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Folders deze week:

Kluswijs - Forum

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

EEN DEUKJE MEER DOEN 
WIJ NIET MOEILIJK OVER
ongeacht waar u verzekerd bent, bij ons 
kunt u altijd terecht:                

Alfred Nobelstraat 3, Bedrijventerrein “De Kampen”
Tel: 0413-490161, www.autoschadelambert.nl

Onze zorg is u ontzorgen 

• Gratis leenauto
• Levenslange garantie
• Complete schadeafhandeling, ook voor WA schade’s 

Wij werken voor alle verzekeringsmaatschappijen

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30-21.00u
WO-DO  8.30-18.00u
VR  8.00-18.00u
ZA  8.00-13.00u

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

‘Met vertrouwen de toekomst in’

Coalitieakkoord: verblijfsbelasting arbeidsmigranten

Leden VV Nijnsel massaal voor plan kunstgras
Tijdens een extra ingelaste leden-
vergadering op donderdagavond is 
uit een stemming gebleken dat de 
leden van voetbalclub Nijnsel mas-
saal voor kunstgras zijn. Voorzitter 
Arent van Dijk legde het klip en 
klaar uit aan de leden.

Het kunstgrasveld wat VV Nijnsel 
/ TVE Reclame op het oog heeft is 
volgens Van Dijk van hoge kwali-
teit (vergelijkbaar met het veld van 
Blauw Geel ’38) en zal volgens hem 
330.000 euro kosten. De helft daar-
van hoest de gemeente op door de 
verkoop van het korfbalveld aan 
enkele bedrijven die er willen gaan 
vestigen. Nog eens 85.000 euro 
komt vanuit de gemeente vrij, om-
dat beide partijen overeen zijn ge-
komen dat de club het onderhoud 
zelf gaat regelen. Het verzorgen van 
het kunstgrasveld, maar ook van 
alle andere velden. Resteert een be-

drag van 80.000 euro. Dat gat wil 
de vereniging dichten door de ver-
koop van obligaties, het houden van 
een veiling, het besparen op verlich-
ting, zelfwerkzaamheid en inzet van 
sponsoren. Daarnaast is het de be-
doeling dat de contributie voor seni-
oren met 20 euro gaat stijgen. Voor 
jeugdleden wordt het lidmaatschap 
10 euro duurder. Dit met het oog op 
de vervanging van de toplaag over 
pakweg tien á twaalf jaar. Die zal de 
club zelf moeten vervangen.

Inmiddels ex-wethouder Dekkers 
ziet een idee waar anderhalf jaar aan 
is gewerkt tot volle wasdom komen. 
“In 2011 hebben we als college de 
notitie kunstgras neergelegd bij de 
raad. Die oordeelde dat het hoe dan 
ook binnen de begroting moest blij-
ven. Er was geen extra geld. Toen 
heeft het ambtelijk apparaat en het 
college er over nagedacht. We kwa-

Van de maatregelen die de nieuwe 
coalitie in Sint-Oedenrode de ko-
mende vier jaar wil nemen, is het 
invoeren van een verblijfsbelasting 
voor arbeidsmigranten een van de 

meest in het oog springende. Als 
belangrijkste thema’s noemt het ak-
koord in grote lijnen: de fusie met 
Veghel en Schijndel, ombuigingen, 
burgerparticipatie, communicatie en 

de nieuwe wetten waarmee het rijk 
taken afwentelt op de gemeentes. 
Door steeds te kijken of tarieven, subsi-
dies en verordeningen afgestemd kun-
nen worden met Schijndel en Veghel, 

wil de coalitie toegroeien naar de uit-
eindelijke fusie. De rol van VVD-wet-
houder Jan van Burgsteden blijft daar-
bij een punt van aandacht, vanwege 
zijn verleden als wethouder in Veghel 
en woonplaats binnen die gemeente. 
Om de bezuiniging van een half mil-
joen te bereiken en daarbij verenigin-
gen en welzijnsinstellingen te ontzien, 
heeft het college de verblijfsbelasting 
voor arbeidsmigranten, lagere inves-
teringen in infrastructuur en groen en 
bezuinigen op de bedrijfsvoering in het 
akkoord opgenomen. Ook de lasten-
druk voor de burgers wordt ontzien, 
omdat die voor Rooienaren al hoger 
ligt dan in de omliggende gemeenten.   
Met Burgerparticipatie heeft het vo-
rige college alvast een begin gemaakt, 
door bewoners mee te laten denken 
over de ombuigingen. Burgerpartici-
patie is voortaan een apart onderdeel 
van de wethoudersportefeuille. Dat 
laatste geldt ook voor Communicatie. 
Door onder meer begrijpelijker taalge-
bruik, en een grotere rol van de sociale 
media, hoopt het college de commu-
nicatie “naar een hoger plan te tillen”. 

» Lees verder op pag. 2
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► Kijk op pag. 10 & 11

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Gedeputeerde Staten wijst bezwaren 
tegen vergistingsinstallatie af

men er achter dat we het korfbalveld 
in Nijnsel konden door ontwikkelen. 
Natuurlijk zaten er haken en ogen 
aan. Daarom zijn we met de clubs 
gaan praten. Die wilden graag mee-
werken en stonden open voor het 
dragen van verantwoordelijkheid. 
Op initiatief van de VVD is er daarna 
vorig jaar een motie ingediend over 
kunstgras. De provincie en de regio 
stemden in en we vonden bedrijven 
die interesse hebben om zich er te 
vestigen.” Als het bestemmings-
plan wordt goedgekeurd dan is het 
de bedoeling dat volgend jaar juni 
wordt gestart met de aanleg van het 

kunstgrasveld. Dinsdagavond was 
het aan de leden van de korfbalclub 
om te stemmen over deze kwestie. 
Als zij het plan ook hebben omarmd, 
kan het doorgaan. Die uitslag kon bij 
het per se gaan van deze krant niet 
meer meegenomen worden.

Volgens Dekkers is ook Rhode bezig 
met plannen om een kunstgrasveld 
te realiseren. “In Nijnsel konden we 
kapitaliseren. Dat was een groot 
voordeel. Als dat bij Rhode ook kan, 
zou dat mooi zijn, maar dat is aan 
het nieuwe college”, geeft de oud-
wethouder het stokje door.

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-
Brabant heeft aan het begin van deze 
week bekend gemaakt dat het de ver-
zoeken van onder andere Stichting 
Tegengas tot intrekking of wijziging 
van de omgevingsvergunningen van 
de vergistingsinstallatie aan de Wol-
vensteeg heeft afgewezen.

Volgens Gedeputeerde Staten zijn de 
vergunningen rechtmatig tot stand 
gekomen conform de daarvoor be-
stemde wet- en regelgeving. Een in- 
of extern onderzoek naar de wijze van 
het tot stand komen van de vergun-
ningen is volgens het orgaan niet aan 
de orde. Ondernemer en vergunning-

houder voor de biogasfabriek, Frank 
van Genugten, reageerde tevreden. 
“Ik ben blij dat er nu duidelijk is over 
waar we nu met het project staan.”   
Tjitte Talsma van Stichting Tegengas 
gaf ook een reactie. “Voor ons is het 
ergens een teleurstelling. Ten tijde van 
de hoorzitting hadden we al geen po-
sitieve indruk. We gaan het hier met 
onze raadsheer over hebben, want we 
hebben argumenten om er tegenin te 
gaan. Zo vind ik het vreemd dat ze de 
kritische kanttekeningen van de GGD 
naast zich neerleggen.” Talsma zei te-
vens dat het nog geen officiële beslis-
sing is, omdat het volgens hem zou 
gaan om een ontwerp beschikking.
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Postbus 28,
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maandag tot 17:00 uur
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dinsdag tot 12:00 uur

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
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Nieuwsblad Pers
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

CDA met kraam op de vrijdagmarkt
In het kader van de Europese verkie-
zingen staat het CDA op vrijdag 16 
mei op de weekmarkt. Ook Europar-
lementariër Lambert van Nistelrooij, 
CDA-lijst 1 nr 7, zal er zijn.

Op de kraam kan men ook raamaffi-
ches verkrijgen. Ze zijn er in vier ma-

ten van klein tot heel groot. Lambert 
van Nistelrooij was de afgelopen vijf 
jaar heel actief en heeft voor diverse 
Brabantse projecten veel Europese 
subsidie binnengehaald. In 2011 en 
2012 werd hij ook tot Europarle-
mentariër van het jaar gekozen.

Politieke bijeenkomsten
Politiek Café VVD
Op dinsdagavond 20 mei zal er een VVD Café plaatsvinden om het coali-
tieakkoord tussen VVD Sint-Oedenrode, Hart voor Rooi en DGS-BVT Rooi 
nader toe te lichten. Iedereen is van harte welkom om 20.00u in Grand 
Café de Gouden Leeuw.
Tijdens dit politiek café zullen Jan van Burgsteden en Nick de Laat namens 
de VVD fractie het coalitieakkoord van toelichting voorzien. Natuurlijk is er 
de mogelijkheid voor het  stellen van vragen n.a.v. het proces en de inhoud 
van het akkoord.

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

Na een leven van altijd maar zorgen voor anderen 
is van ons heengegaan 

onze allerliefste Nanny, zus, schoonzus en tante, 
ons Mia

Mia van de Ven
∗ Sint-Oedenrode, 18 juni 1941

† Sint-Oedenrode, 8 mei 2014

Familie van de Ven
Familie Moonen
Familie van de Warenburg

Meierij A7
5492 DH Sint-Oedenrode

Correspondentieadres: Boskantseweg 35
5492 BV Sint-Oedenrode

De begrafenis op het H. Martinuskerkhof 
te Sint-Oedenrode heeft op dinsdag 13 mei 2014
plaatsgevonden.

OVERLĲDENSBERICHTEN

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Vervolg voorpagina

Coalitieakkoord: verblijfsbelasting 
arbeidsmigranten
De rijkstaken die naar de gemeente 
gaan worden eveneens onderdeel 
van de wethoudersportefeuille.
Het akkoord staat verder uitvoerig 
stil bij de voorzieningen, zowel de 
sociale individuele als de maatschap-
pelijke collectieve. Het geheel wordt 
afgesloten met de twee-eenheden 
bouwen en wonen, leefomgeving en 
infrastructuur, vrije tijd en economie, 
en burger en bestuur. 

De portefeuilleverdeling is als volgt: 

Burgemeester P.M. (Peter) Maas: 
(plv. portefeuillehouder van Jan 
van Burgsteden) Intergemeente-
lijke Samenwerking / fusie (pro-
cesverantwoordelijk), Bestuurlijke 
organisatie, Beleidscoördinatie & 
Dienstverlening, Communicatie , 
mediabeleid en representatie, Bur-
gerparticipatie, Informatisering & 
Automatisering (I&A), Algemene 
juridische zaken, Openbare orde 
en veiligheid (w.o. Evenementen), 
Inburgering, Burgerzaken en Ver-
kiezingen, Brandweer en Politie en 
Personeel & Organisatie & Facili-
taire zaken. 

Wethouder A.P. (Ad) van der Heij-
den (DGS-BVT Rooi) 2e loco (plv. 
portefeuillehouder van Jeanne 
Hendriks – van Kemenade): Econo-
mische Zaken (w.o. centrumvisie), 
Verkeer en Vervoer, Beheer openba-
re ruimten / wijkbeheer, Openbare 
werken, Afval en riolering, Vast-
goed & Accommodatiebeleid, Sport 

en bewegen, Recreatie en Toerisme, 
Kleine kernen en wijken: Boskant, 
Centrum en Vogelzang, incl. IDOP 
en IWOP en Gemeentelijke samen-
werking / fusie : vakinhoudelijke 
ondersteuning obv portefeuille. 

Wethouder J.C.M. (Jeanne) 
Hendriks – van Kemenade (HvR) 
1e loco (plv. portefeuillehouder 
van Ad van der Heijden): Transities 
Jeugdzorg, AWBZ, Participatiewet 
en Passend Onderwijs, Sociale Za-
ken en Werkgelegenheid, Integratie 
& participatie & vluchtelingenwerk, 
Volksgezondheid, Duurzame ont-
wikkeling, Kunst, Cultuur en Erf-
goedbeleid, Onderwijs en kinder-
opvang, Jeugd en jongerenbeleid, 
Welzijn / WMO, Kleine kernen en 
wijken: Olland en Kienehoef incl. 
IDOP en IWOP en Gemeentelijke 
samenwerking / fusie : vakinhoude-
lijke ondersteuning obv portefeuille. 

Wethouder J. (Jan) van Burgsteden 
(VVD), 3e loco (plv. portefeuille-
houder van Peter Maas): Financiën 
en belastingen, Economische Zaken 
(w.o. AgriFood-Capital, belangen-
organisaties van ondernemers), 
Ruimtelijke Ordening, Grondexploi-
tatie, Milieu (Omgevingsdienst), 
Landschapsbeleid en natuuront-
wikkeling, Volkshuisvesting en wo-
ningbouw, Handhaving & vergun-
ningen, Kleine kernen en wijken: 
Nijnsel, Heikant en Eerschot, incl. 
IDOP en IWOP en Gemeentelijke

Wijkvereniging Eerschot houdt 
jaarlijkse fi etstocht
Zondag 18 mei heeft wijkvereni-
ging Eerschot voor de fietsers on-
der de leden weer een mooie tocht 
uitgezet. 

Natuurlijk moet er wel gewerkt 
worden, want de opdrachten lig-
gen klaar. Ook hebben wij gezorgd 
voor een koffiepost. Van 13.00 
tot 13.30 uur kun je je inschrijven 
bij Meerschot Heistraat 22. Deel-

name voor leden is gratis, breng 
je een introducés mee dan beta-
len zij €1.50. Breng mooi weer en 
een goed humeur mee, dan maken 
wij er een prachtige middag van. 
Voor het kinderreisje op zaterdag 
14 juni naar Bobbejaanland kun je 
je aanmelden. Vul het strookje uit 
de wijkkrant in en geef het af bij 
Tonnie van Zoggel Hertog Janstraat 
62. Betaal bij opgave.

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl
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Appelfl appen
per stuk1,50

3+1 GRATIS

14 t/m 27 mei
2 WEKEN GELDIG

  bakkerij bekk
er

s

Muffi ns
vanille, chocolade of appel

per stuk

1,00

14 t/m 27 mei
2 WEKEN GELDIG

Waldkorn donker

volkoren
2,95

2,40

t/m 31 mei
BROOD V/D MAAND

2 WEKEN GELDIG

bekk
er

s
r

s
r

Waldkorn donker
BROOD V/D MAAND

STOERE JONGEN…
onze waldkorn donker volkoren maken we van het volle koren 
en is ’n voedzaam brood, maar toch lekker licht.

Hertog Hendrikstraat 14, SINT-OEDENRODE  –  Lieshoutseweg 26, NIJNSEL  –  Raadhuisplein 9, SON  –  Bunders 84, VEGHEL  –  Van de Elsenstraat 2, BREUGEL  –  Ouverture 222 &  Aalsterweg 14, EINDHOVEN  –  Markt 8, SCHIJNDEL  -  Markstraat 15, UDEN  –  www.bakkerijbekkers.nl   –   KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSHOP

Weer verpest Lentekoopavond

Alle promotie ten spijt zorgde het 
slechte weer ervoor dat de Lente-
koopavond van afgelopen zaterdag 
een trieste aanblik kreeg. 

Het regende flink en dat zorgde er-
voor dat de koopavond niet het pu-

bliek op de been kreeg waar het op 
hoopte. Het Centrummanagement 
en Rooi2000 gebruikten de laatste 
weken volop om promotie te be-
werkstelligen. Er werd geadverteerd 
in regionale kranten, social media 
werd ingeschakeld en posters ver-

spreid om zoveel mogelijk bezoekers 
te trekken. De bandjes die door het 
dorp trokken en voor de nodige sfeer 
zorgden, hadden zich de avond vast 
anders voorgesteld. Ook zij konden 
tegen het slechte weer niet op. 

biobest-theater.nl
Uw best(s)e bioscoop - Stationsstraat 19 - Best

Voor programma en gratis reserveren ga naar

 
 

www.biobest-theater.nl

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

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

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

Speelweek van wo 14/05  t/m wo 21/05/2014
The Other Women (€ 7,50) (wo. 14 mei) 20:00 vr./za. 19:00, zo./(wo. 21 mei) 20:00

Tinkerbell en de Piraten 2D NL (€ 6,50) za./zo. 11:15 - The Railway Man (€ 7,50)  do./ma. 20:00 
vr./za. 21:15  - Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.14 mei) 13:45  za./zo. 13:15, (wo. 21 mei) 13:45

Muppets Most Wanted (Ned. Gespr. Versie) (€6,50) (wo. 14 mei) 16:00  za./zo. 15:30, (wo. 21 mei) 16:00
SPECIALS: 

Biobest 50+ deze week: Quartet  (€6,00)  do/vr 14:00 - Ladies Night: Walking on Sunshine 
(€13,50) wo. 11 juni  20:00. - PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 - GRATIS 

KOFFIE/THEE bij Biobest 50+ - PRIJZEN: p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00

Alle zondagen open
 t/m Vaderdag  van 12.00 tot 17.00 uur12.00 tot 17.00 uur

20%
korting
op alle barbecues
M.u.v. lopende aanbiedingen

en barbecue-accessoires

Bijvoorbeeld:

Kogelbarbecue
Ø 46 cm, met wieltjes 
en hittebestendig handvat.

55.-69.-
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Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl

Met medewerking van percussiegroep MVHertog

Slagwerkspektakel Nijnsel
De percussiegroep van Harmonie Nijn-
sel houdt op zondagmiddag 1 juni een 
groots slagwerkspektakel op het Kerk-
plein in Sint Oedenrode.

De deelnemers zijn de percussiegroep 
en de jeugdpercussiegroep uit Nijnsel 
en de jeugdpercussiegroep en percus-
siegroep van muziekvereniging Hertog 
uit Oss. Met zo'n 25 slagwerkers zal 
er een groot spektakel gepresenteerd 
gaan worden. De groepen staan onder 
leiding van Heino Ploegmakers en Paul 

Schepers. Het spektakel zal uitgevoerd 
worden om 14.30 uur en 16.00 uur.
Tijdens dit spektakel zal een groot 
aanbod aan slagwerk aan bod komen, 
van japans slagwerk en melodische in-
strumenten tot aan muziek op regen-
pijpen. Men  zal versteld staan wat er 
allemaal mogelijk is op het gebied van 
slagwerk. Verder zullen de muzikanten 
muziek gaan maken met een gitarist 
en een heuse DJ. Het belooft weer 
spetterend te worden.

Dit is het tweede slagwerkspektakel 
wat de percussiegroep uit Nijnsel orga-
niseert. Na het succes van afgelopen 
jaar hebben we opnieuw een enthou-
siaste percussiegroep gevonden die 
samen met ons een spektakel neer kan 
gaan zetten. Met dit optreden gaan 
wij laten zien dat we allang niet meer 
alleen marsen spelen, maar dat slag-
werk bespelen heel divers en leuk is! 
Zorg dat u erbij bent!!  1 juni, kerk-
plein Sint-Oedenrode, 14.30 uur of 
om 16.00 uur. 

Winnaars bon-vur-ton actie
Ondanks het slechte weer zijn er afgelopen 
zaterdag aardig wat bonnetjes ingeleverd 
voor de bon-vur-ton actie. Dat leverde de 
volgende winnaars op: 

Waardebon Intertoys t.w.v. 75 euro, Van 
Schijndel – 5492KB, Waardebon Caprice 

Damesmode, C. Thomassen – 5491ED, Waar-
debon Schoonheidssalon Eindeloos t.w.v. 75 
euro, Van Schaijk – 5492EA, Waardebon de 
Gouden Leeuw t.w.v. 75 euro, Van de Ven – 
3981WC. 
De prijzen kunnen worden opgehaald bij 
Keurslager Kluijtmans in Sint-Oedenrode. 

debon Schoonheidssalon Eindeloos t.w.v. 75 
euro, Van Schaijk – 5492EA, Waardebon de 
Gouden Leeuw t.w.v. 75 euro, Van de Ven – 

De prijzen kunnen worden opgehaald bij 

Van Leeuwenhoekweg 40, 5482 TK Schijndel

E  sollicitaties@maryvo.com
W  www.maryvo.com

DIRECT GEZOCHT
Verkoop medewerker binnendienst (m/v)
Fulltime functie: 40 uur



Woensdag 14 mei 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe4 

Team De Borgmolen is: (in alfabetische volgorde)

Sandy Evers
(Ambulant)opvoedondersteunster, 

trainster en gespecialiseerd 

kindcoach

Sandra van Geleuken
Ambulant begeleidster voor 

gezins- en individuele begeleiding

Nicolette Flos
Orthomoleculair therapeut

Amanda Hendriks
Life coach

Birgit Jeuken
Lichaamsgerichte coaching en 

storytelling

Femke van der Loo
Remedial teacher, gedrags-

specialist, kindercoach en 

huiswerkbegeleider

Anja Nijsink
Psychosociaal/Zingevingtherapeut

Anita Rademakers-
Banken
Kinder- en jeugdpsychologe voor 

diagnostiek en behandeling

Inge Smits
Contextueel therapeut voor 

individuele-, gezins- en 

relatietherapie

Marlou van der Vleuten
Orthopedagoge voor diagnostiek 

en psycho-educatie

Uitnodiging feestelijke opening
Zondag 18 mei opent De Borgmolen 
officieel haar deuren! Dit bijzondere 
en feestelijke moment willen wij 
graag met u delen.

De Borgmolen is thuis in persoonlijke ontwikkeling. 
Tien professionals met ieder een eigen vakgebied en 
met een gezamenlijke ambitie: mensen motiveren, 
inspireren en helpen om krachtig in het leven te staan.

Maak kennis met ons én onze vakgebieden. U bent op 
zondag 18 mei van harte welkom tussen 13:00 en 17:00 
uur om een kijkje te komen nemen in het prachtige 
historische pand aan de Borchmolendijk 13. Wij hopen 
u graag te ontmoeten!

Over De Borgmolen
De Borgmolen biedt een laag- 
drempelige vorm van hulpverle-
ning aan kinderen, jeugdigen, 
ouders en volwassenen. Onze 
visie is dat mensen zich meteen 
thuis voelen bij De Borgmolen. 
Vanuit deze gedachte hebben 
wij ‘een huiskamer’ gecreëerd 
waar mensen zich veilig en 
geborgen voelen. Wij werken 
met een klein, deskundig team 
met verschillende specialisaties. 
Wij zijn in staat om hulpvragen 
van mensen snel te doorgronden. 
Met diverse vakgebieden onder 
een dak kunnen we direct 

schakelen en binnen ons team 
eff ectief op zoek gaan naar 
passende hulp, begeleiding en 
ondersteuning. Tijdens een 
hulptraject denken wij vanuit 
kansen en mogelijk heden en 
vanuit innerlijke kracht en 
individuele kwaliteiten. Op de 
inloopmiddag op 18 mei kunt u 
persoonlijk kennismaken met 
het team van De Borgmolen. 
Kom even binnen, we vertellen 
u graag meer over onze unieke 
samenwerking!

