste verdediging, kwam Rhode 
op voorsprong uit een voorzet van 
Ruben aan Steven. Wittenhorst 
maakte gelijk, maar wat ze niet 
hadden durven dromen gebeurde 
ten slotte toch: Rhode F3 maakte 
nog één keer een vuist en Niels B 
scoorde de beslissende 2-1. Met 
trots, en een reusachtige beker, 
keerden de Rhode F3 spelers, lei-
ders en hun supporters huiswaarts. 
Een voetbalseizoen om nooit te 
vergeten.

VOF Varkenshandel A Verhagen: veni, vidi, vici.

Het 8e Jan Vervoort Bedrijventoer-
nooi van afgelopen zondag 3 juni, 
georganiseerd door voetbalvereni-
ging Nijnsel, werd een prooi voor 
het team van Varkenshandel Toon 
Verhagen, zelf een sinds jaar en dag 
zeer betrokken lid en sponsor van vv 
Nijnsel. Zijn manschappen verkeer-
den deze druilerige zondag in (var-
kens)bloedvorm. Bijzonder was ook 
het doelsaldo; 22 goals voor maar 
liefst en nul tegen. Het zegt iets over 
de kracht die het team uitstraalde, de 
onoverwinnelijkheid. ’Veni, vidi, vici’; 
zij kwamen, zij zagen en zij overwon-
nen. Zo simpel was het. Het team 
groeide in het toernooi. Toon Verha-
gen had een uitgekiend team samen-
gesteld met een sterk ‘lokaal karak-
ter’; Houtsestraat en omstreken. 
 

(Veel) geduld blijkt opnieuw een 
schone zaak.
Een geëmotioneerde Toon Verha-
gen: ‘We doen alle acht jaar al mee 
en uiteraard loerden we al die tijd 
op een prijs. Maar goed, een toer-
nooi is altijd een loterij. Eén slechte 
wedstrijd en je kunt al gezien zijn. 
Nu had ik er een goed gevoel bij, 
zeker gaandeweg het toernooi. Ik 
liep wel met wat ambivalente ge-
voelens rond want je kent bijna ie-
dereen en ik ben ook wel iemand 
die anderen ook wat gunt. In het 
veld moet het echter gebeuren en 
ik zag het team groeien. Op een 
gegeven moment denk je “dan 
moet het nu ook maar gebeuren”. 

Einde seizoen maar nog geen tijd 
om achterover te leunen.
En zo kreeg de achtste editie van 
het Jan Vervoort Bedrijventoer-

nooi op sportpark Den Eimert van 
vv Nijnsel een verdiende en sym-
pathieke winnaar. Voorzitter Arent 
van Dijk reikte de prijzen uit, tra-
ditioneel bijgestaan door Nicole 
en Joost Vervoort. Vele betrokke-
nen werden bedankt voor hun in-
zet rondom de organisatie van het 
toernooi, maar in het bijzonder Erik 
Hoppenbrouwers en Henk Oerle-
mans die de organisatietouwtjes 
van het toernooi opnieuw stevig 
in professionele handen hadden en 
zich op een voortreffelijke manier 
van hun niet geringe taak kweten. 
Er hadden zich voor deze aflevering 
maar liefst dertig teams ingeschre-
ven, het maximaal haalbare. Tot slot 
werd er nog afscheid genomen van 
het team van Gonnie en André van 
de Sande die inmiddels het kantine-
beheer hebben overgedragen aan 
de niet minder ambitieuze Bas Saris.

Ollandia blijft hopen op promotie
Ollandia mag blijven hopen op 
promotie naar de vierde klasse. 
De ploeg van Gerard van Zut-
phen won in Zijtaart met 3-2 van 
Constantia uit Wanroij. Volgende 
week speelt Ollandia in Boekel in 
de halve finale tegen het Limburg-
se Oostrum.

In het eerste kwartier van de wed-
strijd kwam Ollandia op achter-
stand na slordig uitverdedigen.  
Gelukkig kwam de ploeg op een 
gegeven moment wat beter in de 
wedstrijd en dat leverde de gelijk-
maker op. Tien minuten na rust 

maakte Robert Erven de 1-1. He-
laas werd het vrij direct daarna 2-1 
voor Constantia. 

Ollandia-trainer Van Zutphen rea-
geerde meteen en posteerde Bart 
van den Tillaart in de spits. 
Ze werden mede daardoor veel 
beter en kregen een aantal kansen. 
Rob van der Heijden maakte gelijk 
via een speler van Constantia.

In de 83e minuut scoorde, topsco-
rer van het seizoen, Stefan Erven, de 
bevrijdende derde treffer. Vanaf 25 
meter haalde hij verwoestend uit.

voetbal

Zomerdrive ‘t Koffertje
Zomerdrive 1 dd 4/6
Lijn A 
1.Elvira Thijssen & Ad van de  Laar 114,0 59,38 24
2.Reinier Gerritzen & Jaap Laman Trip      113,0   58,85    24 3. 
 Leny van de Wall & Herman Pauw   111,0   57,81    24 4. 
Hetty van Geffen & Theo van Geffen   109,0  56,77  24 5. 
Riet van de Laar & Ans Wiessing    104,0   54,17    24 6. 
Tonny van Acht & Jos van Acht         96,0      50,00   24 7. 
Thea van de Aker & Netty Leijtens     93,0      48,44    24 8. 
Agnes Obbema & Gerard Obbema    82,0    42,71    24 9. 
Jan Verbunt & Christ Verhoeven       77,0      40,10   24 10. 
Dinie van Oorschodt & Ad van den Boom 61,0      31,77    24

WWW.PANENCOOK.NL
IETS TE VIEREN ?
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BMX  fietscross
In Schijndel werd de 3e wedstrijd 
verreden van de acht, om te be-
slissen wie de beste BMX rijder is 
van Brabant. Onder zeer slechte 
weersomstandigheden werd er ge-
streden om de ereplaatsen.

De volgende uitslagen reden onze 
Rooise rijders:
Lex Veldt [9 jaar]
Eigen klasse manches: 3,4,4. Halve 
finale 5e, b finale  4e.
Bas Verhagen [9jaar]

Eigen klasse: 4,4,4. Halve finale 
7e, b finale  3e
Kyro van Schijndel [8/9jarige]
Openklasse: manches: 1,2,2. Hal-
ve finale  4e, finale 3e
Eigen klasse 9 jarige: manches: 
1,1,2. Halve finale 3e, A finale 3e.
Koen v.d Wijst [14jaar]
Werd 1e in alle manches, halve fi-
nale 1e, A finale 1e.
Alex Veldt rijdt bij de cruissers all 
in de manches: 5,5,5, 1e in de B 
finale.

