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Folders deze week:

Campingsport de Wit
Sphinx

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.nl
Mgr. Bekkersplein 6a

0413 - 478388
www.savohs.nl

MOEDERDAG TIP!!
*SIERADEN
*KADOBONNEN
*HAARVERZORGING 
          

*HUIDVERZORGING
*GEZICHTSBEHANDELING

Boskant Open Air

’Pittig, emotioneel, maar helemaal geweldig’

Sint-Oedenrode herdenkt en geeft de vrijheid door

Vrijheid geef je door. Dat was dit 
jaar het thema van het Nationaal 
comité 4 en 5 mei. Het hele land 
kwam tot bezinning rondom dit 
onderwerp. Ook Sint-Oedenrode 
stond er bij stil. Tijdens de jaar-

lijkse herdenking dachten de bur-
gers van Rooi met respect aan de 
slachtoffers van de Tweede We-
reldoorlog. 

Twee minuten lang was het muis-

stil. Bij het herdenkingsmonument 
bij de Hambrug was het erg druk. 
De dodenherdenking lijkt ieder 
jaar steeds beter bezocht te wor-
den. Jong en oud stonden zij aan 
zij. Hun gedachten gingen uit naar 

de slachtoffers. Burgers en solda-
ten die het leven lieten in de oor-
log. Dankzij hen leven we nu in 
vrijheid en weelde. 

» lees verder op pag. 7

Geef je nu op!

Roois Tourspel zoekt Rondemiss
Natuurlijk orga-
niseert Stichting 
Roois Tourspel ook 
dit jaar weer het 
leukste Tourspel 
van Nederland. 

Maar om het geheel nog aantrek-
kelijker te maken, zijn er een aan-
tal nieuwe initiatieven ontwikkeld. 
Een van deze initiatieven is de 
zoektocht naar een rondemiss, die 
de prijswinnaars van het Tourspel 
mag huldigen op maandag 23 juli.

Ben je 18 jaar of ouder, dan mag je 
een foto sturen naar info@rooistour-

spel, met daarbij een korte persoon-
lijke omschrijving. De foto wordt 
geplaatst op www.facebook.com/
rooistourspel. Je mag je foto insturen 
tot zaterdag 7 juli, waarna de winna-
res wordt gekozen. De winnares wint 
een professionele fotoshoot door KB 
Fotografie. Volg de ontwikkelingen 
via Twitter @rooistourspel en Like 
ons op Facebook, zodat je ook daar 
de laatste ontwikkelingen kan volgen. 
Natuurlijk kan je ook altijd terecht in 
Café 't Pumpke voor meer informatie. 
We hopen op een groot aantal deel-
neemsters, dus stuur snel je foto en 
motivatie naar info@ rooistourspel.nl

Zaterdag 12 mei a.s. 
Lentekoopavond
Winkels open tot 21.00 uur

NIEUW: 
Bon-vùr-Ton actie!  

Maak kans 
op prachtige prijzen! 

Kijk voor meer informatie 
op pag. 9

In Boskant is een nieuwe traditie ge-
boren: ‘Boskant Open Air’. De eigen-
lijke aanleiding was het afscheid van 
Paul de Corte als Lead zanger van 
de band ‘You & Me’. Een afscheid 
dat werd veroorzaakt door zijn vol-

le agenda als mede-eigenaar 
van Grand Café De Vriend-
schap. Onder leiding van hem 
en van Dennis Rensch bestaat 
De Vriendschap inmiddels één 

jaar.  Afgelopen zondag openden 
beide eigenaars ook nog ‘Amicio 
gelato d’Italia’, met  een ruim assor-
timent aan ambachtelijk Italiaans ijs. 
Drie redenen voor feest. 
» lees verder op pag. 15

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!
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COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Aanwonenden Weievenseweg 
bieden inrichtingsplan aan

Het inrichtingsplan van de Wei-
evenseweg en het oostelijk deel 
van de Jekschotseweg is klaar. 
Het plan is het resultaat van de 
samenwerking tussen een werk-
groep van aanwonenden en ge-
meente- ambtenaar Hans van den 
Wijngaard. Een mooi voorbeeld 
van burgerparticipatie, aldus por-
tefeuillehouder René Dekkers.

 De weg wordt veel gebruikt als 
sluiproute naar Veghel, maar 
is daar met een totale breedte 
van 3,10 meter en sintels in de 
berm absoluut niet op berekend. 
Dat geldt ook voor het reguliere 
(vracht-)verkeer.  “De route wordt 
heel veel gebruikt door schoolkin-
deren, die soms moeten fietsen 
met de handjes voor de ogen van 
het stof, en bij iedere tegenligger 
de berm in moeten,” vat Gerrit 
van Hanenberg namens de werk-
groep het probleem samen.

Het probleem bestaat al langer, 
maar de weg is nog niet aangepast 
door gebrek aan geld. Voor de in-
richting is 1,3 miljoen euro nodig. 
Door de aanwijzing door de pro-

vincie als Landbouw Ontwikke-
lings Gebied (LOG) is dat geld er 
wél: de provincie betaalt 55%, de 
gemeente de rest.

Voor de werkgroep was veel ani-
mo, tot 16 man aan toe. Op één 
na alle aanwonenden hebben er 
aan meegewerkt. De nieuwe weg 
wordt 5,40 meter breed, maar 
door een aantal aanpassingen 
minder aantrekkelijk gemaakt voor 
sluipverkeer. Door het verleggen 
van de kruisingen moet doorgaand 
verkeer daar altijd vaart minderen. 
Op een enkele plaats is de weg 
versmald om een rij mooie eiken 
te sparen. De populieren in de 
overige bermen waren voor een 
deel in slechte conditie en zijn al 
gerooid. Aan weerszijden komen 
fietssuggestie- stroken waar auto’s 
altijd ruimte moeten laten voor 
fietsers. De uiteindelijke breedte 
tussen de stroken bedraagt daarna 
3 meter. Daar mogen auto’s alleen 
overheen bij een tegenligger, mits 
de fietsers vrij baan houden. Er ko-
men geen drempels. De inrichting 
is enigszins vergelijkbaar met die 
van de Hoogstraat.  

De heer G. van den Hanenberg (l) bood 
het plan aan namens de aanwonenden.

Bezwaarschrift? Eérst pre-mediation
Je kent het misschien wel: een 
brief, vaak (nog) in ambtelijke 
taal opgesteld, waaruit je moet 
begrijpen dat je bouwvergunning 
is afgewezen, je klacht ongegrond 
is verklaard, of je zienswijze op 
het nieuwe bestemmingsplan niet 
wordt overgenomen. De ambte-
naar achter dat bureau die maar 
niet begrijpt wat jouw probleem 
is, of wordt. Die zul je met gelijke 
munt terugbetalen: óók een brief, 
beter nog: een bezwaarschrift. Dan 
moéten ze jou wel serieus nemen.

De nieuwe trend bij conflicten 
tussen burgers en gemeenten of, 
beter gezegd, om conflicten te 
voorkómen, is pre-mediation. Een 
medewerker van de gemeente die 
vraagt of hij even kan komen pra-
ten, kijken naar de situatie, of mee-
denken aan de oplossing van jouw 
probleem. Want misschien is er wel 
een oplossing waar je zelf helemaal 
nog niet aan hebt gedacht.  

Portefeuillehouder Jeanne Hendriks 
is enthousiast over pre-mediation, 
dat in sommige andere gemeenten al 
wordt uitgeprobeerd. Van geval tot 
geval wordt bekeken of de situatie 
zich ervoor leent, maar vergeleken 
met de starre bezwaar- en beroeps-
procedure is het een “drie-maal-win 
situatie,” legt ze uit. “Het is sneller, 
het is goedkoper, en meestal is de 
klant ook meer tevreden”. Het ge-
heim van de formule is “het zoeken 

naar de vraag achter de vraag”, wat 
tegenwoordig ook met de kanteling 
van de WMO wordt toegepast. Me-
dewerkers van de betrokken afde-
lingen worden hierop getraind. Om 
onbevooroordeeld tegen de zaak 
aan te kijken, is de medewerker die 
met de bezwaarmaker gaat praten, 
in alle gevallen een ander dan de-
gene die de zaak heeft behandeld 
waartegen bezwaar wordt gemaakt. 
Een nadeel is wel dat het beginsel 
“gelijke monniken, gelijke kappen” 
niet meer helemaal opgaat. “Maar 
er zijn tegenwoordig geen gelijke 
monniken en gelijke kappen meer,” 
aldus Hendriks.
Wethouder René Dekkers vult aan. 
“We hebben er zelfs pas geleden 
al een ervaring mee opgedaan. “Ik 
schrijf geen brief naar die klant, ik 
ga er naar toe,” zei een ambte-
naar. Binnen de kortste keren was 
het probleem uit de wereld.”

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, hartelijk-
heid, bezorgdheid en liefde is op 5 mei 'Bevrijdingsdag' Mia 
van ons heengegaan

Mia Appeldoorn-Foolen

echtgenote van

Gerard Appeldoorn

   * Sint-Oedenrode, 31 mei 1937 
   † Sint-Oedenrode, 5 mei 2012
   
    Gerard Appeldoorn
   
    Antoine en Antonet
          Marcus, Joetse, Luca
   
    Arie en Jolanda
   
    Elma en Edwin
   
Boskantseweg 4, 5492 BW Sint-Oedenrode

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 
10 mei om 10.30 uur in de Martinuskerk van de H. Oda 
parochie aan het Kerkplein te Sint- Oedenrode, waarna de 
begrafenis volgt op de parochiebegraafplaats.
Samenkomst in de kerk, waar gelegenheid is tot schriftelijk 
condoleren. 
U kunt persoonlijk afscheid nemen van Mia op woensdag 
9 mei van 19.00 tot 19.45 uur in Rouwcentrum Kuis, Sluis-
plein 58 te Sint-Oedenrode.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Hartverwarmend was de belangstelling, overweldigende 
aantal kaarten, alsook de vele bloemen, condoleances via de 

social media en persoonlijke reacties.

Daarvoor willen wij iedereen heel graag bedanken.

Onze speciale dank gaat uit naar Brabant Zorg, Dr. Van 
Jaarsveld, Pastor Blom en alle betrokkenen van 

rouwcentrum Kuis, bij het ziekbed en overlijden van

Sjef de Leijer

Mia de Leijer- van de Ven, kinderen en kleinkinderen.
Sint-Oedenrode, mei 2012

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

DANKBETUIGING

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

Maatjes haring 
3 voor € 5,50 6 voor € 10,00
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Inzamelingsactie handdoeken voor Pieterburen 
groot succes

De bezoekers van zwembad de 
Neul hebben de afgelopen maan-
den massaal hun oude handdoek 
ingeleverd voor de zeehonden van 
Pieterburen.

Op 10 mei a.s. worden alle ingeza-
melde handdoeken door de vrijwil-
ligers Wilma Pepers en Gonnie v.d. 
Heuvel naar Pieterburen gebracht. 

Er zijn in totaal meer dan 5200 
handdoeken verzameld op de di-
verse verzamelpunten. Alle hand-
doeken wegbrengen is natuurlijk 
niet meer mogelijk met “normaal” 
vervoer, daarom heeft Bakkerij 
Bekkers zijn vrachtwagen beschik-
baar gesteld. Een medewerker van 
het Sportbedrijf Sint-Oedenrode 
gaat samen met de vrijwilligers 

naar Pieterburen om de handdoe-
ken af te leveren aan Lenie ‘t Hart.  
Ze worden daar door Lenie zelf 
ontvangen en krijgen een rond-
leiding. Gonnie en Wilma danken 
iedereen voor de spontane hulp 
en zijn positief verrast door de res-
pons die ze hebben gekregen van 
iedereen.

Gonnie v.d. Heuvel( midden), Wilma Pepers 
en Wilbert Derks van de Ven.

Chiquita bananen
0,99 ct per kilo

deze aanbieding is geldig van donderdag 10 mei t/m zaterdag 12 mei

Kapteijns & De Vries Catering nieuwe 
stadioncateraar RKC

RKC Waalwijk heeft met ingang 
van het seizoen 2012/2013 een 
nieuwe stadioncateraar. Kapteijns 
& De Vries Catering uit Sint Oeden-
rode neemt de taken over van IBIS, 
dat jarenlang de catering verzorgde 
voor de supporters op de publieke 
tribunes van het Mandemakers Sta-
dion. Beide partijen zijn een drieja-
rige verbintenis overeengekomen.

“Wij streven ernaar de algehele 
kwaliteit van de catering te ver-
hogen”, zegt Stephan de Vries, 
mede-eigenaar van Kapteijns & 
De Vries Catering. “Dit begint bij 
het opfrissen van de verkooppun-

ten. De uitstraling moet vergroot 
worden en de inrichting verbeterd, 
vinden wij. Daarnaast richten wij 
ons op het verhogen van de han-
delingssnelheid en op de vriende-
lijkheid van ons personeel. Uitein-
delijk moet iedereen er beter van 
worden. De club, ons bedrijf en 
belangrijker nog, de supporter van 
RKC Waalwijk.”

RKC Waalwijk streeft ernaar de 
algehele kwaliteit van een bezoek 
aan thuiswedstrijden van de club 
te vergroten. Een nieuwe stadion-
cateraar past in deze visie. “Het is  
goed om af en toe een frisse wind 

te laten waaien”, zegt algemeen 
directeur Joost de Wit van RKC 
Waalwijk. “Met Kapteijns & De 
Vries Catering denken wij de kwa-
liteitsslag te maken waarnaar wij 
streven.” 

De personele bezetting van de ver-
kooppunten in het Mandemakers 
Stadion wordt grotendeels door 
RKC Werkt verzorgd. Het uitzend-
bureau van RKC Waalwijk werft, 
selecteert en plaatst personeel. 
“Dit is een uitgelezen mogelijkheid 
om het opgebouwde netwerk van 
RKC Werkt ten volle te benutten”, 
aldus Joost de Wit.
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KEURSLAGERKOOPJE

RUNDER SCHNITZEL

2 x 2 min bakken

4 STUKS

8

00

SPECIAL

Pollo Siciliano

100 gram

1

30

VLEESWARENKOOPJE

gebraden rosbief +

filet americain

200 gram samen

3

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

KATENHAASJES

3 STUKS

6

00

TIP VAN UW KEURSLAGER

BARBECUE COMPLEET

DIVERSE OPTIE'S

P.P.

9

35

G. Kluijtmans, keurslager
Kerkstraat 13, 5492 AH  ST. OEDENRODE

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Stefan de Vries (l) en Joost Kapteijns 

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Het is er weer! Proef de lente!
Beemsterkaas exclusief
Graskaas 500 gram €4,49
Kom proeven!

Kaasstunt!
Noord-Hollandse belegen kaas 500 gram   €4,95
Natuur gerijpt!

De lekkerste lite kaas
Beemsterkaas exclusief lite 25+
Jong belegen 500 gram €6,45
Pittig belegen 500 gram €6,95 
Natuur gerijpt!

De lekkerste ham voor bij de asperges
Ambachtelijke slagersham 100 gram  €1,79
Brabantse beenham 100 gram   €2,19
Ambachtelijke vleeswaren
Vers van het mes
Boerengehakt 100 gram   €1,09
Berliner 100 gram    €0,99
Gebraden fricandeau 100 gram   €1,79

Asperge specialiteiten
Aspergepaté 100 gram    €1,79
Salade gerookte Zalm, asperge en ei 100 gram €2,49
Asperge ham salade 100 gram   €1,69

Moederdagtip!
Verwen moeder met een doosje heerlijke ambachtelijke 

bonbons  of een leuk pakketje geheel naar uw wens.



Woensdag 9 mei 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe4 

Handelsweg 18 - 5492 NL - Sint Oedenrode - 0413-490088
www.progress-uitzendbureau.com

U ziet ze vast wel ooit rijden. Die blauwe autootjes van 
Progress Uitzendbureau. Met bijna driehonderd werk-
nemers is het misschien wel de grootste werkgever van 
Sint-Oedenrode. Over het algemeen komen deze werk-
nemers uit het Oosten van Europa, voornamelijk uit Po-
len en Letland. Als vreemde eend in de bijt komen ze 
in ons kikkerlandje terecht om te werken. Voor hen een 
cultuurshock, maar ook voor de gemiddelde Rooienaar 
was of is het soms best wennen om met ze samen te 
leven. Is dat terecht? Natuurlijk bestaan er stereotype-
ringen over Oost-Europeanen, maar Progress wil laten 
zien hoe de vork echt in de steel zit. Waarom zijn ze 
naar Nederland gekomen? Wat zijn hun ambities? Wat 
voor werk doen ze? Waar leven ze en wat doen ze in 
hun vrije tijd? In een vierluik geeft Progress een kijkje 
in het leven van enkele van hun werknemers. DeMooi-
RooiKrant ging in gesprek met Gosia Kmiecik en de 
koppels Dawid Ziombkowski en Ania Wrona en Borys 
Jancevskis en Kristina Nagula.

Deel 1: Van Oost-Europa naar………..Sint-Oedenrode 

We doen alsof het crisis is in Nederland. 
Natuurlijk gaat het minder goed dan eerst, 
maar in Oost-Europa weten ze pas echt 
wat een recessie is. In Polen en Letland is al 
jaren nauwelijks aan fatsoenlijk werk te ko-
men. Een gezin onderhouden is bijna niet 
te doen. Van luxe hebben ze nog nooit ge-
hoord. Met tot gevolg dat sinds eind jaren 
negentig tienduizenden Oost-Europeanen 
naar het Westen zijn getrokken om er te 
werken. Progress Uitzendbureau bemid-
delt al jaren tussen Oost-Europese werk-
nemers en Nederlandse werkgevers. 
Zo zijn ook Borys, Kristina, Dawid, Ania en 
Gosia in Nederland terechtgekomen. Alle-
maal hebben ze een eigen verhaal. “Het 
was echt crisis in Letland”, begint Borys. 
Hij is een Letse man die al twee jaar in 

Nederland woont en werkt. 
Onlangs haalde hij zijn vrien-
din naar hier. “Ik had erg veel 
moeite om in Letland een 
baan te vinden. Op internet 
las ik dat je in Nederland mak-
kelijk aan werk kon komen. 

Ik ben ‘blind’ naar Nederland verhuisd, 
naar een vriend. Via hem ben ik bij Pro-
gress terecht gekomen.” Dawid zocht zijn 
geluk allereerst in Amsterdam en kwam 
daarna via internet in Sint-Oedenrode te-
recht. Door hem kwam uiteindelijk ook zijn 
vriendin Ania bij Progress werken. Gosia 
had van haar zus gehoord over Progress. 
Ook zij besloot de stap te maken om naar 
Sint-Oedenrode te komen. Allemaal wer-
ken ze bij bedrijven in Rooi of in de buurt 
van Rooi. 
De afgelopen jaren is Progress uitgegroeid 
tot een professionele en flexibele organi-
satie. Het uitzendbureau doet zelf werving 
en selectie in Polen en Letland en er zijn 
samenwerkingsverbanden met kantoren in 
Tsjechië, Litouwen, Slowakije en Honga-

rije. Zo krijgt Progress de 
juiste mensen op de juiste 
plek. 
Progress Uitzendbureau 
voldoet aan de NEN 
4400-1 normering en 
is ABU/lid. Dat wil zeg-
gen dat ze over dé norm 
voor betrouwbaarheid 
voor zowel werkgever als 
werknemer beschikken. 
Progress Uitzendbureau 
is opgenomen in het Re-
gister Normering Arbeid. 
Hebben de werknemers 
het naar hun zin? Gosia: 
“Ik ben heel tevreden. Ik 
heb een goed contact met 
Progress over mijn werk-
zaamheden. Ik werk in een klein team en 
ook van mijn baas krijg ik waardering. Ik 
werk samen met nog een collega van Pro-
gress. Met haar kan ik het goed vinden.” 
“Ik doe veel laswerk”, vervolgt Dawid. 
“Daarin is niet altijd werk, dus dan krijg ik 

via Progress bijvoorbeeld werk in de groen-
voorziening. Die afwisseling vind ik leuk.”
Volgende week in deel 2, vertellen Ania, 
Dawid, Borys, Gosia en Kristina over hoe 
het is om in Sint-Oedenrode te wonen en 
hoe ze worden begeleid.

Presentatie historisch onderzoek Koeveringse molen

Afgelopen woensdag 2 mei pre-
senteerde de stichting Koeveringse 
molen het historisch onderzoek dat 
gerealiseerd was door een bijdrage 
uit het Rabo Coöperatief dividend 
2011. 

De presentatie vond plaats in het 
adviescentrum van de Rabobank. 
Aanwezig waren: burgemeester 
Maas namens het Comité van Aan-
beveling, Peter Prins namens de 
Stuurgroep Vlagheide, mevrouw 
Martens namens de directie van de 
Rabobank en vertegenwoordigers 
van de heemkundekringen uit de 
gemeenten Schijndel, Sint-Oeden-
rode en Veghel. Ook aanwezig wa-

ren: historica Ester Vink, die het his-
torisch onderzoek heeft verricht en 
Robert Berkovits namens het Ad-
viesbureau Groen.  Het historisch 
onderzoek, dat de periode 1300 tot 
1500 omvat, heeft veel gegevens 
boven water gehaald over o.a. de 
eigenaars, pachters, molenaars in 
de betreffende periode. Ook zijn er 
oude kaarten met tekeningen van 
de Koeveringse molen gevonden. 
Er zijn geen aanwijzingen gevon-
den dat de molen een zogenaamde 
dwangmolen was. Een molen waar 
de omwonenden verplicht hun 
graan moesten laten malen.   

Aan de hand van de nu gevonden 

tekeningen van de Koeveringse 
molen heeft het Adviesbureau 
Groen een tweetal versies van een 
mogelijk terug te bouwen Koeve-
ringse molen op papier gezet. De 
middeleeuwse versie daar van zal 
zeker stof doen opwaaien omdat 
deze molen afwijkt van alle hui-
dige Nederlandse standerdmolens.  
Mocht de stichting Koeveringse 
molen in staat zijn deze bijzondere 
molen terug te bouwen, zal deze 
veel belangstellenden uit het bin-
nen- en het buitenland trekken. De 
stichting hoopt  met dit historisch 
onderzoek weer een stapje dichter 
bij de realisatie van haar plannen te 
zijn gekomen. 

















































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 
















 

 



 











































 



 



















    














































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: ................................................

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
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T

Yara
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Boskanter in 
Las Vegas

Dhr. Bekkers uit Boskant reed door 
Las Vegas en kwam daar zowaar 
een dorpsgenoot tegen! Dergelijke 
teksten zijn daar blijkbaar gewoon 
toegestaan. 

Twitter mee en win een maand lang gratis bellen

Bijna 800 mensen volgen @de-
mooirooikrant op Twitter. Speciaal 
voor hen, maar natuurlijk ook voor 

alle andere fervente twitteraars 
starten we vanaf volgende week 
vrijdag DeMooiRooiKrant Twit-

terquiz. Zes weken lang verschijnt 
iedere vrijdag een vraag op Twit-
ter. Degene die na zes weken de 
meeste vragen goed heeft, maakt 
kans op een maand lang gratis bel-
len (tot een maximum van €100.-). 
Waar gaan de vragen over? Dat is 
nog even een verrassing, maar het 
heeft natuurlijk wel met Sint-Oe-
denrode te maken!! Houd Twitter 
in de gaten en doe gezellig mee!    

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant

Ze zijn er weer! 
de overheerlijke 
asperges 

Bij annie 
van hoof

olland
ook is er volop wijn en 
heerlijke ham aanwezig

openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 

van 9.00 uur t/m 17.00 uur 
zondag van 12.00 uur t/m 16.00 uur

 Roest 2a, 5491 XX Sint-Oedenrode
www.vanhoofasperges.nl

Jolanda 

50 jaar
Gefeliciteerd !

Hoeraaa Hoeraaa Hoeraaa
ons Joland wordt 50 jaar

Proficiat
De Witlokjes

Dirk en Annie Saarloos

Van harte gefeliciteerd 
met jullie 60-jarig huwelijk.

Kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen

Proficiat
De gezelligste schoenenverkoopster 

uit Rooi wordt 50!
Harold en Angelique

7 mei magische trouwdag in familie

Het echtpaar Dirk en Annie Saar-
loos, woonachtig aan de Dom-
melrodelaan, was afgelopen 7 
mei precies zestig jaar getrouwd. 
7 Mei is in de familie een magi-
sche datum. De vader en opa van 
Dirk trouwden ook op die dag. 
Evenals de zoon en twee dochters 

van hem en Annie. 

Burgemeester Maas kwam af-
gelopen maandag een bezoekje 
brengen aan het koppel, dat pas 
sinds augustus in Sint-Oedenrode 
woont. Dirk en Annie groeiden op 
in Zuid-Holland, in het plaatsje Ab-

benbroek. Ze maakten er de wa-
tersnoodramp van 1953 van zeer 
dichtbij mee. De afgelopen jaren 
woonden ze in Gelderland. Vorig 
jaar reisden ze hun dochter achter-
na naar Sint-Oedenrode. Ze heb-
ben het hier uitstekend naar hun 
zin.

Dirk en Annie Saarloos kregen bezoek 
van Burgemeester Maas 

DE BEURS PROFICIAT
MET DE GEBOORTE VAN

HET INTIATIEF “HILLSTREET”
SANDER EN EDWIN VEEL 

SUCCES, WIJ ZIJN ERBIJ!!!!

Wendy, Peter, Ilse, Mark, 
Rosanne, Maarten, Inge, Willem,

Freek, Saskia en Kimberly

Gefeliciteerd meisje! 

Kusjes
 Nikki, Monica en Naomi

*Spelregels: M.u.v. actie- en folderartikelen, keukens, 
Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, 

sierbestrating, dakkapellen, buitenzonwering, maakkosten van 
raamdecoratie, reeds bestelde goederen en bestellingen uit 

de webshop. De korting geldt niet i.c.m. andere kortingsacties. 
Kijk voor de overige voorwaarden in de winkel. Kijk voor de overige voorwaarden in de winkel. 

  Voor iedere betalende klant: 

• Roompot Vakantieparken voucher t.w.v. 50.-! 

• Dr. Fish en Zwaluwhoeve kortingsbon t.w.v. 10.-!

Gratis

Huis. Thuis. Formido.

Formido Sint Oedenrode 
Eerschotsestraat 44 
Tel.: 0413-49 03 33
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Zomerevenementen Sint-Oedenrode weer van start

Aankomend weekend gaan de 
Zomerevenementen weer van 
start. Op vrijdag 11 mei trapt de 
Kneuterkapel af met een optre-
den in het centrum van Sint-Oe-
denrode. Tijdens de koopavond, 
mits de weergoden goed gezind 
zijn, zullen zij het winkelend 
publiek trakteren op gezellige 
blaasmuziek.

De komende maanden zal vrijwel 
ieder weekend op vrijdagavond 
en zaterdagmiddag een optreden 
plaatsvinden in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Dit wordt spe-
ciaal gedaan om het winkelen in 

Sint-Oedenrode extra cachet te 
geven. Behalve blaaskapellen zul-
len de komende tijd ook enkele 
goochelaars, dansers, zanggroe-
pen en straatartiesten het volk 
gaan vermaken. Een enkele artiest 
loopt rond, maar verder zijn ze 
gestationeerd op vaste plekken, 
zoals bij De Beurs, het Kerkplein 
of op de Markt voor de kiosk.

Zomerevenementen is een initia-
tief van Stichting Rooi Promotie. 
Als eerste optreden hebben ze 
dus de Kneuterkapel geregeld. 
Een bonte groep muzikanten uit 
Nijnsel die precies weet hoe ze 

de boel aan het swingen moeten 
krijgen. Zijn er vragen over de 
zomerevenementen in het dorp? 

Stel ze dan gerust via 
zomerevenementen@gmail.com

De Kneuterkapel bijt aanstaande vrijdag het spits af

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

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Voor een 
leVen lang 

Veilig 
onderweg

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL
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Test je voetbalkennis met de 
Amigos Menswear/MooiRooi.nl 
EK-poule

Het EK staat weer voor de deur. 
Zachtjes aan begint de Oranjekoorts 
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 be-
horen tot de topfavorieten, 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.