Hartelijke groet,
Team De Borgmolen

Borchmolendijk 13, 5492 AJ Sint-Oedenrode, info@deborgmolen.nl, www.deborgmolen.nl    
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Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

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

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

OPEN DAGEN 
zaterdag 17 mei en zondag 18 mei

van 11.00 uur - 17.00 uur
GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:

Potten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 
Ook hét adres voor hydroplanten en kunstplanten.

i.s.m. LEF in huis interieuradvies en KE Trading Zuid Afrikaanse wijnen.
Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,

buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl

Pleun Hulsen vanaf de zomer alleen verder met Dommelzicht

In vijf jaar tijd van jonge honden tot ervaren 
horecamannen

Al jaren staken Pleun Hulsen en 
Johnny van den Biggelaar de han-
den uit de mouwen in de Rooise 
horeca, alvorens ze ineens zelf de 
kans kregen om uitbater te worden. 
Die ambitie droegen de vrienden al 
langer bij zich. Ze lijfden De Rooie 
Sok in en tilden de horecagelegen-
heid naar een hoger plan. De start, 
vijf jaar geleden, staat hen nog vers 
in het geheugen.

Jeroen Pauw maakte eens het tv-
programma ‘Vijf jaar later’. Een 
duidelijk en interessant format. Hoe 
het leven van bekende Nederlan-
ders binnen één lustrum kan ver-
anderen. Pleun en Johnny zijn dan 
geen BN’ers – inmiddels wel be-
kende Rooienaren – maar ze zou-
den het uur makkelijk vol kunnen 
praten over alle veranderingen die 
ze hebben meegemaakt. Afgelopen 
zondagmiddag, tijdens de feeste-
lijke receptie, spraken ze erover.

“Toen we De Rooie Sok overnamen, 
moest er heel veel aan gebeuren. 
We hebben toen alles gestript en 
van onder tot boven opgeknapt”, 
weet Pleun zich nog te herinneren. 
“Een nieuw plafond, een likje verf 
en bijvoorbeeld de houten ‘skihut’ 
verwijderd, zodat mensen voortaan 
veel makkelijker naar hun zwem-
mende kinderen konden kijken.” 
Een nieuwe naam leek de mannen 

het beste. Johnny: “We wilden een 
frisse en nieuwe start. Daarom be-
dachten we ‘Dommelzicht’. Soms 
noemen mensen het nog wel eens 
De Rooie Sok. Dat is best apart, 
maar gelukkig is Dommelzicht in-
middels erg bekend in Rooi en om-
streken. We begonnen vijf jaar ge-
leden op het juiste moment. Bijna 
nergens kon je feesten in een wat 
kleinere zaal, terwijl er wel vraag 
naar was. Daarnaast zochten enkele 
verenigingen toen naar een nieuwe 
locatie. Al snel verwelkomden we 
de Dam- en schaakvereniging, mu-
ziekgezelschappen, de fotoclub, 
duikverenigingen en Probus, een 
discussiegroep.” 

“WE BEGONNEN 
VIJF JAAR GELEDEN 

OP HET 
JUISTE MOMENT.”

In de beginmaanden zat de zaal al 
snel ieder weekend vol door fees-
ten en partijen. “Onze doelen wer-
den wat sneller verwezenlijkt dan 
we hadden verwacht”, blikt Joh-
nny terug. “We hebben in vijf jaar 
tijd ontzettend veel geleerd. Dat is 
zeker. Ook al hadden we horecae-
rvaring, als je het zelfstandig moet 
doen is het toch ineens anders.” 

Pleun knikt instemmend en komt 
met een nieuwtje. “Vanaf komen-
de zomer ga ik alleen hier verder. 
Johnny gaat zich volop richten op 
Parkzicht Kienehoef. Het zal wel 
even wennen zijn, maar het gaat 
zeker lukken. Gelukkig is het per-
soneel ervaren en kan het zelfstan-
dig werken." Daarmee komt er een 
einde aan de samenwerking tus-
sen de twee jonge horecamannen. 
Jong, maar wel ervaren. “Heel gek, 
we zijn nu zowat het langstzittende 
horecaduo in Rooi. In vijf jaar tijd is 
er veel veranderd”, besluit Johnny, 
één van de initiatiefnemers van 
Parkzicht Kienehoef. Om het jubi-
leum te vieren biedt Dommelzicht 
een gratis picknickpakket aan bij de 
huur van minimaal twee Canadese 
kano’s. 

Pleun Hulsen (l) en Johnny van den Biggelaar.

Bibliotheek 
Sint-Oedenrode 
26 mei gesloten

Op maandag 26 en dinsdag 27 
mei wordt er asbest verwijderd uit 
het Martinushuis. De bibliotheek is 
daarom op maandag 26 mei geslo-
ten in verband met de veiligheid 
van bezoekers en medewerkers.
Excuses voor het ongemak.

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl
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Mooi op  leeftijd
Reis- en Cultuurclub PVGE:  bezoek aan Nijmegen
Op donderdag 22 mei wordt door de 
reis- en cultuurclub van de PVGE een 
excursie gemaakt naar Nijmegen. Er 
wordt vertrokken met de trein van 
9.18 uur vanaf station Eindhoven van-
af spoor 5. Overstappen in Den Bosch 
voor de trein naar Nijmegen op spoor 
3a om in Nijmegen om 10.14 uur aan 
te komen.

Vanaf hier wordt gewandeld naar de 

Grote Markt, waar in de historische 
De Waag koffie wordt gedronken. Na 
de koffie worden we opgehaald door 
2 stadsgidsen, die met ons een flinke 
stadswandeling zullen maken van ca 1 
½ uur door de oude stad.
Door de steile stukken in de wandeling 
dient men goed ter been te zijn.
De stadsgidsen zetten ons weer af bij 
De Waag voor de lunch.
’s Middags kan men een bezoek bren-

gen aan Museum Het Valkhof, maar er 
zijn ook andere mogelijkheden: kortom 
weer een intrigerend programma.
Ook nieuwe leden zijn welkom en kun-
nen zich voor deze excursie melden.
Nadere informatie bij de coördinator 
van de PVGE reis- en cultuurclub: 
Herman Hendriks, 
tel. nr.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl  

Wie beslist voor je als je dementie hebt?
Er komt een moment waarop men-
sen met dementie hun eigen zaken 
niet goed meer kunnen regelen. 
Wie vertegenwoordigt de persoon 
met dementie dan bij behandeling, 
medische beslissingen en op juri-
disch vlak? In het Alzheimercafé in 
Uden krijgen bezoekers antwoord 
op deze vraag. Iedereen uit de ge-
meenten Landerd, Boekel, Uden, 
Veghel, Bernheze en Sint-Oeden-
rode die hierin geïnteresseerd is, 
is van harte welkom op dinsdag 20 
mei. Om 19.00 uur gaat de deur van 
het Alzheimercafé in de Eigen Herd 

in Uden open. De toegang is gratis.

Wat mag en wat moet
De naasten van iemand met dementie 
komen voor tal van vragen te staan, 
waarover een beslissing genomen moet 
worden. Die vragen kunnen op het ju-
ridische of het medische vlak liggen. 
Maar ook een vraag als “zullen we de 
auto verkopen?” kan aan de orde ko-
men, financieel moet er van alles gere-
geld worden, abonnementen moeten 
wel of niet opgezegd worden, enzo-
voorts. Van betrokken families hoor je 
dat het goed is om de taken binnen de 

familie te verdelen, maar hoe doe je dat 
op een goede manier? Hoe vaak moet 
je overleggen? Wat moet je doen bij 
verschil in inzicht? Hoe regel je het als 
je onroerend goed wilt verkopen? Een 
deskundige op het gebied van bewind-
voering, mentorschap en curatele legt 
uit wat de naasten mogen en moeten 
regelen. Mentorschap, bewindvoering 
ter ondersteuning of bescherming van 
een persoon met dementie en onder 
curatele stelling worden besproken. 
Op deze avond krijgen de bezoekers 
ook informatie over instanties waar 
kun je advies en hulp krijgen. 

Onderonsje in het Damiaancentrum

Donderdag 22 mei is er weer een 
Onderonsje n het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg 46. Deze bij-
eenkomst begint om 10:00 uur en 
duurt tot 13:30 uur. 

Dit is een langere bijeenkomst om-
dat er samen gewerkt gaat worden 
aan een heerlijke maaltijd onder de 
bezielende leiding van onze kokkin 
Marie-Anna, die regelmatig met een 
groep vrouwen in het Damiaancen-
trum kookt. Nu wil zij samen met 
onze gasten van de Onderonsjes 
wat kokkerellen.

Iedereen van 55 jaar en ouder mag 
deelnemen, maar opgeven is wel no-
dig in verband met de noodzakelijke 
inkopen. Het is de bedoeling, dat we 

aan het eind van de bijeenkomst sa-
men aan tafel gaan en genieten van 
wat we zelf hebben klaargemaakt. 
Om 10:00 uur staan de koffie en de 
thee klaar, en natuurlijk hebben we 
er ook wat lekkers bij.
Het Onderonsje is een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid. Ge-
woon binnenlopen en gezellig  bij-
praten is ook prima hoor. Normaal is 
aanmelden vooraf niet nodig, maar 
voor deze bijeenkomst wordt u wel 
vriendelijk gevraagd zich aan te mel-
den via Welzijn de Meierij’.
De kosten voor deze bijeenkomst 
(inclusief de koffie, thee en iets lek-
kers) bedragen € 7,50 per persoon. 
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij Welzijn De Meierij, telefoon 
073-5441400

Sint-Oedenrode
a  ericvanerphypotheekadvies.nl

B  0413  28 98 53    -  06 53 40 68 78

Onafhankelijk Hypotheek & Financieel Advies

• Woninghypotheek  • Nieuwbouwhypotheek
• Starters / starterslening • Hypotheek echtscheiding
• Hypotheek verbouwing • Aankoop begeleiding
• Levensverzekering  • Second opinion
• Check bestaande hypotheek

Presentatie nieuwe dichtbundel van Kees Hermis

Vierstemmig in de boekhandel

Afgelopen zaterdag was het een vrolijke drukte 
in boekhandel ’t Paperas. Dichter Kees Hermis 
presenteerde zijn nieuwe bundel “De val van de 
witte duiven” en daar waren veel belangstellen-
den op afgekomen. 

Uitgever Gerrit Westerveld, die ook de grafische 
vormgeving van de bundels voor zijn rekening 
neemt, memoreerde als introductie de langdu-
rige samenwerking met Kees. Zijn uitgeverij, 
Kleinood en Grootzeer, biedt onderdak aan meer-
dere dichters, daar waar grote uitgeverijen het 
tegenwoordig laten afweten. Kees begon zijn 
voordracht met een geïmproviseerde tweespraak, 
die weliswaar niet uit de bundel kwam, maar die 
de vrijheid van woord en gedachte symboliseerde. 
Daarna las hij twee gedichten voor, die opgedra-

gen waren aan zijn moeder en zijn schoonmoeder. 
Tussen de voordrachten waren er optredens van 
het zevenkoppige close-harmonykoor “En Bloc” 
uit Rossum, dat een aantal schitterende meer-
stemmige liederen ten gehore bracht. Het publiek 
werd er helemaal stil van en dat gold ook voor het 
winkelend publiek, dat door de medewerkers van 
de boekhandel fluisterend te woord werd gestaan 
en dat daar alle begrip voor kon opbrengen.
“De val van de witte duiven” staat symbool voor 
de neergaande en opstijgende vlucht, metafoor 
van ons leven, de vleugels in de vorm van het 
vredesteken. De datum 10 mei was zorgvuldig 
gekozen, omdat 74 jaar geleden ons luchtruim 
werd geschonden door de grote stalen vogels 
van de bezetter. De bundel is te koop in de boek-
handel. www.ollenddreijtdur.nlwww.ollenddreijtdur.nlwww.ollenddreijtdur.nl

De voorverkoop
is gestart!

Kaarten verkrijgbaar bij:
Café De Dorpsherberg

      Café D’n Toel
Vrijdag & Zaterdag:

    Dagkaart €7,50
       Combikaart €12,00

Kassa:
Dagkaart €9,00

     

toegang vanaf 16 jr, legitimatie verplicht
onder de 18 jaar is alcohol niet toegestaan 

Zondag: 
Gratis entree en activiteiten 
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Voorlichtingsavond Hospice 
Sint-Oedenrode
Op dinsdagavond 27 mei a.s. om 
20.30 uur zal in de Gouden Leeuw 
aan de Markt te Sint-Oedenrode 
een eerste bijeenkomst worden ge-
organiseerd voor vrijwilligers die in 
de toekomst op een of andere ma-
nier iets willen gaan betekenen voor 
het Hospice Sint-Oedenrode.

Doel van deze avond is om de visie 
van het bestuur t.a.v. het Hospice 
te verhelderen en de leden van het 
bestuur aan u voor te stellen. Ook 
willen we uitleggen wat een hospice 
inhoudt en welke mensen met welke 
activiteiten een helpende hand zou-
den kunnen bieden. 

Met behulp van een aantal gast-
sprekers zullen we proberen duide-
lijkheid te geven over organisatie 
en werkwijze van een hospice: wie 
kan er te gast zijn, welke vrijwilligers 

kunnen er werken, hoe zit het met 
de zorg etc. Na afloop van de avond 
heeft u de mogelijkheid om een for-
mulier in te vullen met uw persoon-
lijke gegevens en evt. mogelijkheden 
op welke manier u iets zou kunnen 
gaan betekenen voor het Hospice.
Naar aanleiding van een selectie 
wordt u uitgenodigd voor een per-
soonlijk kennismakingsgesprek.
 Omdat de zaal in de Gouden Leeuw 
plaats biedt aan maximaal 100 per-
sonen willen wij u vragen om u 
vooraf aan te melden via e-mailadres 
info@hospice-sintoedenrode.nl 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om deze avond te bezoeken maar wilt 
u zich wel graag aanmelden als vrij-
williger dan kan dat op e-mailadres 
info@hospice-sintoedenrode.nl. We 
heten u van harte welkom. Het be-
stuur van de Stichting Hospice 
Sint-Oedenrode

Aftellen naar Rooi Fietst is begonnen

AL na de tweede editie van Rooi 
Fietst – de Rooise fietsvierdaagse 
– kreeg het evenement het pre-
dicaat ‘klassieker’ van de NTFU. 
Waarschijnlijk zal die naam gaan 
zorgen voor nog meer bezoekers. 
Zowel fietsers als scootmobielen 
zijn van 15 t/m 18 juli weer wel-
kom in Sint-Oedenrode. Het aftel-
len is begonnen.

De organisatie rust zeker niet op 
haar lauweren nu de eerste twee 
edities zo goed zijn verlopen. In-
tegendeel, de heren en dames die 
betrokken zijn bij Rooi Fietst zijn er 
weer voor aan het zorgen dat het 
een bijzondere uitgave wordt. “Er 
wordt ook steeds meer over gepraat 
en door het verkrijgen van de derde 
ster en daarmee de titel ‘klassieker’ 

krijgen we tevens meer media-aan-
dacht. We staan zelfs in landelijke 
bladen. We hopen dat het nog meer 
bezoekers oplevert”, vertelt voorzit-
ter Rien Voets.

Dat de organisatie niet stil heeft ge-
zeten uit zich ook in de routes. Op 
twee van de vier dagen rijden de 
deelnemers een compleet nieuwe 
route. Dit keer vertrekt de colonne 
richting Helvoirt. Een gebied wat 
nog niet eerder is aangedaan. Op 
dinsdag en vrijdag zijn de scootmo-
bielen van harte welkom om routes 
te rijden. Ook deze doelgroep kan 
dus optimaal genieten van Rooi 
Fietst. Liefhebbers van een goed ge-
pijlde en natuurrijke route mogen de 
datum alvast noteren. Het inschrij-
ven is al begonnen via de website 
www.rooifietst.nl. Houd DeMooi-
RooiKrant in de gaten voor meer 
informatie.

NAMENS ALLE DEELNEMERS ZEGT HET BESTUUR  VAN DE ROOISE FIETSVIERDAAGSE 
TEGEN ALLE SPONSOREN

 WE HEBBEN SAMEN ROOI WEER OP DE KAART GEZET!!

ONZE VRIENDEN VAN 
DE ROOISE FIETSVIERDAAGSE ZIJN:

BEDANKT

www.rabobank.nl/stos

Rabobank. Een bank met ideeën.

Wij helpen WV Schijndel dromen
verwezenlijken in de vorm van sponsoring.

Het idee is dat dromen een
kans krijgen.
Verenigingen en stichtingen zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Als

sponsor van lokale verenigingen brengen wij mensen bij elkaar. Zo helpen we om

dromen te verwezenlijken. Dat is het idee.

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

Hallo Jumbo!

Ook op zondag
de goedkoopste. 
Hallo Jumbo!
Jumbo in Sint Oedenrode
is aanstaande zondag open! 
Van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Sint Oedenrode, Pieter Christiaanstraat 11

Gratis
parkeren!
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VERHEIJEN TRAITEUR SLAGERIJ

ZWANENBERG ADVIES

EETCAFÉ DN DOMMEL

 MAKELAARSKANTOOR DE KONING

DE PASTORIE
 

SANDERS GROENTE EN FRUIT

ONDERNEMERS ROND DE MARKT

 FORMIDO

AD PLAAT 
GROENTEN EN FRUIT

MAKRO

MIDDEN BRABANT 

HOOFDSPONSOREN SPONSOREN

Nu al een klassieker! 

De derde ster is 

binnen

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

24 uurs service
Supersnel glasherstel!
Nu 6% btw op arbeid

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele
textielreiniging

Slaapzakken,
dekbedden en

gordijnen

De Wit Schijndel
Rooiseweg 22 • 5481 SJ Schijndel

www.dewitschijndel.nl 
facebook.com/leblancschijndel

D� Oki� burger

€ 3,85

Oklahoma Route 66 
Special

Actie loopt t/m 31 mei 2014

N i e u w !
 B R A Z i L i A N  wAX i N G !

Lycon Precision waxing is  de nieuwe 
manier van ontharen, die vanuit Australië 

de wereld aan het veroveren is. 
waxing is hot! Vrouwen én mannen 

willen een altijd gladde en superzachte 
huid, zonder al het gedoe en de pijn van 
harsen. Terecht stellen ze steeds hogere 
eisen aan de kwaliteit en duurzaamheid 

van de behandeling. Topsalons in de hele 
wereld gebruiken niets anders meer dan 
deze crème de la crème onder de waxen. 

Ook mijn klanten hebben recht op een 

behandeling met de natuurlijke, heerlijk 
geurende wax van Lycon. 

Nieuw Bij SALoN Body-PeRfect!
Professioneel waxen voor een volkomen gladde en perfecte huid.

Industrieweg 4, Sint Oedenrode 
T: 0413-490900  |  M: 0646195330

www.body-perfect.nl

Ontdek de voordelen: 
▪ Geschikt voor haartjes vanaf 1 mm 

▪ Vrijwel pijnloos en uiterst zacht 
voor de huid 

▪ Wordt aangebracht op lage  
temperaturen 

▪ Geen huidirritaties of roodheid 
▪ Verrijkt met essentiële oliën

Cheque voor Hospice Sint-Oedenrode

Richard de Visser zwaaide enkele we-
ken geleden af als voorman van het 
lokale Sint-Jorisgilde. Hij wilde geen 
cadeau, maar iets wat hij weer door 
zou kunnen geven aan een ander. Dat 
is inmiddels gebeurd. Afgelopen don-
derdagmiddag overhandigde De Visser 

een cheque van 250 euro aan John ten 
Ham, één van de initiatiefnemers van 
Hospice Sint-Oedenrode.

“Het gilde is er van oudsher voor de 
gemeenschap, daarom past dit gebaar 
goed bij deze vereniging”, vult De 

Visser aan terwijl hij de cheque door-
geeft. “Daarbij wil ik graag de hospice 
onder de aandacht brengen. Het is een 
geweldig initiatief.” Ten Ham werd 
zeer blij van de gift, gezien het feit dat 
Stichting Hospice Sint-Oedenrode vol-
ledig afhankelijk is van giften. 

John ten Ham (l) toonde zich zeer dankbaar nadat hij van Richard de Visser de cheque had gekregen.
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De IJsheIlIgen zIJn voorbIJ!
Kom nu perKplanten KIJKen op 

onze KweKerIJ (7000 m²) 

* geraniums  € 1,00  per stuk
* veel soorten hangplanten in een 25 cm Ø pot  € 9,50  

* een uitgebreide sortering planten op stam
* een mooi assortiment perkplanten  

 
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.   

 zondag 18 mei open van 10.00 tot 17.00 uur.

Bonita Avenue, plot of karakter

Als je je hoofdpersoon op pagina 
9 al de prestigieuze Fields Medail-
le laat winnen, dan moet je in de 
volgende 500+ pagina's toch wel 
heel hard werken aan zijn karakter, 
stelt Peter Buwalda. In zijn lezing 
komt hij dan ook steeds weer terug 
op zijn pogingen om een geloof-
waardige wiskundige carrière voor 
Siem Sigerius te scheppen. Tot en 
met de verzonnen sommen waarop 
echte wiskundigen zich dan weer 
de tanden breken. Wist u trouwens 
waarom er geen Nobelprijs voor de 
wiskunde is? Nou, dat kwam om-
dat mevrouw Nobel een affaire had 
met een wiskundeleraar. Buwalda: 
“Wat mij betreft is het allemaal 
Wikipedia-kennis, maar het klinkt 
wel goed.”

Door: Mia van Boxtel

Bonita Avenue heet de in 2010 
verschenen debuutroman van 
Peter Buwalda, waarvan eind 2013 
al de 26ste druk uitkwam. Wat 
maakt een roman tot een bestsel-
ler? “Nou, het kan geen kwaad 
als het eruit ziet alsof het je vijfde 
boek is in plaats van je eerste. En 
dat het van A tot Z spannend is. En 
nog veel meer. Kijk, om een Boeing 
uit de lucht te laten vallen moeten 
er wel 38 dingen fout gaan en om 
een boek tot een bestseller te ma-
ken, moeten er wel 38 dingen goed 
gaan.” Interessant is dat de helft 
van zijn  lezerspubliek het boek 
een spannende thriller vindt, terwijl 
de andere helft het juist een mooi 
uitgewerkte karakterroman vindt. 
De literatuurtheorie zet die twee 

kanten scherp tegenover elkaar: 
boeken met een plot en boeken die 
opgebouwd zijn rond karakters. 
Dat het vandaag zoveel over wis-
kunde gaat, wil trouwens niet zeg-
gen dat het hele boek alleen maar 
over wiskunde gaat. Het had nu net 
zo goed over porno kunnen gaan, 
“elke pornofoto is immers een la-
tent familiedrama.” Of over judo 
en bloemkooloren. “Je moest zo'n 
kropoor verdienen, er verdwenen 
manjaren in.”  Of over de Tzum-
prijs voor de beste literaire zin van 
2011: “Hij was verpieterd op de 
kamer die hij huurde bij zijn oud-
tante in Overvecht, een buitenwijk 
met asbestflats, ‘dreven’ in plaats 
van ’straten’, en een eigen station 
met twee sporen om op te gaan lig-
gen.” 