Erik Lathouwers op tijd terug 
voor Rabo Ronde van Rooi

wielersport

In het pinksterweekend heeft 
Erik Lathouwers zijn rentree ge-
maakt in het wielerpeloton. Erik, 
één van de smaakmakers van de 
junioren wedstrijd van de Ronde 
van Rooi van vorig jaar, had sinds 
februari niet meer aan wedstrij-
den deelgenomen door een vi-
rus infectie. Tijdens het District 
kampioenschap in Tilburg werd 
de groep met daarbij Erik en Roy 
van Heeswijk voortijdig uit koers 
genomen omdat koersvervalsing 
dreigde. De kopgroep met daarin 
drie teamgenoten van Roy liep 

dit gedeelte van het peloton een 
ronde in. Chipo Banda ging in de 
sprint van het peloton als derde 
de laatste bocht in maar kwam 
helaas ten val en werd uiteindelijk 
16e. Frank Lathouwers kwam als 
19e belofte over de streep. Sander 
Schuurmans werd op het regio-
kampioenschap voor junioren in 
Hoensbroek 23e.

Waasmunster(B)
In het Belgische Waasmunster be-
haalde Roy van Heeswijk op za-
terdag 2 juni in een wedstrijd voor 

elite en beloften een 75e plaats.

Kotem-Maasmechelen(B)
Op zondag 3 juni stonden Roy van 
Heeswijk, Frank en Erik Lathou-
wers aan het vertrek in het Belgi-
sche Kotem nabij Maasmechelen. 
Op deze snelle omloop waren er 
verschillende vluchtpogingen. Zo 
maakte ook Roy van Heeswijk en 
Erik Lathouwers deel uit van een 
kopgroep maar zij konden niet 
wegblijven uit de greep van het 
peloton. Dat lukte even later wel 
9 andere renners. In de sprint van 
het peloton werd Frank Lathou-
wers 34e, Roy van Heeswijk  44e 
en Erik Lathouwers 46e. 

Bierbeek (B)
Op zondag 3 juni werd Sander 
Schuurmans in het Belgische Bier-
beek op een keurige 14e plaats 
geklasseerd.

WVAN Liessel
Orry en Johan de Beer hebben op 
woensdag 30 mei deelgenomen 
aan de wedstrijd in Liessel. Het 
was een zware wedstrijd, en het 
hele veld was in groepjes uit el-
kaar gevallen. Orry werd als 21e 
geklasseerd en Johan 2 plaatsen 
daarvoor, als 19e.

Rabo Ronde van Rooi ook voor 
recreanten

Op zondag 1 juli a.s. is er weer de 
Rabo wielerronde van Rooi. Tij-
dens deze wedstrijd is er ook weer 
een wedstrijd voor niet-licentie-
houders uit onze regio. Er zal voor 
twee leeftijdscategorien een eind-
uitslag worden opgemaakt.

Aanvang van de wedstrijd is 13:30 
uur en de afstand is 35 km. Aan 
deze wedstrijd zijn  geen kosten 
verbonden. Inschrijven kan door je 

naam, wielertoerclub en geboor-
tedatum door te mailen naar mar-
cojose@upcmail.nl en voor meer 
informatie kunt u bellen naar 06 
24655123 (Marco van Esch) Het 
volledige programma is als volgt; 

11:45 uur Amateurs 60 km, 
13:30 uur Recreanten 35 km, 
14:30 uur Bromfiets defilé, De 
Bromvliegers i.v.m. 10 jarig bestaan 
15:30 uur Elite/Beloften 80 km.

handboogschieten Handboogvereniging de Ontspanning

Ontspanning heeft Sjef van den 
Berg vrijdagavond in het zonne-
tje gezet voor het behalen van het 
Europees Kampioenschap outdoor 
teams recurve bij de senioren in 
het Olympisch stadion in Amster-
dam. De voorzitter Antoon Ver-
voort feliciteerde Sjef en bedankte 
ook zijn trainer Jos van den Berg en 
zijn moeder voor hun inzet en op-
offeringen om de carrière van hun 
zoon waar te kunnen maken. De 
voorzitter overhandigde namens 
de vereniging een envelop met 
inhoud en ingelijste foto van het 
team welke in de “Hall of Fame” 
door Sjef werd opgehangen.

Dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer een onderlinge wedstrijd ge-
schoten. Dagwinnaar was Antoon 
Vervoort met een score van 225. 
Verdere uitslag: Jan van Erp 220, 
Jan van Bergen 218, Leo van Breu-
gel 210, Albert Ofwegen 206, Jan 
Gordijn 179, Ad Hastenberg 177, 
Jan Lathouwers 169, en Piet van 
Kemenade 149.

Op vrijdagavond werd de jaarlijkse 

koppelwedstrijd met de jeugd ge-
schoten. Het team van Martijn de 
Kok, Sjef van den Berg en Martie 
Verhoeven won de bokaal. Hun 
score was na loting 759 (voor lo-
ting 804). De overige uitslagen: 
Piet van den Berg, Antoon Ver-
voort en Jos van de Veer 749 (791); 
Roos Staals, John van Mulukom en 
William Huijberts 714 (754); Teun 
Martens, Bep van Bergen en Wil 
Kivits 684 (733); Daan Martens, 
Agnes Vissers en Koen Harperink 
667 (737); Lotte Steijaert, Frans 
van de Braak en Arno Vervest 641 
(694); Ray Matuszewski, Marjelein 
Verhoeven en Jan van Bergen 636 
(671).

Op zondag heeft onze jeugd nog 
een jeugdfita geschoten in Berkel-
Enschot. Floris en Dione Mesu en 
Ray Matuszewski schoten bij de 
aspiranten op 40, 30 en 20 meter. 
Dione schoot 135, 240 en 294, to-
taal 669. Goed voor een tweede 
plaats bij de meisjes t/m 12. Flo-
ris schoot 220, 238 en 283, totaal 
741; de zesde plaats bij de jongens. 
Ray schoot 140 (PR), 140 (PR) en 

214, totaal 494; de negende plaats 
bij de jongens.

Piet van den Berg en Luke Kloot-
wijk schoten op 60, 40 en 30 me-
ter bij de jongens t/m 17 jaar. Piet 
schoot 222, 251 en 285, totaal 
758; de zesde plaats. Luke schoot 
75, 198 en 239, totaal 512; de ne-
gende plaats.