Vanaf vandaag is de EK-poule in te 

vullen op het kantoor van DeMooi-
RooiKrant en bij Amigos Menswear. 
Het gaat er niet alleen om dat je een 
overwinning of gelijkspel goed voor-
speld, maar er worden ook vragen 
gesteld 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 win-
nen valt!

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

Amigos Menswear/
MooiRooi.nl

EK-poule
2012

Vervolg voorpagina

Sint-Oedenrode herdenkt en geeft de vrijheid door

De ceremonie was wederom indruk-
wekkend. Na de openingsmuziek 
van Harmonie Nijnsel las voorlees-
kampioene van Sint-Oedenrode, Evi 
de Beer, het gedicht ‘ik heb de do-
den nooit gezien’ voor. Gevolg door 
een korte toespraak van de burge-
meester. Marie-Noëlle van Riel, een 
leerlinge van groep 8 van de Oda-
school, had de eer om de namen 
voor te leze van de oorlogsslachtof-
fers die uit Sint-Oedenrode komen 
of er gesneuveld zijn.

Daarna was het tijd voor de krans-
legging. De familie Adams uit Enge-
land, die afgelopen week drie oor-
logsmedailles van de gesneuvelde 
soldaat Raymond Adams schonken 
aan Heemkundekring ‘de Oude Vrij-
heid’, was nog steeds in ons midden 
en maakte ook van de mogelijkheid 
gebruik om een krans te leggen bij 
het bevrijdingsmonument.

Het monument is opgericht ter na-
gedachtenis aan twee militairen en 
vier verzetsmensen die tijdens de 
bezettingsjaren door oorlogshande-

lingen zijn omgekomen. Ook is het 
geplaatst ter nagedachtenis van de 
bevrijding van Sint-Oedenrode door 
Amerikaanse parachutisten en nage-
dachtenis aan de twee medeburgers 
die in het voormalig Nederlands-In-
dië zijn gesneuveld. 
Pal voor de ceremonie bij het monu-
ment vond zoals altijd de oecumeni-
sche dienst plaats in de Martinuskerk. 
De scouting en het Sint-Jorisgilde 
stonden klaar om de mis te onder-
steunen. Koor Aurora, maar vooral 
ook de jeugd maakten de mis speci-
aal. Zo las ook hier Marie-Noëlle een 
gedicht voor. Ditmaal gemaakt door 
haar klasgenootje Tawqeer Miak-
heel. Bauke Verschuiten bracht het 
gedicht ten gehore wat die avonde 
eveneens op de Dam voorgelezen 
zou worden en Evi de Beer las een 
passage voor uit het Dagboek van 
Anne Frank. Tussendoor maakten 
Celine van Kasteren en Sabine Voss 
muziek op de hobo en fluit, terwijl 
Celina Szanto een indrukwekkend 
pianostuk liet horen.  Op deze ma-
nier werd de jeugd extra betrokken 
bij de gehele herdenking.  

Het gedicht van 
Tawqeer Miakheel, 
groep 8 Odaschool.

Pijn, verdriet en angstige jaren.

Het was een hele moeilijke tijd.

Miljoenen hebben dit ervaren.

Toch verloor Duitsland de strijd.

Soldaten die kwamen en gingen.

Nu, 60 jaar vrijheid gedenken. 

Dat er nooit weer oorlog zal onstaan.

Zodat we veilig verder mogen gaan.

Laten we de bevrijders blijven waarderen.

En zij die hun leven lieten in de strijd.

Blij dat we nu in vrede mogen verkeren.

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

Veertig jaar leraar op Dommelrodeschool

Jubilaris Joop van Eijk feestvarken tijdens Dommelrodedag

De werkgroep schoolreis/thema-
dag van de Dommelrodeschool 
is  de afgelopen weken druk be-
zig geweest om voor aanstaande 
donderdag een leuk en interes-
sant programma in elkaar te 
draaien voor de allereerste ‘Dom-
melrodedag’. Dansen uit allerlei 
verschillende landen en culturen 
is het thema. Na een dag flink 
oefenen zal er zelfs een optreden 
plaats vinden. Natuurlijk is ook 
leraar Joop van Eijk van de partij. 
Hij is dit jaar alweer veertig jaar 
leerkracht op de school en wordt 
donderdag in het zonnetje gezet. 
Bescheiden als hij is, mag het 
van hem geruisloos voorbij gaan, 
maar daar denken de leerlingen 
en zijn collega’s misschien wel 
anders over.

Weet je al wat er gaat gebeuren?
“Nee, daar weet ik helemaal niets 
van. Behalve dan dat ik weet dat 
ik in het zonnetje wordt gezet. Ik 
hoef niet per se zo in de schijn-

werpers te staan, maar het hoort 
er bij zullen we maar zeggen. Mijn 
vrouw, kinderen en kleinkinderen 
zullen er ook bij zijn. Natuurlijk 
ben ik wel benieuwd wat er gaat 
gebeuren. Het wordt sowieso een 
feestje, want donderdag is ook 
Enny onze directeur jarig.”

Veertig jaar is een hele tijd. Zijn 
de jaren voorbijgevlogen?
“Het is erg snel gegaan ja. Ik kan 
het begin nog heel goed herinne-
ren. In 1972 ben ik begonnen on-
der directeur en oprichter van de 
school, Fried van de Laar. We had-
den zes klassen met zes leerkrach-
ten. Allemaal zaten we in dezelfde 
leeftijdscategorie, dus het contact 
onderling was heel erg goed. Ook 
privé gingen we regelmatig met 
elkaar om. Door de jaren heen is 
er best veel veranderd, maar ik 

heb het altijd enorm naar mijn zin 
gehad.”

Nooit het plan gehad om naar een 
andere school te gaan?
“Bijna moest ik noodgedwongen 
op zoek naar een andere baan. 
In de jaren tachtig liep het leerlin-
genaantal sterk terug. Bij ons zou-
den er mensen uit moeten en ook 
ik kreeg een ontslagbrief. Dat was 
wel even schrikken! Een collega 
van me, An van de Laar, was op 
dat moment 55. Omdat haar sol-
licitatieplicht was vervallen, bood 
ze aan om te stoppen, zodat ik 
dan niet op zoek hoefde naar een 
andere baan. Dat was een gewel-
dige geste van haar. Daarna ging 
het steeds beter met de school. 
Dat kwam o.a. door de bouw 
van de wijk Vogelenzang. Tegen-
woordig loopt het leerlingenaantal 
weer iets terug. Dat is een lande-
lijke trend.”

Wat is de charme van basisschool 

Dommelrode?
“De contacten met de collega’s 
onderling zijn altijd heel goed ge-
weest. Vooral in de beginjaren. 
Tegenwoordig scheelt het best 
wat in leeftijd en er zijn nog maar 
twee mannen binnen het team, 
dus privé kwam meer op de ach-
tergrond te liggen. Wat ik ook 
altijd als bijzonder heb ervaren is 
het contact met de ouders. Dat is 
altijd heel prettig geweest. In ge-
sprekken ben ik altijd wel kritisch, 
maar positief opbouwend. Ik krijg 
nu oud-leerlingen op ouderavond 
die komen praten over hun kind. 
Dat is heel bijzonder. Dan zie ik 
altijd weer karaktertrekken van 
de ouders terug in het kind. Mede 
daarom heb ik oudergesprekken 
altijd leuk gevonden om te doen.”

Is er door de jaren heen veel ver-
anderd?
“Een positieve ontwikkeling is het 
onderwijs op maat. Het onderwijs 
is nu ingedeeld in drie niveaus. 
Vroeger gaven we veel meer klas-
sikaal les. Nu werken de kinderen 
veel aan opdrachten die bij hun 
eigen niveau passen. Voor de le-
raren geeft het meer werk. We 
moeten veel vastleggen. De meer-
waarde van het systeem is duide-
lijk zichtbaar.”

Wat beschouw je als negatief?
“Ik ben zeer huiverig voor de be-
zuinigingen. Zo wordt het speciaal 
onderwijs steeds verder terugge-
draaid. Dat betekent dat kinde-
ren die speciaal onderwijs nodig 
hebben nu op de ‘gewone’ ba-
sisschool blijven. Het zorgt voor 
meer druk op de leerkrachten en 
het gaat ten koste van de leerling 
zelf en de andere leerlingen.”

Zal het pesten dan ook toenemen?
“Daar ben ik niet bang voor. We 
zijn een zogeheten ‘vreedzame 
school’. Dat wil zeggen dat we 
samen met de leerlingen regels op 
hebben gesteld over hoe kinde-
ren met elkaar om moeten gaan, 
namelijk met respect. Als er pro-
blemen zijn dan lossen de kinde-
ren dat onderling op. Kinderen 
worden opgeleid tot mediator. 
Daar hebben ze voor moeten sol-
liciteren. Wanneer er een conflict 
is gaan ze, zonder begeleiding 
van een leraar, met elkaar onder 

schooltijd aan tafel om het uit te 
praten. Dit doen we nu al een 
paar jaar en het heeft duidelijk zijn 
vruchten afgeworpen.”

Heb je als leraar ook nog andere 
taken, behalve lesgeven?
“Sinds jaar en dag ben ik ICT’er 
binnen de Dommelrodeschool. 
Vanaf het begin ben ik met com-
puters bezig geweest. Het is een 

hobby van me. De laatste jaren 
begeleidt ik collega’s op ICT ge-
bied. Ik vind het leuk en kan zo 
mijn meerwaarde hebben. Iedere 
vrijdagochtend ben ik vrij geroos-
terd om  o.a. collega’s te coachen 
op ict gebied. Die afwisseling vind 
ik erg fijn.”

“IK zIE VAAK KARAKtERtREKKEN VAN 
DE OuDERS tERuG IN HEt KIND”

zo zag Joop er in 
zijn beginjaren uit.

- 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
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..12 mei lentekoopavond

Winkels open 
van 09.00 tot 
21.00 uur
‘Bon vùr Ton’ loterij: 
Bij iedere besteding van €15,- 
krijgt u een bon. Hoe meer u 
koopt hoe meer  bonnen 
u krijgt!* Deponeer ze in de 
rode ton bij de kiosk en maak 
kans op prachtige prijzen!!!

De winnaars worden op 
vrijdag 18 mei om 19.00 uur 
bekend gemaakt bij de kiosk. 

www.rooi-is.nl 

E-reader, ’t Paperas Draadloze ‘alles in 1’ printer, Digitotaal  Biertap + vat, Dranken-

handel J. de Leijer ¼ pagina advertentie, DeMooiRooiKrant Stofzuiger, Roxs Elektro World 
2 Persoons 5-gangen diner, Brasserie de Beleving Complete high-tea + Prosecco 
voor 4 personen, Restaurant Pan & Cook  5 x 6 persoons Monchoutaart, Bakkerij Bekkers

Sint-Oedenrode
Centrummanagement

E-reader, 
handel J. de Leijer

2 Persoons 5-gangen diner, 
voor 4 personen, 

Prijzen 
die u kunt 
winnen..

*Kijk op www.rooi-is.nl voor de voorwaarden en voor meer informatie.

Albert Heijn trakteert op kaartje voor 
musical Disney’s The Little Mermaid

Albert Heijn bestaat dit jaar 125 jaar en 
wie jarig is trakteert. De komende 2 week-
enden 11 en 12 mei / 18 en 19 mei  ont-
vangen klanten bij Albert Heijn een vouch-
er bij besteding van € 25. De voucher is 
goed voor een tweede musicalkaartje 
cadeau voor de allernieuwste musical van 
Joop van de Ende Theaterproducties: 
Disney’s The Little Mermaid. 

2e Musicalkaartje cadeau bij Albert Heijn 

Markt 18  5492 AB Sint-Oedenrode | Tel: 0413-472208 | www.ah-sint-oedenrode.nl

Rob van der Steen stoomt auto klaar voor meeting in zweden

Stoelen van een BMW en assen van een Jaguar

Op tv zie je vaak genoeg program-
ma’s over autofreaks die oude bar-
rels opknappen. Ze watertanden 
bij het zien van een klassieker en 
stippelen in gedachte al een route 
uit om hem op te knappen tot in 
bijna originele staat. Er komt veel 
bij kijken: tijd, geld en honderden 
onderdelen, die niet altijd even 
makkelijk zijn aan te komen. Rob 
van der Steen uit Sint-Oedenrode 
weet precies wat er allemaal bij 
komt kijken. In een schuurtje is hij 
bezig aan zijn eigen project; een 
Chevrolet 3100 pick-up uit 1953.

De banden zijn nog slap, er ont-

breken nog onderdelen en ook de 
kleur is nog niet zoals het moet 
zijn. Op het eerste gezicht staat de 
Chevrolet er een beetje mistroos-
tig bij. Dat beeld verbleekt als Rob 
enthousiast begint te vertellen. “Ik 
heb deze auto in 2005 in Liemp-
de gekocht. Voorheen heb ik wel 
eens vaker auto’s opgeknapt. Het 
is heerlijk om te doen. Ik besteed 
er zo’n vijftien á twintig uur per 
week aan. Sinds vorig jaar ben ik 
er weer aan begonnen. Door om-
standigheden heeft het project on-
geveer twee jaar stil gelegen. Niks 
is standaard aan deze auto, alleen 
het plaatwerk is origineel. Zo zit er 

een kachel in van een mini, heeft 
hij de assen van een Jaguar gekre-
gen, de stoelen van een BMW en 
heb ik er een v8 motor in gelegd. 
Eerst zat er een zes cilinder in. Ik 
koop de losse onderdelen, zoveel 
mogelijk in Rooi.”

Het laswerk is inmiddels bijna 
achter de rug. Dat heeft Rob het 
meeste werk gekost, omdat heel 
veel rot was. De laadbak is com-
pleet nieuw. “Overdag rijd ik in een 
vrachtwagen”, zegt Rob. “Dan ga 
ik nadenken over hoe ik dingen 
moet maken en waar ik de spullen 
kan halen. Het eerst bedenken om 

het daarna uit te voeren vind ik het 
mooiste.” De pick-up staat nu he-
lemaal in elkaar, omdat Rob wilde 
zien of alles wel past. Binnenkort 
wordt de auto weer uit elkaar ge-
haald. “Als alles klaar is zet ik hem 
eerst in de primer. Er zullen name-
lijk vast nog kinderziektes voorko-
men en dan is het niet handig als 
hij al gespoten is. De uiteindelijke 
kleur wordt mat-oranje. Gewoon, 
omdat het een mooie kleur is.”

 Volgend jaar juli vindt in Vas-
teras (Zweden), net als ieder jaar, 

één van de grootste meetings ter 
wereld plaats voor klassieke Ame-
rikaanse auto’s. Het is voor de 
Rooienaar een ultiem doel. Daarna 
weer een auto op het oog voor 
een volgende klus? “Ik denk dat 
dit mijn laatste auto wordt. Mis-
schien begin ik nog wel aan een 
Harley”, bedenkt Rob zich hardop.
Kijk voor het verloop van het pro-
ject op www.pre66.com. Ga naar 
forum, projecten, 53 chevy pick-
up en zie wat Rob allemaal al ge-
daan heeft.

Rob van der Steen bij zijn klassieke Chevrolet

Nieuwstraat 76, 5683 KD Best Tel.: 0499-371237
www.modehuisvanelderen.nl

€ 69,95
Topje

Van 7 mei t/m 13 mei Moederdagactie !

10% korTing op de gehele collectie.
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Alles gao over behalve d’n honger en d’n dórst
(alles gaat over, behalve de honger en de dorst)
Alle andere zaken zijn minder belangrijk dan het elementaire levensonderhoud.
Bron: Brabants Spreukenboekje. Verkrijgbaar bij ’t Paperas. BRABANTSE SPREUKEN

Wegen in Rooi in zeer slechte staat
door gaten in de weg.

Vvvvon hh..hhetttt llleeuker ttoenn 
errrrr nnnnoohoogg gewoooohonnnn 

dremmpppppplls laaaagggen vvvvoorrr 
snnnellhhhheeidss beppppperrrrkingg

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Verlangen
 

ik zou de kleur
van je stem 
willen bewaren
 
zodat jouw ontloken ziel
in mijn hart 
een gelijke weerklank
mag ervaren

je ogen vertoeven
in een lied
terwijl lippen
woorden kussen
 
ik hoor dan intussen 
jouw verlangen
dat geen enkel ander ziet

 

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:

Sander van de Ven

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Mieke Visser

Pastoor Teurlingsstraat 8
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Activiteiten 
Wijkvereniging 
Eerschot

Vrijdag 11 mei liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer op 
tafel. Alle leden vanaf 16 jaar zijn 
welkom. Deze avond begint om 
20.00 uur in Meerschot Heistraat 
22. Maar iedereen is vanaf 19.30 
welkom want dan is de koffie en 
thee al klaar. Ook wordt er weer 
een loterij gehouden. Heb je geen 
geluk in de loterij. Na afloop van 
het kaarten gaat iedereen weer 
met een vleesprijs naar huis

Voor de fietstocht met picknick op 
zondag 3 juni kunnen alle leden 
zich opgeven bij Riny en Tonnie 
van Zoggel, telefoon 475726. 
De kinderen van groep 2 tot en 
met 8 kunnen zich, voor het kin-
derreisje naar Drievliet,  aanmel-
den bij Carin Jansen, Tartwijck 47.
Doe het snel want vol = vol

Dommelrit door Belgisch en 
Limburgs land
Zondag 20 mei 2012 organiseert 
M.C. D’n Dommel alweer haar 
19e jaarlijkse Dommelrit. De  leng-
te van de rit is ongeveer 200 km en 
gaat voor een groot gedeelte door 
Limburg en de België. De rit is be-
schikbaar op A4 en GPS(Garmin). 

Inschrijven is mogelijk van 09.00 
tot 12.00 uur in D’n Dommel, 
Markt 15 in Sint-Oedenrode. Voor 
meer informatie mail naar 
info@mcdndommel.nl, bel met  
Tinus 0413-473491 of kijk op onze 
website www.mcdndommel.nl.

Veel minder struiken, veel meer gras
Het zal niet lang meer duren, of 
het groen in Rooi krijgt een heel 
ander aanzien. Er kan namelijk 
een flink bedrag bespaard worden 
bij het openbaar groen. Heel sim-
pel: de struiken eruit, gras erin. 
Het is namelijk geldverslindend 
om de plantsoenen vrij te houden 
van bepaalde onkruiden, omdat er 
niet meer met chemische bestrij-
dingsmiddelen gewerkt wordt. 
Vooral bij heermoes is het dwei-
len met de kraan open. 

Ook het rekensommetje is simpel, 
aldus portefeuillehouder René Dek-
kers: eenmalig 150.000 euro inves-
teren in het verwijderen van strui-
ken, vervolgens bespaar je 40.000 
per jaar op het onderhoud.

Vrijwel alle 300 “vakken” binnen de 
gemeentegrenzen ondergaan deze 

metamorfose, als het aan het colle-
ge ligt. In totaal drie hectare. In Hei-
kant is daar bij de aanleg al rekening 
mee gehouden, Olland komt op het 
lijstje niet voor. Park Kienehoef staat 
wel op de lijst. Bomen en solitaire 
struiken, waaromheen het goed 
maaien is, blijven staan. Het gras 
hoeft niet alleen maar groen te zijn: 
gras met bloemen is ook mogelijk. 

Dekkers realiseert zich goed dat 
dit wel wat discussie zal kunnen 
geven. Als een wijkraad ernstige 
bezwaren heeft, kan worden voor-
gesteld dat de wijk zelf het onder-
houd gaat verzorgen. Dat daarmee 
in het verleden slechte ervaringen 
zijn opgedaan omdat dat na een 
paar jaar terugloopt, ziet hij niet als 
een probleem. “In dat geval moe-
ten we na een paar jaar alsnog in-
vesteren.”

Van den Berk sponsort zeven 
Lindebomen in Bernheze

Dorsclub de stofvreters was vori-
ge week druk bezig met het plan-
ten van struiken en bomen op 
hun akker. Deze akker pachten 
zij van de gemeente Bernheze. 
Zij proberen met deze akker de 
natuur terug te brengen en klein-
schalige landbouw te creëren. In 
de ochtend kwam de WBE, Wild-
beheereenheid ook helpen om 
alles tot een goed resultaat te 
krijgen. Boomkwekerij Van den 
Berk uit Sint-Oedenrode spon-

sorde zeven Lindebomen.

De spelt, gerst en de rogge groeien 
goed en deze hopen ze vanaf be-
gin juli tot eind augustus te kunnen 
oogsten. Ook werden er lindebo-
men gepland op de Keltenweg, de 
dwarsstraat aan de Slabroekseweg 
en aan de zijlijn van het perceel. De 
lindebomen, die gepland zijn aan 
het einde van de akker, zullen, als ze 
eenmaal in bloei staan, een mooie 
afscheiding zijn van het akkerland.

Boekenmarkt in 
de bibliotheek
De bibliotheek in Sint-Oedenrode 
houdt van 14 mei tot en met 30 
juni tijdens openingsuren een 
boekenmarkt. De entree is gratis. 
Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom om te komen snuffelen.

Het aanbod boeken en andere 
materialen in de bibliotheek wordt 
elke week aangevuld. Om het 
aanbod zo actueel mogelijk te 
houden, wordt de collectie regel-
matig gesaneerd. 
Wat uit de collectie gaat wordt te 
koop aangeboden. Het aanbod 
bestaat voornamelijk uit boeken, 
tijdschriften en digitale media voor 
zowel kinderen als volwassenen. 
Met de opbrengst van de boeken-
markt schaft de bibliotheek weer 
nieuwe materialen aan.
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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

Voor verloren spaarkaarten ga naar www.rooi2000.nl

Zaterdag 12 mei
Lente koopavond tot 21.00 uur

Dit jaar neemt de Kunststichting 
Sint-Oedenrode u als Rooienaar 
in een maandelijkse kunstcolumn 
mee op een tocht langs verschil-
lende beelden. Voor de één een 
introductie. Voor de ander meer 
verdieping. Wees welkom en ga 
met ons mee.

Beeldraadsel

Het is maar de vraag, óf je dit 
kunstwerk zal aantreffen. Waar 
het beeld is, is een raadsel. Maar 
het zijn er genoeg: namelijk 100! 
Waarvan al 25 getraceerd. In ge-
wilde handen terechtgekomen. 
Bent u de volgende vinder? Gaat 
uw naam in de geschiedenisboe-
ken? Wordt uw verhaal opgete-
kend in het Rooise collectieve ge-
heugen?

De inspiratie voor het kunstwerk 
ligt bij Oda – ook Oede genoemd. 
Ze is een legende. Eind 7e eeuw 
geboren als koningsdochter in 
Schotland; wonderbaarlijk gene-
zen in Luik van blindheid; opzoek 
naar God wijl vluchtend voor va-
der; gestorven in Rode in eerste 
helft 8e eeuw; begraven op de 
Odaberg; begin 11e eeuw heilig 
verklaard. Sint-Oedenrode had 
haar naam verworven. Voor altijd 
verbonden aan de beschermhei-
lige tegen oogziekten.

Van elke heilige wordt het liefst 
iets bewaard. Een relikwie dat kan 
worden tentoongesteld, bezocht, 
aanbeden. Ook van Oda. Bot-
ten zijn gevonden, mogelijk van 
haar. Maar er is meer te vinden 

in de grond van Sint-Oedenrode. 
Hedendaagse relikwieën, nu met 
een symbolische connectie tussen 
verleden en heden. Middels dit 
kunstwerk kunnen verhalen van 
vroeger nu beleefd en herleefd 
worden.

Zoek en vind de Oda-munt. De 
muntzijde toont het vrijheidzegel 
van Sint-Oedenrode uit 1232, 
toen stadsrechten werden ver-
worven. Van oudsher het logo van 
Sint-Oedenrode. Daaromheen het 
randschrift: SIGILLVM BVRGEN-
SIVM DE S(AN)C(TE) ODERODE. 
Wat zich vertaalt als ‘Zegel van de 
burgers van Sint-Oedenrode’. De 
kopzijde laat een verbeelding van 
Oda zien. Gecreëerd uit de haren 
van een afbeelding van Oda en 
het gezicht van de kunstenares 
– Dinie Besems. Een hedendaags 
portret van Oda. Daaroverheen 
een logo: een 16-armige spiraal 
gevormd uit 100 stippen. 100 
stippen voor 100 munten voor 
100 gelukkige vinders.

De objectieve waarde van deze 
munten is verwaarloosbaar. Het is 
geen betaalmiddel. De subjectieve 

waarde is echter onschatbaar. De 
vinder zal – net als Oda – voor 
altijd verbonden zijn met de cul-
turele historie van Sint-Oedenro-
de. Letterlijk en figuurlijk. Iedere 
munt is uniek. Op elke exemplaar 
is één van de stippen handmatig 
gemerkt. Om de munt te kun-
nen identificeren. Om de vinder 
te kunnen identificeren. Om munt 
en vinder aan elkaar te verbinden. 
Een verbintenis die wordt geregis-
treerd in een boekwerk dat wordt 
bewaard in het gemeentehuis. Zo 
wordt heden en verleden samen-
gesmolten. Zo wordt de vinder 
één met de Rooise geschiedenis.

Voor iedere burger die zich ver-
diept in Sint-Oedenrode kán dit 
beeld in beeld zijn. Dit hebbedin-
getje in handen krijgen. Via deze 
zegel geschiedenis ‘voelen’. Aan-
raken. De Oda-munt maakt Sint-
Oedenrode tot een zoekplaatje. 
Een beeldraadsel.

Marjolein Jacobs
Kunststichting Sint-Oedenrode 
www.kunstinsint-oedenrode.nl

Uitstekend resultaat bij EHBO-vereniging Sint-Oedenrode

Donderdag 26 april was het zover: 
na weken van zwoegen, leren en 
oefenen werd aan 18 personen 
het EHBO-diploma uitgereikt. 
Met veel enthousiasme starten 
18 personen o.l.v. Willie van der 
Steen in januari om in 11 avonden 
van 2 ½ uur de gewenste vaardig-
heden onder de knie te krijgen. 

Het leggen van verbandjes, het 
plakken van pleisters hadden ze 
zo onder de knie. Maar gelukkig 
is EHBO meer dan dat. Er kwamen 
botbreuken bij en brandwonden, 
verder nog kneuzingen en allerlei 
verwondingen met te hoge of te 
lage temperaturen. Ook moesten 
ze leren wat je moest doen bij een 
slachtoffer dat bewusteloos is en 
hoe je snel en accuraat een am-

bulance belt. Maar zeker niet het 
minst belangrijke: het reanimeren 
van een slachtoffer met een hart-
stilstand en daarbij ook de AED 
aansluiten en bedienen. Kortom, 
een heel gevarieerd scala van han-
delingen en behandelingen die 
aangeleerd is. 