Een roman met Enschede als 
'woonplaats' kan natuurlijk niet 
om de vuurwerkramp van 13 mei 
2000 heen. “Ik heb het wel gepro-
beerd,” zegt Buwalda. “Maar dan 
had ik óf de tijd óf de setting moe-
ten veranderen. Jarenlang ging het 
in bijna elk gesprek over die ramp, 
nog steeds trouwens.  Uiteinde-
lijk heb ik de ramp er toch maar in 
geschreven. En het paste achteraf 
gezien perfect: zoals de buurt uit 
elkaar spatte, spat ook het gezin 
uit elkaar.” Toeval? Volgens zijn CV 
heeft Siem Sigerius daar verstand 
van. Maar Bonita Avenue zelf voert 
onverstoorbaar en onafwendbaar 
naar het einde. Een happy end? Dat 
laat ik voor de mensen die het nog 
niet gelezen hebben maar even in 
het midden.

Foto: Cor van Oorschot

Kleuters op ontdekkingsreis in museum
Vanaf woensdag 14 mei gaan er 
weer groepen 1 en 2 van de Rooi-
se scholen een bezoek brengen 
aan het Museum Sint Paulusgast-
huis. De komende weken gaan er 
van twee scholen kleuters aan het 
project ‘Overgisteren’ deelnemen. 
Voor de meeste kleuters is dit de 
eerste keer dat zij in een museum 
komen. 

Het project ‘Overgisteren’ is op de 
vier deelnemende scholen een week 
voor het museumbezoek op school 
van start gegaan met de vondst van 
een koffer. De koffer blijkt gevuld 
met spannende voorwerpen, zoals 
een vergrootglas, stoffen hand-
schoentjes en een stuk kant. Uitein-

delijk komen de kinderen erachter 
dat de koffer van een medewerker 
van het Poffermuseum is. 

Vanaf 17 april brengen de klassen 
de koffer terug naar het museum. 
In het museum mogen de kleuters 
de museummedewerker bovendien 
helpen bij zijn of haar werk. In een 
activiteitencircuit doen ze klusjes 
zoals sorteren van museumvoor-
werpen en het prikken van een 
stukje kant. Na het museumbezoek 
kan  het project op school worden 
vervolgd met als eindproduct een 
museum in de klas over het erfgoed 
van (de familie van) de kleuters 
zelf. Het project biedt de leerkracht 
daarnaast veel aanknopingspunten 

om het onderwerp uit te breiden. 
Van archeologie in de zandbak tot 
lezen in het boek “Nijntje in het 
museum”.
‘Overgisteren’ is in 2008 ontwik-
keld door de afdeling erfgoed-
educatie van Erfgoed Brabant, in 
samenwerking met het Noordbra-
bants Museum en twee Bossche 
basisscholen.

De Sint Oedenrodese versie van het 
project is tot stand gekomen door 
medewerking van het Museum Sint 
Paulusgasthuis en de marktplaats 
voor cultuureducatie Curioso Sint-
Oedenrode. Het project is mede mo-
gelijk gemaakt door financiële steun 
van de provincie Noord-Brabant. 

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl

Kralenatelier van Borchgrave naar Hertog Hendrikstraat
Het karakteristieke kralenatelier 
wat al jaren is gevestigd aan de 
Borchgrave, heeft afgelopen week 
plotsklaps een verhuizing moe-
ten doorstaan. In vier dagen tijd 
is alles verkast naar de Hertog 
Hendrikstraat.

Daar heeft het winkeltje van 
Henriëtte van der Vleuten onderdak 
gevonden bij de tweedehandskle-
dingzaak, wat een onderdeel is van 
‘de Zundzolder’. “Met behulp van 
mijn dochters, kleinzonen en niet te 
vergeten van duizendpoot en twee-
lingbroer Harrie is de verhuizing ge-
lukt. Jammer dat ik weg moest waar 
ik zat, maar ik heb nu een mooie 
nieuwe bestemming gevonden”, 
licht Henriëtte toe. Wat de nieuwe 
bestemming wordt van het voorma-
lige atelier is nog niet duidelijk.  

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

Sport en spel spektakel valt 
in het water
De voetbalwedstrijd was net begonnen. Al snel stond de 
stand 2-1 en toen barstte de bui los. Het sport en spel 
spektakel dat de Ollandse jeugdgroep voor alle leeftijds-
genoten op poten had gezet, viel letterlijk in het water.

“Zo konden we echt niet doorgaan”, aldus Tim Donkers be-
geleider van de jeugdgroep. “Dit is gewoon Nederland op z’n 
slechtst.” De jeugd was teleurgesteld, maar onweer, hagel en 
een fikse wind was toch echt teveel van het goede. 
Het spektakel bestond uit een sporttoernooi en een 
‘minute-to win it’ spel. Met de opbrengsten die hier-
uit voort zouden vloeien, wilde de jeugdgroep een vol-
gende activiteit mede mogelijk maken: tapas eten met 
ouderen. De plannen liggen er al en de ouderen hebben 
er wel oren naar. Toch zullen ze nog even moeten wach-
ten. Wanneer het spektakel alsnog gaat plaatsvinden, 
moet nog blijken. Maar zeker is dat dit nog deze zomer 
gaat gebeuren. Tim: “Dan is het zeker goed weer.”

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Stem op de Zevensprong
De Zevensprong  heeft zich aange-
meld bij IAK voor sponsoring. Van-
uit “IAK in de maatschappij“ maakt 
de Zevensprong  kans op een bij-
drage van  €1000. 

Deze bijdrage zal ten goede komen 
aan een zeskamp tijdens de Zeven-
sprong. U kunt hierbij helpen door 
tussen 5 en 19 mei te stemmen op 
de Zevensprong via www.iak.nl/
sponsoring. Als de meeste stemmen 
worden uitgebracht op de Zeven-

sprong, winnen wij de bijdrage. De 
Zevensprong hoopt op veel stem-
men uit de Rooise gemeenschap! 

Dommelrit MC d’n Dommel
Zondag 18 mei 2014 organiseert 
M.C. D’n Dommel alweer haar 21e 
jaarlijkse Dommelrit. 

De  lengte van de rit is ongeveer 210 
km en gaat voor een gedeelte door 
België, vergeet daarom uw iden-
titeitsbewijs en groene kaart niet. 

De rit is beschikbaar op A4 en GPS 
(Garmin). Inschrijven is mogelijk van 
09.00 tot 12.00 uur in D’n Dom-
mel, 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.

AL 20 JAAR VAKWERK
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De InlijsterijDe Inlijsterij
Harry en Jeanne Passier
Emmausstraat 5  Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 - 47 65 00 / www.inlijsterij.nl

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

Geopend:

Passie R  in lijsten - Het zit in onze naam

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

Bewijs geleverd, Brabantwoningen van Wovesto 
zijn energiezuinig
De 27 Brabantwoningen van 
Wovesto aan de Knotwilg en de 
Dille zijn inmiddels al weer ruim één 
jaar bewoond. Op dinsdag 13 mei 
2014 organiseerde Wovesto voor de 
tweede keer een informatiebijeen-
komst voor haar huurders bij de 
Vriendschap in Boskant. De Brabant-
woning voorziet grotendeels zelf in 
energieopwekking voor consumptief 
gebruik (elektrisch koken, tv, verlich-
ting, etc.) en woning-energie (ver-
warming en warmwater). 
De woningen zijn gebouwd volgens 
het passiehuis principe d.w.z. dat 
de woningen zeer goed geïsoleerd 
zijn en tevens zoveel mogelijk ge-
bruik maken van zonne-energie. De 
twee zonnecollectoren op het dak, 
in combinatie met een luchtwarmte-

pomp, produceren warm water voor 
verwarming en het warme tapwater. 
Daarnaast produceren de zonnepa-
nelen op het dak een groot gedeelte 
van de elektriciteit die nodig is. Van 
deze woningen, die extra duurzaam 
en energiezuinig zijn uitgevoerd, zijn 
nu de energieverbruiken na een jaar 
bewoning bekend. Bij de uitgifte 
van de woningen heeft Wovesto 
haar nieuwe huurders geadviseerd 
om een maandelijks voorschot voor 
elektra te betalen tussen de €50 en 
€60. Een gasaansluiting hebben de 
woningen niet.

Sinds januari 2013 zijn maandelijks 
de energieverbruiken door Wovesto 
gemonitord en kan geconcludeerd 
worden dat de kosten voor de be-

woners ruim binnen de geadviseerde 
bedragen blijven. Dat het zuinig kan 
bewijst één bewoner die ruim €30 
gemiddeld per maand krijgt uitbe-
taald i.p.v. dat zij moeten betalen 
voor energie. Het grootste gedeelte 
van de bewoners komt uit op een 
maandbedrag tussen de €0  en €40. 
Enkele bewoners komen uit boven 
de €40 per maand. In een “normale 
traditionele woning” betaald een be-
woner voor elektra en gas toch ruim 
€150 per maand. Wovesto is tevre-
den met deze cijfers en is van mening 
dat dergelijke woningen een grote 
toekomstwaarde hebben aangezien 
de energieprijzen de komende jaren 
nog zeker zullen stijgen. Daarom zal 
Wovesto in de toekomst het energie-
zuinig bouwen voortzetten.

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

digitaal drukwerk
Sluisplein 60               
5492 AM Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479787      
info@printservice-sint-oedenrode.nl   
www.printservice-sint-oedenrode.nl

Antwan Kuis

Deze enveloppe met 
waardebonnen wordt 
u aangeboden door de 

Rooise weekmarkt

De markt in Sint-Oedenrode
waar kwaliteit gewoon is

Af te halen 
bij de marktbakker 
op de weekmarkt

40 jaar! Welkom bij de club!

Social Media is het digitale DNA
Iedereen op Social Media zoals 
Twitter of Facebook laat bewust, 
maar ook onbewust sporen achter. 
Voor de politie zijn die sporen, het 
digitale DNA, die kunnen helpen 
om een misdaad op te lossen. Rooi-
enaar, twitteraar van het eerste uur 
en communicatiespecialist, Ed Sabel 
vertelde maandagavond over zijn 
werk bij de politie voor de Social 
Media Club 0413 in Café van Ouds.

“Rhode was in 2008 mijn proeftuin 
om te experimenteren met Social 
Media”, vertelt Ed Sabel voor zo'n 
vijfentwintig toehoorders. “Ik maak-
te filmpjes en deelde die. Vervolgens 
keek ik goed wat er gebeurde. Dat 
kon ik me bij Rhode veroorloven, als 
daar iets mis zou gaan, dan was dat 

zo. Als ik dat bij de politie zou ge-
beuren, dan was dat niet uit te leg-
gen”, zo vervolgt Ed zijn verhaal. In-
tussen heeft de politie een team dat 
zich dagelijks bezig houdt met Social 
Media. Ed is een van de mensen die 
in dat team zijn bijdrage levert.

Iedereen kan zich de Facebookrel-
len in Haren nog wel herinneren. 
“Daar hebben we als politie veel 
van geleerd”, vertelt Sabel. “Kort 
daarna heeft de politie een eenheid 
gekregen, die alle Social Media in 
de gaten houdt en zo eerder op dit 
soort ontwikkelingen in kan spelen”. 
Maar ook de andere kant zit niet stil. 
Zo laat Ed met een filmpje zien hoe 
Poolse demonstranten met een drone 
vanuit de lucht de politie in de gaten 

houden. Hoe de ME ook liep, de de-
monstranten lieten zich niet insluiten, 
simpelweg omdat ze actuelere infor-
matie hadden dan de politie.

Maar dichter bij huis had Ed ook 
tips voor gebruikers van twitter, 
WhatsApp en Facebook. “Houd er 
rekening mee dat alles, wat je laat 
zien, door iedereen gezien kan wor-
den. Zelfs informatie op een 'ge-
sloten' netwerk als WhatsApp kan 
door de ontvanger weer via Twitter 
worden gedeeld. Dan weet nog de 
hele wereld dat je opa of oma wordt, 
terwijl je dochter nog zo goed ge-
zegd had dat het nog even stil moest 
blijven. Misschien is dat nog wel het 
minst erge dat ongewild wereldkun-
dig wordt gemaakt!”

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

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

BARBECUE

BUFFET

CATERING Liz
Adriana Johanna

8 mei 2014
zusje van Tess

dochter van Paul en 
Linda van Gastel-Kusters

Margrietstraat 14,
5492 JM St. Oedenrode

Liz - Geboortebericht wk 20.indd   1 13-5-2014   15:49:48
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Meimaand

i.o. medisch pedicure

Neulstraat 37
5492 DC Sint-Oedenrode 

Mobiel: 06 305 605 72

Medisch pedicure

www.pedicuresintoedenrode.nl

Voetverzorging Bea
Ook voor diabetici en reumapatiënten

Bea van Wees - Markgraa� 
Stompersstraat 7

5492 CP Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 478129
Mob. 06 - 11077690

E-mail: bea.vanwees@chello.nl

(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

Enkele tips om je voeten eens lekker te verwennen zodat je weer in die leuke slippers kan!

-  Tot slot nog deze: als je veel rond-

loopt overdag is het geen slecht idee 

om je voeten eens lekker in de lucht 

(of op een hoger niveau) te 

leggen. Het bevordert de 

bloedcirculatie. Wat daar 

ook uitstekend voor is, 

is een lekkere voetmas-

sage. Wie weet krijgt u 

er man- of vrouwlief 

wel toe verleid?

-  Als je je nagels lakt, geef ze dan eerst een door-zichtige basis. Zo zorg je ervoor dat op lange termijn je nagels geen gelige kleur krijgen, ze nemen namelijk makkelijk de kleurstof van je nagellak op.

-  Om droge voeten te voorkomen ben je best matig met zeep, badschuim, douche-gels en andere ontvettende middelen. Je doet er beter aan om je voeten dagelijks met proper water te wassen. Vergeet ze zeker en vast ook niet goed af te drogen, vooral tussen je te-nen, daar is het gevaar voor schimmels het grootst.

Podopraktijk
Voet-, knie- of rugklachten?

Kerkplein 5 - 5492 AN Sint-Oedenrode
0413-420933

Oedenrode

50% korting op de laatste 
heren werkschoenen

50% korting op de laatste 
dames werkschoenen
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Meimaand

Astrid Dillen 
www.loopcoaching.nl   

Wat is jouw beweegreden?

T: 06-50538281
info@loopcoaching.nl

Brugmans brief  27-01-2009  14:53  Pagina 1

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

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

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Neulstraat 37
5492 DC

Sint-Oedenrode
0413-470058

Laan van Mariendael 8a
5492 GB

Sint-Oedenrode 
0413-478610

Avantilaan 7
5482 RE

Schijndel
073-5470019

Akkerstraat 8
5482 HJ

Schijndel
073-5478816

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

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

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

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

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

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Avantilaan 7
5482 RE

Schijndel
073-5470019

Akkerstraat 8
5482 HJ

Schijndel
073-5478816

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

Gezonde voeten... 
van levensbelang

medisch pedicure

Pedicure Salon

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

Gezonde voeten... 
van levensbelang

medisch pedicure

Pedicure Salon

Heuvel 24 | 5492 AD Sint-Oedenrode | 0413-472329

De grootste schoenencollectie
 voor brede & smalle voeten,
voor kleine & grote voeten

en voor uw voeten

Classic Walker, stretchmateriaal 
voor mensen met suiker/reuma

Deel van collectie met los voetbed; 
geschikt voor uw eigen steunzool

We voeren o.a. de merken: Durea,
Classic Walker, Footnotes, Hassia, 

Solidus, Waldläufer en Wolky

Alle tijd voor de klant
en een deskundig advies

informatie over pedicures
De pedicure (MBO niveau 3) verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetpro-blemen. In de behandeling verzorgt zij de nagels en verwijdert eelt en - indien aanwezig- likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voet-onderzoek uit en maakt zo nodig blauw-drukken. De pedicure heeft een signale-rende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygi-ene en huidverzorging. Indien nodig ver-wijst zij de cliënt naar een gespecialiseerde collega of naar de huisarts. 

Gespecialiseerd pedicureDe pedicure die een aantekening 'voet-verzorging bij diabetici' en/of 'voetverzor-ging bij reumapatiënten’ bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan. De pedicure werkt volgens vastgestelde richt-lijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts. Er bestaan landelijke afspraken over de behandeling van patiënten met diabetes 

en de behandeling van patiënten met reuma. Deze zijn vastgelegd in richtlijnen.   
Medisch pedicure
De medisch pedicure (MBO niveau 4) is breed opgeleid dan kent meer behande-lingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek dan de pedicure die is opgeleid op MBO niveau 3. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen. Hieronder verstaan we o.a. problemen die ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en ver-waarlozing. Daarbij heeft de medisch pe-dicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregu-latie en -reparatie en anti-druk technie-ken. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met an-dere zorgaanbieders.

Meimaand voetenmaand - Reuma 

Mei is internationaal de maand van de voet! En 

elk jaar krijgt een ander thema extra aandacht. Dit 

jaar is het thema “Reuma”. Het is aan de podo-

therapeuten en de overkoepelende organisaties 

om hier tijdens deze maand wat meer aandacht 

aan te schenken, d.m.v. informatie en voorlich-

ting. Reuma is niet altijd zichtbaar. Naar schatting 

hebben zo’n 3 miljoen Nederlanders gewrichts-

klachten. Velen hiervan zijn reumapatiënten en 

van al deze mensen heeft ongeveer 80-96 % 

voetklachten. Er zijn maar liefst 200 verschillende 

soorten reuma, waarvan reumatoïde artritis de 

meest voorkomende reumatische aandoening is. 

Vaak kunnen podotherapeuten vervelende klach-

ten in een later stadium voorkomen door middel 

van instructie en behandeling. Volledige genezing 

van reumatische voetklachten is helaas niet haal-

baar. Een aanzienlijke vermindering van de klach-

ten is echter wel mogelijk, ook als de patiënt al 

(ernstige) klachten heeft. (bron: podoxpert.nl)
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In meij, over zeuve zommers.
Dit is een dooddoener tegenover kinderen die 
steeds vragen wanneer ze iets mogen.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Zondag 18 mei 2014:
Dommelrit MC d‛n Dommel 

Het kan
aan mij liggen, 

maar ik zie er de lol 
niet echt van in.

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Henk Wiersma

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Luca van Laarhoven

Mahlerplein 16
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabantzorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474765
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474765
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch bereik-
baar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Neulstraat 41, 
5492 DC Sint-Oedenrode
Bereikbaar van maandag t/m zondag 
van 07.00-23.00 uur
Wijkteam centrum tel. 
06-13732317
st.oedenrode-centrum@pantein.nl
Wijkteam buiten tel. 06-30650377
st.oedenrode-buiten@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties prik-
posten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.
Tandartensdienst
Spoedeisende hulp; werkdagen na 
17u, zaterdags, zon- en feestdagen 
tussen 11 en 12u. Behandeling uit-
sluitend na tel. afspraak. Spoedgeval-
lendienst: 0651245929

Afreizen naar het Hiernamaals

mij werd de weg gevraagd
ik wees met de wind mee
tot de nacht mij wakker blies
en ik in een richting doolde
de hand van een verlichte duivel raakte mij aan
en zette mij schaakmat op het veld van eer
daar zweefden nog de zielen der laatste dagen
door verstillend lawaai voortgetrokken
zij treurden om het gemiste aardse jaar
zelfs de dood laat de schijn van de hoop voortleven
het is naakt verblijven in de hel zonder vuur
de lucht van aardse oliebollen
kleefden aan wolken van
wegdrijvende hersenpannen
een stinkende draak glimlachte en zei
er is geen weg terug
alle lantaarnpalen zwijgen
bovendien: het is uw tijd
dit is eeuwigheid riep hij nog
maar verdween in een verloren gedachte
alles inleveren riep de luidspreker:

herinneringen bij loket negen
restanten van verwachtingen
worden hergebruikt bij container zes
uw lot kunt u afgeven bij de cipier
daar aangekomen
herkende ik de toiletdame
van het station te Appelscha
en haar Delftsblauw bordje

met de tekst:
...vergeet niet een gunst

ik voelde me even “ onder ons “

10 verschillen Mei, de bloeimaand

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Transcendentaal

Het oog van mijn verbeelding zag een jager
in een wijds landschap van sneeuw en ijs,
gekleed in een pelsjas, bontmuts en laarzen
stond hij stil onder een hemel van blauw
doorschijnend glas, een sneeuwuil streek
geluidloos neer op zijn schouder, er was geen
tijd, geen afstand, alleen de adem van een
immense ruimte, de taal van een witte vrede
die mens en vogel met elkaar verbond,
bevangen door een woordeloos mysterie
legden zij af wat aards was en vergankelijk,
werden zwijgend van verte los van de grond,
in een wolk van dampend licht losten zij op

    Kees Hermis

Natuurlijk zijn we een beetje zenuwachtig

De twee meiden, Celine van Kasteren 
en Luca Appeldoorn zijn ‘nog maar’ 
vijftien en zestien jaar oud. Toch 
staan ze zondag 18 mei wel op het 
podium voor het Mathieu Dirvencon-
cert in kasteel Henkenshage. Of ze 
zenuwachtig zijn? “Ja natuurlijk zijn 
we een beetje zenuwachtig, maar 
dat is toch niet vreemd?”, vragen de 
twee dames zich lachend af.

Beide dames spelen al verschillende 
jaren een instrument. Zoals bij zoveel 
jonge muzikanten was de blokfluit het 
eerste instrument dat ze zich meester 
maakten. Luca maakte daarna de 
overstap naar de hoorn, maar speelt 
nu alweer bijna vier jaar jaar harp. Een 
instrument dat je niet in elk orkest te-
genkomt. 

Er zit gewoon mooi geluid in
Waarom Luca harp is gaan spelen kan 

ze zich eigenlijk al niet meer herinne-
ren. “Ik ben op tapdanceles gegaan 
omdat ik dat geluid wel mooi vond. 
Waarschijnlijk is dat ook de reden 
waarom ik voor de harp koos. Het 
geluid van de harp klonk als iets van 
engelen”, zegt de jonge muzikante.

Celine van Kasteren speelt hobo. “Bij 
ons thuis speelt bijna iedereen wel 
een instrument, maar niemand hobo. 
Ik vond de klank van een hobo toen 
al mooi. Daarom ben ik na de blok-
fluit ook verder gegaan met dat in-
strument”.

De bariton speelde mijn partij
Celine en Luca kennen elkaar al jaren. 
Beiden zijn ze begonnen bij de Nijn-
selse Harmonie. Celine speelt daar 
nog steeds, maar Luca speelt tegen-
woordig solo. “Ik vond het best wel 
moeilijk om in een orkest te spelen. 

Bij een muziekstuk heeft iedereen 
zijn eigen partij, maar ik wist vaak 
niet wanneer ik moest spelen. Toen 
ging de bariton mijn stuk maar spe-
len omdat ik niet wist dat ik aan de 
beurt was. Ik ben toen met de hoorn 
gestopt en solo verder gegaan met 
de harp”. Celine speelt nog steeds bij 
Harmonie Nijnsel.

Tijdens het concert spelen de twee 
jonge dames niet samen. Luca hoeft 
dan ook niet bang te zijn dat ze haar 
partij mist. Luca speelt solo, Celine 
laat zich tijdens het concert begelei-
den door de vleugel, die wordt be-
speeld door Han de Jong. Als u de 
beide jongedames wilt horen spelen, 
dan kan dat zondag 18 mei aanstaan-
de. Vanaf 11.30 uur staan zij op het 
podium van Kasteel Henkenshage.