Sjef van den Berg schoot een fita in 
Asten op 70, 60, 50 en 30 meter. 
Zijn scores waren 311, 335, 330 en 
351, totaal 1327 punten. Hij werd 
hiermee eerste bij de cadetten re-
curve. In Asten waren de omstan-
digheden zo slecht dat slechts 1 
op de 3 schutters de wedstrijd uit-
schoot.
Op woensdag schiet de jeugd 
de afsluitende wedstrijd voor de 
crocuscup. De schenker van de 
cup, Wim Boonstoppel, zal deze 
woensdag uit komen reiken aan 
de winnaar.

Vrijdagavond 8 juni wordt de 3e 
wedstrijd voor de Ontspanning 
Bokaal, aanvang 20.00 uur.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Corrigeren of (her)schrijven van uw tekst?
Niets is ons teveel
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Beach Soccer Nijnsel pakt eerste puntenbeachsoccer

Na de seizoensoeverture van vo-
rige week in Sint-Oedenrode waar-
bij BS Nijnsel / TVE Sport puntloos 
bleef stond afgelopen zaterdag de 
3e speeldag van de Eredivisie op 
het programma op de Markt in 
Maastricht. Een mooie locatie, met 
dito omstandigheden. 

Om half één werd er afgetrapt te-
gen Augustin uit Tiel. De meervou-
dig landskampioen heeft internati-
onal Patrick Ax overgenomen van 
landskampioen BSWW en wil dit 
seizoen weer een gooi doen naar 
de titel. De eerste periode was ge-
lijk opgaand, Paul vd Rijt bracht BS 
Nijnsel / TVE Sport na een mooie 
actie op voorsprong. In deze perio-
de kwam Augustin nog wel langszij. 

De tweede periode waren de Nijn-
selnaren sterker dan Augustin, maar 
ontbeerde het kracht en precisie in 
de afwerking. Aan de andere kant 
was Augustin wel trefzeker. Deze 
2-1 achterstand kon in het begin 
van de derde periode worden recht-
getrokken, maar Gerben Rendering 
faalde helaas oog in oog met de 
Tielse goalie. Nadat Augustin ver-

volgens op 3-1 kwam was het Nijn-
selse verzet gebroken. Uiteindelijk 
liep Augstin zelfs nog uit naar een 
geflatteerde 5-1 overwinning. 

De vooruitzichten voor de tweede 
wedstrijd van deze dag tegen Beach 
Soccer Zwolle waren niet rooskleu-
rig. Drie wedstrijden gespeeld, 0 
punten. Toch ging BS Nijnsel / TVE 
Sport goed van start. De Zwollena-
ren kregen geen ruimte om te voet-
ballen en na een paar minuten was 
Gerben Rendering met een mooie 
volley trefzeker.  Doelman Jeroen 
van Gastel hield vervolgens keurig 
zijn doel schoon en in de tweede 
periode wist Paul vd Rijt een vrije 
trap te verzilveren, 2-0. Deze tus-
senstand hield enige tijd stand, 
maar plots scoorde Zwolle 2x uit 
het niets, waardoor BS Nijnsel / 
TVE Sport weer opnieuw mocht 
beginnen.  Conditioneel hadden de 
Nijnselse spelers het moeilijk, maar 
uiteindelijk werd de inzet beloond. 
Het was de junior van het gezel-
schap Rob Witlox die op miracu-
leuze de bal achter de Zwolse kee-
per zag caramboleren, 3-2. Zwolle 
was hierna genoodzaakt om meer 

risico te nemen en dit strafte Paul 
vd Rijt anderhalve minuut voor het 

einde af, 4-2. De eerste 3 punten 
van het seizoen zijn binnen.  Ho-

pelijk kan dit volgende week een 
mooi vervolg krijgen in Oirschot.  

Iedereen mag meedoen aan nieuw fenomeen: 
Beach Hockey Rooi

hockey

Na het zeer succesvolle Beachsoc-
cer evenement is het nu tijd voor de 
volgende strandknaller in Sint-Oe-
denrode. Op zaterdag 18 en zondag 
19 augustus vindt op evenemen-
tenterrein ‘de Neul’ Beach Hockey 
Rooi plaats. De zomerse hockeyvari-
ant (18+) wordt steeds populairder, 
niet alleen in Nederland maar over 
de hele wereld wordt Beach Hockey 
gespeeld. Het is een snelle en at-
tractieve sport om zelf te doen of om 
naar te kijken. De inschrijvingen zijn 
inmiddels al begonnen en het ziet er 
nu al veelbelovend uit!

Lieke van Casteren, Teun Rovers, 
Willem van der Heijden, Dirk Heer-
veld, Wouter Deelen, Alain van de 
Kamp en Henk van der Meijden zijn 
al druk bezig met de organisatie van 
het tweedaags evenement. Ze wil-
len er een groot succes van maken. 
Door het hele land vinden wedstrij-
den plaats in het kader van de Beach 
Hockey Tour. Voor het eerst komt 
deze dus langs in Sint-Oedenrode. 
De winnaars in Rooi mogen naar de 
finaledag in het The Hague Beach 
Stadion. Daar zal om het Nederlands 
kampioenschap gestreden worden.

Wat is Beach Hockey?
De gebruikelijke hockeybal wordt 
vervangen door een grotere lich-
tere bal (de zogenaamde panna-
bal) waarmee een zeer spectaculaire 
strandversie van hockey is geboren: 
Beach Hockey. De sticks waar mee 
gespeeld wordt zijn dunner en ae-
rodynamischer (deze worden door 
de organisatie geleverd tijdens het 
evenement). Op de website beach-
hockeyrooi.nl kun je zie hoe het spel 
werkt. 
 Vijf spelers per team gaan de strijd 
aan om in het mulle zand de konings-
titel Beach Hockey Rooi te veroveren. 
De lastige ondergrond voegt een 
nieuwe dimensie aan de sport toe: 
lenigheid, teamwork en individuele 
vaardigheden worden op de proef 
gesteld. Gedurende het spel is de bal 
het grootste gedeelte van de tijd in 
de lucht, dat zorgt voor spectaculair 
3-dimensionaal hockey met vliegen-
de aanvallen, air-dribbels en mooie 
zweefduiken van de keepers. Gemid-
deld wordt er per wedstrijd 30 keer 
op doel geschoten, dit zorgt voor een 
grote bruisende hockeyshow! 
In het veld zijn de regels simpel, er 
zijn geen cirkels en er mag van alle af-

standen hoog of laag gescoord wor-
den. Elke deelnemer, man of vrouw, 
recreant of topper kan zijn kunsten in 
de Beach Arena’s laten zien. Omringd 
met strand, zee en palmbomen, swin-
gende sambaklanken en live muziek, 
is de Braziliaanse vibe deze zomer te 
vinden op de Beach Hockey Rooi!
Teams kunnen zich onder andere via 
de voorrondes in Sint-Oedenrode 
plaatsen voor de grote finale, het of-
ficiële Nederlands Kampioenschap 
Beach Hockey! Houd Facebook en 
Twitter in de gaten om niets van het 
laatste nieuws te missen. 
Verzamel een team en doe gezellig 
mee! www.beachhockeyrooi.nl