Op donderdag 5 april gingen alle 
cursisten op examen en slaagden 
daar met lof. De examencommissie 
sprak van een hoog niveau en ge-
motiveerde cursisten. Mooi compli-
ment. Natuurlijk kan een instructeur 
dat niet alleen. Op de eerste plaats 
is daar bijna altijd een Lotus bij aan-
wezig. Een persoon, in deze cur-
sus meestal Rien van Gerwen, die 
een ongeval of een situatie wel zo 
prachtig kan naspelen zodat je zelfs 

af en toe denkt: is het nou gespeeld 
of is het echt?  Verder is er altijd 
assistentie van de Kaderhulpen en 
zorgt het enthousiaste bestuur van 
EHBO-vereniging St- Oedenrode 
dat ‘alle papieren’ overal op tijd 
zijn. De namen van de geslaagden, 
die allemaal lid zijn geworden van 
EHBO-vereniging St-Oedenrode 
zijn: Kaylee Gevers, Lisanne Ge-
vers, Tobias Kalmann, Leanne van 
Roosmalen, Marij van Erp, Manouk 
Oerlemans, Joost Oerlemans, Jesse 
Essens, Anja Oerlemans, Marijke 
Rovers, Marion van Oorschodt,  
Anne Sijbers, Nathalie Habraken, 
Carleen Latijnhouwers, Patricia 
de Waard – van Gerwen, Jan van 
Gerwen, Demelza van Gerwen en 
Harriët van Casteren. Wij feliciteren 
allen met het behaalde resultaat.

de geslaagden van de EHBO-cursus
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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 1 mei tot en met 7 mei 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van Kunststichting Sint-Oedenrode voor het organiseren van het festival Openbare Ruimte Manifestatie in de maanden 
juni tot en met september 2012 op de gemeentestrook langs de Dommel, naast de A50.
- Van de Rooise Ruiters en Ponyruiters voor het organiseren van springwedstrijden van 17 t/m 19 mei 2012 op het terrein 
van manege de Pijnhorst in Sint-Oedenrode.
- Van de heer T. van Alphen voor het organiseren van Van ons End, Brabantse Muziekgroep op 20 mei 2012 op het 
Dorpsplein te Olland.
tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan Grand Café & Partycentrum de Vriendschap voor het organiseren van Boskant Open Air op 6 mei 2012 op het 
terrein aan de Pastoor Teurlingsstraat 30 en Ritaplein te Boskant
- Aan Projectgroep Vlagheide voor het organiseren van de Open Dag Masterplan Vlagheide op 28 mei 2012 op diverse 
locaties in Sint-Oedenrode.
- Aan het bestuur van MHC Sint-Oedenrode voor het organiseren van het Peppeltoernooi van 25 t/m 27 mei en het 
Summerbasstoernooi van 15 t/m 17 juni 2012
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Melding meerjarenvergunning:
- Van stichting de Zevensprong voor het organiseren van diverse activiteiten voor basisschoolkinderen van 3 tot en met 
6 juli 2012 in Sint-Oedenrode. 

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Gevonden Voorwerpen
 - Gouden ketting met hanger
 - Aktetas met meetapparatuur
-  Plastic tasje met twee cadeau’s

Verloren Voorwerpen
- Zilveren I-pod
- Witte mobiele telefoon Samsung
- Zwarte herenportemonnee met 
inhoud
- Donkerblauwe herenjas maat XL
- Zwarte damesportemonnee met 
inhoud
- Zwarte dameshandtas DKNY 
- Roze damesbril op sterkte
- Beige gehoorapparaat links
- Zwarte herenportemonnee met 
ov-kaart

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 12 mei
- Nos Jungit Apollo; container op de parkeerplaats aan de Zwembadweg bij 
de ingang van het park van 9.00 uur tot 13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur 
oud papier worden opgehaald in de gebruikelijke wijken, te weten Kinderbos, 
Cathalijne en Kienehoef ten noorden van de Florisstraat, en een gedeelte van 
de Zwembadweg;
- Ouderraad basisschool Eerschot; container bij school van 09.00 tot 12.00 uur.
- Ouderraad van de Odaschool; container bij de hoofdingang van de Oda-
school, Laan ten Bogaerde van 10.00 – 12.00 uur;

Woensdag 16 mei
- Buurtvereniging Zwijnsbergen; container op Zwijnsbergen 3 van 10.00 tot 
17.00 uur;

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

Wijziging huisvuilinzameling route 6 (donderdag even weken) Hemelvaartdag
In verband met Hemelvaart wordt het huisvuil van route 6 niet op donderdag 
17 mei opgehaald maar op vrijdag 18 mei.

Gemeentenieuws

Standplaatsen
Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan de heer J. Struik voor het inne-
men van een standplaats op dinsdag 
van 09.00 uur tot 13.00 uur op het 
Dorpsplein te Olland voor de verkoop 

van aardappelen, groenten en fruit.
- Aan de heer X. Vreeswijk voor het in-
nemen van een standplaats op zaterdag 
van 08.00 uur tot 17.00 uur bij sport-
zaal De Kienehoef aan de Frederikstraat 
te Sint-Oedenrode voor de verkoop van 
brood, koek en banket.
Hierop is procedure 1 van toepassing 
(zie procedurekader).

Bestemmingsplan Nijnsel vastgesteld 
Bestemmingsplan ter inzage 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Sint-Oedenrode maken 
op grond van artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend, dat de 
gemeenteraad op 29 maart 2012 het 
volgende bestemmingsplan gewijzigd 
heeft vastgesteld: Bestemmingsplan 
Nijnsel - NL.IMRO.0846.BP2011NIJ-
02NIJNSEL-vg01. Bestemmingsplan 
Nijnsel is een actualisatie die betrek-
king heeft op het kerkdorp Nijnsel en 
bedrijventerrein Nijnsel.

Inzage bestemmingsplan
Vanaf donderdag10 mei 2012 liggen 
het vastgestelde bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein 
Nijnsel met de bijbehorende stukken 
gedurende zes weken ter inzage op het 
publieksplein van het gemeentehuis 
aan het Burgemeester Wernerplein 1 
te Sint-Oedenrode. 
U kunt het bestemmingsplan ook raad-
plegen op de gemeentelijke website via 
de rechtstreekse link: www.sint-oeden-
rode.nl. Tevens is het bestemmingsplan 
raadpleegbaar op de landelijke voor-
ziening www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Wijzigingen 

Bij de vaststelling zijn onder andere 
n.a.v. zienswijzen de volgende wijzi-
gingen aangebracht:
- Artikel 3 (Bedrijf): verkoop van zand, 
grind en bestratingsmateriaal wordt 
niet aangemerkt als strijdig gebruik 
v.w.b. de locatie Huisakkerweg 20;
- een uitbreiding van het bouwvlak aan 
de Kerkdijk 11a;
- woonbestemming hoek Lieshoutse-
weg 52 / Jasmijnstraat: grens zone tuin 
aan Jasmijnstraat wordt 2 meter 
   naar achteren gelegd;
- toevoeging aan artikel 10 (Maat-
schappelijk): een ontheffingsregeling 
voor horeca voor gemeenschapshuis 
   De Beckart;
- een aantal juridisch – technische aan-
passingen.

Beroep 
Tot donderdag 21 juni 2012 kan 
schriftelijk beroep worden ingesteld 
tegen het besluit tot vaststelling van 
het bestemmingsplan bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gra-
venhage, door:
- degene die tijdig, op grond van arti-
kel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruim-
telijke ordening zienswijzen hebben 

ingediend bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aan-
tonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest een zienswijze in te 
   dienen;
- iedere belanghebbende voor zover 
het beroep betrekking heeft op wijzi-
gingen die de gemeenteraad heeft 
   aangebracht bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan.
Gedurende bovengenoemde periode 
kan tevens een verzoek om voorlopi-
ge voorziening (waaronder schorsing) 
worden ingediend bij de Voorzitter van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit van de gemeenteraad om-
trent de vaststelling van bestemmings-
plan Nijnsel treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn, naast het indienen 
van een beroep, een verzoek om voor-
lopige voorziening bij de Voorzitter van 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State wordt ingediend, 
treedt het besluit tot vaststelling niet 
eerder in werking dan nadat op dat 
verzoek is beslist.

Wegen LOG Jekschot ter inzage
Een werkgroep van aanwonenden 
van de Weievenseweg en het ooste-
lijke deel van de Jekschotseweg heeft 
de afgelopen maanden een plan op-
gesteld voor de inrichting van deze 
wegen. De kruisingen van de wegen 
krijgen een andere vormgeving. Beide 
wegen krijgen fietssuggestiestroken en 
een totale breedte van 5.40 meter. De 
twee wegen liggen in het Landbouw 
ontwikkelingsgebied Jekschotseheide 
(LOG Jekschot). 

Dit is het eerste plan dat tot stand is 
gekomen volgens de ‘Nota Burgerpar-
ticipatie’. De werkgroep heeft het plan 
afgelopen donderdag 3 mei aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders aangeboden.  

Vanaf vrijdag 11 mei 2012 tot en met 
donderdag 7 juni 2012 kan iedereen 
het plan in het gemeentehuis inzien. 
Belanghebbenden kunnen in deze pe-
riode hun op- en aanmerkingen op het 
plan kenbaar maken.

Aanpak beheersing eikenprocessierups 2012 
Gemeente Sint-Oedenrode
In de komende periode kan er weer 
overlast ontstaan veroorzaakt door de 
eikenprocessierups. Om te beperken, 
heeft de gemeente hiervoor beleid op-
gesteld. In dit artikel leest u welke geva-
ren de eikenprocessierups voor u en uw 
(huis-)dieren kunnen opleveren. Ook 
leest u welke acties we ondernemen.

Gezondheidsklachten
Eikenprocessierupsen vormen een be-
dreiging voor de volksgezondheid. Het 
is geen “boomprobleem”. De brand-
haren bevinden zich op de rupsen en 
nesten. Deze kunnen veel overlast ver-
oorzaken bij mens en dier. Als mensen 
of dieren in aanraking komen met de 
brandharen, kunnen allergische reacties 
ontstaan op huid, ogen en luchtwegen. 

Bestrijdingsplan
Gemeente Sint-Oedenrode stelde met 
een gespecialiseerd bedrijf een bestrij-
dingsplan op. Met dit plan proberen 
we de overlast maximaal te beperken. 
Begin mei starten we met spuiten. De 
bladontwikkeling van de boom en de 
rups in dan namelijk in volle gang. Dit 
doen we in gebieden waarin we de 
meeste overlast verwachten. We spui-
ten met een biologisch bacteriën-pre-
paraat. Daardoor doden we alleen de 
rupsen. Ook kijkt de gemeente vooraf 
of er beschermde vlindersoorten aan-
wezig zijn. Dan is bestrijding door te 
spuiten namelijk niet toegestaan. De 
spuitwerkzaamheden voeren we 24 
uur per dag uit en misschien onder-
vindt u daardoor enige geluidsoverlast. 

Dit is maar van korte duur. 
Het bacteriën-preparaat is veilig voor 
mens en dier. Wel raden wij u aan zich 
niet in de nevel te begeven. Het mid-
del kan irriteren. Ook adviseren wij om 
dieren niet onder te bespuiten bomen 
te laten grazen.

Op die plaatsen waar we niet spuiten 
en later toch overlast ontstaat, gaan 
we over naar bestrijding door zuigen 
en/of branden. De bedoeling is te 
spuiten vanaf maandag 14 mei 2012.
Deze planning is afhankelijk van de 
lokale weersomstandigheden. Wilt 
u meer informatie dan kunt u con-
tact opnemen met uw gemeente, te 
bereiken op telefoonnummer: 06-
30165610.

De straten waar gespoten gaat worden zijn: 
Hazelaarstraat Damianenweg Wilheminastraat Scheken 
Veghelseweg/ Postdijk  Schijndelseheideweg
Esdoornstraat   Koevering 
Korfbal / hockeyveld  Boskantseweg Achterste steeg 
Airbornweg   Kasteellaan 
Lieshoutseweg   Landingsweg
Kasteelpark   Vresselseweg 
Eimbert    Kapel kasteel 
Oude vresselseweg  Handselweg
Ollandseweg   Nijnselseweg 
Speijkstraat   Sloophoosweg 
Sterrenbos   Nijverheidsweg (marktgraaf)
Horst    Langesteeg 
Mater lemmenstraat  Scheidingsweg 
Heikampenweg   Mater lemmenstraat: school/ jeu de boule
Hoogstraat   Florisstraat 
Veghelsweg nieuwe aanplant langs A50
Wittenbeek   Schootsedijk
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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
Vogelenzang 16-18 5492 TP 20-04-2012 Kappen 36 bomen
Horst ongen.  - 24-04-2012 Kappen 7 eiken
Bikkelkampen 17  5491 RE 19-04-2012 Bouwen 3 poorten
Groene-Woud 9  5491 TV 21-04-2012 Aanleggen inrit/uitweg
Vresselseweg 71 a  5491 PB 20-04-2012 Verleggen 2 inritten/uitwegen
Sterrebos 4  5491 TL 03-05-2012 Uitbreiden werktuigenloods
H. Hendrikstraat 32 5492 BB 01-05-2012 Aanpassen garage tbv starten bedrijfje
Componistenlaan 64 5491 LG 02-05-2012 Plaatsen dakkapel
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres   Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Prinsenhoefstraat 2 5492 VX  01-05-2012 Slopen stierenstal
Houtsestraat ongen. -  01-05-2012 Aanleggen 2 inritten/uitwegen
Heuvel 12 a  5492 AD  02-05-2012 Vestigen praktijk aan huis
Jkr. M. van Gerwenlaan 36 5492 GE  07-05-2012 Bouwen garage
Koeveringsedijk 41 5491 SB  07-05-2012 Bouwen 2e bedrijfswoning (vergunning is verleend van rechtswege)
Zwembadweg ong. - 07-05-2012 Kappen van 1 eik en 1 populier
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Besluit omgevingsvergunningvrij
Adres  Postcode Besluit verzonden Omschrijving
Rijtvenweg 8-8a 5491 PJ 27-04-2012 Oprichten kantine met overkapping
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Besluit  weigering reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Karthuizerweg ongen. - 03-05-2012 Dempen sloot
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Omschrijving
Fitselsteeg 4 5491 TW Nieuwbouw garage met berging
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 10 mei 2012 
ter inzage. 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Houtsestraat 5 5492 TM 01-05-2012 Gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning milieu 
      voor het houden van varkens.
Hierop is procedure 3 van toepassing (zie procedurekader).

Besluit verdaging beslistermijn aanvraag huisvestingsvergunning
Adres    Postcode Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Dommelrodelaan 15, 17, 25 en 31 5492 GG 11-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Azaleastraat 3   5492 JA 18-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Kofferen 20 en 20a  5492 BN 18-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Eerschotsestraat 23 en 90  5491 AA 04-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Boskantseweg 33   5492 BV 11-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Hertog Janstraat 2   5491 BT 11-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Liempdseweg 24   5492 SM 18-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Ollandseweg 55   5491 GP 18-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Mgr. Bekkersplein 8a  5491 EB 18-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
C. Rossemstraat 18  5491 BG 18-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
Pastoor Teurlingsstraat 26/28 5492 EE 18-07-2012  Aanvraag huisvestingsvergunning
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

Procedures
Ter inzage en informatie

1. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift wor-
den ingediend door belanghebbenden. Om als belanghebbende te worden 
aangemerkt, moet het gaan om een eigen, persoonlijk, concreet en direct ge-
raakt belang. 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

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

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 voor-
ziening 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

Twee Rooienaren aangehouden 
voor inbraak bouwplaats

De politie heeft woensdagavond 
en donderdagmorgen vier per-
sonen aangehouden die ver-
dacht worden van een inbraak 
op een afgesloten bouwplaats 
aan het Hardveld. 

Op aangeven van getuigen kon 
de politie rond 23.40 uur de eer-
ste twee verdachten aanhouden 
op de Veghelsedijk. Het gaat om 
een 17-jarige uit Sint Oedenrode 
en een 19-jarige uit Schijndel. 
Hij had een Stanleymes op zak, 
weggenomen uit een bouwkeet 

dat zich op het bouwterrein be-
vindt. Aan de hand van verder 
onderzoek konden de andere 
twee verdachten donderdag-
morgen rond 1.00 uur worden 
aangehouden. Het gaat om een 
18-jarige jongen uit Schijndel en 
een 19-jarige uit Sint Oeden-
rode. Ze werden in de woning 
van de 18-jarige aangehouden. 
In de bouwkeet waar was inge-
broken waren ook vernielingen 
aangericht. De vier verdachten 
zijn voor verder onderzoek inge-
sloten.

Speeltoestel in brand
Op de Zwembadweg is afgelo-
pen donderdag rond 22.30 een 
speeltoestel geblust wat in brand 
was gestoken. De brand werd 
door buurtbewoners gezien. Zij 
schakelden direct de brandweer 
in. Die was snel ter plaatse. De 
dader is niet gepakt.

Agenda
Vergadering voorbereidingscommissie op dinsdag 15 mei 2012

In de openbare vergadering van de Voorbereidingscommissie van dinsdag 15 mei 2012 
(aanvang 20.00 uur) komen de volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1. Vaststelling programmarekening 2011
2. Vaststelling 1e bestuursrapportage (Berap) 2012

De Voorbereidingscommissie vergadert in de raadzaal van het gemeentehuis. Voorafgaand aan de vergadering wordt tus-
sen 19.30 en 20.00 uur het zogeheten technisch beraad gehouden. Daarbij zijn de behandelende ambtenaren aanwezig 
om technische (concrete, feitelijke) vragen te beantwoorden. Ook het technisch beraad is openbaar.
Spreekrecht is mogelijk over alle geagendeerde onderwerpen. U wordt van harte uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur voor aanvang van de desbetreffende vergadering kenbaar te maken bij de 
griffier; telefonisch (0413) 481911 of per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage op werkdagen vanaf aanstaande 
vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te raadplegen op de website van de gemeente.

Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Donderdag 17 mei en zaterdag 19 
mei gesloten.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
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 
--------------------------------------
Te Huur
4-kamer appartement op de 1e 
verdieping.
in de kom van Sint-Oedenrode
Tel. 0413-473290
--------------------------------------
Tegen advertentiekosten af te ha-
len: mooie poes
Tel: 0413-472351
--------------------------------------
Te huur
Woonhuis in het centrum.
tel. 0413-473290

Aangeboden
Hulp in de huishouding en/of op-
pas voor kinderen nodig?
Bel: 0638206987

Kom tot jezelf !
Kijk voor meer info over yoga en/
of massage op 
www.de-bodhiboom.nl of 
bel: 06 - 52 21 36 52.
--------------------------------------
Moederdagtip:
Zoek je een verrassend en per-
soonlijk cadeau? Geef haar een 
ontspanningsmassage. 
Kijk voor de mogelijkheden op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Fit en Vitaal voelen met
de beste Aloë Vera ?
Meer info ? Bel of mail ons:
06-16138743 / 0413-209025
www.maria.myflpbiz.com
Mariahout
--------------------------------------
Man zoekt nog enkele tuinen voor 
onderhoud.
Tel. 06-20933850
--------------------------------------
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
--------------------------------------
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

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

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

Gezocht
Zaterdaghulp gevraagd!
Vanaf 17 jaar
VVV Sint-Oedenrode zoekt nog 
een zaterdaghulp.
Heb jij interesse? Neem dan con-
tact met ons op; 0413-474100
of mail naar:
info@vvvsintoedenrode.nl
--------------------------------------
Man zoekt nog enkele tuinen voor 
onderhoud.
Tel. 06-20933850

Diversen
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 week hebben we twee foto’s in historische beelden. 

Foto 1: Wie herkent er mensen op deze foto?

Foto 2: Wie weet wie deze vrouw is? Wanneer is de foto ongeveer 
gemaakt?
Graag uw reacties schriftelijk inleveren via de mail of bij onze redactie, 
Heuvel 17. De koffie staat voor u klaar.

Historische beelden

Foto 1 Foto 2

2 en 3 juni in Mariëndael: Alice in Wonderland

In het weekend van 2 en 3 juni 
zijn er allerlei activiteiten rondom 
“Alice in Wonderland”: het ver-
haal over een jong meisje dat in 
haar groei naar volwassenheid van 
alles ontdekt en ondervindt in een 
wonderlijke wereld, een wereld 
die voor Alice te maken heeft met 
vragen als: Wie ben ik? Wie zal ik 
worden?  In het verhaal, dat 150 
jaar geleden door Lewis Carroll ge-
schreven werd, verbeelden o.a. die-
ren de karakters van mensen. “Alice 
in Wonderland” is een verhaal vol 
ontspanning en tegelijk vol fanta-
sierijke ernst. Daardoor is het een 
verhaal voor jong en oud.

Op 2 en 3 juni is er rond “Alice in 
Wonderland”: Muziek en Dans, is er 
een High Tea en zijn er Workshops; 
er is een gelegenheid om te filosofe-
ren en er is een wonderlijke theater-
voorstelling van Theatergroep Oeck. 

Over deze theatervoorstelling het 
volgende: 
Alice komt terecht in een fantasiewe-
reld van een Schaakspel. Zij ontmoet 
daar allerlei mensen en dieren, zoals 
de gekke Hoedenmaker, het Konijn, 
de Maartse Haas, de Kolderkat, een 
oude wijze Rups en nog vele ande-
ren. Het is een mooi verhaal, soms 
gek, maar ook spannend. Alice moet 

nog veel leren en de bewoners van 
Schaakland helpen daarbij. 
“Alice in Wonderland” laat zien dat 
groot worden niet altijd leuk is en 
niet altijd gemakkelijk; dat ontdekt 
Alice maar al te goed. Maar ze is 
dapper en flink en redt zich uit de 
moeilijkste situaties. Uiteindelijk 
komt alles goed en zal ze terugkeren 
naar waar haar thuis is, naar waar ze 
eerst was.
Van “Alice in Wonderland” kunnen 
we leren dat nieuwe mensen ont-
moeten en in nieuwe situaties te-
recht komen, iemand doet groeien, 
door ervaringen rijker maakt.
 
Plaats, tijden, toegangskaarten
Alle activiteiten spelen zich af in en 
rond Mariëndael. Zo speelt theater-
groep Oeck “Alice in Wonderland” 
op het buitenpodium. 
Oeck speelt zowel op zaterdag en 
zondag van 15.30 uur tot 17.00 uur 
en van 19.00 uur tot 20.30 uur. De 
toegangskaarten zijn behalve voor 
de theatervoorstelling van Oeck ook 
geldig voor de andere activiteiten in 
het kader van het Alice-weekend. 
Men kan kiezen tussen zaterdagmid-
dag, zaterdagavond, zondagmiddag 
en zondagavond. Een middagkaart 
is voor het programma tussen 13.00 
uur en17.00 uur; een avondkaart 
voor het programma tussen 19.00 

uur en 22.00 uur.
Een toegangkaart kost 5 euro voor 
volwassenen en kinderen.
 
Moederdagaanbieding
Er is een speciale moederdagaanbie-
ding!! De moederdagaanbieding is: 
vier toegangkaarten voor 15 euro. 
Deze actie is bedoeld om volwasse-
nen en kinderen te simuleren samen 
“Alice in Wonderland” te horen, te 
zien, te proeven, te ruiken, te bele-
ven…
De moederdagaanbieding loopt van 
woensdag 9 mei t/m zaterdag 12 
mei. 
De toegangskaarten zijn te verkrij-
gen bij de VVV, Kerkstraat 20 (ope-
ningstijden: dinsdag t/m zaterdag 
van 10.00 uur tot 16.00 uur) en bij 
Mariëndael, Laan van Henkenshage 
2 (openingstijden: maandag t/m 
vrijdag van 9.00 uur tot 19.00 uur). 
Na 12 mei gaat de verkoop van toe-
gangskaarten natuurlijk nog door, 
ook bij de VVV en bij Mariëndael.
Verder zijn toegangskaarten te be-
stellen op www.oeck.nl en www.
mariendael.nu; deze moeten wel tot 
een half uur voor aanvang worden 
opgehaald bij de kassa in Mariëndael.
Om alvast in de stemming te komen 
kan men kijken op de websites van 
www.oeck.nl en 
www.mariendael.nu 

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

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

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

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

MOEDERDAG TIP 

Heerlijke 
VERSE ASPERGES  

Aspergekwekerij van Erp  
Willibrordushoek 4a 

Eerde
Tel 0413 341238 

(ook vers geschild)  

Ma tot Zat: 
open van 8.00 tot 18.30 
Zondagen open: 
van 11.00 tot 13.30 

www.verse-asperges.nl

www.thuisfeesten.com

    Prachtige hangplanten 
in een 27 cm pot

Diverse soorten en kleuren
€9,- waarvan €1,- naar 

kwf kankerfonds gaat.
Ook uw adres voor 
bomen en struiken.

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

Schoor 3 
06-20438743

www.groenexclusief.nl
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GRATIS VAAS 
bij aankoop van 

HET MOEDERDAGBOEKET

Boskantseweg 59, 5492 BV Sint-Oedenrode - Tel: 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

De middag stond in het teken van 
gezelligheid, een extra bol Itali-
aans schepijs en de Powerparty 
Kidzz disco show. In de avond 

barstte het feest los tijdens het af-
scheidsoptreden van ‘You & Me’. 
“Het was pittig, emotioneel, maar 
helemaal geweldig”, aldus Paul 

zelf: “Een dag om nooit te verge-
ten.” Dansschool Cultura voerde 
samen met de band een stuk op, 
ter ere van het afscheid, maar ook 
de nieuwe leadzanger werd direct 
voorgesteld. 

Wat de insteek volgend jaar zal zijn, 
is afwachten. Wel is duidelijk dat 
het een jaarlijks terugkerend eve-
nement gaat worden. Niet alleen 
de Boskantenaars kunnen daar 
uitbundig van genieten. Mensen 
uit de hele regio stroomden naar 
het dorp toe en feestten mee. Rick 
Deeben, accountmanager Hanos: 
“Ik draag de jongens een warm 
hart toe. Ze hebben het afgelopen 
jaar alleen maar gebouwd en ge-
investeerd.” Omtrent die verbou-
wing maakte de vader van Den-
nis alles mee. Hij kan er ‘een boek 
over schrijven’ volgens hemzelf.  
Toch is het nog niet helemaal klaar. 
Er wordt nog hard gewerkt aan de 
binnentuin. Over een paar weken 
moet ook die afgewerkt zijn. Den-
nis: “Daarna gaan we eerst eens 
een tijdje draaien en er gewoon 
van genieten.”

Vervolg voorpagina

’Pittig, emotioneel, maar helemaal geweldig’

Inschrijving Jeugdvakantieweek 2012 
Door de bouw van een nieuwe 
Sporthal de ‘Streepen’, heeft de 
Jeugdvakantieweek haar ver-
trouwde plek van inschrijving 
moeten verplaatsen. Deze zal 
dit jaar dan ook plaatsvinden in 
“Dommelzicht” te dommelstraat 
18. De inschrijving voor de kin-
deren van groep 5 t/m 8, vindt 
plaats op donderdag 10 mei van 
18.30 uur – 19.30 uur.

Inschrijfformulieren worden ver-
strekt via de Rooise basisscholen. 
Kinderen die niet in Sint-Oedenro-
de naar school gaan hebben via de 
gemeente een brief gehad. Mocht 
u geen inschrijfformulier heb-
ben ontvangen, dan kunt u deze 
downloaden van onze website 
www.jeugdvakantieweek.nl. Voor 
vragen kunt u contact opnemen 
met Eric Markgraaff tel. 840709.

LET OP: Ieder aanwezig op 10 
mei wordt er op gewezen dat het 
die avond noodzakelijk is om een 
volgnummer te verkrijgen bij één 
van de aanwezige kerngroepleden. 
Geen nummer in de rij is helaas 
geen inschrijvingsmogelijkheid, dit 
om verwarring te voorkomen en 
een eerlijke inschrijfprocedure te 
garanderen.

Reünie Bar-Disco-’t Klumpke gaat 
door
Zoals aangekondigd in publicaties 
in onder meer deze “MooiRooi” 
krant rond Carnaval dit jaar en 
op de website van de organisatie, 
was inschrijven alleen bedoeld 
om te polsen in welke mate er be-
langstelling was om een reünie te 
organiseren van voormalig “Bar-
Disco-’t Klumpke”. 
 
Het aantal inschrijvingen heeft de 
verwachtingen van de organisatie 
ver overtroffen. Op dit moment 
hebben maar liefst ruim 260 oud-
bezoekers zich ingeschreven voor 
de reünie en men verwacht er nog 
meer.  Gigantisch en de organisatie 
bedankt dan ook allen voor hun 
inschrijvingen en leuke reacties. 
Reden genoeg voor de organisa-
tie om de reünie daadwerkelijk te 
plannen en organiseren. De reünie 
vind op zaterdag 24 november 
plaats in café  Oud Rooy in Sint-
Oederode. Aanvang 20.30 uur.
 