Mathieu Dirven Koffi econcert
Met als motto: ‘Jong geleerd’ 
wordt tijdens het koffieconcert in 
het Kasteel Henkenshage op 18 
mei medewerking verleend door 
verschillende saxofoonensembles 
o.a. het SAXCHOIR MIK: Sax-
perience, het saxofoonkwartet: 
CHILL  en het kwartet AS4. Solo 
optredens door Luca Appeldoorn; 
harp, Fleur Houben; dwarsfluit en 
Céline van Kasteren; hobo. Han de 
Jong verzorgt de pianobegeleiding 

en speelt enkele solowerken.

Op het programma werken van 
o.a. A. Piazolla, Singelee, Satie, 
Albeniz, Granados, Saint Saëns. 
Saxchoir SAXPERIENCE; een en-
semble van MIK bestaande uit 
10 saxofonisten uit de regio o.l.v. 
saxofoondocent Jo Hennen be-
schikt over de belangrijkste saxo-
foontypen (2 sopraansaxofoons, 3 
altsaxofoons, 2 tenorsaxofoons en 

2 baritonsaxofoons) en is daardoor 
in staat een palet van klankkleuren 
te produceren, uiteenlopend van 
strijkorkest tot bigband.
Saxofoonkwartet CHILL:  C/D ni-
veau muziekschool. Pim Vet en 
Martijn van Stiphout speelden eer-
der tijdens een Matthieu Dirven-
Concert
saxofoonkwartet AS4: 14/15 jari-
gen die sinds kort dit kwartet ge-
formeerd hebben brengen enkele 

Celine van Kasteren (boven) en Luca Appeldoorn.

jazzy arrangementjes van populair 
repertoire. 
Soli: met Saxperience: Pip de 
Coninck en solo: Daniel v Rooij 
(speelde reeds eerder in Hen-
kenshage met de talentenklas van 
MIK).

Passie en toewijding:
Harp en hobo zijn in Rooi niet 
de meest voor de hand liggende 
instrumenten maar zowel Luca 
Appeldoorn; harp als Céline van 
Kasteren; hobo, zijn zowat ver-
knocht aan hun instrument en 
hebben er graag heel wat oefentijd 
voor over om ‘goed en steeds be-
ter’ te worden op hun lievelingsin-
strument.   
Organisatie: samenwerking van 
Cultureel Platform, Roois Kultuur 
Kontakt en MIK.
Wij verheugen ons op een zeer in-
spirerend Mathieu Dirven Koffie-
concert.
Aanvang: 11:30  
Entree: aan de zaal Kasteel Hen-
kenshage
€ 6,50 / kinderen € 2,-(consumptie 
inbegrepen)
Reserveren kan via 
cultureelplatform@kpnmail.nl 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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G R AT I S *

*  Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren 
uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de 

multipacks en bepaalde seizoenscollecties. 
Het laagst geprijsde product is GRATIS.

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838Heuvel 15a  |  5492AC Sint-Oedenrode  

 T: 0413-330838
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MooiRooikrantDe14 

MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

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

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Heijmans Schilders
De specialist voor uw pand
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------
rijschoollestbest.nl 
Nu 15 lessen € 450,-
Meld je aan op onze site
--------------------------------------
Nieuw in Rooi: 
Gastouderopvang Olleke Bolleke.
gastouder Nicole van der Bom. 
Tel. 0413-490404 of 
mail ollekebolleke1960@gmail.com
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Heijmans Schilders
Voor onderhoudsschilderwerk aan uw 
woning
Sweelinkplein 6 - Sint-Oedenrode
0413-470850/06-51335323
www.heijmans-schilders.nl
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Deze week iedere avond open tot 
20.00 uur. Aanbieding: staande ge-
ranium € 0,99 per stuk. 50 soorten 
vaste planten € 1,00. Alle soorten zo-
merbloeiers, kuipplanten. Grote pot 
lavendel € 1,49. Groente- en kruiden-
planten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid..
--------------------------------------
Aanbieding: korting van 5 tot 25 % op 
coniferen-heesters, 50 soorten vaste 
planten a € 1,00. Grote pot (13cm) la-
vendel, Veel soorten bomen in contai-
ner-pot (op bestelling). Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid. Deze week 
iedere avond open tot 20.00 uur.
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755 / 
Mob. 06-13894215
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

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

Thuisbezorgd in overleg

--------------------------------------
Te huur per 1 juni 2014, garagebox 
aan de Mater Lemmensstraat. 06 
53415820.
--------------------------------------
Te huur; 
2 paardenstallen, auto ambulance.
Interessante prijzen. 06-83249245
--------------------------------------
Bemiddeling bij import voor uw auto 
uit het buitenland
06-83249245
--------------------------------------

GOEDKOPE NIEUWE     

WANDELSCHOENEN
in Nijnsel

TEL: 06-13 49 28 66          

Wederom een voetbalfoto. Die hebben we al enkele meer gehad afge-
lopen jaar. Deze is iets meer recent. Weet u wie dit zijn? Dan willen we 
dat graag weten! Stuur een mail naar redactie@demooirooikrant.nl, bel 
naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor; Heuvel 17. U 
bent welkom en de koffie staat klaar.

Oplossing week 18 

Hans Hendriks beschreef de panden achter de hoogkar op de foto met 
baby 
Adriaan Opheij
(later mijn klasgenootje in de Odaschool).

In 1931 was het echter v.l.n.r. 
als volgt:
Markt 13: hotel “Gastenhof” 
P.v.Herpen; nr 15 woning fam. 
meester H.v.Rooij, nu café;
nr 17 fabriek Nutricia (onzicht-
baar); nr 19 woning fam. Lam-
bermont Fa H.W.v.d.Hagen;
nr 21 pakhuis grossierderij (tot 
1870 Openbare school); nr 23 
winkel
 P.Ockhuyzen, nu
cafetaria; nr 25 woning
fam.v.d. Molengraaf, nu Paperas; nr 27 Hotel “De Keizer” met ve-
randa.  (nr 19 en nr 21 is nu samen Rabobank)                            

W. v. Rooij, geboren 1931.

Historische beelden

Marktplein
--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw tex-
tiel. Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Gezocht

Gezin met 4 kinderen zoekt woning in 
de omgeving Rooi, Best , Boxtel, Oir-
schot, Liempde. Minimaal 4 slaapka-
mers. Tel: 0634103511
--------------------------------------
Vrijwilligers gevraagd voor dinsdag 
en/of donderdagavond voor onder-
steuning bij activiteiten voor bewoners 
van Odendael. Kom gerust eens bin-
nen lopen op Odendael tussen 18.30-
21.00 uur. Contactpersoon: 
Willeke van Weert 0413474911
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Wil degene, die maandag 14 april een 
bureaulamp bij mij ‘te vondeling’ heeft 
gezet, deze bij mij terughalen.
Verwestraat 18,tel. 473087
--------------------------------------
Verloren:
18 maart jl.bij Grand Café ‘De Gouden 
Leeuw’ een bruin, kort tot driekwart 
damesjasje.  Graag reactie via e-mail-
adres: wimvanrooij@zonnet.nl
--------------------------------------
Gevonden:
Afgelopen weekend op de Borchmo-
lendijk: sleutel met felgroene sleu-
telhanger. Infor: DeMooiRooIKrant, 
Heuvel 17

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------
Heeft u of uw kind moeite met 
luisteren? Kijk dan op 
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417

--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Diversen

Deze week iedere avond open tot 
20.00 uur. Aanbieding: staande ge-
ranium € 0,99 per stuk. 50 soorten 
vaste planten € 1,00. Alle soorten zo-
merbloeiers, kuipplanten. Grote pot 
lavendel € 1,49. Groente- en kruiden-
planten. Groencentrum van Heesch, 
Kerkdijk-zuid..
--------------------------------------
Aanbieding: korting van 5 tot 25 % op 
coniferen-heesters, 50 soorten vaste 
planten a € 1,00. Grote pot (13cm) la-
vendel, Veel soorten bomen in contai-
ner-pot (op bestelling). Groencentrum 
van Heesch, Kerkdijk-zuid. Deze week 
iedere avond open tot 20.00 uur.
--------------------------------------
De Plekkers houden 1 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700.

--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspullen 
voor CV ’t Skrothupke? Wij komen ze 
graag bij U ophalen.Geen grote meu-
belstukken, witgoed, tv’s of compu-
ters. Bel: 476325 of 06-13251020
--------------------------------------
18 MEI VLOOIENMARKT
Speeltuin Philipsdorp
a.v. Leeuwenhoeklaan 30
Eindhoven. 9-16 uur.
Gratis entree bomvol!
06-20299824.
--------------------------------------

Gezocht:

Nieuwe
toetseNist

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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MooiRooikrantDe 15
Beeldhouwers stellen zich aan u voor

Op zondag 25 mei vindt er voor het 
gemeentehuis een zeer bijzondere 
expositie plaats van verschillende 
Rooise beeldhouwers. In de komen-
de weken stellen we de deelnemers 
aan u voor. Deze week Jacq van 

Rossum en Mien van Rooij.

“Ik ben Jacq van Rossum en ik werk 
eenmaal per week aan een steen bij 
de Einde(r)loze Hakkers. Dat is een 
groepje beeldhouwers dat bij d’n 

einder hun hobby uitoefent. We kun-
nen daar gebruik maken van een ge-
weldige werkplaats waar we in een 
goede sfeer zowel binnen als buiten 
kunnen werken. Ik ben een amateur 
beeldhouwster die graag een steen-
tje tikt, het liefst in abstracte vorm, 
omdat dat meer aan de verbeelding 
overlaat. Het is geweldig om hier in 
Rooi samen met andere beeldhou-
wers iets moois neer te zetten, zodat 
iedereen daarvan kan genieten.”

“Na verschillende workshops beeld-
houwen te hebben gedaan ben ik ge-
inspireerd geraakt. Niet wetende wat 
je kunt maken uit een ruwe steen is het 
steeds weer verrassend wat er tevoor-
schijn komt. Intussen is het een grote 
hobby van mij geworden. Werken in 
groepsverband is erg leuk en je leert 
veel van elkaar. De verschillende steen-
soorten waar ik mee werk geven altijd 
een bijzonder resultaat. Ik hoop er nog 
lang mee door te mogen gaan.”

Jacq van Rossum Mien van Rooij

Riante, vrijstaande en vrij gelegen semi bungalow, met 5 royale slaapkamers, 
leefkeuken, bijkeuken en ruime inpandige garage. De woning ligt in een 
woonwijk nabij het centrum aan een autoluwe woonstraat voor enkel be-
stemmingsverkeer. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid. De woning 
leent zich naast het wat grotere gezin die ruimte zoeken ook prima voor 
beroep aan huis. Een bezichtiging van de woning laat u het gevoel en de 
mogelijkheden het best ervaren.

De woning is grotendeels voorzien van dubbel glas.
Gelegen aan een rustige straat nabij de diverse voorzieningen van het 
centrum en een basisschool. 
Woonoppervlak 200m².
Overige inpandige ruimte 75m² (garage, bergzolder en ruimte achter 
knieschotten).
Gebouw gebonden buitenruimte 11m² (dakterras).

TE KOOP
Händellaan 8
5251 HN Vlijmen 
€ 395.000 k.k. 
Bouwjaar 1972.
Inhoud ca. 650m³, 
perceel 603m².

Voor meer informatie en/of bezichtiging: 06-30960621

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

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

Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/glaswerk

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

      de Leijer

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

Kilo’s of cellulitis kwijt?

Informeer ook naar diëten met gegarandeerd resultaat en onze andere behandelingen!

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE 

8X VACUSTEP®

normaal € 80,– Nu € 49,–
Alleen te gebruiken in juli en augustus 2012

ZOMERAANBIEDING

www.bodyresult.nl

Bosseweg 7c
Best

T 0499 37 97 87

Mgr. Bekkersplein 4
Sint-Oedenrode
T 0413 87 00 48

Met de Vacustep® bestrijdt u nu overtollig vet en cellulitis
zo eenvoudig en vooral zo effectief als nooit tevoren

20x Vacustep nu voor 
€ 175,00 (i.p.v. € 200,00) 

  

   

 

Deze actie is geldig in de maand mei.

Wanneer u  samen met de 
Vacustep start met één van 

onze diëten betaalt u slechts 
€ 150,00 voor 20x Vacustep

Kijk voor alle diëten op onze website of bel voor een gratis en 
vrijblijvend intake gesprek!

4 Kleine en grote vissen
4.3 Dienst, wederdienst
Detective Rien Raavens stuit tijdens 
een fietstocht door het Vressels Bos 
op xtc-afval. Rien is teleurgesteld 
als blijkt dat het politieonderzoek 
vast is komen te zitten. Ze besluit 
zelf speurwerk te gaan verrichten. 
Dan krijgt ze een vreemde mail.

De mail, afkomstig van ‘Vrienden-
dienst’, luidt: ‘Mevrouw Raavens, 
misschien kunnen wij elkaar voor-
uithelpen? Ik wacht op uw reactie.’ 
Rien reageert uit principe nooit op 
anonieme mails en klikt hem weg. 
De volgende dag is er weer een be-
richt van ‘Vriendendienst’:  ‘Dit is 
geen grap, u kunt me vertrouwen. 
De tijd tikt, laat snel iets van u ho-
ren.’ Dan belt Rien haar zestienjarige 
achternichtje Steffie Peute uit Eind-
hoven, die goed is met computers. 
‘Stef, kan jij voor me uitzoeken wie 
die mails gestuurd heeft?’ ‘Natuur-
lijk’, zegt Stef, ‘ik kan het IP-adres 
van die computer voor je opzoeken, 
dat brengt je bij de afzender. Toeval-
lig ga ik straks toch naar Rooi, naar 
mijn vriend Rik, we komen wel even 
langs, we helpen je graag.’ Rien 
glimlacht als ze aan Rik en zijn vrien-
dengroep terugdenkt. De gemeen-
teraadsverkiezingen, hun B.O.M 
–beweging en ICT-expertise liggen 
haar nog vers in het geheugen.  
Die middag hebben Stef en Rik snel 
achterhaald wie er achter het e-mail-
adres schuilgaat. Voor Rien is het ver-
volgens een peulenschil om het tele-

foonnummer van ‘Vriendendienst’ 
te vinden. Ze belt meteen. ‘Hallo’, 
klinkt het aarzelend. ‘Spreek ik met 
Joris van de Vriendendienst?’, vraagt 
Rien. ‘Eh…. Ja…’. ‘Rien Raavens 
hier. Waarom stuur je me anonieme 
mails?’ ‘Nou eh, eerlijk gezegd, ik 
wilde zo uw aandacht trekken.’ Even 
blijft het stil: ‘U gaat toch onderzoek 
doen naar het gevonden xtc-afval? 
Dat las ik op twitter. Ik heb belang-
rijke informatie voor u. Serieus.’ ‘Dat 
klinkt interessant. Maar liever niet 
over de telefoon. Ik wil weten met 
wie ik van doen heb. Kun je nu naar 
mijn huis komen?’, vraagt Rien, ‘ik 
heb een paar mensen op bezoek die 
je verhaal ook graag willen horen. 
Het zijn mijn partners.’

Een uur later zit Joris bij Rien aan 
tafel. Hij is zenuwachtig. Hij spreekt 
in korte, afgemeten zinnen. ‘Ik ben 
student journalistiek’, begint hij. ‘Ik 
loop stage bij de politie. Op de af-
deling communicatie. Heel toeval-
lig heb ik een drugslaboratorium 
ontdekt. Vlakbij mijn huis. In een 
loods in het Everse.’ ‘Hè, hier in 
Rooi?’ reageert Rik. ‘Ja, ik weet het 
zeker’, zegt Joris, ‘er stonden auto’s 
en ik zag licht branden toen ik vorige 
week ’s ochtends vroeg naar huis 
fietste. Ik vertrouwde het niet. Ben 
een paar nachten gaan posten. Er 
werd volop gewerkt. Heb ook foto’s 
gemaakt.’ ‘Waarom ben je niet naar 
de politie gegaan?’, wil Rien weten. 

Joris schuift heen en weer op zijn 
stoel. ‘Ik wilde graag een sensati-
oneel verhaal. Met informatie en 
bewijzen. Leek me goed voor mijn 
carrière als onderzoeksjournalist. 
Een tweede Peter R. de Vries.’ Joris 
zucht. ‘Nu is het te laat om naar de 
politie te gaan. Sinds gisteren is de 
loods leeg en verlaten. We vissen 
achter het net.’ 
‘We? Jij, zul je bedoelen. Weg carri-
ère, Peter R. de Tweede’, sneert Stef.
‘Dus’, zegt Rien tegen Joris: ‘Je wilde 
mij op het spoor van de loods zetten, 
en wat wil jij ervoor terug? ‘Als u iets 
ontdekt, zou ik graag het verhaal 
daarover schrijven. De primeur, een 
scoop hebben’, zegt Joris. ‘Daar kan 
ik nu nog niks over zeggen, ik weet 
niet of ik hier iets mee kan,’ reageert 
Rien.

Op dat moment hoort Rien op haar 
mobiel een berichtje binnenkomen. 
‘Wilt u morgenochtend langsko-
men?´ leest ze. Ze schrikt als ze de 
afzender ziet.

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

Run for KiKa 2014

Wij gaan de uitdaging aan en u kunt 
ons helpen! Dit jaar doen wij, Fy-
siotherapiepraktijk Joost de Vaan, 
op 22 juni 2014 mee aan de Run for 
KiKa. Dit begint om 13.00 te Eind-
hoven bij Aquabest. Wij gaan de 5 
of 10 km rennen en geld ophalen 
voor de Stichting Kinderen Kan-
kervrij, oftewel KiKa. Wij, als team 
zijnde, vinden van harte dat het 
leven van een kind zich niet moet 
afspelen in ziekenhuizen met che-
mokuren. 

KiKa heeft een geweldig doel, dat 

wij gaan ondersteunen met onze 
deelname. Het doel is om in 2025, 
95% van alle kinderen met kanker 
te genezen. Wij rennen dus mee om 
kinderkanker de wereld uit te hel-
pen. 

Hoe kunt u ons sponsoren?
Lege flessen inleveren bij onze prak-
tijk. - Oude telefoons inleveren bij 
onze praktijk. - Geld sponsoren in 
de collectanten bus. - Geld spon-
soren kan ook via de website van 
Run for KiKa: www.runforkika.nl/
sponsor-nu, selecteer team Fysio-
therapiepraktijk Joost de Vaan en vul 
het sponsorformulier in. Het trainen 
moeten we zelf doen maar uw on-
dersteuning hierbij zou fijn zijn! Ons 
sponsordoel is 1000 euro. Wij hopen 
dat u ons wilt helpen! Samen helpen 
we kinderkanker de wereld uit. Al-
vast heel erg bedankt.



Woensdag 14 mei 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe16 Gemeentenieuws

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Bekendmaking ingekomen aanvragen (eve-
nementen)vergunningen en verleende 
vergunningen, ontheffingen en te treffen 
verkeersmaatregelen op grond van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) 
voor de gemeente Sint-Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 6 mei tot en met 12 mei 
2014 zijn de volgende aanvragen bij de ge-
meente ingekomen:
•  Van café Oud Nijnsel voor de uitbreiding 

van het terras tijdens de kermis van 21 
juni tot en met 24 juni 2014.

Verleende evenementenvergunningen en 
ontheffingen
•  Aan het Fioretti College voor het houden 

van een gala voor de eindexamenleerlin-
gen op woensdag 4 juni 2014 van 20.00 
uur tot 01.00 uur in kasteel Henkenshage.

Melding meerjarenvergunning
•  Van SV Fortuna 67 voor de organisatie van 

de Vaderdagloop op zondag 15 juni 2014.
•  Van wijkvereniging Kinderbos voor de 

organisatie van de straatspeeldag op 
woensdag 11 juni 2014.

Evenementen

Meldingen

Agenda

VerkiezingenGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

Openingstijden publieksplein
Ma t/m vrij van 9.00 - 12.30 uur.
Voor paspoorten, rijbewijzen en 
overige burgerzaken is het pu-
blieksplein ook geopend op maan-
dagmiddag van 16.00  tot 20.00 
uur.
Hiervoor dient u via 
www.sint-oedenrode.nl of via 
(0413) 481 911 een afspraak te 
maken.

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

Milieu
Huisvuilinfolijn (0413) 481 220, 
ma, wo en vr van 10.00 tot 12.00 
uur 
Milieustraat: Eversestraat 1, 
(0413) 481 620
geopend van ma t/m vrij van 12.00 
tot 17.00 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

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

Informatie voor kiezers over de verkiezingen van 
het Europees Parlement 2014
Geen stempas ontvangen of stempas 
kwijt?
Bij het Klant Contact Centrum van de ge-
meente Sint-Oedenrode kunt u tot en met 
21 mei 2014, tot 12.00 uur een vervangen-
de stempas aanvragen. Neem hiervoor een 
geldig identiteitsbewijs mee. Na 21 mei 
2014, 12.00 uur is dit niet meer mogelijk 
en kunt u uw stem niet meer uitbrengen.

Hebt u vragen of wilt u meer weten? 
Kijk dan op onze website 
www.sint-oedenrode.nl
 
Meer informatie vindt u op diverse web-
sites zoals:
 www.europeseverkiezingen.com
 www.verkiezingen2014.nl
 www.kiesraad.nl

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 19 mei 2014 vindt plaats van 9.00 – 10.00 uur.

Aanvragen van een Koninklijke Onderscheiding
Op 25 april jl. hebben 6 inwoners van de 
gemeente Sint-Oedenrode een Konink-
lijke Onderscheiding opgespeld gekregen 
bij gelegenheid van Lintjesregen 2014.

Wie komt er in aanmerking voor een lintje?
Wanneer iemand bijzondere verdiensten 
heeft of buitengewone prestaties verricht 
voor de gemeenschap, dan kan deze per-
soon in aanmerking komen voor een Ko-
ninklijke Onderscheiding.

Hoe kan men iemand voordragen?
Wanneer u iemand wil voordragen voor 
een Koninklijke Onderscheiding, dan moet 
u zich wel aan een aantal spelregels hou-
den. Belangrijk is, dat heel duidelijk wordt 
omschreven wat de persoon, die u voor-
draagt, doet of heeft gedaan binnen de or-

ganisatie of vereniging. Hierbij dient u ook 
de exacte jaartallen te vermelden, waarin 
deze activiteiten plaatsvinden/hebben 
plaatsgevonden. De intensiteit en de tijds-
duur van de activiteiten is namelijk een 
belangrijke graadmeter bij de beoordeling.

Aanvragen voor 2015
Voor het aanvragen van een Koninklijke 
Onderscheiding dient u een voorstelfor-
mulier te gebruiken. Dit formulier kunt u 
aanvragen bij mevrouw M. Van Schijndel, 
tel.nr. (0413) 481911. Ook voor eventuele 
vragen kunt u bij haar terecht.
De aanvragen voor Lintjesregen 2015 kunt u 
indienen tot uiterlijk dinsdag 1 juli 2014 bij 
de gemeente Sint-Oedenrode, t.a.v. mevrouw 
M. van Schijndel, onder vermelding van 
“Kabinet”.