BS Nijnsel speelt 
zaterdag in Oirschot
Aanstaande zaterdag 9 juni 
doet de Eredivisie Beach Soc-
cer Oirschot aan. De markt is 
daar omgetoverd tot een ware 
copacabana. Beach Soccer Nijn-
sel / TVE Sport speelt hier haar 
5e Eredivisiewedstrijd tegen re-
gerend landskampioen BSWW 
uit Wieringerwerf. De wedstrijd 
begint om ca. 14.30uur. Uiter-
aard hoopt de Nijnselse ploeg op 
volop steun uit de regio! 

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 

Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

MEUBELS 
& TUINMEUBELS
15 % KORTING

Team JD2 MHC kampioenhockey

Staand, coach Willem Heijmans, Sam Seegers, Sam Heijmans, luc Willemse, Felix Engbers, Kay 
van Engeland, Tim van de Wijdeven, Kevin Hurkx, Jan van Boxmeer, voorzitter Ruud Willemse. 
Zittend, Simon Roumen, Bart van Acht, Max van Hugten, Roel Bakker en Lars Bakker

FAQ Computers

06 - 125 38 218 - contact@faqcomputers.nl - www.faqcomputers.nl

Uw adres voor:
 Reparatie aan uw hardware;

 Installatie van software;
 Het oplossen van aanverwante ICT-problemen.

Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent.
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bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 30/5:
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
60,94 % 2 Echtpr. v.Erp 56,77 % 
3 Echtpr. Seegers 55,73 % 4 Mevr. 
J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 53,65 %.

BC Rooi 750
Uitslag zomerdrive dd.30/5:
1. Heleen Voets & Rien Voets  68,33  
2.Jos van Rijbroek-Vervoort & Har-
rie van Rijbroek    67,08  3.Hetty van 
Geffen & Will Schilder  59,72  4.Jetty 
van de Velden & Dirk Gillissen    57,50  
(5) Thea van de Aker & Sjan van Acht  
54,17  (5) Mieke Janssen & Bep Ma-
chielsen  54,17. Iedere woensdag vrij 
bridgen bij Mariendael. Geen opgave 
vooraf; aanwezig voor 19.45 uur.  
 
ZBC’01  
Vrij bridgen 29/5
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v. Berlo 66,44 
%  2.Riek Rijkers & Anny v.d. Wijngaard  
57,87 % 3. Cees v. Hout & Cor Mol-
len 53,94 %  4. Bert & Diny Kanters 
53,70 %.  B-lijn:  1. Riet v.Hout & Corry 
Kastelijn 57,18 %  2. Noud & Toos v. 
Zutven 55,09 %  3.Anny & Josien v.d. 
Berkmortel 51,62 %  4. Marietje Mollen 
& Tonny Rijkers 51,39 %. Vanaf heden 
vrij bridgen ook voor niet leden.

Vrijdagmiddag Club 
Competitie 1/6
A-lijn:  1. Cees & Riet v.Hout  65,00 
% 2. Mien Verhoeven & Mien v. Ber-
kel 57,08 % 3. Harry & Jana v.d.Acker 
54,58 % 4. Jan v. Helvoirt & Mien v. 
Asseldonk 52,92 %  B-lijn:  1. Toos v. 
Berlo & Willemien Verhoeven 60,21 %  
2. Mien v.d. Crommenacker & Maria 
Rijken 54,17 % 3. Adriaan v.d. Tillart 
& Petra v.d. Hurk 53,65 %  4. Mies & 
Joke v.d. Burgt 52,92 % 

hardlopen

Fortuna’67
Van Goghloop, Nuenen 

Mannen Trim  
11 Thijs  Thielemans 05.000 m 18.26 
34 Mari van Houtum 05.000 m 24.04 
95 Henk  Heijmans 10.000 m 50.39 
69 Peter van Rooij 15.000 m 1.26.41 
2 Thijs  Dekkers 21.097 m 1.19.46 
11 Eric van den Oetelaar 21.097 m 
1.28.01 
69 Henry  Wijffelaars 21.097 m 
1.43.09 
Vrouwen Trim 
13 Marjan van den Bersselaar 05.000 m 
25.57 
64 Pam van den Hurk 10.000 m 59.41 
99 Nicole van der Vleuten 10.000 m 
1.05.13 J
3 Rikie  Huyberts 15.000 m 1.16.21 
13 Tineke  Mous 15.000 m 1.26.43 
5 Antoinette van de Laar 21.097 m 
1.43.09 
De uitslagen van de Vlagheideloop 
van vorige week staan op 
www.mooirooi.nl

Kempen Run, Hapert 3 juni 

Mannen Trim 
6. Jeffrey van Hout 10.000 m   39.15
31 Peter van Rooij 10.000m   51.38 
Vrouwen35  
13 Tineke  Mous 21.097 m 1.53.36
 
Tuin van Brabanloop, Haaren 3 juni 

Jongens Junioren 
3 Marco  Verbeek Jongens JC 05.000m   
21.10 

MannenTrim 
31 Bart van de Sande 16.090m 
1.22.05J

Overige sportenzwemmen Drie keer brons voor Bram tijdens 
Speedo Finale

Tijdens de Speedo Finale, de Bra-
bantse Kampioenschappen voor 
zwemmers tot en met 12 jaar, die 
afgelopen weekend gehouden 
werd in het Pieter van den Hoog-
enband Zwemstadion in Eindhoven 
heeft Bram Rooyakkers drie bron-

zen medailles behaald: op de 100m 
rugslag in 1.24.18, 100m school-
slag in 1.33.68 en 200m wisselslag 
in 2.59.16 tevens een Clubrecord.