De organisatie staat er voor in dat 
het zaterdag 24 november 2012 
een fantastische reünie wordt en is 
al druk bezig voorbereidingen aan 
het treffen, ideeën aan het uitwer-

ken etc. om iedere bezoeker straks 
een onvergetelijke en gezellige 
avond te bezorgen. We kunnen 
al verklappen dat er een bekende 
Rooienaar die avond zal optreden 
om al die leuke herinneringen nog 
eens extra luister bij te zetten.  Dit 
alles voor een all in prijs per per-
soon.  Nieuwsgierig?? Kijk dan 
naar de mededeling onder de kop 
“Laatste nieuws” op de website, 
www.reunieklumpke.nl . Degene 
die zich eerder hebben ingeschre-
ven, ontvangen binnenkort bo-
venstaande bekendmaking in een 
mail op het door hen opgegeven 
e-mailadres.

Kan ik me nog inschrijven?
Jazeker, dat kan nog steeds doch 
uiterlijk tot 15 oktober 2012 en 
wel op de volgende wijze:
E-mail: info@reunieklumpke.nl  
Website: www.reunieklumpke.nl.
Vermeld je naam, e-mailadres, 
telefoonnummer en ‘t aantal per-
sonen. Belangrijk: Na inschrijving 
dient men zich nog definitief op te 
geven!! Definitieve inschrijving is 
pas geldig na overmaking bedrag 
per persoon.

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl
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13 mei Moederdag

MOEDERDAG
AANBIEDING

 
-20% 

KORtING

Op alle 
zomerjassen

Heuvel 11
5492 AC Sint-Oedenrode

Tel: 0413-479098
www.clipdamesmode.nl

25% korting 
op de baby 

zomercollectie 2012, 
bij aankoop van 2 stuks.

Effe Anders

Hertog Hendrikstraat 10
Sint-Oedenrode

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

Zoek de volgende woorden:
moederdag
fiets
goed
ring
horloge
ketting
oorbellen
ontbijt
musical
tekening

boek
film
shoppen
eten
restaurant
gedicht
liefste
bonbons
cruise
sauna

vriendinnen
video
tuin
planten
schilderij
dansen
mode
vakantie

Moederdag Puzzel

Totale  Bodyscrub
Goed voorbereidt de zon tegemoet!
Een perfecte voorbereiding van de 
huid door deze 100% natuurlijke 
scrub op basis van Suiker en Kiwi. 
De scrub verwijdert de dode huidcel-
len, waardoor de huid de verzorgende 
werkstoffen optimaal kan benutten. 
Deze uiterst milde scrub maakt de 
huid zijdezacht.

Na deze scrub behandeling hebt u de keuze uit totale verzorging met;
  
Hydrazone Corps  Verrijkt met Arganolie, waardoor deze 
rijke milk elke dag voor een aangenaam gevoel van welzijn 
zorgt.

Of

Zelfbruinende crème met onmiddellijk effect
Uw huid voelt onwaarschijnlijk zacht aan.

Voor maar 69 euro 
incl. één van de betreffende, door u gekozen, producten.

Lindendijk 44  5491 GB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472485  www.syls-studio.nl

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

De nieuwste cOllectie 
is binnen

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Ook voor het mooiste 
moederdagcadeau

bent u bij ons aan het 
goede adres

Lieve mams, wat ben je een schat. 
Ik zoen je het liefst helemaal plat. 
Blijf bij mij dicht in de buurt, 
Zolang je leven duurt

Moederdag, een dag
die er zijn mag
om iets liefs te zeggen
om iets liefs te doen
om een bloem
of kaart te geven
of gewoon zómaar
een zoen!
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13 mei Moederdag

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Verwen moeder met een huisparfum. 
Met onze Ashleigh & Burwood 
geurlampen.
Bij aankoop van een geurlamp 

een fles geurolie van 250 ml. 
GRATIS

Alles om moeder eens flink in de 
bloemetjes te zetten:
- boeketten vanaf € 5,95
- plantenbakjes, zomerbloeiers, 
schitterende hangpotten en  kuipplanten.

Aanbieding: Goudwinde 7-10 cm    10 stuks voor € 5,95

Zaterdag geopend van 9.00 tot 21.00 uur

Borchgrave 41, 5492 AT Sint-Oedenrode Tel. 0413-477049

Verwen
Moeder
Dagen
Wij zijn er klaar voor, 
met (h)eerlijke produkten!

De beste kwaliteit:
 Groente en fruitsoorten, dagverse salades, gesneden 
groente en ambachtelijke streekprodukten

Onze Moederdag verwen toppers!
•  Aspergesalade met verse Rooise asperges
•  Dagverse asperges geschild en ongeschild
•  Moederdag dessert met verse bosvruchten
•  Heerlijke aardbeien van exclusieve kwaliteit

Boskantseweg 87, 5492 VA Sint-Oedenrode, Tel: 0413-490102

‘Landwinkel’

Mama, je bent de liefste van 
de héééle wereld....

Natuurlijk is het goed bedoeld, dat moederdagontbijtje 
inclusief beschuitkruimels tussen de lakens en een 

ontplofte keuken.
Maar mama kan pas echt ontspannen bij een 

voortreffelijk, door ons verzorgde 
culinaire lunch of diner.

Bij DE BELEVING staan de moeders in het 
middelpunt en we zullen ze dan ook extra in 

de watten leggen.

Je kunt moeders natuurlijk ook verrassen met een 
cadeaubon van Brasserie DE BELEVING

Hertog Hendrikstraat 6          5492 BB Sint-Oedenrode          0413 474 392
www.brasseriedebeleving.nl

Vandaag is het weer moederdag
een dag waarbij je moeders verwennen mag
een ontbijtje op bed
kopje thee voor haar gezet
dus moeders geniet ervan
en wordt verwend door jouw kinderen en man
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Jeugdnatuurwacht onderhoudt de ecotuin
De Rooise Jeugdnatuurwacht 
gaat zaterdag op pad om de ei-
gen ecotuin te onderhouden. JNW 
Rooi heeft vorig jaar een ecotuin 
aangelegd op de Jeugd Natuur 
Weij. De Jeugd Natuur Weij is een 
veldje aan de zuidelijke randweg 
van Sint-Oedenrode, dat de JNW 
heeft geadopteerd en in onder-
houd heeft. 

Mede dankzij giften van de Rabo-
bank en de gemeente is de ecotuin 
aangelegd. De ecotuin bestaat uit 
een houten bank, een vlindertuin, 
diverse zaaibedden en egelkasten 
die in de tuin zijn ingegraven. Nu 
de lente begonnen is, komt het 
onkruid weer goed op. De JNW 
zal de wei onkruidvrij maken en 
de bloembedden inzaaien. Met 

de ‘natuurontdektassen’ worden 
diverse opdrachten uitgevoerd 
rondom de Jeugd Natuur Weij.

De natuurwachters zullen op za-
terdag 12 mei om 9:15 uur op de 
fiets vertrekken vanaf Mariendael. 
Omdat het gebied nu erg nat is, 
is het wel handig als de kinderen 
laarzen meebrengen.

Amfibieën bewonderen in 
Sint-Oedenrode

Op donderdagavond 10 mei gaat 
de  amfibieënwerkgroep van het 
IVN op zoek naar kikkers, watersa-
lamanders en andere  waterdiertjes 
die leven in de poelen van Sint-Oe-
denrode. Gaat u mee? Wij starten 
om half 8 bij Kasteel Henkensha-
ge. U bent van harte welkom om 
samen met ons de amfibieën te 
zoeken, te vangen, te bewonde-
ren en weer terug te zetten in de 
poel. Wij zorgen voor schepnetjes, 
loeppotjes en zoekkaarten om ie-
der dier goed te kunnen bekijken. 
Denk aan uw laarzen.

Vreemde eend blijkt Hottentottaling

Rooienaar Louis Kleijne fietste 
deze week over het Cathelijne-
pad en zag in de Dommel tegen-
over de familie Wiersma een zeer 
vreemde eend. Hij ging op onder-

zoek uit en kwam tot een bijzon-
dere ontdekking. De eend blijkt 
een echte Hottentottaling te zijn.  

De Hottentottaling (Anas hotten-

tota) is een kleine eenden soort die 
voorkomt in het Zuiden, Zuidoos-
ten en het Westen van Afrika, en 
op Madagaskar. Met zijn volwas-
sen lengte van ongeveer 34 cen-
timeter is het de kleinste onder 
de zwemeenden en bovendien 
is hij een van de stilste. Het ver-
schil tussen de geslachten is mar-
ginaal; het vrouwtje heeft eerder 
een vlek- dan een streeptekening 
op de borst, voor de rest lijken ze 
sprekend op elkaar.

Het nest wordt gebouwd van al-
lerhande plantaardig materiaal en 
ligt doorgaans in de dichte be-
groeiing langs de oever of wordt 
gebouwd in zeer laag water. Er 
worden circa 6 eitjes gelegd, die in 
ongeveer 3 weken worden uitge-
broed. De dieren worden zelden in 
groepen aangetroffen, maar leven 
gewoonlijk in paartjes.

Jeugddisco The Joy op 12 mei

Op 12 mei 2012 is er in The Joy 
weer een vette Apres-Skiparty! 
Trek je lederhösen dus aan, kom 
een broodje worst eten of kom 
gewoon een dansje doen! De deu-
ren gaan open om 19:30 en zullen 
open blijven tot 23:30, locatie is als 
vanouds de Beckart in Nijnsel. Dj 
Noud en Dj Wiebe draaien de hele 
avond de vetste apres-skimuziek! 
Vanaf 12 tot en met 16 jaar ben je 
van harte welkom in de Beckart op 
12 mei! De entree is gratis. 
The Joy bedankt Em-té Sint-Oe-
denrode voor hun sponsoring!

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

 EXCLUSIEF VOOR U! 
 

Een nieuwe of 
2de hands auto gekocht? 

 
Bereken u premievoordeel op 

www.vkgroep.nl 
 

Wilt u alsnog een onafhankelijk, vrijblijvend 
en deskundig advies neem dan contact met ons op 

 
Ook voor al uw andere verzekeringen 

helpen
 

wij u graag 

Kossen | Design

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

Henk en Monique Tops winnen quiz Nummer1auto.nl
Het was een gezellige drukte tij-
dens Koninginnedag, veel mensen 
bezochten de tent van Nummer-
1auto.nl op de markt. Kleine kin-
deren vonden het geweldig om in 
de rallyauto van VDZ racing te zit-
ten en maakten daar dan ook gre-
tig gebruik van. Ook de volwas-
senen waren erg geïnteresseerd in 
de site en in de rallyauto. De web-
site is dan ook veel bekeken na 30 
april en vele mensen hebben de 
prijsvraag ingevuld die daaraan 
was verbonden.

Angelique van Laarhoven van 
Nummer1auto.nl heeft uit die in-
zendingen 1 prijswinnaar gekozen, 
de gelukkige winnaar bleek uitein-
delijk het echtpaar Henk en Moni-
que Tops. Zij kunnen een cadeau-
bon ophalen bij DeMooiRooiKrant 
ter waarde van € 150,00 voor het 
compleet reinigen van een auto, 
aangeboden door Carcleaning van 
Laarhoven uit Sint-Oedenrode. 

Roel van de Zanden van VDZ ra-
cing gaat Nummer1auto.nl weer 
vertegenwoordigen op zater-
dag 19 mei tijdens de Vechtdal 
Shortrally in Hardenberg. 

HENK EN MONIqUE TOPS

Meer informatie is te vinden op Nummer1auto.nl

Angelique en Harold van Laarhoven (r) voor 
de kraam met twee monteurs van VDz racing
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Eerlijk over geld

2012: Laatste kans op een goedkope hypotheek
Onder leiding van Minister de Jager heeft de 2e kamer een rigoureus besluit genomen.
Vanaf 2013 verdwijnt de hypotheekrenteaftrek, voor alle nieuwe hypotheken, als de schuld niet in 30 jaar 
wordt afgelost. Dit geldt zowel voor mensen die de hypotheek binnenkort moet verlengen als de groep 
kopers van een nieuw huis.
Vanaf volgend jaar worden nieuwe hypotheken daardoor veel duurder.
Hypotheekadviseurs verwachten daarom een zeer druk 2012.
Wie verstandig is onderzoekt ruim voor 2013 de mogelijkheden van zijn of haar hypotheek en maakt deze 
klaar voor de toekomst.

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

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,81%
2. 1 jaar vast   3,2%
3. 5 jaar vast   3,53%
4. 10 jaar vast   4,35% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 7-5. Het betreft 
een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,8%
2. 1 jaar vast   3,25%
3. 5 jaar vast    4%

Het betreft ons hoogst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 7-5. 
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 

Cursus Gezondheidswinst

In Sint-Oedenrode kunt u een cur-
sus volgen speciaal voor mensen 
met overgewicht en mensen met 
COPD en/of Diabetes Mellitus ge-
combineerd met overgewicht. Tij-
dens deze cursus werkt u aan een 
gezond eet- en beweegpatroon en 
dus aan een gezondere leefstijl.

Een reactie van een deelnemer aan 
de cursus:
Eind vorig jaar werd ik door mijn 
huisarts verwezen naar de cursus 
Gezondheidswinst, die wordt ver-
zorgd door diëtist Marijke Mohr 
en oefentherapeute Geertje Wou-
ters. Aanleiding was mijn gestaag 
stijgende cholesterolspiegel die ik, 
liefst zonder medicijnen, een halt 
wilde toegeroepen. En eerlijk is 
eerlijk: een paar pondjes minder, 
dat kon ook geen kwaad. In de 
cursus wordt zowel aandacht be-
steed aan gezonde voeding als aan 
meer bewegen.
Van Marijke kreeg ik om te begin-
nen de opdracht alles op te schrij-
ven wat ik at en dronk. Zo ontdek-
te ik wat ik eigenlijk allemaal naar 
binnen werkte en leerde ik daar 
bewust bij stil te staan. ‘Hmm, een 

koekje… of toch maar liever een 
kiwi…?’  Vervolgens haakte Ma-
rijke met een uitgebreid advies in 
op mijn eetgewoontes. Ik leerde 
steeds beter waar ik op moest let-
ten. Het was geen kwestie van las-
tige diëten, maar van kleine, mak-
kelijk te realiseren aanpassingen. 
Tegelijkertijd ging ik met Geer-
tje kijken naar mogelijkheden om 
meer te bewegen, geen overbo-
dige luxe vanwege mijn zittend 
beroep. Wat sprak me aan en wat 
kon ik bovendien vrij gemakkelijk 
in mijn dagelijkse bezigheden in-
passen? Geertje wees me de weg 
naar een hardloopprogramma en 
stimuleerde me om dat gewoon 
eens uit te proberen. Ook leerde 
ze me een aantal oefeningen om 
thuis te doen. 

Inmiddels eet ik gezonder, terwijl ik 
toch niet het gevoel heb dat ik veel 
moet laten staan. Ook loop ik drie 
keer per week een half uurtje hard 
en doe ik vier keer per week mijn 
oefeningen. De regelmatige cur-
susbijeenkomsten waren zeker in 
het begin een goede stok achter de 
deur. Het afleren van oude gewoon-

tes en het aanleren van nieuwe gaat 
veel beter als je mensen hebt die je 
niet alleen adviseren, maar ook mo-
tiveren en aanmoedigen.

Vorige maand was ik weer bij mijn 
huisarts. En jawel, ik was een paar 
kilo lichter en mijn cholesterolge-
halte was flink gedaald. Zo flink 
zelfs, dat die medicijnen helemaal 
van de baan zijn. Maar zeker zo 
belangrijk: ik voel me fitter dan 
ooit. Dat mag je met recht Ge-
zondheidswinst noemen!

Voor aanmeldingen en meer infor-
matie:
 
Geertje Wouters:
Ollandseweg 86
5491 XC Sint – Oedenrode
0413-476563
www.cesaroefentherapie-
sintoedenrode.nl

Marijke Mohr:  
Laan ten Bogaerde 15
5491 GC Sint – Oedenrode
0413-724600
contact@mohrdietetiek.nl   
 www.mohrdietetiek.nl

advertorial

Vlnr: Marijke Mohr, Geertje Wouters en deelneemster

De oeverlichten
groetend vindt de rivier bij
nacht haar weg naar zee.

   Kees Hermis

KBO op pad naar Rotterdam: 
chocolade- en havenstad
Op 16 mei gaat KBO Sint-Oe-
denrode op pad naar Rotterdam. 
De chocolade- en havenstad van 
Nederland. Wat is dat voor een 
combinatie?  We gaan eerst lek-
ker bonbons proeven en daarna de 
bedrijvigheid van de haven bekij-
ken vanuit een  rondvaartboot.

Chocoladeatelier Van Noppen in 
Ridderkerk. 
U wordt ontvangen met koffie 
en huisgemaakt gebak terwijl u 
een korte inleidende film getoond 
wordt. Na de film mag u chocola-
tier Frits van Noppen letterlijk op 
de vingers kijken terwijl hij aan de 
slag gaat met bonbons en choco-
ladefiguren. Hij vertelt u waar de 
chocolade vandaan komt en hoe 
het gemaakt en verwerkt wordt. 
Vragen staat vrij en u keurt ter 
plekke de kwaliteit. Zo vers heeft 
u nog nooit een bonbon geproefd.

Spido havenrondvaart. 
Bij aankomst in Rotterdam wordt 
de koffietafel geserveerd in het 
Maritiem Hotel Rotterdam, gele-
gen direct tegenover de afvaar-
steiger van rederij  Spido. Hier 
wordt ook de bus geparkeerd, dus 

hoeft u niet ver te lopen. Na de 
koffietafel beleefd u een bijzon-
dere vaartocht door een van de 
grootste zeehavens ter wereld. U 
ziet indrukwekkende skyline met 
imposante gebouwen en heeft 
een uniek uitzicht op de werven, 
dokken en hypermoderne over-
slag van duizenden containers. 
Ook de SS Rotterdam is terug in 
haar thuishaven en prachtig te be-
zichtigen vanaf het water. Na de 
rondvaart heeft u nog even vrije 
tijd in de Leuvehaven. De dag 
wordt afgesloten met een heerlijk 
diner onderweg. Dagindeling 16 
mei 2012: 08.30 vertrek vanaf de 
markt - 10.00 koffie met gebak 
te Ridderkerk en  aansluitend be-
zoek chocoladeatelier van Noppen 
- 12.30 koffietafel in  Rotterdam 
Maritiem Hotel - 14.00 rondvaart 
door haven Rotterdam - 15.30  vrij 
voor bezoek aan Havenmuseum of 
vrij rondkijken in de Leuvehaven - 
16.45 vertrek Rotterdam - 18.00 
diner in Terheijden  - 21.00 terug 
te Sint-Oedenrode. Ledenprijs 
€ 60,- voor 15 mei overmaken 
op rekeningnummer 1382.18.145 
t.n.v. de Penningmeester KBO 
Sint-Oedenrode.
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

T 0413-477605
F 0413-477601

sintoedenrode@abenreclame.nl

Handelsweg 1a
5492 NL sint-Oedenrode

T 0413-473131
www.zwembadenbouw.nl

Woensdag 8 juni 2011

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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Tot ZiensIn Onze Showroom!

1a

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

25
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Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

4

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl

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

Voor het compleet reiningen van uw auto

www.carcleaningvanlaarhoven.nl
Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Info@carcleaningvanlaarhoven.nl

14

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.
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MEIMAAND
(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

NeulstraatÊ37
5492ÊDCÊÊSint-Oedenrode

TelefoonÊÊ:Ê0413Ê476818
MobielÊÊÊÊ :Ê06Ê305Ê605Ê72

AantekeningÊ
diabetische /reumatischeÊvoet

i.o. medisch pedicure

Maand van de voet 2012

De podotherapeut, uw specialist in 
de voetengezondheidszorg
Bewegen, sporten is leuk en 
gezond. Veel Nederlanders 
beoefenen dan ook een ac-
tieve vorm van sport. Toch ra-
ken vier miljoen sporters per 
jaar geblesseerd. Dat is verve-
lend voor de sporter, en voor 
de samenleving. Zo wees re-
cent onderzoek van het UMC 
Utrecht uit dat zes op de tien 
voetballers elk seizoen een 
enkel-, knie- of hamstring-
blessure oploopt. Goed voor 
gemiddeld vijf dagen werk-
verzuim en zestien dagen 
niet sporten. Na herstel houdt 
27% pijnklachten.

Al vormen onze voeten de 
basis van ons gestel, het be-
lang van dit onderdeel van 
het menselijk lichaam wordt 
nog onderschat. En in het 
verlengde daarvan ook de rol 
van de podotherapeut. In de 
Maand van de Voet daarom 
aandacht voor het belang 
van de inzet van podothe-
rapeuten bij het behandelen 
én voorkomen van sport- en 
overbelastingblessures.

Sporten: gezond en toch ook 
niet?
Veel sporters hebben klachten 
aan enkels, knieën, heupen 
en onderrug. Niet zelden be-
staat de behandeling daarvan 
vooral uit symptoombestrij-

ding. En worden sporters eer-
der doorverwezen naar een 
fysiotherapeut dan naar een 
podotherapeut. De werkelijke 
oorzaak kan liggen in disfunc-
tioneren van de voet(en). De 
voet bestaat uit maar liefst 26 
afzonderlijke botten, 33 ge-
wrichten, 107 banden en 19 
spieren en pezen. Daar kan 
dus heel wat mee misgaan.

Podotherapeuten zijn de des-
kundigen bij uitstek op gebied 
van beweging en consequen-
ties daarvan voor de voeten, 
de benen, het bekken en de 
rug. Zij kunnen een belang-
rijke bijdrage leveren zowel 
voor wat betreft het voorko-
men als het behandelen van 
blessures die bij het sporten 
kunnen ontstaan.

Inzet van podotherapie
Podotherapeuten zijn de 
enige wettelijk erkende voet-
specialisten. Deze paramedici 
beschikken over een breed 
aanbod aan onderzoeksme-
thoden en – technieken zo-
als voetdrukmeting, functie-
onderzoek en ganganalyse. 
Behandelplannen worden op 
maat gemaakt. De behandel-
methoden en – technieken 
bestaan uit wondbehande-
ling, vilt therapieën, taping, 
het aanbrengen van ortheses, 

zolen, nagelbeugels etc..
Podotherapeuten behandelen 
niet alleen klachten die voort-
komen uit afwijkend functio-
neren van de voeten en/of het 
looppatroon, maar ook huid- 
en nagelaandoeningen.

Podotherapeuten geven te-
vens preventieve adviezen 
zoals (sport)schoenadvies. 
Omdat elke sport zijn eigen 
belasting en specifieke onder-
grond kent, is het van groot 
belang dat een sporter de 
juiste sportschoenen draagt.

Podotherapie, een sportieve 
stap in de goede richting
Podotherapeuten werken vaak 
samen met fysiotherapeuten, 
pedicures, sport- en huisartsen 
en medisch specialisten. Ook 
zijn er ziekenhuizen met spe-
ciale voetenpoli’s.

Een afspraak met een podo-
therapeut kunt u maken zon-
der dat u een verwijzing no-
dig heeft.
In de meeste gevallen wordt 
podotherapie vanuit de aan-
vullende verzekering vergoed.

Bron: www.diabetes-suiker-
ziekte.nl
Kijk voor meer informatie op 
www.podotherapie.nl

Pedicuresalon 
Gerard Beerens

Diabetische voet
Voetmassage

Aangesloten bij profoot

Bernhardstraat 35
5491 HS Sint Oedenrode

0413-478591

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

Wellicht is een bezoek aan de
Podotherapeut een oplossing.

Overleg met uw arts voor een verwijzing.

Gevestigd in Odendael

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

Per 14 mei verhuizen Pedicurepraktijk Wilma van de Wetering 

en Podotherapie Sint Oedenrode naar een nieuwe locatie 

binnen Odendael. De ruimtes zijn gelegen op de eerste ver-

dieping. 

(Lift bij de hoofdingang/balie, uit de lift zijn de ruimtes aan de rechter-

zijde)

Voeten zo stroef en geolied zo glad,
voeten zo glanzend en toch innerlijk mat.
Voeten waarop het oog niets aan scheelt,
voeten verhard met wel drie lagen eelt.
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Maand van de voet 2012

De podotherapeut, uw specialist in 
de voetengezondheidszorg Zeg het maar, wanneer ben je ‘nne echte Roise? Nou, daar werd wat op 

gereageerd en volgens mij ben je zo iemand als je gewoon in Rooi woont 
en je weet wat : flodderbonnepetazzie is. Daar wil ik het graag bij houden.
Nou eens iets anders: de gemeente heeft een commissie samengesteld 
met zo genaamde “frisdenkers”. De rode draad is het maken van een 
strategische visie op ons dorp. Een geweldig plan en de 25 uitverkorenen 
zullen ongetwijfeld allen hun best doen. De eerste de beste presentatie is 
al uitgesteld, lekker begin is dat.

Tot mijn verontwaardiging hoorde ik wie er zoal in die “frisdenkersgroep” 
zitten. Ik zal het kort samenvatten: van de 25 personen is er niet één 
vrouw bij, iets wat anno 2012 al bijna niet kan. Ik zou bijna zeggen: vrou-
wen laat je horen….er zit ook  niet één allochtoon bij…. Verder is het me 
opgevallen dat er totaal voorbij gegaan is aan de jeugd, weliswaar zit er 
een verwaaide dertiger bij, maar de rest haalt met gemak de gemiddelde 
leeftijd van minstens 50 jaar. Of dat we in Rooi geen creatieve, meeden-
kende twintigers hebben…

De ambtenaar die dit bedacht heeft moet gedacht hebben: katte en wijve 
moete thuis blijve, maansvolk en honde doen de ronde.

Rois Praotje
Rois Praotje Column door: Nico van de Wetering   

‘nnen echte Roise, echte Roise 
frisdenkers..        

Blauwe kei in Sint-Oedenrode 
gevonden

Op woensdag 25 april werd door 
Theater De Blauwe Kei in de ge-
meente Sint-Oedenrode een blau-
we kei verstopt. Wie met behulp 
van de aanwijzingen op www.
blauwekei.nl de kei vond en deze 
terugbracht naar het theater, won 
een VIP-arrangement voor het 
nieuwe theaterseizoen.

De blauwe kei is gevonden en te-
ruggebracht door Wouter van der 
Linden uit Veghel. Hij heeft de kei 
gevonden in de klomp in Sint-Oe-
denrode. Hij heeft gekozen voor 
een VIP-arrangement voor de 
voorstelling van Jandino Asporaat.

Wij zijn verhuisd

per 7 mei 2012 naar

Molenhof 2 5482 HM Schijndel Tel. 073 - 547 68 10

Gijs van Uden Rob van Straten

Wijbosscheweg 36
5482 EC Schijndel

Tel. 073 - 547 68 10
E-mail: estl@dds.nl

Gijs van Uden Rob van Straten

Wijbosscheweg 36
5482 EC Schijndel

Tel. 073 - 547 68 10
E-mail: estl@dds.nl

WWW.PANENCOOK.NL
CADEAUBON ?

LEKKER RELAXED DE ZOMER IN

Ruime collectie modische en functionele 
schoenen en sandalen voor losse steun. 

Merken: 
DUREA

FOOTNOTES
GABOR
THINK

POCCOPAZZA

MEPHISTO
WALDLAUFER

WOLKY
FINN COMFORT

XSENSIBLE

Nieuwstraat 24, 5691AC Son Tel.: 0499-471235
www.boudewijns-schoenen.nl

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

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

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

Tel: 0413-478610/06-24148776
E-mail: info@podotherapiebrugmans.nl
Website: www.podotherapiebrugmans.nl

VOETENMAAND

Voeten zo groot en voeten zo klein,
voeten die verzorging waard zijn.
Voeten met schimmel, kalk of vellen,
voeten die ons heel veel kunnen vertellen

Voeten die koel zijn en voeten die branden,
voeten net zo mooi als je handen.
Voeten zo ruw en voeten zo fijn,
voeten gezond en voeten met pijn.
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Hoera hoera!!
 Onze Jolanda ziet Saar. 
Daarom ALLEEN bij haar

20% korting per paar.