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Zwart/goud kleur damesbril op sterkte
•  Heren portemonnee met ID/OV-pas/

schoolpas (Zwijssen College)
•  Bruine heren portemonnee met rijbe-

wijs/pasjes/chauffeurs kaart
• Paspoort

Gevonden voorwerpen
• Double ring met twee steentjes
• Gehoorapparaat
• Dameshorloge 

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Sloef 15  5492 TN 30-04-2014 Bouwen van woning
Jasmijnstraat 10  5492 JT 01-05-2014 Bouwen van bijgebouw
Jasmijnstraat 12 5492 JT 01-05-2014 Bouwen van bijgebouw
Jekschotseweg  5491 RB 01-05-2014 Splitsen van woning
36 en 36a 
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Struikheide 4 5491 LS 6 weken  Bouw carport
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Doornappel 7 5491 KG 06-05-2014 Bouwen van carport
Componistenlaan 109 5491 LD  07-05-2014 Plaatsen van twee dakkapellen
Damianenweg 7 5491 TJ  07-05-2014 Uitbreiden van woonhuis
Lindendijk 44 5491 GB 07-05-2014 Plaatsen van dakkapel en 
     verbouwen van woning
Valstraat 56 5491 BK 07-05-2014 Plaatsen van erfafscheiding
Nijverheidsweg 1 5492 NK 08-05-2014 Uitbreiden van bedrijfswoning
Koriander 8  5491 KD 12-05-2014 Bouwen van aanbouw aan voorgevel
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerp exploitatievergunning
Adres  Postcode 2 weken ter visie Omschrijving
Markt 2A  5492AB 15-05-2014 Restaurant Osteria
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Vergunningen

Inzameling oud papier
Zaterdag 17 mei
•  Ouderraad van basisschool De 

Sprongh; container tegenover speel-
tuin van 10.00 tot 12.00 uur;

•  Sint-Joris gilde; container op het ter-
rein achter de Boerenbondwinkel van 
09.00 tot 12.00 uur;

•  C.V. De Klotjes; container aan de 
Julianastraat tussen sportzaal en 
openbare basisschool van 10.00 tot 
14.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Franciscus-

school; container bij school van 10.00 
tot 12.00 uur;

•  Ouderraad van de Odaschool; con-
tainer bij de hoofdingang van de 
Odaschool, Laan ten Bogaerde van 
10.00 – 12.00 uur.

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Chemokar op zaterdag 17 mei

Aanstaande zaterdag kunt u gratis uw 
chemisch afval en kleine elektrische 
apparaten (föhns, broodroosters, kof-
fiezetapparaten, e.d.) inleveren bij de 
chemokar. 

De chemokar staat op de volgende 
plaatsen
•  10.00 tot 10.45 uur   

Pastoor Smitsstraat bij de kerk in Olland

•  11.00 tot 11.45 uur   
Ritaplein bij de kerk in Boskant

•  12.00 tot 12.45 uur   
parkeerterrein van de Beckart in Nijnsel

•  13.30 tot 14.20 uur   
parkeerterrein voor het gemeentehuis

•  14.30 tot 15.20 uur   
parkeerterrein voor sporthal Kienehoef

•  15.30 tot 16.20 uur   
parkeerterrein bij de kerk in Eerschot

Inzameling aan huis van wit- en bruingoed en grof 
huishoudelijk afval
Op vrijdag 23 mei wordt wit- en bruingoed 
en grof huishoudelijk afval ingezameld 
wanneer dit schriftelijk is aangemeld op 
dinsdag 20 mei bij de Van Kaathovengroep. 

Machtiging
Voor het aanbieden van dit afval heeft u 
een machtiging nodig. Een machtigings-
formulier is verkrijgbaar in het gemeen-
tehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak 
te maken. Ook kunt u een machtigings-
formulier via www.sint-oedenrode.nl 

downloaden. Zoek op ‘grof huisvuil’ en 
klik op de rode regel met de tekst ‘TIP 
gemeente Sint-Oedenrode: grof huis-
vuil’. Onder ‘downloads’ vindt u de ‘aan-
vraagformulieren ophalen groot wit- en 
bruingoed en grof huisvuil’. Dit formu-
lier/deze kaart moet op dinsdag 20 mei 
bij Van Kaathovengroep zijn.

Hebt u de machtiging op tijd verstuurd 
zet dan het afval op 23 mei om 07.30 
uur duidelijk  zichtbaar voor uw huis.

Chris Kollenburg

Een prachtig dorp…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Melding incidentele festiviteit
De heer M. Toelen heeft op 28 april 2014 
een kennisgeving ingediend voor het mel-
den van een incidentele festiviteit. De ken-
nisgeving omvat het ten gehore brengen 
van verstrekte muziek in verband met het 
openen van een nieuw terras en blokhut. De 
festiviteit zal plaatsvinden op 18 mei 2014 
van 14:00 tot 24:00 uur op het terras van de 
inrichting van café D’n Toel aan de Pastoor 
Smitsstraat 4 te Olland.
Een horeca- inrichting mag maximaal 6 keer 

per jaar gebruik maken van een regeling 
welke de ruimte geeft om af te wijken van 
de geluidsnormen die voor de normale be-
drijfsvoering gelden (geregeld in de APV). 
Voor een recreatie-inrichting is een maxi-
mum van 4 keer per jaar vastgelegd. In het 
evenementenbeleid zijn de exacte geluids-
normen omschreven, waaraan moet worden 
voldaan tijdens een incidentele festiviteit. 
Het evenementenbeleid kunt u vinden op 
onze internetsite (www.sint-oedenrode.nl).
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Rooienaar slaat vrouw in gezicht 
tijdens feestavond Bergen op Zoom
Tijdens een feestavond op De Bou-
levard in Bergen op Zoom heeft een 
26-jarige man uit Sint-Oedenrode 
een 24-jarige vrouw uit Sint Wil-
lebrord in haar gezicht geslagen. 
Beveiligers hielden de man aan en 
droegen hem over aan de politie.

Zaterdagavond kwam de poli-
tie rond elf uur ter plekke om de 
man in ontvangst te nemen. Hij is 
vervolgens meegenomen naar het 
bureau. Vermoedelijk had de man 
gedronken. De vrouw hield geen 
ernstig letsel aan de mishandeling 
over.    

Gun uw 
spaargeld een 
mooie rente
Heeft u vakantiegeld of een ander extraatje ontvangen? 
Stort het op een spaarrekening bij RegioBank. Bij ons 
profiteert u altijd van een mooie rente. Bovendien krijgt 
u tijdens onze actieweken twee unieke mokken cadeau.*

Spaar € 750 

en krijg twee 

unieke mokken 

cadeau*

Wij zijn uw bank.Van Kuringe Adviesgroep Sint-Oedenrode B.V.
Koninginnelaan 1a
5491 HA SINT-OEDENRODE
T (0413) 47 49 33
E info@vankuringeadviesgroep.nl
I www.vankuringeadviesgroep.nl
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Open dag bij 
café d’n Toel

Afgelopen tijd is d’n Toel druk bezig geweest 
met het uitbreiden en verbeteren van het 
grote terras en is ook de skihut gerealiseerd. 
Daarom vindt op 18 mei vanaf 14 uur een 
opening plaats. Iedereen is welkom om een 
kijkje te komen nemen. 

Op die dag worden alle mogelijkheden op het 
gebied van buffet- en barbecuearrangementen 
getoond. Ook is er een springkussen voor de 
kinderen en een proeverij van allerlei streek-
producten. Last but not least; Tony Nash zal 
op het terras optreden. Voor meer informatie: 
0413-473313, www.cafedentoel.nl. Pastoor 
Smitsstraat 4, Olland  

Gemeentesecretaris Sint-Oedenrode 
beoogd wethouder voor Best

Mevrouw drs. P.J.E. (Peet) van de 
Loo, sedert 5 jaar gemeentesecre-
taris in Rooi, wordt hoogstwaar-
schijnlijk wethouder in Best, na-
mens D66. 

Peet van de Loo werkte vóór haar 
baan in Rooi voor Rijkswaterstaat, 
gemeente Venray, Universiteit Maas-
tricht en als adjunct-gemeentesecre-
taris in de gemeente Beek. Aldus het 
persbericht zette zij zich onder het 
motto ‘Samen Rooien’ in om de blik 
naar buiten te versterken: binnen en 

buiten het gemeentehuis alsook bin-
nen en buiten Sint-Oedenrode. Ook 
zette zij de schouders onder het ver-
groten van het inzicht in de financi-
ele positie van de gemeente. Vanuit 
die invalshoek heeft zij onder andere 
de ombuigings- en samenwerkings-
trajecten begeleid.  

Van de Loo: “Als ik terugblik denk 
ik dat de openheid en het vertrou-
wen dat we het ‘samen rooien’ is 
gegroeid. En dat in een tijd van on-
zekerheden. Ik had graag samen 
verder meegebouwd om te komen 
tot een nieuwe toekomstbestendige 
gemeente. Maar ik kies 

er nu voor om als wethouder voor 
de Bestse gemeenschap aan de slag 
te gaan; ook daar liggen de nodige 
uitdagingen om samen met men-
sen op te pakken”.  Het college van 
B&W van Sint-Oedenrode wenst 
mevrouw van de Loo veel succes 
met deze nieuwe kans. Op dit mo-
ment is nog niet bekend wie haar op 
gaat volgen. Het college neemt hier 
binnenkort een beslissing over.  

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

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

‘Moet jij zelf jouw Moederdagca-
deautje kopen?’, vroeg Pieter van 
boekhandel ‘t Paperas aan me, toen 
ik daar zaterdagavond rond de klok 
van 18 uur binnen liep. Onder mijn 
arm had ik een reisgids van Spanje 
geklemd. Met het schaamrood op 
mijn kaken knikte ik bevestigend. 

Want had ik een week eerder thuis 
niet keihard geroepen dat ik niks aan 
Moederdag wilde doen? Dat soort 

uitspraken knopen mijn kinderen 
goed in hun oren. Over het alge-
meen luisteren ze, net als alle kin-
deren overigens, niet zo best. Maar 
in dit geval luisteren ze uitstekend! 
Uiteindelijk heb ik de reisgids, helaas 
voor de verkopende partij, weer te-
ruggezet in het schap en alleen een 
boek voor mijn schoonmoeder af-
gerekend. Want het ging mij toch 
iets te ver om iets voor mezelf te 
kopen. Ik houd niet van commerci-
ele feestjes. Valentijnsdag, Vaderdag 
en Moederdag vind ik allemaal on-
zin. Het is vooral een feestje van de 
winkels. En daarbij: de mensen die 
mij beter kennen, weten dat ik geen 
feestje nodig heb om geld uit te ge-
ven, maar dat geheel terzijde. Aan 
de kassa bij de boekhandel raakte ik 
verzeild in een gesprek over het ko-
pen van boeken in de winkel versus 
het kopen van boeken via internet 
bij een grote boekensite, waar je te-
genwoordig eigenlijk alles kunt ko-
pen. Ai, ik kreeg weer rode wangen. 
Want daar maak ik mezelf ook vaak 
schuldig aan. Shoppen via internet is 
hartstikke makkelijk. Je kan het lek-
ker vanuit je luie stoel doen en als 
het pijpenstelen regent, zoals afge-
lopen zaterdagavond het geval was, 
is de keus snel gemaakt. Dan bestel 

ik liever via internet dan dat ik voor 
de zesde keer kletsnat wordt van de 
regen. Wat ik me niet altijd reali-
seer is dat veel winkels in ons dorp 
ook een webshop hebben waar ik 
zou kunnen bestellen. Dus, bij deze 
neem ik me voor dat ik de volgende 
keer als ik een boek ga bestellen – 
waarschijnlijk zal dat de reisgids zijn– 
dit via de website regel van onze 
plaatselijke boekenwinkel. 
Uiteindelijk heb ik een prachtige 
Moederdag gehad. Het was er een 
zoals alle andere zondagen. Beetje 
uitslapen, sporten en daarna ge-
zellig met elkaar ontbijten. Met als 
enig verschil dat jongste een knut-
selwerk op school had gemaakt 
voor Moederdag. Echter dat lag al 
twee weken ergens….en was dus 
onvindbaar tot groot verdriet van 
mijn dochter. In de loop van de dag 
plukte ik een plastic zak onder de 
bank vandaan. Blijkbaar was dat de 
beste verstopplek voor het Moeder-
dagknutselwerk. 

Saskia van den Eshof is eigenaar van Sas-
Support, het communicatie- en marketing-
bureau in Sint-Oedenrode. Voor DeMooi-
RooiKrant schrijft zij regelmatig over haar 
gezin en soms over haar werk. Volg haar 
ook Twitter: @saskiavdeshof.

Quality time

Themawandeling over  “haast”
Het Gesprek te Pas, dat a.s. zon-
dag 18 mei in het Damiaancentrum 
wordt gehouden, heeft als onder-
werp ‘haast’. Terwijl we het er al-
lemaal over eens zijn, dat haastige 
spoed zelden goed is, is onze sa-
menleving doortrokken van haast. 
Moet wel alles sneller, is tijd geld? 
Iedereen, jong of niet meer zo jong, 
die over deze en dergelijke vragen 
mee wil denken en praten tijdens 
dit ‘gesprek met wandeling’, is van 
harte welkom op zondag 18 mei om 
10.00 uur bij het Damiaancentrum, 
Schijndelseweg 46, 5491 TB in Sint-
Oedenrode.

Het Gesprek te Pas wordt elke derde 

zondag van de maand georgani-
seerd, telkens met een nieuw onder-
werp. De wandeling zelf duurt een 
uur en kan dicht “bij huis” blijven of 
wat verder in de omgeving voeren. 
De bijeenkomst begint om 10.00 uur 
en zal om ongeveer 12.00 uur wor-
den afgesloten. De opzet is steeds 
hetzelfde:
Na ontvangst met koffie/thee en 
een inleiding op het thema (met 
enkele gedichten) maken de deelne-
mers in kleine groepjes een wande-
ling van een uurtje in de bossen, tui-
nen of de prachtige omgeving van 
het centrum. Zij spreken dan, al of 
niet aan de hand van de meegege-
ven vragen, over of naar aanleiding 

van het onderwerp. 
Vervolgens wisselen we bij een ge-
zellige kop koffie/thee de ervarin-
gen, verhalen of meningen uit, be-
spreken de teksten en om ongeveer 
12.00 uur besluiten we dan deze 
ontmoeting van mensen en hun 
ideeën en denkbeelden. 
Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 
nader tot elkaar te brengen en wat 
inspiratie te bieden. Onze kosten 
bedragen per deelnemer ongeveer 4 
euro, we zijn tevreden met elke bij-
drage naar draagkracht. 
Voor alle informatie over de Ge-
sprekken te Pas: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.
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14 mei  
Gezamenlijke ziekenbezoekgroepen
13.30-15.00 uur

16 mei  
Werkgroep Jeugd en Jongeren
19.00-20.00 uur
Pastorale Raad 20.00-21.30 uur

18 mei  
Concert Smitsorgel,
Martinus-Centrum 15.00-16.30 uur

19 mei  
Mogelijkheid gesprek Odendael
13.30-17.00 uur

Overleg parochiebureaus
14.00-15.30 uur

23 mei  
Huwelijksvoorbereiding
20.00-22.00 uur

24 mei  
Regiodag bisdom Den Bosch 
Biddende Moeders 10.00-16.00 uur

26 mei  
Biddende Moeders, parochiezaal
Nijnsel 13.45-14.30 uur
Overleg Zonnebloem
19.30-21.00 uur

27 mei  
Doopvoorbereiding 
20.00-21.30 uur

Pastoraal Centrum:
Centraal adres voor infor-
matie en aanmelding van 
doop, huwelijk, jubileum, 
huisbezoek of pastoraal 
gesprek, ziekencommunie 
(1e vrijdag v.d. maand), 
ziekenzalving, enz.

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

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

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

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

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

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

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

Breugel Heilige Genoveva
e-mail: breugel@heiligeodaparochie.nl 
Parochiehuis den Bauw
Adres: Genovevastraat 29
5694 AE  Breugel 
Tel: 0499-847241
Openingstijden parochiebureau:
Donderdag 11.30 – 12.30 uur

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

Designed by: DMRK ©

Een familie, geraakt door het evangelie, is een school voor 
christelijk leven. Daar leer je trouw, geduld en opo� ering.

Paus Franciscus

genda

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

Van de pastores

De vreugde van het evangelie, 
aan het strand
Met vele anderen heb ik zon en 
zee opgezocht afgelopen week. 
En, misschien wat ongewoon, heb 
ik de ruimte genomen om de brief 
van paus Franciscus aan de Kerk 
‘De vreugde van het evangelie’ te 
lezen. Meestal zijn dit soort docu-
menten geen pageturners. Je moet 
er echt voor gaan zitten om ze te 
kunnen lezen. Maar dit keer leest 
de brief als een spannend boek! 
Wat de paus na aan het hart ligt, 
heeft hij samenhangend en in di-
recte taal opgeschreven. Paus 
Franciscus vraagt ons, om ons ge-
loof niet voor onze binnenkamer te 
houden. Hij spoort ons aan steeds 
weer opnieuw naar het Evangelie 
te luisteren, én het Evangelie zicht-
baar te maken naar buiten toe voor 
anderen. We worden opgeroepen 
om weg te trekken uit onze eigen 
comfortzone om moedig iedereen 
tegemoet te treden in het licht van 
het Evangelie, bij alles wat we doen. 
Juist dit uit onszelf treden en naar 
de ander toegaan, geeft ons vreug-

de, aldus te paus. 
Tegelijkertijd waarschuwt paus 
Franciscus ons om niet te verdwa-
len in hoge idealen. Juist in het ge-
wone leven van alledag ontmoeten 
we elkaar. Hij breekt een lans voor 
het volksgeloof, en voor ruimte 
voor de eigenheid van volkeren en 
culturen. Ook voor de Nederlandse, 
denk ik dan. Waar wij als kerkmen-
sen in Nederland het glas wel eens 
half leeg zien, legt paus Franciscus 
uit dat het glas heus ook half vol is. 
Het is natuurlijk niet mogelijk om 
de brief van 180 pagina’s in een 
column weer te geven. Hoeft ook 
niet. Hopelijk kunnen we in onze 
parochie samen de inhoud zichtbaar 
maken in de loop van de tijd. Hulde 
aan deze brief die ons bemoedigt, 
blij maakt en de weg wijst. Zo kan 
het boek van ons geloven (weer) 
een pageturner worden.

Manon van den Broek
pastoraal werker

Even voorstellen: 
de Pastorale Raad
Al enige tijd leefde in het Pastorale 
Team de gedachte om een Pastorale 
Raad op te richten. Het idee van een 
Pastorale Raad komt van de familie 
Strada, wonend te Boskant. Vanuit 
hun geboorteland Italië zijn zij be-
kend met dit verschijnsel. Pastorale 
raden fungeren daar ter ondersteu-
ning van de pastoor van de parochie.

In januari van dit jaar kwam de Pas-
torale Raad van de Heilige Odapa-
rochie voor het eerst bij elkaar. Uit 
alle parochiekernen zijn parochianen 
gevraagd om zitting te nemen in de 
raad. De namen van de parochia-
nen, die zitting hebben in de Pasto-
rale Raad, kunt u vinden op http://
www.heiligeodaparochie.nl/team.
shtml. En natuurlijk heeft het Pasto-
rale Team zitting in de Raad.

De Pastorale Raad fungeert als 
klankbord voor het Pastorale Team, 
denkt mee over het pastorale be-
leid van de parochie, en houdt zich 

vooral bezig met het uitzetten van 
de lijnen naar de toekomst. Alle pas-
torale terreinen komen daarbij aan 
de orde: catechese, diaconie, litur-
gie, poimeniek (dit is de herderlijke 
zorg voor de individuele gelovige) 
en ethiek.

De Raad heeft alle activiteiten bin-
nen de groot-parochie geïnventari-
seerd. De volgende stap is om te kij-
ken hoe we de individuele gelovige 
steeds meer deelgenoot kunnen la-
ten zijn van de pastorale activiteiten. 
Dit is noodzakelijk, omdat het kun-
nen beschikken over kerkgebouwen 
met de daarbij behorende professio-
nele bemensing de komende decen-
nia minder vanzelfsprekend wordt.

Voor inlichtingen, vragen, opmerkin-
gen en goede ideeën kunnen belang-
stellenden zich wenden tot het Paro-
chiebureau 0413-477741, of per mail 
via team@heiligeodaparochie.nl.

Data Eerste Communievieringen
De Paastijd is de tijd voor het vieren van de Eerste Heilige Communie. In de 
diverse kerken van onze parochie worden in de komende weken de Commu-
nievieringen gehouden. Met een speciaal decreet van Mgr. Hurkmans, bisschop 
van ’s-Hertogenbosch, is het mogelijk dat deze viering ook plaatsvindt in de 
reeds aan de eredienst onttrokken kerkgebouwen van Eerschot en Boskant. 
Hier volgt een overzicht van alle Communievieringen in de komende weken:

-zondag 18 mei: 
09.30 uur St. Genovevakerk - Breugel
09.30 uur St. Martinuskerk - Sint-Oedenrode
11.00 uur St. Antoniuskerk - Nijnsel

-zondag 25 mei  
11.00 uur Goede Herderkerk - Eerschot
11.00 uur St. Martinuskerk - Olland

-zondag 1 juni   
11.00 uur St. Petruskerk - Son
11.00 uur H. Ritakerk - Boskant

Wij wensen alle communicantjes en hun gezinnen een goede voorbereiding 
op deze bijzondere dag.

Meimaand – Mariamaand

Vorige week is de Meimaand – 
Mariamaand is begonnen. In de di-
verse kerken en kapellen van onze 
parochie wordt op geregelde tij-
den de rozenkrans gebeden, de 
Mariabeelden zijn extra versierd en 
de koren zingen een lied ter ere van 
de Moeder Gods. In de weekenden 
trekken velen naar één van de plaat-
sen waar Maria op bijzondere wijze 
wordt vereerd: Den Bosch, Elshout, 
Handel, Ommel, Meerveldhoven, 
Mariahout met de Lourdesgrot of de 
H. Eik in Oirschot. In onze parochie 
weten velen in deze maand de weg 
te vinden naar de Mariakapellen op 
de Kuilen in Breugel, de Beverlaan in 
Son of de kapel aan de Kasteellaan 

in Rooi. Ook in de dagelijks geopen-
de Mariakapel van de St. Martinus-
kerk branden nu meer kaarsen dan 
gewoon. Ja, Brabant is rijk gezegend 
met z’n vele grote en kleine bede-
vaartplaatsen toegewijd aan Maria.
De Brabantse bedevaartplaatsen 
mogen zich over een bijzondere be-
langstelling verheugen van pelgrims 
die overal vandaan komen. Zij allen 
vormen samen Gods volk onderweg! 
Duizenden kaarsjes zullen op al die 
bedevaartplaatsen worden ontsto-
ken. Indrukwekkend. Immers: achter 
ieder kaarsje dat bij Maria brandt zit 
een verhaal. Een verhaal dat alleen 
God kent. En Maria. Zij is er. En zoals 
eens op de bruiloft van Kana zegt zij 
ook vandaag: ”Doet maar wat mijn 
Zoon u zeggen zal.” (Joh. 2, 5) 

Vandaag, woensdag 14 mei, maken 
de gezamenlijke KBO’s van Olland, 
Boskant en Nijnsel een bedevaart 
naar Handel. Samen vieren we hier 
de eucharistie en brengen wij een 
groet aan de Moeder Gods. We ne-
men alle intenties uit onze Odapa-
rochie mee naar Handel om ze daar 
aan de voorspraak van Maria toe te 
vertrouwen. Onder haar bescher-
ming mogen wij in deze meimaand 
onze toevlucht nemen. 