Ook de andere zwemmers hebben 
goede prestaties neergezet:
Stijn van Aarle: 11e op de 100m 
rugslag in 1.30.76; 16e op de 
100m schoolslag in 1.45.13; Lars 
Diesch: 5e op de 100m schoolslag 
in 1.40.06; Roel Janssen: 18e op 
de 100m schoolslag in 2.00.20; 
17e op de 100m vrije slag in 
1.35.67; 16e op de 50m vlinder-
slag in 0.53.05; 17e op de 100m 
wisselslag in 1.50.48; Julian van 
Oorschodt: 12e op de 100m rug-
slag in 1.31.30; 5e op de 100m 
schoolslag in 1.34.02; 11e op de 
400m vrije slag in 6.03.11; Johan 
Peijnenburg: 19e op de 100m 
schoolslag in 1.48.78; Kris Raaij-
makers: 12e op de 100m rugslag 
in 1.39.49; 14e op de 50m vlinder-
slag in 0.46.76; 12e op de 100m 
vrije slag in 1.20.51; 17e op de 

100m schoolslag in 1.52.09; 12e 
op de 200m wisselslag in 3.26.10; 
Bram Rooyakkers:  5e op de 50m 
vlinderslag in 0.40.26; 7e op de 
100m vrije slag in 1.17.16;
Niels Rooyakkers: 4e op de 100m 
schoolslag in 1.44.90; 7e op de 
100m vrije slag in 1.23.32; 7e op 
de 100m rugslag in 1.34.24; 4e op 
de 50m vlinderslag in 0.42.96; 5e 
op de 100m wisselslag in 1.31.77; 
Janne Santegoeds: 14e op de 
100m rugslag in 1.45.54; Alex 
Schouten: 20e op de 100m rug-
slag in 1.52.17; 18e op de 50m 
vlinderslag in 0.59.68; 11e op de 
100m vrije slag in 1.31.17; 13e op 
de 100m schoolslag in 1.51.70;

Komend weekend neemt Anne 
Gibbels deel aan de Nederlandse 
Kampioenschappen die gehouden 
worden in het Sloterparkbad in 
Amsterdam. Op vrijdag staat de 
50m vrije slag voor haar op het 
programma, op zondag de 100m 
vrije slag. Aanvang 9.00 uur.

Bram Rooyakkers

Rekisport steunt 
openwater-
zwemmer
Zwemwinkel Rekisport uit Sint-
Oedenrode heeft een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten met 
openwaterzwemmer Jan-Willem 
van der Graaff. 

Rekisport heeft een vurige inte-
resse voor openwaterzwemmen 
en zag de mogelijkheid om één 
zwemmer te kunnen sponsoren. 
Dat doen ze in samenwerking 
met moederbedrijf Diana.

Gemengd 1 afgelast, verzet naar zondag
Door de hevige regenval heeft ge-
mengd 1 niet gespeeld. As zondag 
wordt opnieuw een poging onder-
nomen om degradatie te voorko-
men. De tegenstander is ELTV te 
Eindhoven. Zij kunnen kampioen 
worden, maar mogen geen punt 
verliezen tegen onze rooise heren 

en dames. We hopen op veel sup-
port. U kunt komen kijken maar 
houdt er rekening mee dat de weg 
naar ELTV lastig te vinden zal zijn 
ivm wegwerkzaamheden. Naast de 
spannende pot die gemengd 1 nog 
te goed heeft mogen we een aantal 
kampioenen in het zonnetje zetten.

tennis

WWW.PANENCOOK.NL

HIGH TEA ?
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voetbal Eerschot wint scholenvoetbaltoernooi

Ook dit jaar waren weer alle 
scholen vertegenwoordigd op het 
scholentoernooi, georganiseerd 
door voetbalvereniging Rhode. Er 
deden 275 kinderen mee. Er wa-
ren veel ouders, opa’s en oma’s 
die hun (klein)kinderen kwamen 
aanmoedigen. Het was wederom 
een heel gezellige en sportieve 
middag.

De finale bij de jongens ging tussen 
Dommelrode en  Eerschot. Deze 
werd gewonnen door Eerschot na 
strafschoppen. Zij gingen met de 
Mies Bekkers trofee naar huis. De 
finale bij de meisjes ging tussen 
Boskant en Eerschot, deze werd 
eveneens gewonnen door Eer-
schot met 2-1. Zij wonnen de Riek 
de Brouwer trofee. Elk jaar worden 

er sportiviteitsprijzen aangeboden 
door de Gemeente Sint-Oeden-
rode. Dit jaar werden ze uitgereikt 
door wethouder Rene Dekkers. Bij 
de jongens won Boskant en bij de 
meisjes Olland.  Al met al een zeer 
geslaagde en sportieve middag, 
mede dankzij de medewerking van 
de scheidsrechters, terreinverzor-
gers en kantinepersoneel.

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

duivensport

PV de Vredesduif
Op zaterdag 02-06 stond de 
vlucht vanuit Sens (Frankrijk) op 
het programma. Een midfond 
vlucht met de afstand van 405km. 
Het weer was goed, met zon en 
wat bewolking. Niets stond een 
mooie vlucht in de weg. 

Met 18 deelnemers en 291 duiven 
uit Sint-Oedenrode werd aan deze 
vlucht begonnen. De duiven werden 

om 9.30 uur gelost. Na ruim 5 uur, 
om 14.46 uur, was de eerste ge-
klokt, bij Johan van Boxmeer . Dat  
was  geen eenzame vlieger bleek in 
de uitslag. Johan had er maar liefs 11 
bij de eerste 15.

De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: J.v.Boxmeer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13. J.Lathouwers 5. 
H.v.Boxmeer 8, 14, 15.  

Mark van Happen wint Gouden Schoen 

Kelly van Duijnhoven Amateurcoach VV Nijnsel

Voor het eerst in de historie van 
‘de Amateurcoach’ wisten de 
vrouwen zich te melden aan de 
top van het klassement. Lange tijd 
zag het er naar uit dat Frank Sche-
pens er met de overwinning van-
door zou gaan, maar uiteindelijk 
wist Kelly van Duijnhoven op de 
voorlaatste speelronde de winst 
veilig te stellen.  Hiermee liet ze 
144 andere Nijnselse Amateur-
coaches achter zich! 

De Amateurcoach is een spel dat 
vergelijkbaar is met bekende spel-
len als profcoach en super11, zo-
als die in het betaald voetbal veel 
gespeeld worden, echter dan met 
spelers van je eigen vereniging. 
Inmiddels nemen er 24 voetbaver-
enigingen deel aan dit succesvolle 
concept en ook voor hockey is het 
concept inmiddels klaar. 