Komt u haar donderdag bij

feliciteren, dan zullen wij u op een taartje trakteren.

*De taart en de korting worden alleen door Jolanda gegeven op donderdag 10/5

Tot donderdag 10-05-12! Kerkplein 2 Rooi

11, 12 en 13 mei feestweekend in Van Ouds

Café Van Ouds: al vijf jaar een kroeg voor iedereen
Toen Bernie de Brouwer in 2007 
café Van Ouds begon, kon hij er 
alleen maar van dromen dat de 
aanstaande periode zo succesvol 
zou verlopen. De kroeg is ‘hot’ 
in Sint-Oedenrode. Jong en oud 
loopt er binnen om een drankje 
te nuttigen en om gezellig bij te 
buurten. Bernie doet het geheel 
op ‘zijn’ manier en dat lijkt het 
Rooise publiek prima te bekoren.

Trots is hij dan ook. Trots dat zo-
veel mensen zijn kroeg opzoeken 
om een gezellige tijd te beleven en 
extra trots dat het café sinds kort 
helemaal van hem zelf is. Joost 
van den Akker, de vorige eigenaar, 
nam toentertijd ‘Na de Hogmis’ 
over en schoof Bernie, destijds 
werkzaam bij Oud Rooij, als mede-
eigenaar naar voren. “Ik had met-
een interesse om in Van Ouds te 
gaan werken. Mede dankzij Joost 
heb ik hier een goede naam op 
kunnen bouwen. Hij heeft me vol-
ledig vrij gelaten. Ik heb er dus een 
eigen draai aan kunnen geven en 
dat heeft mede de kroeg gemaakt 
zoals hij nu is.”

Respect
In een dorp als Sint-Oedenrode 
is de gunfactor heel erg belang-
rijk. Het kan je maken of breken. 
Bernie was en is een bekend ge-
zicht, een graag geziene dorpsge-
noot. Zo eentje waar je graag je 
biertje koopt. “Veel mensen ken-
den me vanuit de horeca. Ik heb 
op veel plaatsen gewerkt, zoals 
bij De Zwaan in Son, De Gouden 
Leeuw,  de kantine van VV Nijn-
sel, even bij d’n Dommel en bij 
Oud Rooij. Daarnaast heb ik bij de 
Axis in Gemert gewerkt en daarna 
als bedrijfsleider bij De Barouge 
in Uden. De kantine van Nijnsel 
deed ik samen met mijn ouders. 
Mijn moeder heeft veel in de ho-
reca gewerkt. Daar heb ik het van 
geleerd. Het ondeugende heb ik 
van mijn vader”, knipoogt de kas-
telein. Moeder Riek en de inmid-
dels overleden vader Wim, leerden 
Bernie vooral het sociale aspect. 

Bernie: “Van hen leerde ik het vol-
gende: als je respect hebt voor an-
dere mensen, dan krijg je respect 
terug. Daarom gebeurt er zelden 
iets bij Van Ouds.”

Feestweekend
In relatief korte tijd heeft Van Ouds 
een sterke naam opgebouwd. Het 
organiseren van toonaangevende 
evenementen en feesten heeft 
daar sterk aan bij gedragen. De 
jaarlijkse Elvis dag is daarvan mis-

schien wel het beste voorbeeld. 
Het evenement wordt ieder jaar 
groter. Vanuit het hele land ko-
men mensen voor die gelegen-
heid naar Rooi. Ook voor dit jaar 
heeft Bernie weer wilde plannen. 
Behalve de Elvis dag zijn ook de 

Nieuwjaarsduik en het Après-Ski 
feest vaste elementen op de agen-
da. “Een aantal van die evene-
menten zijn ontstaan door ideeën 
van klanten. Dat maakt het extra 
leuk”, glimlacht Bernie. Op 11, 12 
en 13 mei gaat het dak eraf in Van 
Ouds. Dan staat het feestweek-
end op de agenda om het vijfjarig 
bestaan te vieren. Er is een geva-
rieerd programma voor iedereen. 
Van jong tot oud, zoals altijd. Ber-
nie: “Iedereen is welkom om ons 
te komen feliciteren!” Tijdens het 
hele weekend kost pils, wijn en fris 
één euro. Een mix-drankje kost 2 
euro.

Met ‘ons’ bedoelt Bernie zichzelf 
en zijn dierbare personeel, waar-
onder bedrijfsleiders Paul Josias-
sen en Karin Verkuijlen.  “Zonder 
al mijn personeel had ik het nooit 
gered. Goed personeel is belang-
rijk. Daarom wil ik hen, iedereen 
die hand- en spandiensten heeft 
verricht, alle verenigingen en na-
tuurlijk ook alle klanten bedanken 
voor het vertrouwen en de gewel-
dige tijd in de afgelopen vijf jaar. 
Er is lief en leed gedeeld. Van het 
overlijden van mijn vader tot het 
ontstaan van relaties en vele ande-
re leuke momenten.  De tijd is ont-
zettend snel gegaan”, besluit de 
jubilaris, die vol overtuiging door-
stoomt naar het volgende lustrum.

Feestweekend 5 jarig bestaan café 
Van Ouds: 11, 12 en 13 mei. 

Bernie de Brouwer en zijn personeel 
hebben veel zin in komend weekend.

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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Industrieweg 11
5492 NG  Nijnsel
0413 472184
www.voss.nl

VOOR DE BESTE BADKAMER ERVARING 

INSTALLATIEBEDRIJF P. VOSS

EEN EXCLUSIEVE BADKAMER 
IS EEN SIERAAD VOOR DE WONING

De badkamer is de laatste jaren meer 

een onderdeel van het interieur 

geworden. Steeds vaker geldt dat 

mensen hun woning willen inrichten 

volgens een totaalconcept waarin vorm-

geving, kleurstelling en apparatuur naad-

loos op elkaar aansluiten. Ook sanitair is 

onderhevig aan veranderingen: de bad-

kamer van tegenwoordig is een ruimte 

geworden waar in een persoonlijke sfeer 

uitgebreid ontspannen kan worden. 

Baderie Voss levert exclusief sanitair. 

Ook de installatie neemt het bedrijf 

desgewenst graag voor zijn rekening.

De Nederlandse consument heeft zich 

de afgelopen jaren ontwikkeld tot een 

kritische en zelfbewuste koper van bad-

kamerinterieurs. De badkamer is een 

ruimte geworden waar mensen veel tijd 

willen doorbrengen. Aan sanitair worden 

dan ook steeds hogere eisen gesteld. 

Baderie Voss is in de loop der jaren een 

begrip in de wijde regio geworden en 

staat bekend om hoogwaardige service, 

exclusieve merken en een klantgerichte, 

persoonlijke advisering.

INSTALLATIEBEDRIJF

P. VOSS B.V.
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Drie-O Automatisering BV, gevestigd in Sint-Oedenrode, is een automatiseringsbedrijf wat zich 
bezig houdt met het oplossen van automatiseringsvraagstukken voor o.a. het primair onderwijs en 
het MKB. Vanwege de groei in haar activiteiten zijn wij op zoek naar een: 

SYSTEEMBEHEERDER BINNENDIENST (M/V) 
Functieprofiel 
Als systeembeheerder binnendienst ben je de eerste en belangrijkste persoon die de kwaliteits-
beleving van onze klant in de hand heeft. Je bent hét aanspreekpunt voor vragen of storingen 
(incidenten) en je verzorgt de eerstelijns afhandeling hiervan. Ook bewaak je de voortgang van de 
incidenten. Wij vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn en gaan daarom voor kwaliteit, 
niet voor kwantiteit. 

Werkzaamheden 
•  Het beheren en onderhouden van de infrastructuren bij onze klanten op afstand; 
•  Het oplossen van storingen (incidenten) ; 
•  Het ondersteunen van de systeembeheerders bij het bouwen van nieuwe Microsoft 
   netwerken (voorinstallatie werkplekken / server); 
•  Het leveren van ondersteuning aan onze klanten, zowel telefonisch als remote; 
•  Beheren en ondersteunen van ons interne netwerk, webservers etc. 

Kandidaatprofiel 
Je beschikt minimaal over een MBO+/HBO werk- en denkniveau, en bij voorkeur een vooropleiding 
ICT. Daarnaast heb je 2 à 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie waarin je direct contact had met 
je klanten. Je hebt diepgaande kennis en ervaring van de diverse Microsoft producten (zoals o.a. 
Windows Server, Exchange, Terminal Server, SharePoint, IIS, Windows 7). Je beschikt over kennis en 
ervaring van hardware (zoals o.a. servers, PC’s, routers, switches, printers). Je bent in het bezit van 
minimaal MCSA / MCSE of je bent met deze opleidingen bezig. Je beschikt over uitstekende com-
municatieve vaardigheden en hebt een flexibele instelling. 

Salaris & Arbeidsvoorwaarden 
Naast een marktconform salaris bieden wij een afwisselende baan binnen een leuk team met veel 
eigen verantwoordelijkheid en doorgroeimogelijkheden. Daarnaast bieden wij als secundaire 
arbeidsvoorwaarden o.a. een pensioenregeling en een bonusregeling. 

Uw sollicitaties kunt u per mail sturen naar: sollicitatie@drieo.nl
Of per post: Drie-O Automatisering B.V. 

T.a.v. de heer M. Wijgergangs 
Postbus 13 5490 AA Sint-Oedenrode 

Baderie Voss zet koerswijziging in

Iedereen weet hoe het er voor staat met de 
bouwwereld. Het gaat behoorlijk minder in 
die branche. Er vallen ontslagen en er zijn 
te weinig klussen voor het aantal bedrijven 
in verschillende sectoren, zoals aannemers, 
onderaannemers en ook bij installatiebedrij-
ven. Peter Voss, directeur van Baderie Voss, 
weet daar alles van. Helaas  was hij onlangs 
genoodzaakt om tien van zijn werknemers 
op straat te zetten. Maar hij gaat, als onder-
nemer, niet  bij de pakken neer  zitten. Bade-
rie Voss ziet juist kansen op andere vlakken 
in deze, economisch gezien, mindere tijd.

Peter: “Een reorganisatie binnen ons bedrijf 
was hard nodig. Natuurlijk betreurt het ons 
zeer dat we mensen moesten ontslaan, maar 
we moeten zo`n keuze wel  maken. De reor-
ganisatie houdt ook in dat we onze Baderie 
formule gaan versterken. We zullen onze pijlen 
nog meer  richten op de particuliere markt.” In 
de badkamerwereld heeft Voss door de jaren 
heen een uitstekende naam opgebouwd en 
daar wil de onderneming op verder borduren. 
“Zo kun je bij ons al een all-inclusive badka-
mer aanschaffen voor minder dan tienduizend 
euro”, zegt Peter enthousiast. “Dat is echt een 
scherpe prijs. Alles zit er dan bij inbegrepen, 
zoals tegels, sanitair en montage. Verder wil-
len we de service, het onderhoud, vervanging 
centrale verwarmingsinstallatie`s  en loodgie-
terwerk uitbreiden. Het is een bewuste keuze 
om ons minder te richten op de grote project-
matige markt.” Veel mensen kennen Baderie 
Voss van de geweldige showroom. Natuurlijk 
blijft die ook up-to-date. In deze toonzaal 

bieden we alles  op badkamergebied, met de 
nieuwste stijlen en trends,  op een prachtige 
manier gepresenteerd.
Veel bedrijven zitten in hetzelfde schuitje. Het 
is geen uitzondering dat tientallen onderne-
mingen vechten voor één enkele opdracht. 
Voss trekt de stoute schoenen aan en kiest een 
ander pad. Behalve het versterken van de Ba-
derie afdeling zal ook het onderdeel ‘tegels en 
sanitair’ via outlet verkoop, extra sterk in de 
markt worden gezet. Binnen het bedrijfspand 
in Nijnsel komt een nieuwe afdeling voor deze 
outlet.  De internetsite www.actiesanitair.nl 
geeft een perfect beeld van wat er allemaal te 
krijgen is. Sanitair en tegels (nieuw, maar ook 
uitlopend assortiment) voor scherpe en eerlijke 
internetprijzen. Alles te bestellen op het web, 
maar binnenkort ook in de winkel in Nijnsel. 
Ook wat betreft duurzaamheid blijft Voss ze-
ker niet achter. Peter: “We blijven de instal-
latie verzorgen van vrijstaande woningen. Die 
kwaliteit blijft absoluut gewaarborgd. Behalve 
het tegelwerk, het sanitair, het loodgieterwerk 
en CV, komt daar steeds meer een stuk duur-
zaamheid bij kijken. We verkopen vaker warm-
tepompenergie en zonnecollectoren. Bij water-
pompenergie wordt het water voorverwarmd, 
zodat je minder energie gebruikt bij het opwar-
men van water. Dat de zonnecollectoren flink 
in opmars zijn is niets nieuws. Daar hebben we 
eveneens veel kennis en kunde voor in huis.”
Zo zie je maar weer. Ooit moet je een stapje 
terug doen om er weer een paar vooruit te 
kunnen maken. Baderie Voss toont met de 
koerswijziging in ieder geval een gezond stukje 
ondernemerschap. 

advertorial

Personeel

Terrasconcert Cambiance de Kienehoef
Op zondag 20 mei houdt Cambiance de Kie-
nehoef een terrasconcert . Het concert is vrij 
toegankelijk voor alle inwoners van Sint-
Oedenrode en omstreken. 

De organisatie is in handen van Ad van de 
Wijdeven. Een bekend persoon in kapel-
lenland. Bij goed weer vinden rondom het 
zwembad van Cambiance de Kienehoef  de 
optredens plaats. Mochten de weergoden 

niet goed gezind zijn dan verplaatsen de op-
tredens zich naar binnen. Er zijn al toezeg-
gingen van diverse kapellen, waaronder  de 
Neultuuters (www.neultuuters.nl)  uit Sint-
Oedenrode, de Notenknauwers uit Gemert 
(www.notenknaauwers.nl)  en ook Noottoe-
stand uit Liempde.  Het terrasconcert begint 
om 13.30 uur en het eindigt tegen de klok 
van 17.00 uur.

Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste winkel 

medewerk(st)er om ons team 
te versterken op zaterdagen.

Ben jij minimaal 16 jaar,

representatief, communicatief,

weet je van aanpakken en heb

jij interesse om met groente

en fruit te werken?

Neem dan contact op met ons via:
Tel: 0413 490102, E-mail: info@debeverfruit.nl

‘Landwinkel’

Rooise fietsers halen geld op voor het KWF
30 Juni zal een groep van 35 
Rooise (on)ervaren fietsers de 
Alpe d’Huez gaan beklimmen. Ze 
doen dit in strijd tegen kanker, 
een ziekte waar veel mensen in 
hun omgeving helaas mee te ma-
ken krijgen. Door de Alpe d’Huez 
te beklimmen willen ze een mooi 
bedrag inzamelen om onderzoek 
naar kanker te ondersteunen.

De voorbereidingen zijn in volle 
gang, er wordt al flink getraind en 
er worden verschillende acties op-
gezet om zoveel mogelijk geld op 

te halen voor het KWF. De komen-
de weken zullen er allerlei activitei-
ten plaats vinden om dichterbij het 
doel van 10.000 euro te komen dat 
naar het KWF zal gaan.

Aanstaande vrijdagavond 11 mei 
geven Myrna, Juultje en Suze een 
knalfeest in Café Oud Rooy. Onder 
het motto drink voor een wonder, 
zal er een foute Fitnessparty plaats-
vinden met een DJ, een veiling en 
veel gezelligheid. Een deel van de 
opbrengst van die avond, zal naar 
het goede doel gaan en iedereen is 

welkom om mee te feesten.  
Op Tweede Pinksterdag, maandag 
28 mei, worden er vanaf Nieuwen-
huizen 1 te Sint Oedenrode ver-
schillende fiets- en wandelroutes 
georganiseerd tegen een kleine bij-
drage. Bij terugkomst kan er lekker 
gepicknickt worden met een kopje 
koffie/thee, vers fruit en er zal ook 
gerookte Claresse verkrijgbaar zijn.  
Verder heeft Groen Exclusief een 
mooie plantenactie. Van elke ver-
kochte plant zal er 1 euro naar het 
KWF gaan. Een leuk idee met het 
oog op Moederdag!

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

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

ROLT ZOALS EEN ROLLS
MT 5097

ACTIEPRIJS
€ 3.299

€ 3.599

Viking zitmaaier Mooi Rooi.indd   1 4/25/2012   1:05:57 PM
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Een van de wereldwonderen, zo kun je dit kanaal in het zuiden van Frank-
rijk wel noemen. Rond 1680 gegraven onder leiding van Paul Riquet, die 
toen al verstand moet hebben gehad van hoogtelijnen om, bijvoorbeeld, 
van Beziers tot Paraza ca. 50 kilometer door heuvelachtig terrein te kun-
nen varen zonder één sluis. Bedoeling van het kanaal was om een verbin-
ding te creëren tussen Bordeaux en de Middellandse Zee, over land, wel 
te verstaan. Vroeger had het dus een belangrijke economische functie, nu 
is die puur toeristisch, en niet zo weinig ook! Mooi, je huurt een boot met 
een aantal beste vrienden, krijgt een half uurtje instructie en dan gaan 
ze er van uit dat je dat gevaarte van zo’n vijftien meter via 36 sluizen 
en “tig” smalle bruggetjes in zes dagen naar de eindbestemming vaart, 
126 kilometer verderop. Nou ja, dat ging eigenlijk wonderwel, maar we 
zagen onderweg ook stuntelaars –vaak met z’n tweeën- die het huilen 
nader dan het lachen stond. En dan ervaar je ook dat varen verbroedert, 
dat je mekaar de helpende hand toesteekt, met name in de sluizen, en 
dat je met iedereen aan de praat raakt. Prettig sfeertje daar op het water, 
iedereen groet elkaar en geniet zichtbaar van de ongelooflijke rust en de 
weergaloos groene omgeving van het kanaal. Omdat het zoveel mogelijk 
de hoogtelijnen moet volgen krijgt het ook de vorm van een middelgroot 
riviertje, zoals hier de Dommel op z’n breedst of de bovenloop van de 
Schelde, met alle bochten en soms meanders. En als dan het hoogte-
verschil niet meer omzeild kan worden komen de sluizen, af en toe zelfs 
zes achter elkaar, van de éne in de andere. Vervolgens kijk je achterom 
en zie je dat je vijftig meter hoger bent “geschut”. Hoogst spectaculair, 
met spuitende watermassa’s, die kracht vergen van de bemanning die de 
trossen vasthoudt om de boot niet van links naar rechts te laten slingeren. 
Vervolgens tuf je bijna geluidloos onder de eindeloze rijen platanen, die 
het kanaal van begin tot het eind omzomen. Aan beide zijden strekken 
zich immense wijngaarden uit, groter dan ik, waar ook, in Frankrijk zag. 
De Languedoc Rousillon, een groot gedeelte door de Minervois, de voor-
malige -maar ook nog steeds een beetje huidige- wijnplas van Europa. Je 
kunt je niet voorstellen dat de wijnproductie alleen voor consumptieve 
doeleinden wordt gebruikt en dat is die ook niet. De onomkeerbare ten-
dens is die van kwaliteitsverbetering, van productievermindering, van 
minder maar betere opbrengst per hectare. Wie daar niet aan meedoet 
wordt gesaneerd of kan z’n wijn naar de alcoholstokerij brengen. Jawel, er 
is nog wrange bocht te koop, hoor, maar wij dronken ’n paar zéér verras-
sende kwaliteitswijnen, en nog voor een schappelijke prijs ook. 
Onze tocht voerde van Agde, aan de kust, naar Carcasonne, de Zuid-
Franse stad met haar oude vesting, aangewezen als werelderfgoed. We 
meerden af in slaperige dorpjes als Capestang en Ventenac en waren blij 
als we nog een bakkertje of zoiets als een supermarktje konden vinden.
Van de zeven dagen hadden we er zes met zon en lunchten we op het 
dek met vers brood en wijn uit de streek, een strakblauwe hemel en schit-
terende vergezichten –de Pyreneeën volledig onder sneeuw- als passend 
decor. We genoten van kraakverse Fruits de Mer in Agde en eindigden in 
Carcasonne in het eenvoudige restaurant La Grande Bouffe. We hadden 
bij het binnenvaren van de stad al door de ramen een groot houtvuur 
zien branden en dat stemde ons hoopvol. ’s Avonds bleek dat de kok alle 
warme vlees- en visgerechten bereidde op een rooster vóór de vuurkorf, 
waarop hij af en toe een nieuw houtblok legde. Vol passie en met uiterste 
behendigheid roosterde en gaarde hij de ingrediënten, ja hij legde zijn ziel 
en zaligheid er in. Zelden at ik lekkerder. Aan het eind van de avond gaf 
zijn vierjarig zoontje nog een Michael Jackson parodie, die ons de tranen 
over de wangen deed rollen. Canal du Midi? Ik zeg: “Doen!
Vriend Theo kookte aan boord deze variatie op risotto:

Risotto met courgette, tomaat en zeevruchten (4 pers.)
200 risottorijst (arborio of carnaroli)
Glas witte wijn, 1 liter gevogeltebouillon
250 gr gemengde zeevruchten (supermarkt of visboer)
1 kleine courgette, 4 grote en rijpe tomaten, 1 eetlepel verse bieslook
1 ui, 1 grote teen knoflook, 4 eetlepels geraspte parmezaan.
Snipper de ui en de knoflook en fruit deze glazig in ruim olijfolie. Voeg de 
rijst toe en roer even om. Dan de witte wijn erbij en laat deze opnemen 
door de rijst. Voeg vervolgens in fasen de bouillon toe en laat deze af en 
toe roerend steeds opnemen door de rijst. Stoof in wat olie de in blokjes 
gesneden courgette en daarna lichtjes de zeevruchten. Snijd de tomaat 
zonder pitjes ook in blokjes. Voeg, wanneer de rijst beetgaar is, de cour-
gette, zeevruchten en tomaat toe en laat even doorwarmen. Op het laatst 
de fijngehakte bieslook erdoor en geef er de Parmezaanse kaas apart bij.
Wij dronken er een frisse Picpoul de Pinet bij. Een lichte rode wijn mag 
ook. Bon appetit!

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

Canal du Midi

“De dubbel uitgooien is vaak een kwestie van geluk 
hebben”

Hoeveel dartteams in Nederland 
zullen volledig uit dames be-
staan? Misschien een handjevol? 
De sport wordt gedomineerd door 
mannen. De tijden van grote bier-
buiken, petjes en tatoeages zijn 
niet helemaal voorbij, maar de 
darts is steeds meer een hobby 
voor iedereen. Dat zie je ook in 
Sint-Oedenrode. In ’t Pumpke 
speelt namelijk ‘de Pumpelien-
tjes’. Een dartteam met alleen 
maar vrouwen. Makkelijk om te-
gen te spelen? Niet altijd!

Het is woensdagavond. Achter in 
het zaaltje van het café zijn schoon-
zusjes Elly en Anny Bax al aan het 
warm gooien. Teamgenoot Wies 
Jans komt net binnenlopen en het 
zal ook niet lang duren voor Nanda 
Verberk met haar pijltjes in de hand 
aanschuift. De dames spelen van-
avond zonder  teamgenoten Ma-
rian Kastelein en Tamara Konings 
tegen Hatseflats uit Rosmalen. 
Een lastige tegenstander voor de 
Rooise vrouwen, maar dat is over 
het algemeen iedereen, aangezien 
ze onderaan de ranglijst bunge-
len. “Meestal verliezen we met 
8-1”, roept Elly. ”Maar soms ook 
met 7-2. Dat is best goed. Ach, we 
doen in ieder geval ons best en de 
gezelligheid is het belangrijkste.”

En gezellig dat is het. Het team uit 
Rosmalen is inmiddels gearriveerd 
en de eerste kennismakingsge-
sprekjes hebben al plaatsgevon-
den. Terwijl Rob met de nootjes 
en drank aan komt, staat de eerste 
wedstrijd op het punt van begin-
nen. De start is altijd lastig. Het ru-
moer in het zaaltje - de andere spe-
lers kletsen namelijk gewoon door 
- lijkt de boel wat af te leiden. Toch 
is dat niet helemaal waar. “We zijn 
wel wat gewend”, zegt Anny. “Je 
moet alleen het gevoel weer even 
krijgen.” Hoe komen vrouwen er 
toch bij om te gaan darten?  Want 
geen van de dames had het ooit 
eerder gedaan. Wies: “Ik heb een 
tijdje gevoetbald, maar door Ta-
mara ben ik bij het darten beland. 
Ik doe nu alweer vier jaar mee. 
Het is gewoon super gezellig en 
zo kom je nog eens ergens.” Ook 
Nanda dart al een aantal jaar. “Pas 
sinds kort speel ik competitie mee. 
Ze vroegen me zo vaak, dat ik er 
niet meer onderuit kon. Ik ben wel 
blij dat ik mee mag doen.” Onder-
tussen probeert Anny een dubbel 
te gooien. Ze lag best ver voor, 
maar heeft duidelijk moeite met de 
laatste pijl. Een euvel waar het hele 
team regelmatig tegenaan loopt 

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

“Ik kijk nu heel anders naar de 
Dodenherdenking”
Afgelopen vrijdag mocht ik van Scouting Nederland aanwezig zijn bij 
de Dodenherdenking op de Dam. Daar heb ik mee geholpen. Met 
twee bussen reden we naar de Dam. Het was een speciale reis, want 
er reden vijf politiemotoren mee als begeleiding. We mochten zelfs 
door rood rijden!
  
Bij de Dam kregen we een rondleiding en werd ons verteld wat die 
avond de bedoeling was.
In de kerk ontmoetten we de veteranen die we gingen begeleiden. 
Het was een hele mooie, bijzondere dienst. Na de mis liepen door een 
gang naar buiten waar soldaten stonden. Dit was heel indrukwek-
kend. De rillingen liepen over mijn rug. Toen ik het gedicht op de Dam 
hoorde, rolde de tranen over mijn wangen, zo mooi was het. Op een 
gegeven moment werden de kransen gelegd. Heel apart om mee te 
mogen maken. Ik kijk nu heel anders naar de Dodenherdenking.

Ook op 5 mei mocht ik meehelpen. Op een woonboot kreeg onze 
groep uitleg over wat we die dag moesten doen. Er was zelfs een 
generale repetitie. Daarna gingen we snel naar Carré. We wilden na-
tuurlijk met Guus Meeuwis op de foto. Toen hij aan kwam, zongen 
we ‘het regent meters bier’. Hij moest erg hard lachen en ging graag 
met ons op de foto. Hij stond vlak bij mij, dat was super! We hebben 
de dag flink goed gevierd. 

Helaas heb ik door de strenge beveiliging geen foto’s kunnen maken. 
Scouting Nederland heeft wel foto’s, maar die krijg ik pas over een 
tijdje.
 
 Groetjes Femke  

Lezerspodium....
Door: Femke van Haren

volgens Elly. “De dubbel uitgooien 
is vaak een kwestie van geluk heb-
ben”, zegt ze. 

De dames komen steeds verder 
achter te staan. Hoewel ze het spel 
vooral voor hun plezier spelen, 
komt zo nu en dan wel de gedre-
venheid boven drijven. Bij het mis-

sen van een dubbel, wordt er stie-
kem even binnensmonds gevloekt. 
Wie mee doet, wil natuurlijk ook 
winnen. Dat zal bij ‘de Pumpe-
lientjes’ niet anders zijn. Jaap, van 
team Hatseflats uit Rosmalen, vindt 
het altijd lastig om tegen een dame 
te spelen. Jaap: “Je bent altijd ge-
neigd om haar te onderschatten en 
daarom gaat het wel eens mis. We 

hebben ook een dame in het team 
en die wint vaak om die reden.”