Extra taken voor leden van het 
pastorale team

Twee leden van 
ons pastoraal team 
hebben recent een 

extra taak gekregen. Pastoraal wer-
kende Manon van den Broek heeft 
de functie aanvaard van geestelijk 
adviseur van de ZLTO, afdeling Sint-
Oedenrode, Son, Breugel, Nuenen 
eo.  In deze functie zal zij het bestuur 
en leden terzijde staan met pastoraal 
advies. Indien nodig of gewenst zal 
Manon ook de leden van de ZLTO 
in het persoonlijk pastoraat bijstaan. 
Daarnaast valt ook de coördinatie van 
de oogstdankvieringen onder deze 
taak. Naast theologie heeft Manon 
ook gestudeerd aan de Landbouw-
universiteit van Wageningen en is zij 
docent geweest aan de HAS in Den 

Bosch. Deze achtergrond komt nu 
goed van pas bij deze nieuwe functie.
 

Pastoor Vincent Blom 
is benoemd tot pasto-
raal directeur van de 
Nederlandse Lourdes-
bedevaart voor Zieken 

(NLZ). Enkele keren per jaar orga-
niseert de NLZ een bedevaart naar 
Lourdes. Deze bedevaart is vooral 
gericht op zieken. Twee pastoraal 
directeuren dragen de pastorale ver-
antwoordelijkheid voor deze bede-
vaarten. Bij het terugtreden van een 
van beiden is pastoor Blom door het 
bestuur van de NLZ, en met instem-
ming van de bisschop, gevraagd om 
deze functie op zich te nemen.
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Voettocht naar Den Bosch 

In de nacht van zaterdag 24 op zondag 
25 mei wordt voor de drieëntwintigste 
keer de jaarlijkse bedevaart naar Den 
Bosch gehouden. Deze spirituele voet-
tocht is voor een aantal mensen een 
ware traditie geworden.

De gesprekken onderweg, het gevoel 
van verbondenheid, maar zeker ook de 
stilte en de eigen beleving van de wan-
deling door het donker naar het licht, 
maken deze tocht zo bijzonder.
Iedereen houdt er wel een speciale her-
innering aan over.

Op zaterdagavond om 22.30 uur ver-
trekt een groep pelgrims vanaf het 
kerkplein aan het Park in Nuenen. 
Rond 01.00 uur zullen zij arriveren in 

Eerschot, waar ook dit jaar nog voor 
een warm welkom wordt gezorgd in 
de kerk van De Goede Herder. Na een 
moment van bezinning is er in de pa-
rochiezaal gelegenheid voor wat rust 
en voor het versterken van de inwen-
dige mens met een lekkere kop koffie 
of thee.

Mensen die belangstelling hebben om 
vanuit Sint-Oedenrode mee te lopen, 
kunnen zich aansluiten bij de groep 
door om 01.00 uur aanwezig te zijn in 
de parochiezaal van de Goede Herder-
kerk.
De wandeling eindigt ’s morgens om ca. 
half zeven op de Parade bij de Sint Jan, 
waar de groep gezamenlijk om 7.00 
uur de Eucharistieviering zal bijwonen. 

Namens de groep zal bij het beeld van 
de Zoete Moeder van Den Bosch ook 
een mooie kaars worden aangestoken.

Er wordt gelopen in een rustig tempo, 
maar enige conditie en wandelervaring 
is wenselijk.
Ook jongeren zijn van harte welkom! 
Vanuit Sint-Oedenrode is de wandeling 
ongeveer 22 km. De deelnemers wordt 
vriendelijk verzocht zelf vervoer van 
Den Bosch terug naar huis te regelen. 
Vooraf aanmelden is gewenst, maar 
niet noodzakelijk. We vragen een klei-
ne vergoeding van 2 euro per persoon 
(jeugd mag gratis aansluiten). Informa-
tie en aanmelden via: Diny Hamelink, 
Telefoon: 0413-473419 en 
Email: j.hamelink2@versatel.nl. 

Eerste uit een reeks concerten op het Smitsorgel 
Op zondagmiddag 18 mei as. om 
15.00 uur begint in de H. Martinus-
kerk te Sint-Oedenrode (Centrum) 
het eerste orgelconcert van de reeks 
orgelconcerten van 2014. Dit con-
cert, georganiseerd door de Stichting 
Smitsorgel, wordt verzorgd door de 
organist Joost Langeveld, die deze 
zondag het monumentale Smitsorgel 
(1839) zal bespelen. 

Programma 
Op het gevarieerd programma, dat be-
gint met dansmuziek, staan werken van 
o.a. Johann Sebastian Bach (1685-1750), 
William Walond (1725-1770), Wolfgang 
Amadeus Mozart (1756-1791), Felix 
Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) 
en Louis James Alfred Lefébure-Wély 
(1817-1869).

De organist 
Joost Langeveld studeerde orgel bij 
Bert Matter aan het Arnhems Conser-
vatorium, na eerst les gehad te hebben 
van Cor Kee. Daarnaast studeerde hij 
sociologie en muziekwetenschap aan 
de Nijmeegse universiteit. Hij behaalde 
het diploma uitvoerend musicus met 
de hoogste onderscheiding en won 
twee maal de eerste prijs op het Inter-
nationale Orgelimprovisatieconcours 
te Haarlem.

Thans doceert hij muziekgeschiedenis 
aan de HOVO te Nijmegen na jaren-
lang als docent aan de universiteiten 
van Nijmegen en Utrecht verbonden 
te zijn geweest. Als organist is hij in 
dienst van de Grote of St.Stevenskerk 
te Nijmegen en geeft hij regelmatig 

concerten in binnen- en buitenland. 
Daarbij combineert hij muziek vaak 
met andere takken van kunst. Zo 
heeft hij samengewerkt met verschil-
lende dichters en verhalenvertellers, 
een streetdance-groep en een jong-
leur. Daarnaast geniet hij bekendheid 
als muzikaal begeleider van stomme 
films. Hij componeerde cabaret-, kerk- 
en straatliederen en publiceerde een 
boek over muziektheorie onder de ti-
tel Horen en zien. Het concert in de 
H. Martinuskerk aan het Kerkplein in 
Sint-Oedenrode begint om 15.00 uur. 
De toegang is gratis.  Uitgebreidere 
informatie over het programma van 
dit concert vindt u ook op de website: 
www.sintmartinusparochie.nl/
smitsorgel  

2 SPECIALISTEN OP 1 ADRES
Korenmijt 3, Beek en donk

vanhoutkeukens.nl

www.vanhoutkeukens.nl

www.hetmaathuys.nl

Betaalbare keukens
Eigentijds, stijlvol en naar uw smaak

Keukens & Interieurs
Unieke vormgeving  en maatwerk

UNIEK
keukenconcept

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zondag 18 mei
9.30 uur: Eerste Heilige Communievie-
ring m.m.v. kinderkoor De Notenkraker-
tjes. Kinderwoorddienst.
intentie: overleden ouders Verbruggen-
Brugmans en dochter Doortje, Nell 
Vrenssen-Sol, Monique Brok-Ruijsbroek, 
Mien Brands-van de Laar, Cato van den 
Boogaard, Annie Swinkels-Manders.

Zaterdag 24 mei
18.30 uur: eucharistieviering m.m.v. Kin-
derkoor de Notenkrakertjes, aansluitend 
reünie van alle oud-Notenkrakertjes in 
Den Bauw
Intentie: Fransje van den Hoven-
Martens, Theo van den Oever en Tinie 
van Laarhoven.

Zondag 25 mei
9.30 uur eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor (via de analoge UPC 
kabel FM 94,4 MHz) Intentie: Jopie Mee-
kel-Adema, Riek van de Ven-de Jong, 
Liza Teunissen-Feyen.

ODENDAEL 

Zondag 18 mei 10 uur. Woord- en com-
munieviering met koor Cantecleer.
Intenties: Mieke van de Heijden – 
Gottenbos

Dinsdag 20 mei 19.00 uur. Rozenhoedje 
bidden in de stilteruimte van Odendael.

KERKBERICHTEN MARTINUSKERK 
(CENTRUM)

Zaterdag 17 mei: 
15.00 uur: Jubileumviering 50-jarig hu-
welijk van Dhr. En Mevr. Van Driel - van 
Bree. 18.30 uur: Eucharistie met Goede 
Herderkoor. Intenties: Wiets Mulder, 
Bertha Mulder-Slits in Canada overleden.
Zondag 18 mei 9.30 uur: Eerste Commu-
nieviering met het Kinderkoor.
Intenties: Gerard en Mien Kluytmans-
van Nuland, Piet van Rooij, Albertha 
Verbakel-Gibbels, Tiny en Jan Habra-
ken-van Iperen, Riek van de Ven-van 
Beek, Marietje van Houten-van de Ven, 
Carel en Anna van Kempen-van de Pas, 
Gerard en Mien van Berkel-van der Voort, 
Wies van de Wijdeven-van den Einden, 
Opa Toon en Oma Dina van de Laar-Vos, 
Jan Raaijmakers, Opa Willy Verwegen en 
Opa Marinus van Miltenburg.

Maandag 9.00 uur: Eucharistie.
Dinsdag 9.00 uur: Eucharistie.
Woensdag 9.00 uur: Eucharistie.
Donderdag 9.00 uur: Eucharistie.
Vrijdag 9.00 uur:  Eucharistie.

Vrijdag 23 mei 13.30 uur: Huwelijk Mo-
nique Hutschemaekers en Luuk Willems.
Vrijdag 23 mei 20.00 uur: Huwelijks-
voorbereiding.

E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 17 mei, 17.30u. 
Eucharistie met kerkkoor.
Intenties: Ilse v.d. Heijden-v.d. Made, 
Ties, Kee, Henk en Rien Thomassen, 
Francy van Casteren-v.d. Meerendonk 
en Wout v.d. Meerendonk
 
PROTESTANTSE KERK 
KNOPTOREN

Zondag 18 mei, Dienst in Son, 
10.00 uur, Predikant Ds. Bas Stigter, 
Dienst van Schrift en Tafel.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  18 mei om 11.00u. 1ste H. 
Communieviering en om 13.00 u. Doop 
van Lisa v.d. Brand.  
Intenties:  Mien v.d. Brand- van 
Oorschodt, Jans v.d. Meerakker, Linard 
Verstraten, Driek en Francien
Verschuijten, Theo Jansen, Theo en Rien 
Lathouwers- Wouters, Rien v.d. Laar.
Dinsdagavond 20 mei 19.00 uur.
6de Noveen H. Antonius van Padua 

SINT PETRUS’  BANDEN-KERK, SON

Woensdag 14 mei
19.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 17 mei
geen viering in Son of in Breugel
Zondag 18 mei
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Sons Gregoriaans koor
intenties: Willem en Grarda van Kemena-
de-Nouwens, Leo en Corrie van de Ven-
van den Hurk, Annie Heijmans-Bogaerts, 
Cis Richters-Verkuijlen, Ad van Dongen, 
Gerrit Ribbers, Bertha de Groot-Janssen, 
Martien van Kleef, Riky van den Hurk-
van de Kerkhof, Thé Leenders.

Maandag 19 mei 
19.30 uur: Eucharistieviering

Woensdag 21 mei
19.30 uur: Eucharistieviering

Zaterdag 24 mei
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 MHz)

Tijdens de meimaand wordt in de Sint 
Petrus’ Banden-kerk elke maandag en 
woensdag om 19.10 het Rozenhoedje 
gebeden. Elke zaterdag wordt in de 
Mariakapel aan de Beverlaan het Rozen-
hoedje gebeden om 19.00 uur.

PAROCHIE LIEMPDE

Woensdag 14 mei 19.00 uur 
Donderdag 15 mei 09.00 uur 
Vrijdag 16 mei 09.00 uur 

Ook voor:
onderhoud, reparatie, 

diagnose, banden, 
airco check,
apk keuring

Boskantseweg 41a tel. 0413-472740
www.lvandewarenburg.nl

We wensen 
u een veilig 

2014!
 

punten waar uw auto 
op wordt gecontroleerd:

A U T O B E D R I J F

Boskantseweg 41a, 5492 BW Sint-Oedenrode (naast Boerenbond) 
Telefoon: 0413-472740 Website: www.lvandewarenburg.nl 

• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
• gratis na de middag erwtensoep

- ruitenwissers
- accu
- koelvloeistof
- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 
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• gratis ruitensproeiervloeistof bijvullen• gratis een klein deukje eruit halen in overleg
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- radiateur 

- banden
- remmen 
- airco
- uitlaat 

 

zodat uw auto weer veilig en betrouwbaar door de winter komt

wintercheck 
zaterdag 9 nov 

A U T O B E D R I J F
Martien de LouwIets te vieren?

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

info@kienehoef.nl
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Bedrijventerrein Nijnsel in Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-Oedenrode

autoschade & cleaning

Tel +31641509755 E-mail  jwbotti@hotmail.com
Eversestraat 47J 5491SR Sint-OedenrodeHandelsweg 25a 5492NL Sint-Oedenrode

25a

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

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

www.ikar-keukens.nl

Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

        

 

Handelsweg 23 | 5492 NL Sint-Oedenrode | T 0413 47 66 60
F 0413 47 61 77 | info@interieurenstijl.nl | www.interieurenstijl.nl

Pa s s i e   •   G e v o e l   •   I n s p i r a t i e

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

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal
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• sanitair & tegels
•  alle sanitair 

aanverwante artikelen
• cv ketels & onderhoud
• dakwerk & onderhoud
• loodgieterswerk
• airco-systemen
• zonne-energie systemen
• nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

MAAK UW
DROOMBADKAMER

WAAR

11

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

v. Lieshout
tegelhandelonline.nl
tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Bekijk de website van….

Ikar Keukens..
Ikar keukens is een gevestigde naam. De web-
site geeft een goed beeld van de kwaliteit van 
de keukens. Zie in enkele klikken wat Ikar keuke-
ns te bieden heeft. Vragen? Gewoon even bellen 
of loop anders eens binnen. De keuze is ruim en 
reuze, maar dat heeft u inmiddels al gezien op 
www.ikar-keukens.nl

25

31

14

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
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De avond valt, terwijl wij in een verlengde open Landrover op ’n soort tri-
bune in afwachting zijn van de dingen, liever gezegd de dieren, die gaan 
komen. De schemer in dit deel van Afrika is beduidend korter dan bij ons en 
overvalt je af en toe. We waren die middag na een flinke rit via Port Eliza-
beth aangekomen bij een rietgedekte portierswoning waar wij ons moesten 
melden en waar de poort werd opengedaan om ons toegang te verschaffen 
tot het immense natuurpark Gorah Elephant Camp. Mijn aandacht werd ge-
trokken door de kilometers lange omheining, bestaande uit stukken rechtop 
staande spoorrails en 8 lagen prikkeldraad, bepaald geen kinderachtige af-
zetting. Ik dacht onwillekeurig aan de Oostvaarders plassen. Wij moesten 
eerst nog een half uurtje over een onverharde, maar in prima staat verke-
rende zandweg, verlaten van wat en wie dan ook, naar het centrum van het 
park rijden, waar het hoofdgebouw en de gastenverblijven op ons wacht-
ten. Onderweg stopten wij regelmatig om de diverse wildsoorten, die zich 
in het spaarzame struikgewas verstopten, te observeren en natuurlijk was ik 
helemaal in m’n element om mijn vrouw met mijn kennis van de Afrikaanse 
fauna te imponeren. Het hoofdgebouw, the lodge, was een langgerekte 
semibungalow met aan de achterzijde over de hele lengte een terras waarop 
tal van comfortabele stoelen stonden opgesteld richting grote plas, waar ’s 
morgens en ’s avonds de ene na de andere kudde olifanten kwam drinken 
en modderbaden, binnen schootsafstand, om het maar eens oneerbiedig uit 
te drukken. De slaapverblijven bestonden uit tenten van 50 vierkante meter, 
zwevend onder dikke rieten daken en geplaatst boven verhoogde vlonders. 
De bedden hadden elk drie kussens, waarop gouden olifantstanden wa-
ren geborduurd en waren verder voorzien van dikke donsdekken, want de 
nachten waren ijskoud. Het geheel was gemeubileerd als een hotelsuite, 
met smaakvolle dressoirs, fauteuils en achter een wand trof je de douche 
en het toilet. Er stonden karaffen met Zuid-Afrikaanse port en cognac, à 
volonté.

En zo zitten wij in die Landrover te turen naar de donker wordende einder, 
tot wij inderdaad iets van beweging ontwaren. De chauffeur, onze ranger, 
instrueert ons om rustig te blijven zitten, geen onverwachte bewegingen te 
maken  en vooral géén armen of wat dan ook buiten het voertuig te ste-
ken. De langgerekte rij olifanten komt in rustig maar onafwendbaar tempo 
onze richting uit en openbaart zich in een samenstelling van jonge en oude 
koeien, schattig kleine kalfjes en onhandige en afhankelijke jonge stieren. 
De oude, grote mannetjes leven blijkbaar een grotendeels solitair bestaan 
en komen in de parade niet voor; die zullen we de volgende dag op andere 
plekken zien. Onze jeep staat pal naast het uitgelopen pad, de wissel, en de 
olifanten schuren bijna tegen het voertuig aan. Ik kijk in de uitdrukkingsloze, 
maar alerte, ogen van de moeders, zomaar één meter van mij vandaan, 
en wil hun gedachten lezen, want ik geloof dat olifanten kunnen denken. 
Ik voel een huivering door mij heen gaan, uit ontzag voor hun massa, het 
kolossale, maar ook voor hun intelligentie en levenswijze. Nog lang blijft 
het stil in de jeep en pas wanneer ze op veilige afstand zijn durft iemand 
het zwijgen te doorbreken. De ranger rijdt iets verder de heuvel op en stopt 
op een hoogvlakte waar hij een tafel ontvouwt en dekens op de grond uit-
spreidt. Uit koelboxen worden sterke “sundowners” tevoorschijn getoverd 
en ik ben toe aan een stevige gin and tonic. We turen in een sterrenhemel 
zoals ik nog nooit heb aanschouwd, compleet met uitgestrekte nevels en 
sterk flikkerende sterren. En zo, met een internationaal gezelschapje, zittend 
op de koele aarde, krijgen wij van hem een lesje astronomie en uitleg over 
het beroemde Zuiderkruis ten beste. Het avonddiner tussen wildvreemde 
gelijkgestemden beklijft nog steeds… (wordt vervolgd)

Iets dat je daar niet snel zult vinden en dat ik aangrijp vanwege het seizoen:
Asperges en aspergesoep (voor Maaike)
1 kg geschilde AA-asperges. 1 kg geschilde dunne soepasperges
1,5 liter water, 2 kippenbouillontabletten, snufje zout
50 gram roomboter, 50 gram bloem, scheut room, evt. bieslook
Zo bereid ik AA-asperges: breng het water met het zout en de bouillonta-
bletten aan de kook, leg de asperges er in en wacht tot het water opnieuw 
kookt. Na één minuut het vuur uitzetten en 15 minuten laten staan. (voor 
dunnere asperges kortere tijd). Voor de soep de bouillon opnieuw aan de 
kook brengen, de soepasperges in stukjes van 3 cm snijden, deze weer één 
minuut koken en dan 5 minuten laten staan. Haal de asperges uit de bouil-
lon en doe ze in een schaal. Smelt de boter en roer de bloem erdoor, laat 
even op zacht vuur garen. Schenk nu pollepel voor pollepel de bouillon erbij 
en roer met een garde de klontjes eruit, laat steeds aan de kook komen. 
Wanneer alle bouillon is toegevoegd is de soep aan de dunne kant. Geen 
nood: pak een staafmixer en ca. een derde van de aspergestukjes en pureer 
dit in de soep tot ze helemaal glad is. Voeg de rest van de asperges,een 
scheut room en evt. wat fijngehakte bieslook toe. Jammie! (P.S. de kippen-
bouillon neemt eventuele bitterheid van de asperges weg)

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

Garden route (2)

Nachtvlinderexcursie met Joep Steur

Het gebied rondom 
de Moerkuilen is het 
onderzoeksgebied 
van vlinderkenner 
Joep Steur. Onder 

zijn begeleiding gaan we gegaran-
deerd verschillende mooie nacht-
vlinders ontdekken. De afgelopen 
maanden heeft Joep namelijk al 
zo’n 150 soorten waargenomen. 

Een nachtvlinderexcursie is een span-
nende gebeurtenis, want wie gaat 
er nu midden in de nacht het bos in, 
gewapend met een pot stroop? Wie 
hangt er een wit laken op een gras-
veldje en zet er een felle lamp bij? 
Geen idee? Nachtvlinderonderzoekers 
vinden dit soort zaken heel gewoon. 
Ze doen het om beestjes met namen 
als agaatvlinder, huismoeder, rood 
weeskind  en windepijlstaart te lok-
ken. 

Nachtvlinders kunnen super goed 
ruiken, maak je eigen lokstroop en 
neem die mee! Nachtvlinder lok-
stroop bestaat uit: appelstroop, beet-
je alcohol, suiker en honing. Door 
stroop op bomen te smeren kun je 
namelijk nachtvlinders aanlokken 
en bekijken. De piramidevlinder bij-
voorbeeld, maar ook vierkantvlekuil, 
het rood weeskind en andere soor-
ten vlinders zijn gek op het mengsel. 
Er zijn vele tientallen strooprecepten 

in omloop. Bijna iedere nachtvlin-
deraar heeft zijn eigen favoriete re-
cept. De belangrijkste ingrediënten 
zijn altijd suiker of fruit en alcohol. 
De alcohol verspreidt de geur van de 
zoetigheid beter. Hier een basisre-
cept: Suikerstroop, suiker, bier, wijn 
en/of vruchtenlikeur, ouzo, arak, 
cointreau etc, zorg dat het men-
geltje goed smeerbaar blijft. Kijk op  
www.vlinderstichting.nl voor meer 
informatie over strooprecepten. 

Nieuwsgierig geworden? Kom 
nachtvlinders kijken met IVN Rooi 
op zaterdag avond 17 mei. Vanaf 
21:30 uur bent u van harte welkom, 
we beginnen om 22:00. Het duurt 
tot ongeveer 0:30 uur. De locatie is 
bij de kapel aan het Everse Akker-
pad in Sint-Oedenrode. Trek lekkere 
warme kleren aan en neem eventu-
eel een klapstoeltje mee. Wie weet 
horen of zien we ook nog uilen. 
Voor het laatste nieuws zie 
www.ivnrooi.nl.

Dauwtrappen met Natuurontbijt 
Dauwtrappen, soms ook dauwtrip-
pen genoemd, is heel vroeg opstaan 
om vervolgens een wandeling in de 
natuur te maken. Vroeger stonden 
de mensen op Hemelvaartsdag 
midden in de nacht op om zingend 
op het gras te gaan dansen, vandaar 
de term dauwtrappen. De dauw op 
het gras zou een zuiverende wer-
king hebben en zou terug te voeren 
zijn op een heidens gebruik om het 
meifeest of de heropleving van de 
natuur te vieren. Op 18 mei komt 
de zon op om 5:42 uur, een mooie 

tijd om te verzamelen. We vertrek-
ken om 6:00 uur voor een wande-
ling door de Moerkuilen.