Kelly van Duijnhoven treed met 
haar overwinning in de voetspo-
ren van Pieter van Kessel en Leon 
Peeters. Naast de eer ontvangt 

Kelly ook een gratis paar voetbal-
schoenen. Frank Schepens wist als 
nummer 2 een seizoenskaart van 
Willem II in de wacht te slepen. 
Nummer drie Geert vd Berk mag 
zich komende zomer verheugen 
op een BBQ-pakket van de Vres-
selse Hut. Verder vielen Paul vd 
Rijt (halfjaarabonnement VI) en 
Kelly Vervoort (Nederlands Elftal-
shirt) in de top 5!

Naast het Amateurcoach-klas-
sement was er ook dit jaar weer 
volop spanning in het Gouden 
Schoen-klassement. Lange tijd 
leek Rens Haerkens van Nijnsel 2 
het Goud voor zich op te eisen, 
maar uiteindelijk zette veteraan 
Mark van Happen een ijzerster-
ke eindspurt in. Dit leverde hem 
uiteindelijk prolongatie van zijn 
Gouden Schoen op. De Bronzen 
Schoen werd een prooi voor Nijn-
sel5-speler Mark van Berlo.  Met 
de prijsuitreiking tijdens het bedrij-
ventoernooi bij VV Nijnsel kwam 
afgelopen zondag weer een einde 

aan weer een succesvol seizoen 
van ‘de Amateurcoach’.  Meer 
info; www.deamateurcoach.nl 

v.l.n.r. Kelly van Duijnhoven, Frank 
Schepens en Geert van den Berk

v.l.n.r. Rens Haerkens, Mark van Berlo 
en Mark van Happen

Broertjes van 
Lierop aan 
start in regio

Bij zowel Stef en Jur stonden er 
veel deelnemers aan de start in 
Tilburg. Jur eindigde uiteindelijk 
als achtste, terwijl zijn broer Stef 
nipt naast de derde plek greep.
 
Een dag later stond Stef ook 
weer aan de start in Berghem, 
waar het door het weer en door 
het bochtige snelle parcours een 
ware veldslag werd. Er bleef een 
kopgroep over van 14 renners 
die moesten sprinten voor een 
mooie plek. Stef kwam als 6e 
over de streep, 4e jongen.
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De geschiedenis van een hockeyclub
Van Rockey naar MHC Sint-Oedenrode

AFLEVERING 3: “ WIJ KIJKEN UIT NAAR UW KOMST  “

Mede door de successen op WK’S en Olympisch Spelen wordt de hockeysport steeds populairder in Nederland. Ook verdwijnt 
langzaam maar zeker het elitaire imago en vandaag aan de dag behoort het dameshockey tot de populairste meidensport in den 
lande. De provincie Brabant heeft helemaal een groei doorgemaakt, niet alleen in de grote stad, maar met name ook bij de dorps-
clubs. Binnen al deze ontwikkelingen heeft MHC zijn eigen plek gekregen. Echt tophockey  zit er niet in en is ook geen doelstelling. 
Gezelligheid, sfeer, plezier in het spelletje bij jong en oud, veel aandacht voor de jeugd, daar gaat het om. Grote clubs, als  Den 
Bosch en Oranje Zwart uit Eindhoven, komen graag naar een gemoedelijke dorpsverenigingen als Rooi, waar iedereen elkaar kent 
en het goed toeven is voor de derde helft.  

Zoals gezegd, hockey op hoog niveau is 
geen prioriteit, maar toch doen Heren 
1 en Dames 1, de vaandelteams van de 
club, het zonder “ gehaalde “ spelers en 
speelsters goed. De Heren spelen in de 
landelijke 2e klasse en de Dames zelfs in 
de 1e klasse. Clubs van naam en faam 
zijn hun tegenstandsters. Handhaven 
is echter heel moeilijk. Talenten bin-
nen het team worden gescout en gaan 
vaak hogerop spelen. Lynn Schakenraad 
en Loes van de Heyden, getogen op de 
groene velden van MHC, spelen momen-
teel bij hoofdklasse MOP uit Vught. Maar 
de binding met hun Rooise hockeyroots 
is gelukkig nog steeds heel innig zijn en 
dat dragen zij ook nadrukkelijk uit.

Een fenomeen binnen MHC waren de 
“ clubs in de clubs “. Elftallen, die naast 
de reguliere competitiewedstrijden, nog 
veel meer activiteiten ondernamen. Van-
daag aan de dag speelt het niet meer 
zo, maar in het verleden hebben roem-
ruchte teams hockeygeschiedenis ge-
schreven. “ Heren 14 “ was zo’n clubke. 
Een vriendenelftal, die een eigen cultuur 
creëerden binnen “ de moeder MHC “. 
Niet alleen de mannen, maar ook echt-
genotes, vriendinnen, kinderen speel-

den hierbij een belangrijke rol. Feesten, 
vakanties, buitenlandse toernooien  er 
werd van alles ondernomen, binnen en 
buiten het veld. Ook “ The Original Dir-
ty Dozen Mixed Hockeyteam “ bouwde 
binnen en buiten de landsgrenzen een 
ongekende hockeyreputatie op. De “ Do-
zen “, zoals ze in de volksmond genoemd 
werden, bestonden uit zeven “ 40 plus “  
hockeyende echtparen, die van 1985 tot 
en met 2001 actief waren. Een hechte 
vriendengroep, die op menig mixed 
toernooi garant stonden voor veel gezel-
ligheid en creativiteit. “ We gaan er een 
vatten “, de wapenspreuk van de “ Dozen 
“, mag beschouwd worden als literair 
erfgoed in de vaderlandse hockeysport. 
Over hun vele optredens op de  even zo 

vele hockeycomplexen is zelfs een boek-
je verschenen, waarin hun daden in geur 
en kleur beschreven worden.

Een club kan anno 2012 onmogelijk 
zonder de steun van vele vrijwilligers 
en sters. Bij MHC is dat niet anders. Van 
seizoen tot seizoen zijn tientallen man-
nen en vrouwen, oud en jong, druk bezig 
met de vele taken, die de club “ draaien-
de “ moeten houden. Voor de schermen, 
achter de schermen, het maakt niet uit, 
ze zijn er, gelukkig. 