Terwijl Rob goed voor zijn vrou-
welijke vaandelteam zorgt, zien de 
dartende  diva’s hun achterstand 
steeds groter worden. Ze verliezen 
uiteindelijk ruim en dus is er nog 
maar één kans op glorie, name-

lijk: de bierronde. Een laatste potje 
darts en wie die verliest, betaalt het 
andere team een rondje. Tot grote 
verrassing van ‘de Pumpelientjes’ 
zelf en van hun sponsor Rob, die 
nu een keer geen rondje hoeft te 
betalen, wordt er gewonnen. Is 
meedoen nog steeds belangrijker 
dan winnen? Nu even niet….

“WE DOEN ONS BESt EN DE GEzELLIGHEID 
IS HEt BELANGRIJKStE.”
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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.

Unieke samenwerking tussen Rooi Events en 
Rooi2000 tijdens EK 2012 

Rooi Events en Rooi 2000 hebben 
een unieke klantenactie op touw 
gezet rondom de voetbalwedstrij-
den van Oranje tijdens de Euro-
pese Voetbalkampioenschappen 
in Polen en Ukraine.

Rooi Events is een stichting waar-
in verschillende horecaonderne-
mers met elkaar samenwerken 
om tijdens de voetbalwedstrijden 
van Oranje met het EK 2012 een 
grootscherm op de markt te zetten 
en zo een groot evenement neer te 
zetten.  “Tijdens het uitwerken van 
dit evenement kwamen we in ge-
sprek met Rooi 2000 en brachten 
we het idee om een klantenkaart 
actie op te touw te zetten. Zodat 
we met elkaar van dit voetbalge-
beuren een groot feest en evene-
ment kunnen maken”, aldus Fred 
van Rooij, voorzitter van Rooi 
Events. Voorzitter van Rooi2000, 
Tonnie Heijmans: “Wij als Rooi 
2000  hebben dit met ons bestuur 
besproken en wij vinden het een 
leuke en ludieke actie voor onze 
leden, zodat we op een mooie ma-

nier de lokale economie kunnen 
ondersteunen. Een samenwerking 
met een andere groep onderne-
mers kan juist een win-win situatie 
teweeg brengen.”  

De klanten actie is eigenlijk heel 
simpel. Bij aanschaf van minimaal 
€ 15,00 krijgen de klanten een 
kaart waarbij ze hun gegevens 
moeten invullen en inleveren in de 
bekende tonnen van Rooi 2000. 
Deze tonnen staan op de Heuvel, 
Borchmolendijk en in het Kofferen. 
Tijdens iedere live uitzending van 
de voetbal wedstrijden van Oranje 
worden er prijzen verloot. Onder 
de ingeleverde kaarten worden 
diverse prijzen verloot waaronder 
een breedbeeld TV en VIP kaarten 
tijdens de wedstrijden van Oranje 
op de Markt in Sint-Oedenrode. 
Alle kaarten doen mee met deze 
actie en bij alle wedstrijden die 
Oranje speelt. Als Oranje in de fi-
nale komt dingt iedereen mee die 
een compleet ingevulde klanten-
kaart ingeleverd heeft in de be-
kende Rooi 2000 tonnen. 

Ondernemers van Sint-Oedenrode 
hebben ook de mogelijkheid om in 
de picture te komen tijdens deze 
voetbalwedstrijden door deel te 
nemen aan diverse sponsorpak-
ketten. Deze sponsorpakketten 
bestaan uit 3 verschillende moge-
lijkheden. Ondernemers kunnen al 
sponsor zijn vanaf € 150,00 voor 
alle voetbalwedstrijden die Oranje 
speelt, maar voor € 400,00 ben je 
ster sponsor. Wil je  hoofdsponsor 
van dit evenement worden, dan 
betaal je voor deze exclusiviteit € 
1.500,00  (inclusief 2x diner voor 6 
personen). Op een hoofdsponsor-
schap zit wel limited edition. 

Kom kijken en moedig Oranje 
aan tijdens de EK voetbalwedstrij-
den op de Markt in Rooi met het 
grootbeeldscherm. Rooi Events is 
ook te volgen via de sociale media 
namelijk via Twitter en Facebook. 
Kijk op www.twitter.com/rooie-
vents of like us op www.facebook.
com/rooievents . 

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

VAKANTIE in TIROL 
OOSTENRIJK

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

Al meer dan 25 jaar ervaring in Oostenrijk

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

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

Tel. 06-53722628

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

Vanuit Sint-Oedenrode naar Tirol
Al meer dan 25 jaar organiseren 
we reizen naar het prachtige land 
Oostenrijk. De organisator, die 
tevens reisleider is, zal daarbij 
aanwezig zijn. We reizen met een 
bus van de firma Munckhof uit 
Eindhoven. Ook de chauffeur kent 
Oostenrijk op zijn duimpje. Door 
de nodige ervaring kan iedereen 
volop genieten van de mooie, to-
taalverzorgde reis. 

De organisatie bereidt zich altijd 
goed voor door vooraf Oostenrijk 
te verkennen, het nodige te be-
kijken en af te spreken. Dit zorgt 
ervoor dat alles tot in de puntjes is 
geregeld. We reizen onder andere 
naar de Dolomieten, we gaan fruh-
shoppen, we beleven een Tiroler 
avond en er zit nog veel meer in de 
reis, maar dat is nog een verrassing!
We verblijven in een familiehotel 
waar de authentieke en gezellige 
Oostenrijkse sfeer nog aanwezig 

is. Een muziek- en dansavond mag 
dan ook niet ontbreken. Het is een 
achtdaagse reis op basis van half-
pension. De kosten bedragen 469 
euro per persoon. Het ontbijt is 
een lopend buffet en het avond-
eten is een driegangen menu. De 
entrees van alle geplande excursies 
zijn inbegrepen. 

Indien u uw vakantie van 2012 nog 
niet heeft geboekt en u interesse 
heeft, neem dan contact op met 
onderstaand telefoonnummer. Daar 
kunt u ook geheel vrijblijvend infor-
matie krijgen. Dus wacht niet langer 
en bel voor een afspraak, want vol = 
vol! De data en meer informatie van 
de reis, kunt u vinden in de adver-
tentie. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met Wil Maas 
uit Sint-Oedenrode (organisatie en 
reisleider) mobiel: 06-53722628. 
Hij komt graag even bij u langs. Dus 
bel en ga mee naar Oostenrijk!

advertorial

LACE DAMESMODE - NIEUWSTRAAT 90 BEST
0499-398040 - WWW.LACEDAMESMODE.NL

LACE DAMESMODE - NIEUWSTRAAT 90 BEST
0499-398040 - WWW.LACEDAMESMODE.NL

Armani
Liu Jo

DL1961
Seven for all mankind

Bobby Bluez
Juffrouw Jansen

Transmission
Glamorous

Question
Kyra & Ko

Valerie
B.Loved
Dante 6

25% korting 

op alle SEVEN jeans 

en op alles 

van GLAMOROUS!!!

Jailbreak in café d’n Toel
Aankomend weekend treedt Jail-
break op in café d’n Toel. Jail-
break is een rockband uit Eindho-
ven en omstreken die alweer een 
kleine  20 jaar bestaat  in diverse 
bezettingen. Vanaf het begin be-
staat Jailbreak uit Ed Keller (zang 
en gitaar) en Mischa Theuvenet 
(drums en zang).  Aan hun zijde 
nu Pal van den Hoogen (zang, 
gitaar en saxofoon) en Richard 
Stuffertz (basgitaar en zang). Vier 
muzikanten  die ook hun sporen 

al flink hebben verdiend  in het 
professionele circuit. 

Oorspronkelijk begon Jailbreak als 
een Thin Lizzy tribute band maar 
nu vormt Jailbreak een  allround 
geheel waarbij vele uitersten wor-
den geraakt.  Van John Mayer tot 
Whitesnake, U2 tot Georgia Satel-

lites, Status Quo, ZZ Top maar ook 
natuurlijk nog Thin Lizzy en nog  
veel meer. De kracht van Jailbreak 
is, naast professionaliteit vooral 
veel lol maken en luisteren naar 
het publiek. Een optreden van Jail-
break kan zo maar spontaan drie 
of meer uur duren want er is keuze  
genoeg binnen het repertoire.

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

B E L L E N  V I A  V O I C E  O V E R  I P

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337    
DE NIEUWSTE TREND DE NIEUWSTE TREND 
OP TELECOM GEBIED

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak
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MEUBELS - TEAK - MAATWERK

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

Wicker tuinstoel Monaco 
Van € 149   NU EURO 99,- 

Wicker stapel stoel 
Van € 99 NU EURO 59,- 

4 deurs vitrinekast
€1199,-

EN NOG VEEL MEER TUINSTOELEN, BANKEN ET CETERA. 

Meubel-stunter St.Oedenrode:

ZATERDAGS OPEN VAN 9-17 UUR !!!

DiNSDAG VAN 12 TOT 17 UUR
VRijDAG VAN 12 TOT 17 UUR

Meubel-stunter Eindhoven : 

OOK ELKE ZONDAG 

OPEN VAN 12-17 UUR !!!

Side table v.a. € 199

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

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

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

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

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

ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE ACTIE  ACTIE ACTIE ACTIE
A.s. zaterdag filiaal Sint-Oedenrode bij elke besteding van € 500,- een tegoedbon van € 50,-
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Dai Ippo team 2e op Z.N.K.budo

Zondag 6 mei werden de Zuid-
Nederlandse kampioenschappen 
voor teams gehouden in Gilze.  
In de ochtend stond er een team 
klaar met 2 judoka’s van onze be-
vriende club, Kradolfer Judo uit 
Den Bosch. Helaas voor dit team 
was er geen podiumplaats voor 
hen weggelegd. Wel is het heel 
bijzonder dat je nu een keer niet 
alles alleen hoeft te doen. 

Zjuul Rovers viel weer op met zijn 
onbevangen judo en dat leverde 
toch weer een paar mooie partijtjes 
voor hem op. Teun Packbiers was 
niet helemaal in goeden doen, maar 
van Teun gaan we zeker nog meer 
horen. Door een afzegging werd 
Willem Vervoort in één keer heel 
belangrijk, ging hij eerst nog mee 
als reserve, door het niet op komen 
dagen van een gastspeler moest hij 
gewoon alles mee doen. Willem 
wist de tips van zijn coach goed in 
zich op te nemen en dat zorgde er 
voor dat hij zeer goed stond te ju-

doën en dit nog wel 2 gewicht klas-
sen hoger dan dat hij gewend is.

’s Middags kwam ons vaandelteam 
de mat op. Bestaande uit Gijs en 
Bart Packbiers, Nick van Schijndel, 
Wasim van Houtum en Yarni Ver-
meer. Waren we de laatste 2 jaar 
steeds verslagen in de finale, voor 
vandaag waren de verwachtingen 
niet direct zo hoog. Onze 1e partij 
tegen team Eddy van de Pol werd 
met 5-0 gewonnen. Alleen Bart 
wist niet met ippon te winnen. In 
de halve finale moesten we het op-
nemen tegen team Jan de Rooij. 
Ook al waren deze judoka’s stuk 
voor stuk groter dan onze kanjers, 
ook deze partij wonnen we met 
5-0. Iedereen won met ippon. Toen 
volgde de finale. Het team van Es-
sink werd onze tegenstander. In dit 
team stond Ryan Lo-A-Njoe. Ryan 
had er voor gekozen om deel te 
nemen voor Essink, omdat hij daar 
via zijn school ook vaak traint. We 
kwamen met 2-0 achter. Gijs en 

Bart hadden hun huid wel duur ver-
kocht maar wisten niet te winnen. 
Partij 3 was tussen Nick van Schijn-
del en Ryan.  Op trainingen gaat 
het er vaak al stevig aan toe maar 
deze keer was het toch anders. Uit-
eindelijk wist Nick met een kleine 
yugo te winnen. Stand 2-1, daarna 
werd het 2-2 en de laatste partij 
moest de beslissing geven. Yarni 
Vermeer stond ook nu weer goed 
te judoën. Yarni kwam met een wa-
zari voor en er hing een verassing in 
de lucht. Met nog 15 seconden op 
de klok gebeurde het dan toch nog: 
Yarni draaide ongelukkig uit en 
kwam in houdgreep. Ondanks ver-
woede pogingen kwam hij hier niet 
meer uit. Helaas voor onze jongens 
werden we dus voor de 3e keer op 
rij 2e in dit Zuid Nederlands Kam-
pioenschap voor teams. Lachende 
derde is Ryan Lo-A-Njoe die zich 
met de 1e plek plaatste voor het 
NK over 14 dagen in Beverwijk. 

In het geweld van de jongens wist 
ook Dewy Lo-A-Njoe het podium 
te beklimmen met de meisjes van 
Sportschool Essink. Zij werd met 
deze meiden toch maar mooi 3e 
bij de meisjes tot 12 jaar         

V.l.n.r.: Yarni Vermeer, Wasim van 
Houtum, Nick van Schijndel,
Bart Packbiers, Gijs Packbiers

Annelieke Stoop 
wordt tweede

Op zaterdag startte Annelieke 
Stoop met Ysabella F op de Tu-
lip Cup in Deurne. De Tulip Cup 
is een Internationale B show voor 
Arabische Volbloeden vanuit de 
hele wereld. Zij deden mee aan de 
Ridden Class Merries en Ruinen. 
Ondanks de spanning wisten zij 
toch een nette 2e prijs te behalen. 

Op zondag werd er gestart op 
de tweede competitiewedstrijd 
in België van de vereniging Dres-
suur Arabische Paarden. Ysabella 
F zette 2 zeer goede proeven neer 
en wist beide proeven te winnen. 
De eerste proef (E7) werd gewon-
nen met een topscore van 70% 
wat tevens de hoogste score van 
alle combinaties was. De tweede 
proef (E5) werd gewonnen met 
69,5%. Amira Lazize wist ook 
weer beide proeven te winnen. 

Wees wijs
met een R.I.S. opleiding 

veilig je rijbewijs!

€37,50 per lesuur
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl

Cafe “Oud Rooy” Cafe “Oud Rooy” 

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

 zeggen ze” 

 

ZONDAG 13 MEI:
 
  

AANVANG: 19:00

VRIJDAG 11 MEI  
20:00 – 02:00

      FIETS ‘M ERIN
“FOUTE FITNESS PARTY”

ZANGER RINUSZANGER RINUS

paardensport

Aspergekwekerij 

Jean-Paul & José van Rooi

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur. 

Zon- en feestdagen van 9.00 uur tot 14.00 uur. 
Buiten openingstijden graag even bellen: 

06 208 975 44 (altijd bereikbaar)
www.asperges-mariahout.nl

Mariastraat 1, 5738 AH Mariahout  T. 0499 423 267

MOEDERDAG 

De lekkerste!
Vers van het 

land in de hand.
Wat wij niet willen... is 

dat moeder moet schillen.
DIT WEEKEND 

ALLE sorteringen 
gratis geschild! 

DE GEHELE week voor 
MOEDERDAG

GESCHILDE ASPERGES
3,- EURO
PER KG.

19 mei wijnproeverij

De eerste proef (A7) werd gewon-
nen met 63% en de tweede proef 
(A6) werd gewonnen met 60%. 
Samen met de winst van de afge-
lopen wedstrijd staat Annelieke nu 
met beide paarden bovenaan in de 
competitie.
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zwemmen

Brabantse Zomer Kampioenschappen 
zwemmen
Komend weekend en het week-
end van 19 en 20 mei worden de 
Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen gehouden in het ‘Pieter van 
den Hoogenband Zwemstadion’ 
in Eindhoven. Namens Argo zullen 
12 zwemmers en zwemsters van 

de Wedstrijdgroep deelnemen aan 
deze wedstrijd. Zij zullen 51 keer 
op persoonlijke titel aan de start 
verschijnen en 6 keer als een esta-
fette ploeg. Op zaterdag begint de 
wedstrijd om 11.15 uur, op zon-
dag om 13.15 uur.

autosport ELE Rally eerste Brabantse wedstrijd 
in sterk bezet rallykampioenschap

Zowel de deelnemers aan de ELE 
Rally als de vele duizenden toe-
schouwers van het evenement 
staat dit jaar een uitdagend af-
fiche te wachten. Een ongekende 
mix van klassementsproeven 
brengt Nederlands snelste rallyrij-
ders het eerste weekend van juni 
naar Helmond. “Onze wedstrijd 
heeft alles! Prachtig onverhard, 
verharde wegen met dat typische 
Brabantse karakter en als jaar-
lijkse uitsmijter de ruim 10.000 
enthousiaste toeschouwers op de 
publieksproef Ekkersrijt in Son”, 
aldus wedstrijdleider Radboud  
van Hoek. 

En of dat al niet genoeg spektakel 
oplevert, werkt de organisatie ook 
nog koortsachtig aan enkele alter-
natieven om de wedstrijd de lang-
ste rally van Nederland te maken. 
Op 1 en 2 juni staat Zuidoost-Bra-
bant dan ook volledig in het teken 
van autosport op top niveau!

Alle ingrediënten aanwezig
Op vrijdagavond 1 juni starten de 
deelnemers aan de traditioneel uit-
dagende ELE Rally. Het wordt een 
opwarmertje dat deels in het donker 
verreden wordt en daarmee direct 
de opperste concentratie van de rij-
ders vraagt. Op zaterdag is er plaats 
voor een ruime afwisseling tussen 
diverse soorten asfalt, klinkers en 
Brabants zand. Het wedstrijdcen-
trum van de rally ligt als vertrouwd 
in Helmond. “De AutomotiveCam-

pusNL aan de Steenovenweg in 
Helmond wordt het kloppend hart 
van de rally. Op vrijdag zal er de 
servicelocatie worden ingericht en 
op zaterdag finisht een van de klas-
sementsproeven daar”,  laat Van 
Hoek weten. Op zaterdag 2 juni en 
na zo’n 180 kilometer op snelheid 
mag de winnaar zijn of haar auto 
bij AutomotiveCampusNL voor de 
laatste maal inklokken om iets na 
middernacht te worden gehuldigd. 

Sterke line up in breedte en top
De line up van het Nederlands 
kampioenschap is dit jaar ongekend 
sterk. Aan de top komen de nieuw-
ste World Rally Cars aan de start, 
waaronder de Ford Fiesta RS WRC 
van Erik van Loon. De strijd die hij 
tijdens zijn thuisevenement aan 
zal gaan met streekgenoot Jeroen 
Swaanen (dit jaar in een Ford Fo-
cus RS WRC 08) is nú al het gesprek 
van de dag! Ook in de breedte van 
de sport is er in 2012 nieuws. Niet 
alleen hebben alle grote Neder-
landse rallycups hun deelname in 
Helmond bevestigd, ook zag een 
nieuwe klasse het levenslicht. Deze 
klasse - Divisie 5 genaamd - werd 
geboren uit de wens van vele rijders 
om in lengte van jaren nog deel te 
kunnen nemen in een naar eigen 
inzicht verbeterde rallyauto. Omdat 
deze verbeteringen niet altijd pas-
sen binnen internationale regels, 
werd een nationaal reglement op-
gezet in de hoop het spektakel nog 
meer terug te brengen in de sport. 

Strenge veiligheidseisen zorgen er-
voor  dat, hoe oud de auto ook is, 
de veiligheidsvoorzieningen altijd 
‘state of art’ zijn. Ook tijdens de ELE 
Rally wordt veel verwacht van deze 
klasse, met onder andere de ach-
terwiel aangedreven BMW 1-serie 
van Wouter Ploeg, maar ook de 
meer traditionele rallyauto’s zoals 
de Opel Ascona of Ford Escort. 

Proeven aan rally
Elk jaar komen er weer nieuwe en-
thousiastelingen proeven aan wat 
de rallysport te bieden heeft. “De 
rallysport is als een familie, waarin 
we belangstellenden met open ar-
men ontvangen en graag duurza-
me relaties aangaan. Zo weten we 
al jaren met trots vaste sponsoren 
als Bo-Rent, Helichem en Paradi-
git aan ons te binden. Maar ook 
maatschappelijke partners als De-
fensie, Fontys Hogescholen en de 
Helmondse ROC’s willen die band 
graag benadrukken. Zo wisten we 
huisdrukker DMX Printing dit jaar 
nóg wat dichter bij onze familie 
te betrekken”, meent PR-verant-
woordelijke Gerard Horning. 
Houdt onze website www.elerally.
nl in de gaten om erachter te ko-
men hoe in de regio Eindhoven-
Helmond al ruim vóór de rally 
kennis gemaakt kan worden met 
wat de wedstrijd te bieden heeft. 
Bovendien is op die site ook terug 
te vinden hoe je als vrijwilliger het 
rallyfamiliegevoel nog intenser 
kunt beleven.

56 teams in actie tijdens pinksterweekend
Record aantal aanmeldingen 
Beach Soccer Rooi

Het deelnemersveld van Beach 
Soccer Rooi is dit jaar ongekend 
groot, maar liefst 56 teams zullen 
tijdens het pinksterweekend in ac-
tie komen op het evenemententer-
rein in De Neul.  Door het evene-
ment uit te breiden met een groots 
jeugdtoernooi op zaterdag 26 mei 
bestaat het evenement uit 24 he-
renteams, 8 damesteams en 24 
jeugdteams. Een overgrote meer-
derheid van de teams is afkomstig 
uit gemeente Sint-Oedenrode.

Veel animo voor jeugdtoernooi
De keuze om op zaterdag 26 mei 
een jeugdtoernooi te organiseren 

bleek een gouden greep, met 24 
jeugdteams in de leeftijd tussen 
11 tot 16 jaar is het jeugdtoernooi 
helemaal vol. Het damestoernooi 
is met 8 deelnemende teams ook 
rond. Alleen bij het herentoernooi 
is nog 1 plekje beschikbaar voor 
de late beslisser! Wil je op zon-
dag 27 & maandag 28 mei nog 
deelnemen aan het herentoernooi 
van Beach Soccer Rooi dan moet 
je dus snel zijn! Opgeven kan via 
een email naar beachsoccerrooi@
gmail.com

BS Nijnsel
Inmiddels is het speelschema voor 

de KNVB Eredivisie Beach Soc-
cer ook vrijgegeven. BS Nijnsel 
zal tijdens Beach Soccer Rooi 2x 
aantreden; op zondag 27 & maan-
dag 28 mei, beide dagen wordt 
om 18:30uur afgetrapt. Vorig jaar 
stond het 5 rijen breed rond het 
speelveld voor deze wedstrijden 
op topniveau, uiteraard hopen de 
jongens van BS Nijnsel dit jaar ook 
weer op deze onvoorwaardelijke 
steun van de Rooise supporters. 
Deze week zal bekend worden ge-
maakt wie de tegenstanders wor-
den van BS Nijnsel, dit berichten 
wij volgende week in deze krant!

beachsoccer

Moederdag  -  bloeMendag 
Op onze kwekerij (7000 m²) krijgt u volop fleurige ideeën om 

moeder te verrassen 

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

* een uitgebreide sortering planten op stam
  

Op onze kwekerij vindt u een uitgebreid assortiment perk-
goed in meer dan 100 verschillende soorten en kleuren, vele 
soorten geraniums, fuchsia's, diverse soorten hangplanten, 
kuipplanten, vaste planten en potgrond in een  overdekte 

verkoopruimte. 

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

en za. van 8.30 tot 17.00 uur.
alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur.

  

Moederdag zondag 13 mei 
open van 10.00 tot 17.00 uur.

Bij aankoop armband 
NU collier voor 
HALVE PRIJS

Buddha to Buddha

Buddha to Buddha

juwelier / horloger  •  markt, schijndel
www.tauschjuwelier.nl

zondag
25 maart open

van 12.00-17.00 uur

Grote collectie 
uit voorraad leverbaar

vissen Ad Foolen wint viswedstrijd Halder

De eerste wedstrijd van het prijsvis-
sen  is gehouden aan de Dommel 
in Halder. De vis was los, er werd 
met 12 deelnemers bijna 85kg vis 
gevangen. De 1e  plaats was voor 
Ad Foolen met bijna 20kg in vak B, 
2e N Daniëls vak A 7.418, 3e P de 

Greef vak B  17.710. De volgende 
wedstrijd voor de senioren is de eer-
ste wedstrijd van het koningsvissen 
op donderdag 10 mei aan het Ca-
thalijnepad. Vissen van 19.00 uur 
tot 21.00 uur , inschrijven tot 45min 
voor aanvang van de wedstrijd aan 

het water. De jeugd vist op vrijdag 
11mei de eerste wedstrijd ook aan 
het Cathalijnepad, vissen vanaf 
18.45uur, inschrijven tot 30min 
voor aanvang aan het water. De 
deelname is gratis, voer wordt ver-
strekt en iedereen heeft prijs.
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handboogschieten William Huyberts nieuwe koning 
van Ontspanning 

Op zaterdag was er voor de senio-
ren van Ontspanning het jaarlijk-
se Koning schieten. De winnaar 
van deze wedstrijd mag zich een 
jaar lang koning van Ontspanning 
noemen. De wedstrijd gaat over 3 
series van 25 pijlen. Na 50 pijlen 
gaan alleen de 9 hoogst geplaats-
ten door naar de finale ronde. Na 
deze 50 pijlen begon zich al een 
winnaar af te tekenen met een 
voorsprong van 20 punten. Tus-
sen plaats 2 en 3 was slechts een 
verschil van 2 punten. De wed-
strijd bleef dus spannend tot de 
laatste pijl. Na de puntentelling 
werd William Huyberts als jong-
ste senior (19 jaar), gekroond tot 
de nieuwe Koning van Ontspan-
ning voor het jaar 2012 met een 
totaal score van 668 (gem. 8,9).

Jan van Bergen kon zijn titel niet 

prolongeren en werd Prins met 
649 punten en Jan van Erp, onze 
oudste senior (76 jaar!), werd Rid-
der met 637 punten. Als hoogste 
dame eindigde Beppie van Bergen 
met 619 punten. De 9e plaats was 
voor Jan Versantvoort met 580 
punten. De rest van de uitslagen 
zal binnenkort op de website van 
Ontspanning terug te vinden zijn: 
www.hbvontspanning.com. Tij-
dens de prijsuitreiking is ook onze 
Keizer Annette Boonstoppel in de 
bloemetjes gezet. Zij zal dit jaar 
weer niet worden uitgedaagd door 
de Koning. Hiervoor moet de Ko-
ning 3 jaar op rij winnen.

Dinsdagmiddag heeft de Roze-
laer een onderlinge wedstrijd ge-
schoten. Winnaar werd Antoon 
Vervoort met een score van 228. 
Verdere uitslag: Jan van Bergen 28, 

Leo van Breugel 200, Albert Of-
wegen 199, Ron Spijker 190, Jan 
Gordijn 172, Paul Reichert 154, Ad 
Hastenberg 153, Jan Lathouwers 
140 en Jan Habraken 138.

De jeugd van Ontspanning heeft 
dinsdag de 3e wedstrijd voor Ar-
chery of Holland geschoten. Er zijn 
weer mooie scores neergezet. De 
uitslagen waren: Piet van den Berg 
165, Luke Klootwijk 82, Teun Mar-
tens 131, Floris Mesu 130, Dione 
Mesu 89 en Daan Martens 117. Op 
zondag hebben vijf schutters mee-
geschoten bij een jeugdfita in Goirle.

Ray Matuszewski, Floris Mesu en 
Dione Mesu schieten bij de aspi-
ranten op 40, 30 en 20 meter. Ray 
schoot 149, 81 en 155, totaal 385 
punten. Hij werd 9e bij de jongens. 
Floris schoot 292, 247 en 279, to-

v.l.n.r. Ridder Jan van Erp, Koning William Huyberts, Prins Jan van Bergen

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

DE LENTE IS
BEGONNEN!

Vaandelteam TV De Kienehoef boekt sensationele 
overwinning

tennis

Het beloofde een zware dag te 
worden voor het eerste team in 
de gemengde competitie. Thuis 
wachtte het team, dat na drie 
wedstrijddagen bovenaan stond, 
NIP/V Pol Beheer uit Roermond. 