De Moerkuilen is een prachtig ge-
bied om naar vogels te luisteren en 
wie weet zien we nog wat reeën. 
De wandeling duurt ongeveer een 
uurtje. Om 7:00 staat er een heer-
lijk natuurontbijtje bij de kapel klaar. 
Koffie, thee, jus en lekkere brood-
jes. De kosten hiervoor bedragen 5 
euro voor volwassenen en 2,50 voor 
kinderen (zowel voor leden als niet-

leden). Het vertrekpunt is de kapel 
aan het Everse Akkerpad in Sint- 
Oedenrode. In verband met de ont-
bijt-voorbereiding is aanmelden ver-
eist, dat kan via ivnrooi@gmail.com 
onder vermelding van “natuuront-
bijt”. Graag even aangeven met hoe-
veel volwassenen en kinderen je wilt 
komen. Mocht zonsopgang toch iets 
te vroeg zijn, alleen ontbijten om 7:00 
uur is uiteraard ook mogelijk. Vergeet 
je fototoestel en eventueel je verrekij-
ker niet. Voor het laatste nieuws zie 
www.ivnrooi.nl.    

Lezing natuurfotografie
Jankees Schwiebbe uit Schijndel is 
een bevlogen en getalenteerd na-
tuurfotograaf. Het fotograferen van 
vogels in binnen- en buitenland 
vormt het hoofddoel van zijn vakan-
ties. 

Recent heeft hij hier vlinders aan 

toegevoegd.  In zijn lezing voor 
Natuurgroep Liempde toont hij een 
selectie uit zijn fraaie collectie. Daar-
naast gaat hij in op de techniek die 
komt kijken bij het maken van een 
bovengemiddeld goede foto.

Op zijn site www.birdphoto.nl staat 

een overzicht van zijn werk.
De lezing, georganiseerd door Na-
tuurwerkgroep Liempde, vindt 
plaats op donderdag 15 mei  (aan-
vang 20.00 uur) in café 't Groene 
Woud, Kasterensestraat 23 te 
Liempde en is vrij toegankelijk.  

Voorjaarsactiviteit Jeugdnatuurwacht

Zaterdag 17 mei houdt Jeugdna-
tuurwacht De Populier de ‘Voor-
jaarsactiviteit’.

Ze gaan voor deze activiteit naar 
de Moerkuilen en bezoeken een 
schiereiland aan de Moerkuilen. 
Daar wordt uitleg gegeven over 
het ontstaan van dat schiereiland 
en ze gaan er watervogels spotten. 
Ook gaan de kinderen de hoogte 
van bomen meten, zonder er in 
te klimmen, en beluisteren ze de 
sapstroom van bomen. Als je bij 
de Moerkuilen bent moet je zeker 
ook waterdiertjes scheppen. De 

organisatie heeft iemand uitgeno-
digd die alles weet over waterdier-
tjes. Hij kan de kinderen dan ook 
haarfijn uitleggen wat ze hebben 
gevonden in hun schepnet. Voor 
deze activiteit verwachten ze de 
kinderen om 9.00 uur met de fiets 
bij Mariendael. De kinderen uit 
Nijnsel kunnen bij de Beckart aan-
sluiten bij de groep. Na afloop van 
deze activiteit verwacht de organi-
satie rond 11.30 uur terug te zijn 
bij Mariendael. 

Info voor deze activiteit bij Jan, 
476621 of Hannie 473332.

 

Voor gratis informatie-gesprek,
bel: 0413-477444

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

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

Morgen kan
altijd beter

Bedrijfskundig Bancair Belastingadvies

•Bedrijfsovername

•Bedrijfsoptimalisatie

•Bancaire begeleiding

•Management coaching

•Ondernemersplannen

•Belastingadvies

24
09

7-
2

Maak een afspraak
Europaweg 160a, Helmond
Tel. 0492 505300
www.nieuwenhof-hulsen.nl

Mooi in de natuur

Soms is de natuur heel dicht bij 
huis.....pimpelmees brengt 10 
kleintjes groot!

Lisette van Helden



Woensdag 14 mei 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 23

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

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

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

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

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

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

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Rob van de Laar 

Markt 2, 5492 AB Sint-Oedenrode 

rvdlaar@deplaatselijkemakelaar.nl

www.deplaatselijkemakelaar.nl

0413 - 74 51 55

De NVM makelaar bij wie 
u wat te kiezen hebt.

 

 

* bij objecten met een waarde van € 350.000,- tot € 500.000,-  € 3.250,-
   bij objecten met een waarde hoger dan € 500.000,-  € 3.950,-

Full-service
€ 2395,-*

Basis
€ 895,-

advertorial

MIK in BEELD: open week

Tijdens de MIK in Beeld week van 
17 tot 25 mei kan iedereen deelne-
men aan open lessen en proeven 
van allerlei inspirerende activitei-
ten. MIK nodigt iedere inwoner van 
Sint-Oedenrode uit om vrijblijvend 
te komen kijken, luisteren of mee-
doen in cultureel centrum Mariën-
dael. 

Je bent van harte uitgenodigd om 
mee te doen tijdens de openles Te-
kenen en Schilderen op maandag 19 
mei van 10.30 tot 12.00 uur. Dit is 
gratis maar meld je even aan svp via 
info@mikweb.nl of telefonisch 073-
5492901. Ook bij MIK in Schijndel, 
in het Spectrum is een OPEN WEEK, 
daar zijn twee activiteiten die ook 
voor inwoners van Sint-Oedenrode 
interessant zijn. Dat is op zaterdag 

24 mei vanaf 13.30 uur de Mega 
MIK instrumentenmarkt met mu-
zikale bingo en de KIJK Kunst voor 
het raam Festival. Op zondag 25 mei 
is er tussen 11.30 en 17.15 uur een 
Kleuter en KinderdansFESTIJN, met 
optredens en workshop.    

In Sint-Oedenrode wordt de MIK in 
Beeld week spectaculair afgerond met 
het POP&CO fest. Het eerste live out-
door festival van Pop&Co. Alle veer-

tien bandjes treden op, dit gebeurt 
op het buitenpodium van Mariën-
dael. De muzikanten showen in een 
bomvol programma het resultaat van 
het intensieve coachingstraject van 
MIK. Er zijn activiteiten voor kinde-
ren en er staan kraampjes. Neem je 
picknickkleed mee en kom genieten. 
Het begint om 14.00 uur en eindigt 
omstreeks 21.30uur. De entree is gra-
tis. Meer info www.mikweb.nl of bel 
073-5492901.

Grien Kien, funkienen met een lach en een traan
Na het daverende succes van de af-
gelopen editie heeft De Vriendschap 
besloten om op vrijdag 23 mei weer 
een gezellige Fun Kien avond te or-
ganiseren.

Fun Kienen is een hilarische avond, 
waarbij kienen met een lach en een 
traan centraal staan! Ook deze keer  
zullen de vaste 2 gastvrouwen, ge-
naamd ‘ de Carolientjes’  het publiek 
entertainen! Ditmaal is Funkienen, 
de nonnen editie! Dat beloofd wat te 
worden! Naast het niet al te serieuze 
kienen zal de avond verder opgeleukt 
worden met de nodige liedjes, sket-
ches en veel ander gezwets. Tevens 
zijn er met het kienen prachtige prij-
zen te winnen.

Dus heb je zin in een gezellig avondje 
uit met entertainment, zang, gezever 
en ander gezwets? Kom dan gezel-
lig mee doen en laat je verrassen. In 
vergelijking met vorige editie is het nu 
ook mogelijk om een avondvullend ar-
rangement te nemen. Meer informatie 
hierover is te vinden op onze website!

De zaal zal open gaan om 19.30 uur, 
aanvang van de Grien Kien is 20.30 
uur. Entree is gratis voor iedereen, kien-
kaarten zijn te koop a € 5,00 per stuk! 
Meer informatie? Kijk op de website  
www.devriendschapboskant.nl of bel 
naar De Vriendschap, 0413 472572

Komend weekend begint ook het 
dansseizoen bij De Vriendschap. Op 
zaterdag 17 mei vanaf 20 uur is ieder-
een welkom om te komen kijken naar 
de vrije dansavond in Mexicaanse stijl. 
Tijdens deze avond mag iedereen zich 
laten informeren over alle dansstijlen.

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Ingang via Ketelkampweg

 Zondag 18 mei geopend 
van 11.30 – 16.00 uur

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Alle meiden van Dai Ippo 
op podium in Mierlo

judo

Afgelopen weekeinde vond het Hou Vast toer-
nooi plaats te Mierlo. Met 1200 deelnemers 
kunnen we spreken van een massaal toernooi 
met vele buitenlandse judoka’s. Het zou dus 
een hele klus worden om hier in de prijzen te 
vallen. Voor Dai-Ippo wisten alleen Gijs Pack-
biers en Jim van de Ven een prijs te pakken. 

Jim is een rustige judoka die met een enorme 
werklust de laatste jaren veel goede resultaten 
behaald heeft. Jim wist in de finale te komen. 
Helaas moest hij zijn meerdere erkennen maar 
hij nam een mooie 2e prijs mee. Gijs begon met 
een verliespartij, maar hij beet zich vast en wist 
via een lange weg toch een 3e plaats te be-
halen.

Bij de meiden een heel ander verhaal. Alle deel-
nemers van Dai-Ippo kwamen op het podium. 
Sam Packbiers kwam in de finale, maar daar 
moest ze het ontgelden. Wel een 2e plek voor 
haar. Fleur Bongers draaide dan misschien niet 
zo veel toernooien, ze stond er wel. Met 4 ge-
wonnen partijen van de 5 liet zij maar weer 
zien dat er nog steeds groei in haar spel zit. 
Ook Fleur: 2e. Voor Dewy Lo-A-Njoe en Kim 
Hooi was er één verliespartij. Zij knokten zich 

ook nog op het podium. Het was dan wel maar 
een 3e plek, maar in dit geweld een bijzondere 
prestatie. Noa Hooi had de smaak helemaal te 
pakken. Zij won overtuigend al haar wedstrij-
den. De meest in het oog springende acties 
waren de 2 partijen die ze won met een erg 
harde en goed geplaatste Uchi-Mata. Dit moet 
ze vasthouden voor komende weekeinde, 
want dan gaat ze samen met Dewy het team 
van sportschool Essink versterken op de Zuid-
Nederlandse Kampioenschappen voor teams 
bij de dames -15 jaar.

Zéér het vernoemen waard is dan nog de pres-
tatie van Bart Packbiers. Bart ging in een zwaar 
deelnemersveld zeer voortvarend van start. Hij 
won zijn eerste 3 partijen. Bart wilde 40 pun-
ten scoren om binnenkort zijn zwarte-band-
examen te doen. In de kwartfinale verloor hij 
van een judoka waarvan hij laatst in Berlicum 
nog gewonnen had. Een ondankbare 5e plaats 
was zijn deel. Bart kreeg nog de kans om de 
resterende 19 punten te pakken maar aan het 
einde van de rit kwam hij nog 9 punten te kort. 
Bart moet dus nog even wachten om zijn 100 
punten vol te maken, maar hij heeft wel laten 
zien dat zijn spel nog steeds beter wordt.   

 v.l.n.r: Noa Hooi, Dewy Lo-A-Njoe, Kim Hooi en Fleur Bongers.

Bijzondere feestavond 
Rooise Zaalvoetbalcompetitie

zaalvoetbal

Aanstaande vrijdag viert de Rooise Zaalvoet-
balcompetitie haar jaarlijkse feestavond. Zoals 
ieder jaar gaat dat ook nu gepaard met de be-
kerfinale. Dit jaar vechten Dorpsherberg/van 
Driel en Bart Klerkx Hoveniers om de trofee. 
Extra bijzonder is dit jaar de beslissingswed-
strijd voorafgaand aan de bekerfinale waarin 
het kampioenschap in de C-poule wordt be-
slist. 

Na 18 wedstrijden staan Presenteert.com en JT 
Carservice/van Kasteren allebei op 40 punten. 
De reglementen schrijven een beslissingswed-
strijd voor.  Om 19.30u trappen de teams af 
voor de ultieme bekroning op een mooi sei-
zoen. 

Deze beslissingswedstrijd is een mooie opwar-
mer voor de bekerfinale. Kampioen van de B-
poule, Dorpsherberg/van Driel kan dit jaar de 
dubbel pakken. Hiervoor zullen ze wel eerst 
moeten afrekenen met Bart Klerkx Hoveniers 
dat met een tweede plaats in de A-poule net 
naast het kampioenschap heeft gegrepen. Het 
belooft een spannende strijd te worden. 
Vanaf 19.30u is iedereen van harte welkom 
in sporthal de Streepen bij de spectaculaire 
ontknoping van een mooi seizoen. Na de be-
kerfinale vindt de prijsuitreiking plaats waarin 
naast de titels ook de sportiviteitsprijs. Nieuw 
dit jaar is de topscorerstrofee.  Vervolgens zal 
de avond feestelijk worden afgesloten met een 
hapje en een drankje.
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Welkomstcocktail
Aantal sushi´s van Sushi-Thuis

Lounge en dancemuziek
DJ I AM JAN JANSSEN 

en mystery DJ EB

Kaarten te koop 
voor slechts € 17,50 

bij Pan & Cook
www.kiwanisrooi.nl of

facebook.com/kiwanisrooi

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

FOOD, FUN & DANCE VOOR HET GOEDE DOEL…

Mede mogelijk gemaakt door:

paardensport Goede start Vresselse Ruiters
Het buitenseizoen is nog maar am-
per begonnen of er zijn alweer goe-
de resultaten te vermelden. Nina 
van Enckevort had met Mistery in 
het DM parcours van Mierlo een 
zeer verdiende 6e plaats. 

Het blijft een leuk gezicht dat aan de 
ene kant de nationale top over ob-
stakels van 1,60 m vliegt voor de na-
tionale titel, en aan de andere kant 
de pony's strijden om de hoogste 
eer. Afgelopen zondag was de eerste 
selectiewedstrijd bij Manege van de 
Pol in Eindhoven. Anne Margraaff 
reed met Way of Life een foutloos 
eerste parcours én een foutloze bar-
rage. Na het optellen van de stijl-

punten was een 5e plaats een prima 
score in de rubriek D/E B. In de 
rubriek C klasse L was het dit keer 
Enjoy die met Nina van Enkcevort na 
een foutloze ronde zich melde voor 
de barrage. In regen en wind wisten 
zij een met een foutloze snelle ronde 
een 3e tijd te noteren. Als afsluiting 
van de regenachtige dag werd de D 
Z/ZZ rubriek gereden. Hiervoor was 
Veerle van de Pasch met Orchid's 
Highlands Surprice kandidaat voor 
de barrage na een foutloze eerste 
rit. Ook nu weer liet 'Sup' alle bal-
ken liggen met een reed naar een 
verdiende 3e tijd. Een zeer goede 
start voor de Vresselse Ruiters in het 
selectie klassement    

Stoop en Tillemans presteren 
prima in België
Afgelopen weekend was er de twee-
de DAP (Dressuur Arabische Paar-
den) wedstrijd van het seizoen in 
België. Deze wedstrijd werd verre-
den in het plaatsje Dilsen-Stokkem. 

Maud Tillemans reed met Progress 
Ysabella een zeer goede proef in de 
E7. Deze proef won ze met maar 
liefst 69,7% wat uiteindelijk de hoog-
ste score van de dag was. In de proef 
E5 behaalden ze een 2de prijs. An-
nelieke Stoop behaalde met Progress 
Shaemira Lazize in de proef E7 een 
2de prijs en in de proef E5 een derde 

prijs. Met Progress Kashmira Lazize 
werd er een 5de prijs gereden in de 
proef E5 en een 5de prijs in de proef 
A7. Uiteindelijk kwam Annelieke ook 
nog met Progress Amira Lazize aan 
de start. De proeven L7 en L6 werden 
allebei glansrijk gewonnen.

“Ik wil altijd 
op Ysabella blijven rijden”

Het Arabisch Volbloedpaard wordt 
in Sint-Oedenrode al jaren blinde-
lings gelinkt aan Annelieke Stoop. 
Plotseling is daar Maud Tillemans, 
een jong dressuurtalent uit Olland. 
Amper was ze op de hoogte van haar 
kunnen toen ze een jaar geleden in 
contact kwam met Ysabella. Het 
klikte direct tussen de twee. De pres-
taties volgden snel.
 
Het is best een eindje rijden van Olland 
naar Eerde. Daar staat Ysabella, het 
Arabisch Volbloed paard wat de fami-
lie Tillemans least. Al was het tegen de 
Duitse grens. Maud wil er per week zo 
vaak mogelijk heen om haar eigen en 
enkele andere paarden te verzorgen. 
Ze stond er voor open om haar trots te 

laten zien aan DeMooiRooiKrant. 

Moeder achterna
Tussen een volle pallet stro, zakken 

voer en paardrijdbenodigdheden 
in doemen de boxen op. 

In één daarvan staat 
Ysabella te 

glimmen. Maud straalt 
van oor tot oor, als ze 
het paard voor mag stel-
len aan haar gast. Ook 
de moeder van Maud 
is er bij. Ze is niet alleen 

taxi, maar steekt de helpende hand 
toe waar nodig en begeleidt Maud. 
Ze beschouwt het als hobby. “Wel 
een tijdrovende”, zegt ze. “Maar ik 
vind het erg leuk.” Niet gek. Haar 
dochter mocht namelijk op paardrij-
den omdat haar moeder vroeger ook 
heeft gereden. Een mooi voorbeeld 
van een appel die niet ver van de 
boom is gevallen.

Bijzonder paard
Via de familie Stoop kwam Maud in 
contact met Ysabella. Een bijzonder 
paard, al is het maar omdat het een 
Arabisch ras is. “We hadden meteen 
een band”, zegt Maud terwijl ze lief-
devol over de bles van Ysabella aait. 
“Bij ieder paard is dat belangrijk, maar 

bij een Arabisch Volbloed al helemaal. 
Die is veel gevoeliger. Het is ook een 
dier wat alles onthoudt.” Na een paar 
maanden trainen met trainsters Wies 
Willekens en Annelieke Stoop werd 
besloten om Maud aan wedstrijden 
mee te laten doen.  Ze participeert nu 
pas acht maanden, maar de prestaties 
liegen er niet om. De Ollandse werd 
inmiddels kringkampioen en Brabants 
kampioen. Dat in een klasse waar 
ook andere rassen aan meedoen. Dus 
niet alleen de Arabische paarden. Dat 
maakt de concurrentie groter. Soms 
letterlijk. Pony’s mag je namelijk tot 
je achttiende rijden, dus de elfjarige 
Maud is vaak genoeg de kleinste. 
“Laatst moest ik op de eerste trede 
van het podium klimmen, maar toen 
was ik nog de kleinste, haha.” De an-
dere meiden kunnen er niet altijd om 
lachen, want niet iedereen kan tegen 
zijn of haar verlies. Maud vindt dat 
niet altijd fijn, omdat ze sportief wil 
zijn tegen haar tegenstanders.

“Ik wil altijd met Ysabella blijven rij-
den”, zegt Maud resoluut. Die kans is 
groot. De band met Annelieke is na-
melijk eveneens goed. Ze lachen en 
huilen samen, bijna als echte zussen. 
Ondertussen leert Maud de kneep-
jes van deze goede amazone en kan 
ze zich goed ontwikkelen. Op naar 
volgende goede prestaties, want de 
selectiewedstrijden in Nederland en 
België draaien op volle toeren.
 

 

laten zien aan DeMooiRooiKrant. 

Moeder achterna
Tussen een volle pallet stro, zakken 

voer en paardrijdbenodigdheden 
in doemen de boxen op. 

In één daarvan staat 
Ysabella te 

glimmen. Maud straalt 
van oor tot oor, als ze 
het paard voor mag stel-
len aan haar gast. Ook 
de moeder van Maud 
is er bij. Ze is niet alleen 

Maud Tillemans en haar Arabisch 
Volbloedpaard Ysabella

Slecht weer weerhoudt ruiters 
niet van deelname  
Voor zowel de pony’s als paarden 
ging dit weekend alweer de 2e 
dressuur selectiewedstrijd van start 
in Maarheeze. Tevens werd er in de 
Mortel een grote springwedstrijd 
georganiseerd voor de paarden en 
gingen de pony springruiters naar 
Eindhoven. Ondanks het slechte 
weer werden de wedstrijden druk 
bezocht door leden van de Rooise 
Ruiters en Ponyruiters. 

De Mortel stond bijna blank van het 
water, daarom was besloten om de 
springwedstrijd naar binnen te ver-
plaatsen. Bo van Gorkum en Peter 
van Gaal gingen niet met natte rij-
broeken naar huis, maar wel met 
een mooi stel prijzen. In de klasse B 
nam Bo deel met haar paard AO’s 
Zolga II. Ze eindigde met twee uit-
stekende ritten op een 7e plaats. 
Deze week wist Peter wederom 
vooraan in de prijzenreeks te ver-
schijnen. Met zijn nog jonge, goed 
springende paard Elstar, wist hij ook 
deze week tweemaal foutloos te blij-
ven. Dit bracht hen op een verdien-
de 2e plaats. Pleun van der Vleuten 
reisde dit weekend met beide pony´s 
af naar Eindhoven. Met haar jonge 
pony verscheen ze voor de eerste 
keer in de klasse L. Helaas was hij 

erg onder de indruk waardoor het 
even wat minder verliep. Maar met 
Bianca reed ze twee fijne en foutloze 
rondes in de klasse D/E-M. Waar-
door ze een 4e plaats in ontvangst 
mochten nemen. 
De dressuuramazones moesten dit 
weekend extra presteren om een 
goed resultaat neer te zetten voor 
de selectiestanden van kring Eindho-
ven. En dat dit het doel was, bleek 
wel uit de resultaten. Op zaterdag 
was het de beurt aan de ponyruiters. 
Hilde van den Oever nam met Rana 
deel in de klasse D-M2. Een keuri-
ge proef werd beloond met een 2e 
plaats, die genoteerd gaat worden 
als 1ste van de selectie.  Ook de zus-
jes Romy en Jessie Bertelink waren 
op deze wedstrijd aanwezig. Romy 
kwam met Kantjes Mika aan de 
start in de klasse C-M1. Met maar 
één punt verschil op de nummer 1, 
gingen zij met een 2e prijs tevreden 
huiswaarts. Haar zus Jessie wist ook 
hoog te scoren met Bochelli in de 
klasse D-M1. Hun proef werd be-
loond met de overwinning. Op zon-
dag zadelde Willeke van der Velden 
haar paard Enjoy. In de klasse M2 
zetten zij alles op alles voor mooi re-
sultaat, dit werd wederom beloond 
met een 2e prijs. 

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

www.facebook.com/demooirooikrant
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 14 MEI

T/M DINSDAG 20 MEI 2014
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KIJK OP ACTION.NL

 NAAR  
BUITEN

EUROPESE 

TOPKWALITEIT!

EXTRA ZWARE 

KWALITEIT!