Naast de vrijwilligers zijn sponsors he-
den ten dage eigenlijk onmisbaar voor 
een vereniging.. De Rabobank met name 
draagt niet alleen het wielrennen  een 
warm hart toe, maar ook de hockeysport 
wordt door de bankier volop gesteund. 
Niet alleen op het hoogste nivo, maar 
ook dorpsclubs als Sint-Oedenrode mo-

gen rekenen op hun financiële en mate-
riële ondersteuning. Een hoop activitei-
ten, met name voor de jeugd, kunnen 
hierdoor gerealiseerd worden.

2012 .Een memorabel jaar voor MHC 
Sint-Oedenrode, de eerste 50 jaren zit-
ten erop. U begrijpt, dat gaat gevierd 
worden, want feesten kunnen ze in het 
Riek van Bakellaantje. Alle leden jong 
en oud, oud leden, sponsors en ander 
genodigden worden verwacht om dit 
mee te maken. Op 31 augustus, 1 en 2 
september gaat het gebeuren met een 
“voor elk wat wils “ programma. Recep-
tie, reunie, buffet, feestavond, jubileum-
wedstrijden, kindermiddag. En een ding 
is zeker; op de reunie zal menig glas 
geheven worden op het roemruchte 
verleden.  Nostalgische herinneringen 
aan zompige grasvelden, pipowagen, 
Peppeltournooien en derde helften, die 

niet lang genoeg konden duren. Hockey 
behoorde bij je sociale leven. Het was 
niet alleen met een stick achter aan bal 
aan rennen, het ging veel verder. Vriend-
schappen voor het leven met verkerin-
gen, huwelijken, kinderen en kleinkin-
deren, die ook zijn gaan hockeyen, want 
het blijft per definitie een erfelijk belaste 
familiesport
Natuurlijk wordt er ook naar de toe-
komst gekeken, waarbij de jeugd, de 
sfeer in club, een nieuwe bar en kleed-
accomadatie en een 3e kunstgrasveld 
tot de belangrijkste doelstellingen gere-
kend mogen worden.

 “We kijken uit naar uw komst!“. Met 
deze woorden op de jubileumuitnodi-
ging wordt nog eens 50 jaar gastvrijheid 
onderstreept, waarmee de Rooise hoc-
keyclub in binnen- en buitenland be-
kend is geworden.

The Original Dirty Dozen Mixed Team op 
toernooi in het Belgische Chaumont-Gistoux

Wij kijken uit naar de toekomst

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
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AUTOMOBIELBEDRIJF MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Dé reisverzekering 
voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

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

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeuren.

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

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

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

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

EXCLUSI E F VOOR U!

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

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

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

www.vkgroep.nl  beekendonk@vkgroep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

Een hypotheek op maat 
voor uw huidige of nieuwe woning 

(bij ons zonder afsluitprovisie) 
 

Ook zo benieuwd welk 
bedrag u kunt lenen? 

 
Wacht dan niet langer, 

maar neem contact met ons op voor een 
persoonlijk gesprek. 

 
Doordat wij met 15 hypotheekverstrekkers 

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

Roparun maakt diepe indruk op team 295
Na negen maanden van voorbereiden was 
het voor team 295 ‘Geen moment van op-
geven’ zover… De Roparun. Een 520 km 
lange estafetteloop van Parijs naar Rot-
terdam.  Waarvoor geld wordt ingezameld 
voor de zorg voor mensen met kanker.  

Vrijdag voor Pinksteren vertrok team 295 
met vijfentwintig teamleden naar Parijs  om 
op zaterdag te starten in Parc La Courneuve. 
Vrijdag verbleef het team in een hotel in Pa-
rijs om zich alvast mentaal voor te bereiden 
en nog even heerlijk te douche en van het 
toilet gebruik te maken. Dit zou de dagen 
daarna een stukje lastiger worden. Na, voor 
de meeste een aardige nachtrust en een 
goed ontbijt, vertrekt team 295 opgetogen 
naar de start. Het grote park genaamd ‘Parc 
La Courneuve’ in de voorstad van Parijs 
biedt plaats voor de 275 teams met gemid-
deld vier voertuigen en vijfentwintig teamle-
den. Het is een prachtig gezicht hoe ieder-
een zich voorbereid voor de start. 
Team 295 settelt zich tussen de andere 
teams en zet een mini basiskamp op. De 
partytenten bieden wat schaduw op het 
open terrein, want wat een weertje!  Alles 
wordt in gereedheid gebracht. Fietsen wor-
den klaar gemaakt, de masseurs maken nog 
wat kuiten los en er wordt gegeten. Onder-
tussen brengt  Omroep Brabant verslag uit 
en volgt het team 295 bij haar bezigheden. 
Leuk voor het thuisfront dat ons op deze 
manier kan volgen. 

Om 14.30 vertrekken we met zijn allen naar 
de start en wachten geduldig af tot we ge-
roepen worden. De spanning stijgt bij het 
team. Om iets voor 14.54 wordt er voor 
team 295 de laatste tien seconde afgeteld 
en dan zijn we los. Onder luid gejuich van 
de mensen langs de kant starten we 520 km 
lange tocht naar Rotterdam. De start maakt 
veel indruk op ons team. Daar heb je toch 
negen maanden lang naar toe geleefd en 
dan is het in één keer zover echt overwel-
digend!
Team A is het startende team en loopt de 
eerste 50 km. Dit is een tocht waarbij we 
Parijs achter ons laten en het Franse heuvel-
landschap intrekken. Een paar pittige kui-
tenbijters voor de lopers en fietsers. Het is 
warm dus we drinken veel. Na 50 km vindt 
de eerste wissel plaats en start team B aan 
de volgende 50. Dat er veel gedronken blijft 
ook in het basiskamp niet onopgemerkt er 
wordt maar liefst 300 liter water bijgehaald. 
In het basiskamp, dat iedere keer 100 km 
verderop staat, zorgt de catering voor het 
eten, wordt er gemasseerd, kun je slapen / 

rusten in pop-up tenten en jezelf opfrissen 
met verfrissingdoekjes. Het is een hele logis-
tieke operatie. Maar we hebben goed geoe-
fend en dat is te merken. Alles gaat volgens 
het boekje. Bij de teams zijn ook weinig 
problemen op wat pijnlijke knieën en stijve 
kuiten na, we blijven lopen. Het weinig of 
bijna niet slapen doorstaat iedereen prima. 
De energie die je krijgt van het evenement 
houdt iedereen goed op de been. 
Hoe dichter we bij België komen hoe fees-
telijker het wordt. De teams worden overal 
langs de route aangemoedigd en het ene 
dorp pakt nog feestelijker uit dan het an-
dere. Zo zijn Dendermonde en Zele twee 
bijzondere doorkomsten. Waar we fakkels 
dragen en rozen overhandigd krijgen en in 
Zele is heel het dorp afgesloten en zitten er 
tribunes vol met mensen die de teams en-
thousiast binnen halen, indrukwekkend! Het 
lopen en fietsen gaat steeds meer vanzelf. Je 
wordt als het ware naar de finish gedragen. 
Eenmaal de Nederlandse grens over wordt 
het steeds gekker. Zo krijgen de lopers in 
Ossendrecht een bakkersmuts op en staan 
ze in de nacht van zondag op maandag om 
04.30 uur al te barbecueën op straat. Ook 
krijgen we ‘free hughs’ aangeboden van 
een paar leuke dames. Maar het is werkelijk 
een fantastisch onthaal. 