De voertaal bleek Duits te zijn, ge-
tuige het blik met Duitse spelers dat 
de tegenstander had opengetrokken. 
Goed nieuws was echter dat hun 
kopman, een speler met internatio-
nale ervaring, ontbrak. Door dit goe-
de nieuws rook het eerste team van 
TV De Kienehoef bloed en begonnen 
zij gebrand op een goed resultaat aan 
de wedstrijddag. Wat niemand toen 
nog wist, was dat uiteindelijk voor 
een enorme sensatie zou worden ge-
zorgd. Na winst van Floor Minkels, 
Evert Pluk en Pieter-Jan van Kessel in 
de singles, begon het team met 3-1 
aan de dubbels. Nadat Evert Pluk en 
Pieter-Jan van Kessel ook hun dubbel 
na een kansloze eerste set toch nog 
zeer knap wisten te winnen (1-6 6-4 
6-2) was de basis voor tenminste een 
gelijkspel gelegd. De eerste mix ging 
echter verloren, waardoor alle hoop 
was gevestigd op de dit seizoen al 
eerder succesvol gebleken combina-
tie Evert Pluk/Puck Vlaskamp. 

De wedstrijd mondde uit in een 
wedstrijdtiebreak, die werd ge-
wonnen door de thuisspelende 
ploeg. Onder luid applaus werd 
het team gefeliciteerd met een zeer 
verdienstelijke 5-3 overwinning, 
waardoor handhaving in de twee-
de klasse steeds dichterbij komt. 
Volgende week speelt het eerste 
team wederom thuis in een poging 
’t Root uit Asten te verslaan.

De euforie waarvoor door het eerste 
team werd gezorgd, werd helaas te-
niet gedaan door het eerste heren-
team. Alle wedstrijden tegen kop-
loper Uden werden verloren. Gijs 
van Uden wist er in zijn single nog 
een derde set uit te slepen, maar 
wist deze helaas niet te winnen. 
Het team speelt volgende week op 
het gemalen baksteen tegen Bas-
tion Baselaar. De overige gemengde 
teams van De Kienehoef bleken af-
gelopen zondag in een matige vorm 
te steken. Door de drie teams werd 
in totaal slechts één wedstrijd ge-
wonnen. Komende zondag is dus 
onder andere het eerste gemengde 
team vanaf 10.30 uur te bewonde-
ren op het park van TV De Kiene-
hoef waarbij Floor Minkels en Puck 
Vlaskamp het spits zullen afbijten. 

Hartelijk welkom 
in onze nieuwe winkel

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

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

Nieuwe collecties van:

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

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

Nieuwe 

hoorstudio

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Mei maand 
feestmaand

taal 818 punten. Hij werd 2e bij de 
jongens. Dione schoot 216, 193 en 
272, totaal  681 punten. Hiermee 
werd zij 2e bij de meisjes.

Luke Klootwijk en Piet van den 
Berg schieten bij de cadetten op 
60, 40 en 30 meter. Luke schoot 
187, 217 en 260, totaal 664 pun-
ten. Hij werd 12e bij de jongens. 
Piet schoot 282, 295 en 311, to-
taal 888 punten. Hij werd 4e bij de 
jongens. Sjef van den Berg heeft 
deze week in Antalya de tweede 
wereldbeker wedstrijd gescho-
ten. Met een score van 653 op 70 
meter ging hij als 56e geplaatst 
naar de eliminatieronde. De eerste 
ronde won hij met 6 - 2 van zijn 
Witrussische tegenstander. In de 
tweede ronde ging het wat minder 
goed. Hij verloor deze met 6 - 0 
van de als 9e geplaatste man uit 
Madagascar.

Met het team (waarin ook Rick v.d. 

Oever van Concordia stond) gin-
gen zij als 13e geplaatst naar de fi-
nales. Zij wonnen de achtste finale 
zeer verrassend met 220 - 218 van 
het Amerikaanse team, dat als 4e 
geplaatst naar de finales was ge-
gaan. In de kwartfinale verloren zij 
nipt met 215 - 216 van het als 5e 
geplaatste India. Het Nederlandse 
team eindigde uiteindelijk op de 
zevende plaats. Sjef wist zich met 
deze mooie prestaties te plaatsen 
voor het Europees Kampioen-
schap outdoor. Dat wordt dit jaar 
geschoten in Amsterdam van 21 
t/m 26 mei. Kijk voor meer infor-
matie op: www.ecarchery2012.nl. 
Woensdagavond traint de jeugd 
thuis, bij mooi weer buiten. Dins-
dagmiddag schiet de Rozelaer hun 
wekelijkse wedstrijd. Vrijdagavond 
is de 4e wedstrijd voor de ZONA. 
Geïnteresseerden in de handboog-
sport zijn van harte welkom om te 
komen kijken. 
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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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.Gehaktstaaf of
mexicano
Diepvriesspecialist, 

4 stuks. 3,39 / 3,95

Dikke of dunne frites
Lutosa, 

2,5 kg. 3,99 / 4,25

Roomijsblok 3-kleur
Diepvriesspecialist, 

10 stuks. 4,59

Kippen- of rundvleessoep
Diepvriesspecialist, 

1 ltr. pot 3,25

Tilapiafi let
Diepvriesspecialist, 1 kg. 7,95

Voorgebraden kipfi let
Diepvriesspecialist, 3 stuks. 2,99

Sperziebonen heel
Diepvriesspecialist, 1 kg. 2,35

Woxmix Bali of Verdi
Ideaal om te wokken
Diepvriesspecialist, 

1 kg. 2,95 / 2,69

Slagroomijsbekers
Pikoli, 10 stuks. 2,49

Spacerunners (Raketijs)
Dedert, 10 stuks. 1,09

 1,99

 1,59
 3,49

 5,95

 2,49
 1,25

 0,99

 1,79

2 potten 
 5,00

 2,25

SPAARKAARTAANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten
GRATIS 2 stuks zalmfi let

uw ijs- en dessertspecialist

Broodje frikandel 
of broodje pikante gehaktstaaf
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 6,99 / 8,49

actieprijs
 4,95

Ollands Mooiste wordt echt de mooistewielersport

Fietsen, maar vooral wielrennen 
geniet op dit moment enorme 
populariteit. Veel mensen schaf-
fen een toerfiets aan, voorzien 
zich van de juiste outfit en trek-
ken eropuit. Doordeweeks of in 
het weekend, zodra het weer 
goed is, springen ze op de fiets. 
De mannen van Wieler Tour Club 
Gerry van Gerwen zijn eveneens 
stuk voor stuk verzot op het fiet-
sen van een mooie ronde. Zelf 
hebben ze de allermooiste uitge-
zet: Ollands Mooiste.

Voorheen reden de wielrennens 
van WTC Gerry van Gerwen sa-
men een toertocht met een be-
vriende club uit België, het land 
waar wielrennen de allerheiligste 
sport is. Omdat het een zater-
dag betrof, deden er te weinig 
Nederlanders mee. Zij zijn meer 
voor fietsen op zondag. Vandaar 
dat de allernieuwste toertocht 
van WTC Gerry van Gerwen is 
gepland op zondag 20 mei. Bij 
de planning is ook gekeken naar 
een zondag in mei, omdat dan 
de kans op goed weer een stuk 
groter is. 

De start en finish vinden plaats 

bij café d’’n Toel in Olland. Vanaf 
8.00 uur kunnen wielrenners zich 
inschrijven. Er is een route van 
65 km en een route van 130 km. 

Voor iedereen wat wils dus. De 
tocht loopt voornamelijk door 
het hele gebied van De Kempen. 
Er wordt zelfs een stukje België 

mee gepakt. Het inschrijfgeld be-
draagt 3,50 euro. Niet leden be-
talen 4,50 euro. WTC Gerry van 
Gerwen nodigt iedereen uit om 

Ollands Mooiste mee te fietsen, 
want Ollands Mooiste wordt echt 
de mooiste.

Jur van Lierop derde in 
Netersel

De Hel van Netersel is het zwaarste rondje voor de jeugd-
renners van het seizoen. Dat komt door het zware stuk 
van 250 meter door het dorp over de kasseien.

Jur zat in een groep van acht renners die in achtervolging 
waren op de koploper. De groep sprintte uiteindelijk om 
plek drie, omdat er nog eentje wist te ontsnappen. Jur 
deed dat als beste en pakte dus de derde prijs.
 
 Bij zijn broer Stef werd zo hard gereden dat niemand weg 
kon komen. Het was een zware wedstrijd. Van de vijftig 
renners sprintten er 25 voor de eindoverwinning. Stef 
werd uiteindelijk dertiende. Allebei de broers deden goede 
zaken in het algemeen klassement.

Jur was blij met zijn prijs

Concordia lid wint Jeugd 
Fita outdoor

handboogschieten

Jan van Tongeren, lid van handboogschutterij Concordia 
Sint Oedenrode, won afgelopen zondag de eerste plaats 
op de Jeugd FITA Outdoor in Goirle. Hij behaalde in de 
klasse Cadetten tot en met 16 jaar met drie maal 36 pijlen 
op 60, 40 en 30 meter een totaalscore van 956 punten 
(bijna 9 gemiddeld).
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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)

Topper en talent van HKC in de prijzen op 
het Belgisch Kampioenschap

kanoën 

Zondag 30 april zijn er een aantal vaarders 
van de Hooidonkse Kano Club naar Luik in 
België afgereisd om daar mee te doen aan 
een wedstrijd om het Belgisch Kampioen-
schap. Het was een zeer uitdagend parcours 
met behoorlijk wat wild water. Tijdens de 
wedstrijd werd al snel duidelijk dat de vaar-
ders met veel wildwater-ervaring zeker in 
het voordeel waren.

De wedstrijd verliep ook voor de vaarders 
van de HKC niet zonder problemen. Joris 
Theiner miste helaas een poortje in zijn eer-
ste run, waardoor hij 50 strafseconden kreeg. 
Lars Dijkema en Willem Theiner maakten ge-
lukkig geen missers. Joris herstelde zich in de 
tweede run maar doordat hij wat minder snel 
was eindigde hij achterin het klassement. 
Lars Dijkema behaalde een 3e plaats, Willem 
werd 4e. 

Het grote talent van de HKC, Mourihz 

Boulghalg, liet ook op deze wedstrijd goed 
van zich spreken en behaalde een sterke 2e 
plek bij de scholieren. Ook hier was het weer 
duidelijk dat hij de grote kanshebber is om 
op het Nederlands Kampioenschap Scholie-
ren, op 3 juni in Sint Oedenrode, de gouden 
plak te pakken.

Daniel Backer, varend in de C1 klasse (de 
vaarder zit op zijn knieën en vaart met een 
peddel met 1 blad), zag deze wedstrijd als 
een uitgelezen mogelijkheid om zich voor 
te bereiden op het Olympisch Kwalificatie 
Toernooi en Europees Kampioenschap aan-
komend weekend. Deze wordt gehouden te 
Augsburg (nabij München).Hij liet zijn vorm 
goed zien en werd overtuigend 1e. 

Al met al was het een geslaagde dag waarbij 
er veel lol is gemaakt. Op naar de wedstrijd 
in Sint Oedenrode, 2 en 3 juni nabij op het 
Dommelpark!

Mourihz Boulghalg in actie

jeu de boules Clubkampioenschappen 
Boulesvereniging de Klutsers

Afgelopen zondag werden de clubkampi-
oenschappen gespeeld bij Bouleverenigng 
de Klutsers in Nijnsel. Ondanks de vele ver-
hinderingen waren er toch nog 16 deelne-
mers. In de voorronde werden zij ingedeeld 
in poules waarna de winnaars over gingen 
naar de kruisfinales. Uiteindelijk bleek het 
koppel Ad Hurkmans en Frans vd Velden de 

sterkste door met 13-0 te winnen van Ad 
van de Tillaar en Jet van Heesch. Derde werd 
het koppel Theo en Maria van de Koevering 
die met 13-5 wonnen van Stien van 't Hof 
en Martien Versantvoort die als vierde ein-
digden.  Alles bijeen een zeer spannend maar 
wel geslaagd toernooi ondanks de lage tem-
peraturen.

De trotse winnaars van de clubkampioenschappen

Penaltyschieten bij 
VV Nijnsel

Penaltyschieten ziet misschien niet he-
lemaal in ons Nederlands bloed, maar in 
Nijnsel weten ze er wel raad mee. Dat zal 
komend weekend weer blijken tijdens het 
Piet van de Sande penaltybokaal en de 
Theo Vos penaltybokaal.

Op vrijdag 11 mei vanaf 18.00 uur strijden 
alle jeugdleden om de prestigieuze Theo 
Vos penaltybokaal. Eerst vinden er voor-
rondes plaats en langzaam maakt iedereen 
zich op voor de Super-Finale. De wedstrijd 

is altijd een hele happening voor de club. 
Iedereen is benieuwd naar wie de Theo Vos 
wisselbokaal voor een jaar mee naar huis 
mag nemen.

Na deze wedstrijd trekken alle jeugdka-
derleden hun voetbalschoenen aan om te 
strijden om de Piet van de Sande penal-
tybokaal. Een uitgelezen mogelijkheid om 
te laten zien dat ze beter vanaf elf meter 
kunnen schieten dan hun pupillen. De hele 
avond zal bol staan van de spanning. 

voetbal

Voor foto´s en actueel Roois nieuws kijk op www.mooirooi.nl
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voetbal Alles valt op zijn plek voor Rhode 7 ‘alles geven’

Sinds de oprichting in 2000 heeft 
Rhode7 de slogan 'rhode 7 al-
les geven'. Kampioen werden de 
vrienden uit Rooi tot afgelopen 
zondag niet. Er waren een paar 
tweede plaatsen maar iedere jaar 
waren er net wat betere tegenstan-
ders in de competitie. Dit jaar viel 
dan eindelijk alles op zijn plek. 

In de thuiswedstrijd tegen Gemert 
8 moest nog 1 punt worden be-
haald om het zo felbegeerde kam-
pioenschap in de wacht te slepen. 
Sommige van de vele aanwezige 
supporters vonden het dan ook 
wat voorbarig om voor de wed-
strijd al de platte kar naast het veld 
te zetten. Na een aantal minuten 
stond Rhode7 voor en ging het 
met 3-0 naar de thee. 

Rhode7 is dit jaar gegroeid tot een 
team met enorm veel zelfvertrou-
wen. Dit werd verder duidelijk in de 
tweede helft. Vrolijk combinerend 
werd Gemert van het kastje naar de 
muur gestuurd. Resultaat is dat de 
eindscore van 8-0 na 90 minuten op 
het scorebord stond. Rhode7 had 
een ouderwetse 7-klapper in ge-
dachten maar Ralf Daverveld moest 
dit feestje verstoren in zijn laatste 
wedstrijd voor de rood witten. Hij 

nam na jaren trouwe dienst afscheid 
van Rhode7, net als Pim Hagen. De 
coach/speler Koen van Kempen 
heeft zijn manschappen goed we-

ten te laten functioneren dit jaar. 
Het hielp zeker ook dat spits Sjors 
van de Laar maar liefst 45 doelpun-
ten heeft gemaakt en er een kwa-

liteitsinjectie kwam in de vorm van 
oud selectiespelers. Rhode7 wilde 
dan ook alle supporters bedanken 
die ze dit jaar en alle voorgaande ja-

ren hebben gesteund. De rit met de 
platte kar door het dorp werd dan 
ook massaal bezocht door de toe-
gestroomde Rooienaren.  

Nijnsel 2 speelt beslissingswedstrijd
Nijnsel 2 heeft afgelopen zondag 
haar eerste nederlaag geleden 
tegen concurrent Helmondia 2; 
1-0. Het was ook de eerste keer 
deze competitie dat de succes-
volle geelblauwe formatie van 
Carlo van Kessel en Twan Verba-
kel het vijandelijke net niet wist 
te vinden. Erg sneu omdat Nijn-
sel juist zondag dat ene goaltje 
nodig had om kampioen te wor-
den. 

Enkele weken geleden leek er 
nog geen vuiltje aan de lucht 
voor Nijnsel omdat ze al maanden 
lang een veilige voorsprong koes-
terde van zes punten met slechts 
één gelijkspel op de teller. Toen 
Dijkse Boys 3 echter uit de com-
petitie werd genomen pakten de 
donkere wolken zich samen bo-
ven Den Eimert, want Nijnsel le-
verde dientengevolge maar liefst 
de maximale zes punten in met 
twee overwinningen. Helmondia 
slechts drie, omdat zij tegen de 
Boys één nederlaag leden. En met 
‘Helmondia uit’ nog voor de boeg 
in de laatste competitiewedstrijd 
kon het plotseling weer alle kan-
ten uit. 

En zo kon het gebeuren dat af-
gelopen zondag Nijnsel de vlag 

moest strijken. In een enerve-
rende maar niet fraaie wedstrijd 
legde de Helmondse leidsman 
even voor tijd de bal gretig op de 
stip nadat in de zestien de bal van 
dichtbij keihard tegen de armen 
van een Nijnselaar werd gescho-
ten. En dat betekende dat Hel-
mondia op de valreep op gelijke 
hoogte kwam met Nijnsel op de 
ranglijst. Een ander gevolg is dat 
er nu een beslissingswedstrijd 
moet worden gespeeld om het 
kampioenschap in de vierde re-
serveklasse en tevens promotie.

Met beide partijen is afgesproken 
dat deze wedstrijd aanstaande 
zaterdag 12 mei wordt gespeeld 
op sportpark De Hut van ASV’33, 
aan de Bakelseweg uin Aarle-
Rixtel, aanvang 16.00 uur. Bij 
een gelijke eindstand na negentig 
minuten wordt er tweemaal een 
kwartier verlengd. Als er dan nog 
geen beslissing is gevallen, dan 
wordt Nijnsel 2 kampioen vanwe-
ge een veel beter doelsaldo. Nijn-
sel 2 hoopt aanstaande zaterdag 
in Aarle Rixtel, net als afgelopen 
zondag in Helmond, op een grote 
en enthousiaste supportersschare 
die als twaalfde man heel belang-
rijk kan zijn. Bij winst en promotie 
zal zaterdagavond in de kantine 

van vv Nijnsel nog ‘even’ worden 
nagekaart ‘onder het genot van’. 
Freddy Mercure ligt in elk geval 
klaar………

Stefan Erven glorieuze winnaar DeMooiRooiCup 2012

Ollandia speler Stefan Erven is de 
glorieuze winnaar van DeMooi-
RooiCup 2012. Daarmee volgt hij 

Johan van der Pas op, die vorig 
jaar als Nijnsel speler de cup bin-
nen sleepte. 

De spits van Ollandia is het bewijs 
dat de ploeg zeer goed draait dit 
seizoen. Het team van trainer Ge-
rard van Zutphen doet nog volop 
mee voor promotie. Stefan heeft 
daar met zijn 22 doelpunten een 
zeer groot aandeel in. Hij staat be-
kend als een zeer snelle en tech-
nisch vaardige afmaker. Samen 
met zijn broer Robert draaide hij 
dit seizoen menig verdediger dol. 
Dat er nu geruchten de ronde 
gaan over eventuele interesse van 
andere clubs is niet vreemd.

Dat is echter van latere zorg voor 
Ollandia. Eerst trekken ze ten strij-
de om de vierde klasse te halen. 
Stefan Erven zal binnenkort gehul-
digd worden als winnaar van De-
MooiRooiCup 2012. 

    

Plek Naam     Club   Goals

1 Stefan Erven   Ollandia 22
2 Frank Konings    Boskant  11
3 Pieter van de Warenburg Boskant  
  Rob van der Heijden  Ollandia  
  Paul van der Rijt   Nijnsel  
  Lars van Zutphen   Nijnsel  
  Ron van Uden   Boskant  8
4 Robert Erven   Ollandia 7
5 Teun Latijnhouwers  Rhode  
  Nick Dortmans   Nijnsel  
  Daan van Dinten  Rhode  
  Bas van Kuringe   Rhode  6
6 Sietze de Jong   Ollandia  
  Joep van de Mortel  Rhode  5
7 Roel Brans   Boskant  
  Bas Verbakel   Nijnsel  
  Tim Stewart   Rhode  4
8 Leon Peters   Nijnsel  
  Carlo Siemons   Ollandia  
 Maikel Merks   Boskant 
   William Bekkers   Ollandia  
  Coen van Hout    Rhode  
  Frank van der Heijden   Boskant  
  Marc Daniels   Rhode  3
9 Bart van den Tillaart  Ollandia  
  Martijn van Boerdonk  Rhode  
  Paul van Driel   Ollandia  
  Koen Berkvens   Nijnsel  2
10 Rene Raaijmakers  Ollandia  
 Rudy Neggers   Boskant  
 Geert Habraken   Boskant 
 Glenn van der Heijden  Boskant  
 Toby Verhoeven   Nijnsel 
 Leo van Schijndel  Rhode 
 Rob Witlox   Nijnsel 
 Tom ten Broeke   Nijnsel 
 Richard Markus   Ollandia  
 Simon van de Wetering   Rhode 
 Jan Wouters    Boskant 
 Roel Smeets    Rhode   
 Ard Groenendijk   Rhode  1

2011-2012

Zondag 20 mei OPSTAPDAG Gazelle E-bikes

Papenhoef 21, Lieshout  Tel. 0499-42 53 60 www.triafi etsen.nl

Altijd €250,- inruil voor uw oude fiets 
bij aankoop van een E-bike!

DENNIS VAN ZUTPHEN 
ANJERLAAN 44 

5492 JE ST - OEDENRODE 
T: 0413 - 84 07 24 

M: 06 - 54 35 68 69 
E: D.VANZUTPHEN@KLUSSENIER.NL 

I: WWW.KLUSSENIER.NL

-badkamer-wc a tot z
-cv-ketels

-woningaanpassingen 
voor ouderen

-zolderisolatie
en nog veel meer
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voetbal VV Ollandia speelt nacompetitie

Nu de laatste wedstrijden in de 
reguliere competitie het komende 
weekend gespeeld gaan worden 
kunnen de Rooise voetbalvereni-
gingen de balans gaan opmaken. 
Terwijl twee van de vier ploegen 
lang tegen degradatie hebben ge-
speeld stond men in Olland met 
heel andere gevoelens langs de lijn.

Vanaf het begin van de competitie 
heeft vv Ollandia mee bovenin ge-
draaid met als beloning het spelen 
van de nacompetitie. Rede genoeg 
voor de redactie van DeMooiRooi-
Krant om eens te gaan kijken wat 
daar de achterliggende doelstellin-
gen voor zijn geweest. Het is des 
te opvallender als men bedenkt 
dat Ollandia het vorige seizoen 
ook lang geknokt heeft tegen de-
gradatie en men nu met de zelfde 
spelersgroep de successen aan el-
kaar knoopt.
Als eerst wordt er binnen de ver-
eniging recht gedaan aan haar 
doelstelling te weten:

 “v.v. Ollandia, een fijne club waar 
je fijn kunt voetballen”. 

Wij als redactie hebben het al een 
paar keer mee mogen maken dat 
na  een gewonnen wedstrijd de 
polonaise spontaan wordt ingezet 
en de muziek haar werk doet. Sta 

er in de kantine van Ollandia ook 
niet van te kijken als een speler de 
microfoon pakt en de nodige liedjes 
ten gehore brengt. Het plezier zit er 
goed in en dat straalt men dan ook 
uit op het veld. Een trouwe suppor-
ters schare volgt het vaandelteam 
iedere week en het komt regelma-
tig voor dat de thuisspelende ploeg 
het met minder eigen toeschou-
wers moet doen. En mocht er iets 
te vieren zijn dan zijn de trainer en 
de voorzitter niet te beroerd om 
voor alle aanwezige een uitsmijter 
te bakken of voor de selectie een 
Chinese rijsttafel te bestellen. 

Maar geven al deze positieve za-
ken dan een garantie op succes? 
Nee, dat niet, het draagt er mis-
schien wel toe bij maar de presta-
ties moeten toch echt op het veld 
worden neergezet. En dan kan en 
wil men in Olland niet om haar 
training- en technische staf heen. 
De samenwerking binnen dit team 
onder aanvoerderschap van de 
hoofdtrainer Gerard van Zutphen 
is uitstekend te noemen. Ieder 
weet wat van hem of haar wordt 
verlangd en pakt hierin ook haar 
verantwoordelijkheid. Zo zijn de 
lijnen tussen eerste trainer, Gerard 
van Zutphen, tweede trainer, John 
Hagelaars en keeperstrainer, Hans 
Vervoort, bijzonder kort en waar-

deert men elkaars kritische maar 
altijd opbouwende inbreng. Zo 
heeft verzorgster Geertje Wouters 
in een korte tijd een belangrijke 
rol gekregen binnen het geheel en 
begint ze de sterke en zwakke li-
chamelijke plekken van de spelers 
steeds beter in beeld te krijgen. 
Maar zijn ook de mensen om de 
selectie heen zoals Peter van Lier-
op en Martien Hagelaars van on-
schatbare waarden. Men weet in 
Olland verdomd goed dat de klik 
tussen deze mensen de fundering 
zijn voor de behaalde successen 
tot nu toe. Dat dit gepaard gaat 
met een buitengewone goede 
groep spelers staat buiten kijf en 
geeft nog maar eens aan dat men 
er in Rooi niet van moet staan te 
kijken als vv Ollandia het volgende 
seizoen tegenover vv Boskant zou 
kunnen komen te staan. Voor Ol-
landia zou dat de eerste keer zijn 
in haar bestaan dat ze in de vierde 
klasse uit zouden komen. Maar 
zover is het nog niet. Eerst staan 
er twee belangrijke wedstrijden op 
de agenda met als eerste de thuis-
wedstrijd op 13 mei tegen SDDL. 
Voor Ollandia zou het zo geweldig 
zijn als vele Rooise voetballiefheb-
bers op die dag naar sportpark 
“Ekkerzicht” afreizen om Ollandia 
te steunen bij deze ó zó belangrijke 
eerste wedstrijd.  

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

We zijn ’n voetbal-
club met ± 800 leden waarvan 
±450 jeugdleden. En voor het 
volgende seizoen  kunnen we wel 

nieuwe voetbaltalentjes gebruiken. 
Dus heb je zin kom dan ’n kijkje 
nemen. Doe gemakkelijke kleding 
aan want dan kun je meedoen met 
leuke voetbalspelletjes. 

Wanneer: Zaterdag 12 mei
Tijd: 13:30u tot 15:30u. 
Waar: Sportpark De Neul
Voor inlichtingen: 
Marij van Erp tel: 476110

Dymas van de Sande 
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Dymas van de Sande 
is zondag 13 mei ”Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Stiphout 
Vooruit 1. Dymas voetbalt in de 
F11. Zijn leiders/trainers zijn Mai-
kel v/d Velden, Erik Slegers en 
Thijs Beeks. Hij is een verdediger 
die graag aanvalt. Hij scoort dan 
ook wel eens. Zijn favoriete voet-
balclubs zijn nr. 1 Nederland elf-
tal, nr.2 PSV en nr. 3 Ajax. 

Dymas zit op basisschool Eerschot 
in groep 4b. Rekenen en knutse-
len vindt hij het leukst op school. 
Zijn andere hobby’s zijn tekenen, 
fietsen en binnen spelen met de 
Nintendo of de Wii.  Dymas is ie-
dere week trouw aanwezig bij de 
training en wedstrijd. Hij zal aan-
wezig zijn bij de warming-up van 
Rhode 1, de aftrap nemen en de 
verdere verrichtingen van Rhode 
1 vanuit de dug-out volgen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

lid van:

EXTRA SERVICE

Gordijnen en vitrage 
laten reinigen?

Voor 10:00 uur gebracht, 
zelfde dag om 17:00 uur klaar

Meer informatie over trouwen bij la Sonnerie vindt u op www. sonnerie.nl

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Verwen moeder 
bij la Sonnerie!

Op Moederdag serveren wij een verrassend 
moederdag champagne ontbijt in onze 
Brasserie (en bij mooi weer natuurlijk op 
één van onze zonnige terrassen).

Moederdagontbijt (v.a. 10:00 u)

Volwassenen € 21,50 p.p
Kinderen tot 12 jaar € 12,50 p.k.