We zijn al bijna 2,5 dag onderweg, maar het 
voelt als een hele lange dag. Je hebt als team 
geen benul meer van tijd op dat moment. 
Rotterdam is in zicht en op dat moment voel 
je gewoon dat je het gaat halen. Dat is echt 
heerlijk. Al die maanden van voorbereiden 
en trainen wordt beloond met de finish op 
de Coolsingel. Samen met het hele team 
trotseren we dan ook de eindstreep. Met in 
onze gedachten diegene waardoor het ei-
genlijk allemaal begonnen is …
Team 295 ‘Geen moment van opgeven’ wist 
de afgelopen maanden ruim €20.000 op te 
halen voor de Roparun. Hiermee wil zij  “le-
ven toevoegen aan de dagen waar geen da-
gen meer toegevoegd  kunnen worden aan 
het leven”.  Dit fantastische bedrag had-
den wij nooit durven dromen. We zijn onze 
sponsors en particuliere donateurs enorm 
dankbaar voor hun bijdrage!  Een speciale 
dank ook voor Fortuna. Hun begeleiding  en 
training heeft  ervoor gezorgd dat team 295 
de finish wist te bereiken.  Maar we zijn ook 
dankbaar voor de vele leuke en motiverende 
reacties van vrienden, familie en kennissen. 
Dit heeft diepe indruk op ons gemaakt. Be-
dankt allemaal!!

Team 295 Geen moment van opgeven
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

24 april - 23 juni  
Expositie Eindeloze Hakkers

  Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage 

14 mei - 30 juni  
Boekenmarkt
  Bibliotheek 

5 juni  
Dagfietstocht 
  KVO Nijnsel

 5 - 8 juni  
Avondwandelvierdaagse

  Sint-Oedenrode

 6 juni  
Open Raft Avond

  Dommel, bij sportpark 
de Neul 

8 juni - 1 juli  
EK Voetbal op groot beeldscherm

 Markt

 8 juni  
Nijnsel Kermis: Live Sax

  Oud Nijnsel 

9 juni  
Nijnsel Kermis: 

EK wedstrijd en Third Half
  Oud Nijnsel

9 juni  
Kermisdisco

  the Joy

  10 juni  
Familie/vrienden korfbaltoernooi

  Sportvelden Nijnsel 

10 juni  
Vlooienmarkt 

CV de Plekkers
  terrein Van Kaathoven 

10 juni  
Fietstocht IVN

  Markt 

10 juni  
Nijnsel Kermis: 

Bag on Wheels – 
Staal met Glazen

  Oud Nijnsel 

11 juni  
Nijnsel Kermis: Darkraver

  Oud Nijnsel 

12 juni  
KBO film: Seven Years in Tibet

  Odendael 

12 juni  
Nijnsel Kermis: 
Feest DJ Jeroen

  Oud Nijnsel 

13 juni  
Avondwandeling 

  KVO Nijnsel 

13 juni  
Buitenspeeldag

  Heikant 

13 juni  
Buitenspeeldag

  Dorpsplein Olland 

13 juni  
Buitenspeeldag

Kinderbos

15 juni  
Black and White Party

  The Joy 

15 - 16 juni  
Sunrise goes Broadway

  Mariendael 

16 juni  
Kastelein voor 1 avond: 
“De Heesakkers Bar”

  Café ‘t Pumpke 

16 - 17 juni  
Arabian Horse Weekend

  manege de Pijnhorst 

16 juni  
St Jansolie maken 

  Yogacentrum
 Liesbeth Hanff 

16 juni 
Clubkampioenschappen 

Dai Ippo
  sporthal De Kienehoef 

16 juni  
OJC De Werf 

luidt de zomer in!
  OJC de Werf 

17 juni  
Vaderdag

 17 juni  
Lenteconcert koor Polyhymnia 

  Knoptoren 

20 juni 
Afsluitavond 
  KVO Nijnsel 

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 

24 juni  
Jaarmarkt

  Centrum Sint-Oedenrode 

24 juni  
Jaarmarktpop 

  parkeerplaats EMTE 

30 juni - 1 juli  
Plattelands festival 2012 

  Nijnsel 

30 juni  
Culinaire rondreis

  De Beurs  

  1 juli  
Oldtimerrit Rondje Rooi

  Sint-Oedenrode 

1 juli  
Wielerronde van Rooi

  Centrum Sint-Oedenrode 

6 - 8 juli  
Ruiterdagen 

Nijnselse ruiters
  Nijnsel 

6 juli  
DJ Jerome

  Café d’n Toel 

7 juli 
Lekke Band

  Café d’n Toel 

 8 juli  
De 8 uurs Solexrace 

‘Plaankgas dur Olland’
  Café d’n Toel 

10 juli  
KBO film: Planet Earth

  Odendael 

12 juli  
Onderonsje: 

uitleg natuurgroepen met picknick
  Damiaancentrum 

17 - 20 juli 
Fietsvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

28 juli  
Italiaanse avond

  De Beurs  

  3 - 5 augustus  
OLAT Kempische wandeldagen

  start in Geldrop

 5 augustus  
Zandhoefs oogstfeest 

 Zandhoef

 9 augustus  
Onderonsje: 

voorlichting ouder worden
  Damiaancentrum 

12 augustus  
Zomer knutselen

  Kinderboerderij Kienehoeve 

14 augustus  
KBO film: Pinokkio

  Odendael 

18 - 19 augustus  
Beachhockey Rooi

  de Neul 

19 augustus  
Zesde Elvis dag
  café Van Ouds

 19 augustus  
Kofferbakverkoop

  Dorpsherberg 