Zondag 13 mei

Keuze uit een 3, 4 of 5 gangen, uit te 
breiden met een verfrissende spoom. 
Het diner wordt afgesloten met een 
lekker kopje koffi e!
 

Moederdagdiner ( v.a. 17:30 u)

Menuprijzen vanaf € 34,00 p.p. 
(a la carte dineren is natuurlijk ook mogelijk)

Zondag 13 mei

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Gemengde gevoelens aan slot voetbalcompetitie

Bij aanvang van de competitie heeft 
iedere club een rooskleurig scenario 
in het hoofd. Dat is ook zo in Sint-
Oedenrode. Ollandia, Boskant, 
Rhode en Nijnsel hadden bij de start 
van het seizoen het voornemen om 
voor het hoogst haalbare te gaan. 
Degradatie kwam niet in het woor-
denboek voor. Promotie wel, maar 
dat was slechts hopen. Op Ollandia 
na, beleefden de Rooise clubs over 
het algemeen een matig seizoen. 
Nijnsel kreeg de hardste klap te ver-
werken. Na jaren in de vierde klasse 
te hebben gespeeld, degradeerde 
de club naar de vijfde. De kans is 
klein dat ze daar Ollandia tegen ko-
men, want zij hebben goede papie-
ren om de nacompetitie winnend af 
te sluiten. Rhode mag nog hopen 
op een periodetitel.

Ollandia – SCMH 2-0 (0-0)
Aanstaande zondag gaat het om 
het ‘eggie’. Dan treedt Ollandia aan 
in de nacompetitie om promotie af 
te dwingen. De thuiswedstrijd van 
afgelopen zondag tegen SCMH 
was niet meer dan een formaliteit, 
hoewel SCMH nog een kleine kans 
had op een periode. Professioneel 
vervulde de thuisploeg haar plicht. 
Het won met 2-0 en de voorberei-
ding op de komende belangrijke 
wedstrijd kon direct beginnen. Ei-
genlijk was de voorbereiding al 

begonnen, want van Zutphen wij-
zigde zijn ploeg op meerdere plek-
ken om mensen te sparen. Voor dat 
Ollandia twee keer scoorde onder-
scheidde vooral keeper Tom Wou-
ters zich. Hij pakte er werkelijk alles 
uit. Robert Erven en Rob van der 
Heijden scoorden uiteindelijk beide 
en zo won Ollandia toch nog rela-
tief eenvoudig.     

DVG – Nijnsel 1-2 (0-1)
DVG tegen Nijnsel van afgelopen 
zondag was een typische wedstrijd 
om des keizers baard. Er stond voor 
beide teams niets meer op het spel. 
Door doelpunten van Lars van Zut-
phen en Paul van der Rijt wonnen 
de geel-blauwen met 1-2. De spe-
lers kunnen zich op gaan maken 
voor een verblijf in de vijfde klasse, 
waar ze snel mogelijk weer uit wil-
len promoveren. Dat zal dan zon-
der Bas Verbakel zijn. De aanvoer-
der heeft besloten om te stoppen 
in de selectie van Nijnsel. Na meer 
dan tien jaar in het eerste gespeeld 
te hebben, doet hij een stapje te-
rug. Afgelopen zondag kreeg hij 
een terechte publiekswissel.

Boeke Sport – Rhode 1-2 (0-1)
De laatste weken draait Rhode zo 
goed, dat ze plotsklaps op plaats 
vier staan geposteerd. Daarmee 
maken ze nog kans op een peri-

odetitel. Eerder dit seizoen voet-
balde ze net boven de streep van 
degradatie. Zo kan het verkeren. 
Het geeft in ieder geval veel ver-
trouwen voor de komende jaren. 
De ploeg is nog jong en er zit nog 
volop rek in. Tegen Boekel Sport 
kwam keeper Ronald van Gerwen 
er aan te pas om een snelle voor-
sprong te behoeden. Hij stopte een 
penalty. Door Leo van Schijndel 
kwamen de gasten pal voor rust op 
0-1. Na de 1-1 van de thuisploeg 
zette Joep van de Mortel Rhode 
even later weer op voorsprong. 
Zondag wacht Stiphout Vooruit. 
Rhode moet winnen om nog kans 
te maken op nacompetitie.
 
ASV’33 – Boskant 3-1 (1-0)
Boskant speelt de laatste weken 
niet het allerbeste voetbal van het 
seizoen. Gelukkig ging het tegen 
ASV weer wat beter. De ploeg van 
Theo van Lieshout kon lang bijbe-
nen, maar dolf uiteindelijk in de 
slotfase het onderspit. Voor rust 
maakte ASV al 1-0 en het duurde 
even voor Boskant langszij kwam. 
Ron van Uden schoot een terugge-
legde bal binnen. Bijna kwamen de 
gasten door Maikel Merks op voor-
sprong. Dat gebeurde niet en toen 
sloeg ASV twee keer toe. Jammer 
genoeg een verlies, maar een wel-
verdiende vakantie voor de boeg. 
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Voetbal

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 6/5:
ASV 1-Boskant 1 3-1
JVC Cuijk 3-Boskant 2  1-5
Boskant 3-Sparta ’25 8  5-2
DVG 4-Boskant 4  3-3
Boskant 5-Schijndel 9  2-4
Boskant 6-Cito 7  5-0
Boskant Da1-Venhorst Da2  2-3
    
Programma senioren zo 13/5:
WEC Da1-Boskant Da1  10.00u.   

Uitslagen jeugd za 5/5:
Bavos B1-Boskant B1  2-3
Boskant C1–Boekelsport C2  2-2
Boskant D1–Rhode D3G  6-2
Boekelsport D3G-Boskant D2  10-2
Boskant E1–Roodwit’62 E8  7-2
Venhorst E2-Boskant E2  1-3
Erp F6–Boskant F1  2-3

Rhode

Uitslagen senioren zo 6/5:
Boekel Sport-Rhode 1-2
Rhode 2-Gemert 2 0-2
Someren 5-Rhode 3 2-1
Rhode 4-Boerdonk 3 9-1
Rhode 6-SCMH3 5-3
Rhode 7-Gemert 8 8-0
Nijnsel 6-Rhode 8 0-5
Schijndel 7-Rhode 9 4-8
Avanti 8-Rhode 10 9-1
Boekel Sport-Dames 2-2

Programma senioren zo 13/5
Rhode-Stiphout Vooruit 14:30u
Dames-Mifano 10.00u
Veteranen-Mierlo Hout 16:30u 

Uitslagen jeugd za 5/5:
Rhode A1-SSS’18 A1 4-2
Wittenhorst B1-Rhode B1  4-1
Rhode B3-Blauw Geel’38 B7  3-0
Rhode C1-HVCH C1G  2-5
Rhode C2-Irene C1  2-1
Rhode C4-Schijndel/VITAM C4  0-3

HVCH D1G-Rhode D1  6-2
Rhode D2-Sparta’25 D2  0-2
Boskant D1-Rhode D3G  6-2
Rood Wit’62 D4-Rhode D4  10-1
Rhode D5-Blauw Geel’38 D7  1-2
SC Helmondia E1-Rhode E1G  3-3
Rhode E2-Ollandia E1  3-4
Rhode E3-SCMH E1  8-4
SCMH E2-Rhode E4  2-12
RKVV Keldonk E2G-Rhode E5  8-1
Rhode E7-WEC E2G  afg.
Rhode F2-DVG F1  8-3
WEC F1-Rhode F3  2-4
Rhode F4-Venhorst F1  5-4
VOW F2-Rhode F5  1-6
Rhode F6-Elsendorp F1  5-4
Rhode F7-Gemert F7  2-2
Blauw Geel’38 F11-Rhode F9  2-4
Venhorst F4G-Rhode F10  7-4
Sparta’25 F9-Rhode F11  4-2
Stiphout Vooruit F5-Rhode F12  8-0
FC de Rakt F5G-Rhode F13  7-3

Ollandia

Uitslagen senioren zo 6/5:
Ollandia 1-SCMH 1 2-0
SCMH 2-Ollandia 2 1-2
Ollandia 3-DVG 3 0-2
Ollandia 4-Schijndel/Vitam 8   3-5
WEC 7-Ollandia 4   2-3
Mierlo Hout Da2-Ollandia D1   0-5
Ollandia Da1-WHV Da1   5-1

Programma zo 13/5:
Ollandia 1-SDDL 1   14.30u
VOW Da2-Ollandia Da1   10.00u 

Uitslagen jeugd za 5/5:
Ollandia B1-Blauw Geel’38/OW B3   2-2
Ollandia D1-Mierlo Hout D4G   4-2
Rhode E2-Ollandia E1   3-4
Ollandia F1-Boekel Sport F5   6-0
Erp F4-Ollandia F2   2-2

Programma jeugd wo 9/5: 
Bavos E2-Ollandia E2   v:17.45u
Maandag 14/5:
Ollandia E2-Sparta’25 E2   18.45u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 6/5:
DVG 1 - Nijnsel 1  1-2
Helmondia 2 - Nijnsel 2 1-0
Blauw Geel’38 7 - Nijnsel 3 1-2
Nijnsel 4  Avesteijn 3  4-2
Blauw Geel’38 15 - Nijnsel 5 2-2
Nijnsel 6 - Rhode 8   0-5
Nijnsel Da1 - MVC Da1   1-1
Gemert Da2 - Nijnsel Da2   2-1
Nijnsel Da3 - RKVV Keldonk Da1   2-4

Uitslag senioren za 5/5:
Nijnsel Vets. - RKPVV Vets.  3-0

Programma senioren zo 13/5:
Nijnsel 6 - Gemert 10 10.00u
Excellent DA1 - Nijnsel DA1 9.30u
Nijnsel DA2 - Boekel Sport DA1 10.00u
DVG DA1 - Nijnsel DA3 10.00u

Uitslagen jeugd za 5/5:
Nijnsel D1 - Blauw Geel’38 D3 1-4
Erp E3 - Nijnsel E2 0-9
Nijnsel F1 - Sparta’25 F4 3-8

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbal Com-
petitie

Programma vrij 11/5:
Bart Klerkx Hoveniers –
 HNM Finance 19.30u
Copacabana International – 
Wapen van Eerschot 20.15u
’t Stroatje / v.d. Zanden onroerend 
goed – SAM Detachering 21.00u
Rewi Heidehof – 
Speedy Eindhoven 21.45u

Programma ma 14/5:
Innophase – De Kaaskeizer / van 
Schijndel Metselwerken 21.00u
Cafe Van Ouds – 
Kusters Tegelwerken 21.45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 2/5: 1. Dms. N.Vervoort- T. 
Klomp 67,71 % 2. Dms. W.v.Gerwen- 
A.v.Genugten 63,89 % 3. Echtpr. See-
gers 63,19 % 4. Hrn. H.v.Genugten- 
H.v.Erp 62,85 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 2/5:
A-lijn :  1. Willem Pieters & Rien Voets 
56,25 2. Sjan van Acht & Thea van de 
Aker 55,56 (3) Heleen Voets & Ineke 
Wijtzes 52,43 (3) Jan Engbers & Jaap 
Laman Trip 52,43 B-lijn : 1. Ria Habra-
ken & Toon Habraken 66,15
2. Nellie Spanjers & Nellie Vervoort 
59,90 3. Marijn van de Akker & Evert 
Vugs 56,77 4. Theo van Geffen & Jan 
Kuijpers 53,65  C-lijn : 1. Riet v.d. Laar 
& Jeanne Swinkels 59,03 (2) Jan Ver-
bunt & Christ Verhoeven 58,33   
(2)  Tineke Klomp & Lenie Tijsma  
58,33 4. Will van Rooij & Mieke Vugs    
54,86

B.C. d’n einder ‘05

Uitslag 2/5:
A lijn: 1. Jan en Mien v Rooij 65.10 % 
2. Mari v.d.Vleuten-Jo Evers 61.98% 
3.Peter Schepers- Liesbeth Bekkers 
56.25 % 4. Joop en Marianne Muller 
54.17 %. B lijn: 1. Hilde v.d.Kaden- 
Bert Foolen 66.67 % 2. Hennie en Wil 
Merkelbach 65.28 % 3. Jos en Marlies 
Teulings 52.78 % 4. Ad v.d. Brand- 
Leny Wijn 50.69 %  zie ook: www.
deneinder.nl

ZBC’01

Uitslag competitie 1/5
A-lijn: 1. Riet v. Hout & Corry Kaste-
lijn 60,07 %  2. Wim & Piet v. Scha-
ijk 59,03 % 3. Hilly v. Bosbeek & Ria 
Swinkels 56,94 %  4. Bert & Diny Kan-
ters 56,25 %  B-lijn: 1. Cees v. Hout & 
Jo Verhoeven 60,94 %  2. Maria Rij-
ken & Ria Veldhuis 59,38 %  3. Noud 

& Toos v. Zutven 57,29 % 4. Adriaan 
v.d. Tillart & Jack Sebrechts 52,19 %

Vrijdagmiddag Club

Uitslag competitie 4/5
A-lijn: 1. Pieter v. Geffen & Tonnie Ki-
vits 59,03 % 2. Cor v.d. Berg & Jan 
Rijkers 57,29 %  3. Mien Verhoeven & 
Mien Vissers 56,60 %  4. Jo Verhoe-
ven & Tonny Rijkers 53,82 %  B-lijn: 1. 
Martien v. Cleef & Marietje v.d. Horst 
66,32 %  2. Toos v. Berlo & Anny v.d. 
Hurk 65,63 %  3. Jo v. Boxtel & Mien 
Vermeulen 59,38 %  4. Anny & Josien 
v.d. Berkmortel 58,33 %.

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Odisco

Programma Za 12/5: 
Odisco B1 - Celeritas (S) B1 14:00u
Odisco D1 - Avanti (S) D2        10:30u
Zo 13/5:
Odisco 1 - Euro Girls 1              10:30u
Ma 14/5:
Odisco E1 - Boskant E1             18:30u
Woe 16/5:
ONA 2 - Odisco 2                    20:00u

KV Concordia

Uitslagen
Concordia B1-ODOS B1  7-4 
Concordia D1-Altior D1  4-2 

Programma za 12/5:
SCMH B1-Concordia B2  v.12.15u
Concordia D1-Prinses Irene D1 a.10.30u
Geko D1-Concordia D2  v.09.00u
Geko E1-Concordia E1  v.09.00u
Concordia F1-ZIGO F1  a.09.30u 

KV Nijnsel
Programma za 12/5:
Nijnsel B1-BIO B2  a11.45u
Nijnsel C1-SCMH C1  a10.30u
Nijnsel C2-DSV C1  a9.30u
De Kangeroe D1-Nijnsel D1  v9.45u 
Boskant E1-Nijnsel E1  v9.15u 
Zo 13/5:
Celeritas (S) 2-Nijnsel 1  v10.00u

Overige sporten

paardensport

Huijbers, Siertsema en Van Gastel maken 
fantastisch debuut in hoogste klassen  

De Nijnselse Ruiters zijn dit sei-
zoen goed vertegenwoordigd in 
de hoogste klassen van de dres-
suur- en springsport.  Vorig week-
end wist Elske Huijbers in Heeze 
een zeer goede prestatie neer te 
zetten. Met het door haar en zus 
Eefje opgeleide paard C Vip HZ, 
wist ze de Z2 rubriek op haar 
naam te schrijven.

Marieke Siertsema ging naar de 

grote dressuurwedstrijd in Schaijk 
waar ze met Zarotte voor de eerste 
keer in de klasse Z2 aan de start 
verscheen. In de goed bezette 
rubriek wist Marieke direct een 
winstpunt te rijden en de 5e prijs 
te bemachtigen. Hiermee verdient 
haar merrie het predicaat 'sport'. 
Suzan van Gastel startte met Zu-
berlina (eigenaar is de Rooise vee-
arts Frank van de Laar) voor het 
eerst in de klasse ZZ springen in 

Geldrop-Heeze en behaalde met-
een een verdiende 3e prijs.
Maar er werden nog meer prijzen 
door de Nijnselse Ruiters behaald.
Bart en Teun Kluijtmans hadden 
vorig weekend een springwedstrijd 
in Riel. Met hun schimmels pres-
teerden beiden goed. Een 4e prijs 
voor Bart met Califoria en een 7e 
prijs voor Teun met Cornelis.

In Geldrop-Heeze mocht Suzan 
van Gastel in de klasse L de 7e prijs 
ophalen met Barca en de 10e prijs 
met Bankroet. Ook reed Judith van 
den Nieuwenhuijzen in deze klasse 
naar een 8e prijs met de vos Cas-
cin. Het is duidelijk dat ook deze 
combinatie dit seizoen weer goed 
in vorm is en van zich doet spre-
ken. Tenslotte had Suzan van Gas-
tel nog een succes dit weekend. Ze 
reed een mooi parcours met Bie-
sielottie in de klasse M met een 3e 
prijs als resultaat.

Marieke Siertsema met haar paard zarotte, 
die het sportpredicaat heeft behaald.

WWW.PANENCOOK.NL

CATERING ?
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hockey Heren 1 laat zich niet belonen

De thuiswedstrijd tegen laagvlie-
ger Boxmeer begon zeer voortva-
rend. Een vroeg doelpunt en ver-
zorgd veldspel bleken echter niet 
voldoende voor de winst in deze 
partij. Heren 1 toonde wel veer-
kracht door terug te komen van 
een achterstand en wist uiteinde-
lijk in de slotfase gelijk te maken: 
3-3

Met nog vier wedstrijden op het 
programma stond er voor Boxmeer 
(laatste in de competitie) veel meer 
op het spel dan voor de heren van 
MHC Sint-Oedenrode. Zonder 
druk kon er vrijuit gehockeyd wor-
den en direct werd duidelijk wat de 

intenties van de Rooise ploeg wa-
ren. Met aanvallend combinatie-
spel werd Boxmeer teruggedron-
gen op eigen helft en ging heren 1 
op zoek naar het eerste doelpunt. 
Uit de eerste strafcorner van de 
wedstrijd was het Piet van Eijndho-
ven die raak pushte: 1-0.  Het was 
vervolgens echter Boxmeer dat 
beter in de wedstrijd kwam, twee 
kansen wist te creëren en direct 
twee maal raak schoot: 1-2. 

Na rust ging heren 1 nadrukkelijk 
op zoek naar de gelijkmaker. Mo-
gelijkheden en grote kansen wa-
ren er voldoende, maar het vizier 
stond niet op scherp. Zoals zo vaak 

valt dan aan de andere kant wel 
het doelpunt. Bij een spaarzame 
uitbraak van Boxmeer kon de spits 
via een hoge bal bereikt worden. 
Een backhand schot in de korte 
hoek was Caspar te machtig: 1-3.
Eén minuut later wist Mathijs van 
Roessel de aansluitingstreffer al te 
maken. Een hard schot in de verre 
hoek gaf heren 1 weer hoop: 2-3.
Niet veel later mocht Piet van 
Eijndhoven wederom aanleggen 
vanaf de kop cirkel en weer schoot 
hij raak. De 3-3 was ook direct de 
eindstand; met nog 2 minuten op 
de klok werden geen kansen meer 
gecreëerd.

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

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

Hard werken wordt eindelijk 
beloond
Met nog twee wedstrijden te gaan 
en een te lage stand op de rang-
lijst begon Rooi dames 1 afgelo-
pen zondag aan de laatste thuis-
wedstrijd van de competitie. Het 
was de eerste wedstrijd van nog 
twee zeer belangrijke wedstrijden. 
Het besef hiervan was aanwezig 
bij de dames en vol goede moed 
werd de wedstrijd tegen Weert 
begonnen.

 Rooi liet het beste spel zien en 
kreeg de meeste kansen. Toch 
was het Weert dat uit het niets 
een kans kreeg en deze benutte. 
De Rooise dames keken dus tegen 
een 1-0 achterstand aan. Ze lie-
ten zich hierdoor niet van de wijs 
brengen en gingen op jacht naar 
de gelijkmaker. En die viel vlak 
voor rust door een mooie actie van 
Iris van de Loo. Een uitstekende 
uitgangspositie voor Rooi om na 
rust de wedstrijd naar zich toe te 
trekken. De tweede helft werd 

fel begonnen en dit leverde een 
aantal goede kansen op. Zonder 
genade maakte Swinde Mewiss 
de 2-1 en niet veel later werd het 
3-1 door Eefje Janus. De Rooise 
dames kregen meer vertrouwen 
en bleven doorgaan waardoor de 
4de goal van de wedstrijd werd 
gemaakt door Lisa van de Ven. 
Ondanks de voorsprong wisten 
de dames het onnodig spannend 
te maken door Weert terug te la-
ten komen tot 4-3. Na 70 minuten 
klonk het bevrijdende fluitsignaal. 
De 3 punten zijn binnen. Komende 
week is de ontknoping in de Eer-
ste Klasse. Rooi dames 1 speelt in 
Valkenswaard tegen HOD dames 
1, waar in een onderling duel be-
paald wordt wie er degradeert en 
wie zich handhaaft. Aanstaande 
zondag zullen de dames moeten 
pieken om het hoofd boven wa-
ter te houden in de Eerste Klasse. 
Kom ze dus gerust aanmoedigen 
om 12.45u in Valkenswaard! 

Geslaagde sponsor-/vrijwilligersmiddag bij MHC 
Sint-Oedenrode
Na een mooi en sportief seizoen 
2011-2012 zijn op zondag 6 mei 
traditioneel alle vrijwilligers ge-
huldigd en alle sponsoren van 
MHC Sint-Oedenrode bedankt.

Het was de laatste zondag dat Da-
mes 1 en Heren 1 hun thuiswed-
strijden speelden. Na afloop van 2 
spannende wedstrijden kwamen 
de vrijwilligers en sponsoren on-
der het genot van een hapje en 
drankje bijeen. Het bestuur is trots 
op alle vrijwilligers en sponsoren 
die er ieder jaar weer voor zorgen 
dat de vereniging blijft draaien. 
Dankzij hun inzet en ondersteu-
ning kunnen jong en oud wekelijks 
genieten van een heerlijke sportza-
terdag- en zondag. 

Helaas hebben ook dit jaar weer 
een aantal vrijwilligers afscheid ge-
nomen van hun/haar taak waarbij 
opgemerkt kan worden dat MHC 

Sint-Oedenrode al jaren lang kan 
rekenen op vele vrijwilligers. Dit is 
mede de kracht van MHC. Spon-
soren en vrijwilligers zijn niet meer 
weg te denken uit het huidige 
beeld van de club. De traditionele 
sponsormiddag en huldiging van 
de vrijwilligers is zondagmiddag op 
een vol complex met succes verlo-
pen. De volgende mensen werden 

in het zonnetje gezet: Jeugdcom-
missie: - Esther Hoefsloot,   - Ni-
cole Engbers - Claudette Willem-
se Zaalhockey: - Jos Crooijmans 
- Roel Vermeulen. Toernooien: 
- Geertje den Otter - Nora de La 
Parra - Thijs van Roosmalen - Dirk 
Schakenraad Activiteiten commis-
sieleden: - Lieke Swinkels - Teun 
Kemps

WOKRESTAURANT
PARADIJS

Berlicum

25 JAAR JUBILEUM ACTIE
de hele maand mei

Kerkwijk 77 | 5258 KB Berlicum | Tel.: 073-5033067 | www.paradijsberlicum.nl

Bij afhalen:

GRATIS
Japanse kipsaté

met
teriyakisaus

ALL-IN wok - grill - teppan yaki en dranken
3 uur lang, incl. frisdrank, bier, wijn, sherry, port, koffie en thee.

Dinsdag t/m donderdag € 20,00
Vrijdag t/m zondag en feestdagen € 22,50
Kinderen 4 t/m 12 jaar €1,- per levensjaar                                Reserveren gewenst

WOKRESTAURANT
PARADIJS

Berlicum

25 JAAR JUBILEUM ACTIE
de hele maand mei

Kerkwijk 77 | 5258 KB Berlicum | Tel.: 073-5033067 | www.paradijsberlicum.nl

Bij afhalen:

GRATIS
Japanse kipsaté

met
teriyakisaus

ALL-IN wok - grill - teppan yaki en dranken
3 uur lang, incl. frisdrank, bier, wijn, sherry, port, koffie en thee.

Dinsdag t/m donderdag € 20,00
Vrijdag t/m zondag en feestdagen € 22,50
Kinderen 4 t/m 12 jaar €1,- per levensjaar                                Reserveren gewenst
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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

12 maart - 28 mei  
Schilderijen Anita Sikking  

  Bibliotheek  
Sint-Oedenrode 

18 maart - 12 mei  
Tentoonstelling
Eric van de Ven

  Mariendael 

24 april - 23 juni  
Expositie Eindeloze Hakkers

  Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

6 mei - 30 september  
Iedere zondag: 
Open zondag

  Kasteel Henkenshage

 8 mei 
KBO film: Das Leben des Anderen

  Odendael 

9 mei  
Happen en trappen

  KVO Nijnsel 

11 mei  
Magische avond

  Odendael

 11 mei  
Fiets ‘m erin

  Café Oud Rooij 

11 mei  
5 jaar Van Ouds 

90’s party
  café Van Ouds 

12 mei
5 jaar Van Ouds

2 fat guys go vinyl
Café Van Ouds

12 mei  
Lentekoopavond

  Centrum Sint-Oedenrode 

12 mei  
Apres-Ski party

  the Joy 

12 mei  
Famous: door jongeren Roois Theater

  Mariendael 

13 mei  
Open Huis

  Danscentrum Cultura 

13 mei
5 jaar Van Ouds

Ierse middag en Mark Elbers
Café Van Ouds

13 mei  
Moederdag

 

 13 mei  
band: Jailbreak
  café d’n Toel 

13 mei  
Zanger Rinus

  Café Oud Rooij 

13 mei 
Famous: door jongeren Roois Theater

  Mariendael 

14 mei 
Start Zomercursus

  Danscentrum Cultura

 15 mei  
Mariaviering KBO

  Odendael 

15 mei  
Lezing: Maarten van Rossem

  Kasteel Henkenshage 

16 mei  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

16 mei  
Hillstreet House

  De Beurs 

17 - 19 mei 
Memorial 

Maarten van den Bosch
  manege de Pijnhorst

 17 mei  
Hemelvaartsdag

 
 17 mei  

Vlooienmarkt Boskant
  VV Boskant 

17 mei 2012
Live band op de Markt

Café Oud Rooij & D’n Dommel
 

18 mei 
DJ Punich Party Squat

  Café Oud Rooij 

19 mei 
Live: Coloured Dream

  café Van Ouds 

20 mei 
Ollands Mooiste

Toertocht door de Kempen 

20 mei 
M.C. D’n Dommel 

19e Dommelrit
  D’n Dommel   

20 mei 
Rhode kofferbakverkoop

Sportpark De Neul

26 - 28 mei  
Beachsoccer Rooi

  Evenemententerrein 
de Neul 

26 mei 
Spaanse avond

  De Beurs 

27 mei  
1e Pinsterdag

 
 28 mei 

2e Pinksterdag
  

28 mei 
Open dag Vlagheide

Vlagheide 

30 mei  
Excursie naar aspergeteler

  KVO Nijnsel  

 1, 2 en 3 juni  
“Ollend dreijt dur”

  Olland 

1 juni  
Hillstreet junior

  De Beurs 

 2 juni  
Live muziek 2-jaar bestaan

  Café Oud Rooij 

2 - 3 juni  
Internationale 

Kano slalomwedstrijd
  Dommel bij de Neul 

2 - 3 juni  
Alice in Wonderland

  Mariendael 

2 juni  
Ambachtenmarkt

  Odendael 

  3 juni  
Tentoonstelling 

tekeningen cursisten
  Atelier Mansarde Boskant 

3 juni  
Open Dag 

Paardenmelkerij Bekkers
  Hoogstraat 55 

3 juni  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 

3 juni 
Café Oud Rooij 
2 jaar bestaan

  Markt  

3 juni 
15 jaar Kinderboerderij Kienehoeve

  
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
  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 
Nijnsel Kermis: live muziek

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  
Buitenspeeldag

  Heikant 