DECO
HOCKER
diverse varianten
trendy gestoffeerd
35x35 cm

DAMES
AJOUR TRUI
korte mouw
diverse kleuren
acryl
maten S-XL

ROTAN
BLOEMENMAND
met applicatie
home of flowers
white/grey wash
ca. 39x25 cm 

LUXE
BADDOEK
diverse kleuren
100% katoen
60x110 cm

APP EN RELAX 
TABLET KUSSEN
met handige opbergvakken 
voor tablet en accessoires
ideaal voor op de bank 
of in de auto
geschikt voor 
alle populaire 
formaten tablets

UITVOUWBAAR
VOETBALDOEL
incl. 2 grondpennen
ca. 122x66x66 cm

SPECTRUM
MUURVERF
latex wit
voor binnen en buiten
dekkend en schrobvast
7.5 liter voor +/- 57 m2 

GESA
ZITKUSSEN
diverse kleuren
5 knoops
40x40x7 cm

INTEX LUCHTBED
MET RUGSTEUN
160x85 cm

JONGENS EN MEISJES
ZWEMKLEDING
veel verschillende 
modellen en prints
vanaf maat 86

HANDDOEK 
MET CAPUCHON
diverse prints zoals:
Mega Mindy, K3, 
Mega Toby,
en Bumba
50x100 cm

CAMPING 
VOUWBED
diverse kleuren
aluminium
ca. 189x57x26 cm

DOVE
BODYLOTION
verschillende 
varianten
250 ml

DAMES
TOP
diverse varianten 
strapless: one size
singlet: maten S-XL

5.99

3.98

2.79

9.95

3.49

5.95

3.49

20.95

13.79

2.49

2.99

1.65

4.89

2.29

MUURVERFSET
ANTI-SPAT
3-delig

1.99

MEISJES
TRUI
maten 
86-152

4.49

CHAMPION
VOETBAL
Ø 28 cm

2.79

LUXE
WASHAND
100% katoen
16x21 cm

0.49

DENIM
SHORT
diverse 
varianten
5-pocket 
maten 
S-XL

5.99

Elders
14.95
19.95

Elders
2.99
3.99

Elders
7.99
8.99

Elders
4.99
9.95

Elders
5.95
7.95

Elders
9.95
14.95

Elders
29.95
34.95

Elders
6.95
9.95

Elders
6.95
8.95
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Dikke
Deal 
Dagen

meer dan 200
VW en AUDI
occasions

16-17-18 mei €  1.350,-
minimale inruil
(vraag naar onze voorwaarden)

Occasions vanaf 

€  4.999,-

Son  | Ekkersrijt 1001

OPENINGSTIJDEN Vrijdag      09.00 - 20.00 uur 

  
  

   

Zaterdag  10.00 - 17.00 uur 
Zondag     11.00 - 17.00 uur 

Financierings-
tarief van 4,99%

Gratis friet
BIJ ONZE FRIETKRAAM
ALLEEN ZATERDAG EN ZONDAG

KIJK OOK EENS OP
UDENHOUT.NL/DDD
VOOR MEER INFO

WIN
EEN WEEKEND 
CABRIO RIJDEN

De grootste
occasionshow

van NederlandSon

Promotie KV Nijnsel 
valt in het water

Op een druilerige Moederdag stond 
de strijd om een promotieplek van 
KV Nijnsel op het programma in 
Etten Leur. Nijnsel trof dezelfde te-
genstander als vorige week. Thuis 
was de winst voor Nijnsel en het 
was ook de bedoeling om de pun-
ten mee naar huis te nemen vanuit 
Etten-Leur.

Marlou v.d. Vleuten opende de 
wedstrijd met een raak afstands-
schot. ELKV had hierop echter 
meteen een antwoord door ook te 
scoren met een schot van afstand. 
Kort hierna wist ELKV nog eens de 
korf te raken en zo stond de stand 
na 5 minuten spelen al op 2-1. Door 
beide teams werd er in hoog tempo 
gekorfbald. De dames uit Etten Leur 
waren vooral sterk in rondom het 
blok spelen en Nijnsel wist mooie 

combinaties op te zetten. Er werden 
kansen genoeg gecreëerd, maar het 
lukte Nijnsel maar niet de bal door 
de korf te laten gaan. Na twintig 
minuten werd er eindelijk een kans 
afgemaakt en wel door Nicole de 
Koning. ELKV was hierna nog twee 
keer trefzeker. Met voor Nijnsel twee 
gemiste strafworpen, voor ELKV een 
gemiste strafworp en met een stand 
van 4-2 mochten beide teams even 
binnen gaan opwarmen.

In de tweede helft nam Nijnsel vrijwel 
meteen de overhand. Echter werd er 
meteen een strafworp weggegeven 
ten voordele van ELKV. Nijnsel liet 
zich hierdoor niet uit het (natte) veld 
slaan en na een kwartier werden er 
kort na elkaar twee kansen goed 
benut, waaronder een strafworp. 
Nijnsel vocht harder dan ELKV, maar 

ELKV was zuiverder in haar schoten 
en mikte nog twee keer raak. Met 
nog vijf minuten op de klok vocht 
Nijnsel door en werd er een 6e straf-
worp gecreëerd ten voordele van 
Nijnsel. Nicole de koning maakte 
deze keurig af. In de laatste minuut 
maakte Selly van Roosmalen het nog 
spannend door een korte kans raak 
te schieten, maar daar bleef het bij. 
De scheids floot na 70 minuten de 
wedstrijd af bij een stand van 7-6. 
Het ontbrak KV Nijnsel aan trefze-
kerheid, niet aan mooi spel. Door 
deze verloren wedstrijd zal promotie 
voor KV Nijnsel 1 er dit seizoen niet 
meer inzitten.

Doelpunten: Nicole de Koning 3x, 
Astrid van de Laar, Selly van Roos-
malen, Marlou vd Vleuten 1x.

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

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer ge-
schoten voor de competitie. Vorige 
week was de winnaar Jan van Bergen 
met 222 punten. Verdere uitslag: An-
toon Vervoort 220, Jan Gordijn 219, 
Jan van Erp 219, Leo van Breugel 
208, Wim Boonstoppel 198, Toon 
Hermes 197 en Ron Spijker 176.

Deze week was de winnaar Antoon 
Vervoort met een score van 224. 
Verdere uitslag: Jan van Bergen 
222, Jan van Erp 218, Jan Gordijn 
215, Leo van Breugel 204, Ron Spij-
ker 195, Antoon Hermes 194, Wim 
Boonstoppel 179, en Albert van Of-
wegen 135. 
De jeugd van Ontspanning heeft 
deze week de 5e wedstrijd voor de 
crocuscup geschoten. Hierbij gaat 
het om de meeste zevens. De dag-
winnaar was Remco Boleij met 151 
punten en 8x7. De overige scores: 
Dione Mesu 181 (7x7), Floris Mesu 
178 (6x7), Dani Hobbelen 153 (6x7), 
Simon Boersbroek 168 (5x7), Bram 
Kuys 153 (4x7), Thomas Mesu (4x7), 
Roos Staals 160 (4x7) en Ray Matus-
zewski 78 (3x7).
Op vrijdagavond hebben de senioren 
de vijfde wedstrijd in de zonacom-
petitie geschoten. Hierbij gaat het 
om de meeste negens. De dagwin-
naar was Jos van den Berg met 210 
punten en 12x9. De overige scores: 
Piet van den Berg 239 (11x9), John 
van Mulukom 215 (9x9), Antoon 
Vervoort 213 (9x9), Dani Hobbelen 
193 (9x9), Mark Kuys 203 (6x9), Jan 
van Erp 181 (5x9), Wim Boonstop-
pel 184 (4x9), Frans van de Braak 
184 (3x9), Toon Hermes 161 (3x9), 
Agnes Vissers 137 (2x9) en Michael 
Moonen 132 (1x9). Bijzondere ver-
melding verdient Sjef van den Berg. 
Hij was de grote verliezer van deze 

wedstrijd met helemaal geen negens. 
Daar staat tegenover dat hij wel een 
perfecte score van 250 punten neer-
zette. Hij verbeterde hiermee zijn 
oude clubrecord van 249 punten. 
Sjef schoot tien 12 tienen en 13 in-
nertens (een kleine roos in de tien). 
Op zaterdag was de eerste jeugdfita 
van dit jaar in Goirle. Voor Ontspan-
ning schoten Simon Boersbroek en 
Dione en Floris Mesu daar mee. Dio-
ne Mesu schoot 660 punten en werd 
derde bij de meisjes cadetten op 60 
meter. Simon schoot 622 punten en 
werd 24e bij de jongens cadetten 
op 60 meter en Floris schoot 755 en 
werd 17e bij de jongens cadetten.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond en op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Vrijdagavond is de clubavond voor 
de senioren. Komende vrijdag schie-
ten we een houten bogen wedstrijd. 
Voor het trainen van FITA afstanden 
zijn buitenbanen gehuurd bij Lands-
man Unie. De leden hebben een ei-
gen sleutel en kunnen vrij trainen als 
de accommodatie niet bezet is. De 
jeugdtraining is op woensdagavond, 
bij mooi weer buiten.

electrische 
maaier 

vanaf € 99,00

zitmaaier 
vanaf 

€ 1590,00

benzine 
maaier

vanaf € 249,00

Belangrijke winst voor Odisco
Afgelopen zondag speelden de da-
mes van Odisco tegen mede-degra-
datiekandidaat Korloo uit Loosbroek. 
Winst in deze wedstrijd betekent dat 
de Ollandse dames degradatie nog 
af zouden kunnen wenden. 

Odisco begon sterk aan de wed-
strijd: geconcentreerd in de verde-
diging en gevarieerd in de aanval. 
Toch was het na 10 minuten Korloo 
dat het eerste doelpunt maakte. De 
achterstand werd direct ongedaan 
gemaakt en korte tijd na de gelijk-
maker, kwam Odisco via een af-
standsschot op voorsprong. Tot aan 
de rust werd er om en om gescoord 
en met een stand van 3-3 gingen 
beide ploegen de rust in.

Tijdens de rust werd benadrukt dat 

Odisco het betere spel had en dat er 
meer variatie was dan in de aanval-
len van de tegenstander. Tevens was 
belangrijk dat de concentratie en de 
felheid in de duels behouden moes-
ten worden.

De 2e helft begon weer met een 
doelpunt van Korloo. Het spel van 
Odisco was wat stroperiger in deze 
helft, maar op wilskracht wisten de 
Ollandse dames steeds terug te ko-
men. Tot 5-5 ging het gelijk op. Op 
dat moment ging het bij Odisco iets 
makkelijker lopen en door middel 
van een vrije worp en een strafworp 
werd een voorsprong van 2 doel-
punten opgebouwd. Korloo toonde 
echter veerkracht en maakte in de 
slotfase gelijk. Maar enkele secon-
den voor het eindsignaal scoorde 

Odisco het o zo belangrijke laatste 
doelpunt 7-8 en was de belangrijke 
winst voor de Ollandse dames bin-
nen.

Aanstaande zondag speelt Odisco 
thuis om 13:00 de cruciale laatste 
wedstrijd in de competitie. Er moet 
gewonnen worden van het Heus-
dense DOS. Als dit lukt en de andere 
ploegen doen hun sportieve plicht 
dan is er, met het nodige rekenwerk, 
nog kans dat Odisco zich handhaafd 
in de 1e klasse. De dames gaan er 
vol voor en hopen op heel veel sup-
port!

Doelpunten van Meike Leenderts 
(2x), Marieke van Heeswijk, Mi-
chelle van Heereveld en Myrthe van 
Heereveld (4x)
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Mindfulness is een begrip dat je te-
genwoordig vaak tegenkomt in al-
lerlei artikelen.  “Jij coacht vanuit 
mindfulness, maar wat is dat nou 
eigenlijk?” vragen mensen aan mij.
Heel kort gezegd betekent het dat je 
heel bewust en zonder oordeel aan-
dacht geeft aan de dingen van dit 
moment. Wat houdt dat  precies in 
en wat kun je daar ermee?

In onze gedachten zijn we voortdu-
rend bezig. We denken aan de din-
gen die geweest zijn of  nog voor 
ons liggen. Problemen, piekeren,  
allerlei dingen die we nog moeten 
doen… Hierdoor blijft het malen in 
ons hoofd. We leven op de automati-
sche piloot, hebben weinig geduld en 
aandacht voor onze gevoelens en be-
hoeften. Hierdoor ervaren we stress. 
In de mindfulness wordt dit de ‘doe 
stand’ genoemd;  het resultaat- en 
oplossingsgericht bezig zijn met onze 
dingen. 
In de ‘zijn stand’ ervaren we alleen 
dat wat er nu gebeurt. Iedereen her-
kent dit wel; een adembenemende 
zonsondergang, prachtige muziek of 
een gezellige middag op een terrasje 
in de zon. Er is op dat moment niets 
anders meer dan dat. Even een mo-
ment zonder verwachtingen, eisen, 

doelen of stress. Vaak zijn dit korte 
momenten van gewoon even zijn.
Vaak reageren we automatisch op 
stresssignalen door er nog een schep-
je bovenop te doen.  Daardoor voe-
len we ons somber, bang of onzeker, 
zijn we vermoeid en onrustig. We ra-
ken uit balans, gaan over onze gren-
zen heen, zien het niet meer zitten.
Met mindfulness wordt je je ervan 
bewust dat doen altijd de boventoon 
wil voeren. Je wordt je ook bewust 
dat je van doen naar zijn kunt over-
schakelen. Gewoon, door zonder 
oordeel waarnemen wat er nu op dit 
moment gebeurd. Er ontstaat ruimte. 
Daardoor neem je enige afstand van 
gedachten, zorgen, angsten, eisen, 
verplichtingen en reageer je niet au-
tomatisch maar weloverwogen.
Door bewust te reageren vluchten 
we niet weg van, of laten we ons niet 
meeslepen door de gebeurtenissen.  
Daardoor hebben we meer moge-
lijkheden om verantwoorde keuzes 
te maken en dingen te accepteren 
die niet te veranderen zijn. Kortom, 
mindfulness leidt tot meer ontspan-
ning en tevredenheid en daardoor 
minder fysieke en lichamelijke klach-
ten.

John Lennon had het al in de gaten:  
Life is what happens to you, while 
you’re busy making other plans.

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden
www.loopcoaching.nl

De Beweegreden

Districts- en Toestelfi nales D1 en 4e divisie
Goud en zilver voor Rooise turnsters

turnen

Zaterdag 10 en zondag 11 mei von-
den in Asten de Districts- en Toe-
stelfinales D1 en 4e divisie plaats. 
Dioscuri was goed vertegenwoor-
digd. 

In de categorie Pupil I D1 hadden 
maarliefst 4 turnsters van Dioscuri 
zich eerder dit jaar geplaatst voor 
de Districtsfinale. In deze hoogst 
haalbare wedstrijd namen de beste 
36 turnsters uit Brabant Oost, Lim-
burg en Zuid-West Nederland het 
tegen elkaar op. Juul van Bogget, 
Anouk van den Brand, Evi van den 
Meerendonk en Kaya van der Wijst 
begonnen hun wedstrijd op vloer. 
Anouk raakte even in paniek toen 
ze haar oefening niet meer precies 
wist, maar turnde dapper door en 
behaalde zelfs nog de 10e score op 
vloer. Waar de dametjes vervolgens 
op sprong allemaal naar of zelfs bo-
ven verwachting presteerde, hadden 
ze op brug duidelijk hun dag niet. 
Gelukkig werd dit op het laatste toe-
stel, balk, weer goed gemaakt. Hoe-
wel Evi na de radslag heel even haar 

balans verloor, liet ze een erg strakke 
oefening zien. Ook Kaya en Juul 
stonden stabiel op de balk en bleven 
ook na de radslag keurig op de balk 
staan. De score van Juul (13,900 pt) 
bleek zelfs de 5e score van de wed-
strijd te zijn op balk. Juul eindigde 
uiteindelijk op een knappe 12e 
plaats. Evi, Anouk en Kaya moesten 
genoegen nemen met respectievelijk 
de 23e, 27e en 32e plaats. 
Bij de Junioren 4e divisie kwamen 
Ilse van der Heijden en Anneke 
Verwaard in actie. Ook zij begon-
nen hun wedstrijd op vloer. Na een 
correctie bleek de vloeroefening van 
Ilse goed te zijn voor een mooie 
11,650 pt. Anneke wist met name 
op het tweede onderdeel, sprong, 
goed te scoren. Met twee keurige 
half in / half uit sprongen behaalde 
ze 11,125 pt. Op brug liet Ilse een 
strakke oefening zien, die haar een 
mooie 11,250 pt opleverde. Op het 
laatste toestel, de evenwichtsbalk, 
hadden de meiden helaas hun dag 
niet. Anneke verloor haar evenwicht 
bij de radslag en ook Ilse stond niet 

stevig op de balk. Ilse eindigde uit-
eindelijk als 19e; Anneke werd 27e.
In de laatste wedstrijd was het de 
beurt aan Myrne van den Eertwegh 
(Senior divisie 4). Voor Myrne was 
het een wedstrijd met ups en downs. 
Op brug moest ze even flink door-
bijten, maar op balk behaalde ze 
knap de allerhoogste score van de 
wedstrijd. In de meerkamp werd 
Myrne uiteindelijk 30e. 

Zondag waren de toestelfinales, 
waar de beste 8 turnsters per toestel 
het tegen elkaar opnamen. Kaya had 
zich eerder dit jaar voor de balkfinale 
weten te plaatsen. Hoewel ze een 
keurige oefening turnde was haar 
score van 12,300 pt onvoldoende 
voor een plekje op het podium. Ook 
Evi, die zich had gekwalificeerd voor 
de sprongfinale, wist ondanks twee 
mooie sprongen geen medaille te 
veroveren. De scores lagen echter 
dicht bij elkaar op dat toestel. Met 
slechts 0,25 pt meer dan Evi wist 
Anouk het goud binnen te slepen. 
Op de andere drie toestellen waar 
Anouk zich voor had geplaatst ble-
ken de tegenstanders net een ma-
tje te groot, maar met een gouden 
medaille op zak was Anouk uiter-
aard dik tevreden! Later die middag 
kwam Anneke bij de Junioren uit in 
zowel de vloer- als de balkfinale. Ze 
turnde een stabiele balkoefening, 
waarmee ze een verdienstelijke 5e 
plaats behaalde. Op vloer liet ze een 
fantastische oefening zien met veel 
uitstraling. Ze kwam dicht bij een 
podiumplaats, maar een nahup na 
de voorwaartse salto ontnam haar 
een medaille. Ook op de vloer leg-
de Anneke beslag op de 5e plaats. 
Myrne had zich eerder dit jaar voor 
de balkfinale bij de Senioren weten 
te kwalificeren en liet wederom een 
prachtige oefening zien. Als enige 
ging ze de balk op met een spec-
taculaire hef naar handstand. Haar 
mooie oefening vol risico bevatte al-
les wat turnen aantrekkelijk maakt: 
hoge sprongen, mooie acrobatiek, 
prachtige combinaties en een ge-
weldige uitstraling. Myrne scoorde 
11,55 pt en werd terecht beloond 
met een zilveren medaille! 

De districts- en toestelfi nalisten.

wielersport

Toertocht Ollands Mooiste
Op zondag 25 mei a.s. houdt WTC 
Gerry van Gerwen uit Olland haar 
jaarlijkse toertocht. Dit jaar voert 
een met borden uitgepijlde 2-ster-
ren toertocht door de Brabantse 
Kempen.

Er kan een keuze gemaakt worden 
uit een route van 50, 80 of 130 km. 
Alle afstanden voeren over fiets-
vriendelijke wegen en hebben allen 
een pauzeplaats. De 50 km route is 
bij uitstek geschikt voor een gezins-
tocht. De 80 km route gaat richting 
Hoogeloon en de 130 km route 
maakt nog een extra lus waarbij men 
een gedeelte over Belgisch grondge-
bied fietst. De tocht wordt gehou-

den onder auspiciën van de Neder-
landse Toer Fiets Unie. Inschrijven 
voor deze tocht is bij Café d’n Toel, 
Pastoor Smitsstraat 4, Olland , ge-
meente Sint Oedenrode. Voor de 
NTFU-leden kan er gebruik worden
gemaakt van het Scan&Go systeem. 
Het inschrijfgeld bedraagt voor de 
afstanden van 80 en 130 km voor de 
NTFU-leden € 4,00 anders € 5,00 en 
voor de 50 km route voor de NTFU-
leden € 3,00 anders € 4,00.

De starttijd is tussen 08:00 en 11:00 
uur. Voor verdere informatie kunt u 
terecht onder nummer: 0413476794 
of 0631635505 of op onze website 
wtcgerryvangerwen.nl.

Junioren gemengd 1 t/m 17 
speelt knap gelijk

tennis

Junioren gemend 1 t/m 17 heeft met 
een 3-3 gelijk spel tegen het hoger 
geklasseerde T.O.S. knap gelijk ge-
speeld. Het team bestaat uit de ta-
lenten Veerle, Megan, Shania, Rens, 
Guus en Rob. 

De dames Megan en Shania waren 
niet opgewassen tegen de dames 
van T.O.S.. De heren Guus en Rens 
daarentegen speelden erg sterk in 
de singles waardoor een 2-2 op het 
scorebord kwam en de dubbels be-
palend werden voor de einduitslag. 
Ook hierin bleken de dames van TOS 
sterker dan onze Shania en Megan. 

De Rooise heren Guus en Rens deden 
hun plicht en versloegen de mannen 
van Bergeijk.  

Heren 1 heeft met een 1-5 uitslag geen 
potten kunnen breken tegen titelkan-
didaat Volley. De eerste single moest 
een prooi worden voor Frank van Gils. 
Frank speelde sterk gemotiveerd en 
won door zijn scherpte de eerste set 
met 7-6 (3). De tegenstander van Vol-
ley revancheerde zich en wist set 2 te 
pakken met 6-3. De beslissende derde 
set viel ook de kant van Volley op, on-
danks het goede spel van Frank. Arne 
van Haver verloor door het constan-

te pressie spel van Volley zijn single 
kansloos met 6-1 6-2. Ook Luuk v/d 
Mortel en Mark Sittrop wisten in hun 
single niet verder te komen dan een 
redelijk gelijkopgaande eerste set en 
een minder goede tweede set. Luuk 
verloor 6-4 6-2, Mark verloor 6-3 6-2. 
Met een 4-0 achterstand werd gestart 
met de dubbels. De formatie Frank, 
Luuk speelde erg goed. Een ware 
dubbel op zeer hoog niveau. De eer-
ste set werd jammerlijk verloren met 
6-7 (8). Set 2 werd Volley volle bak 
overtroefd. Frank en Luuk wonnen set 
2 met 6-0! Set 3 moest de doorslag 
geven. Het beloofde veel spanning 
echter met een vertekende 3-6 werd 
set 3 ingeleverd. Arne en Mark legden 
hun goede dubbelspel volledig op aan 
Volley. De dubbel werd met speels ge-
mak binnengetrokken met 6-3 6-2. 
Heren 2 heeft teleurgesteld door 
met 6-0 te verliezen en zal zich zor-
gen moeten maken aangezien het 
degradatiespook om de hoek ligt te 
wachten. Heren 3 heeft eindelijk de 
eerste winst op zak en zal dit beloond 
zien  in de komende trainingsweek. 
De goede 5-1 zege maakt dat Heren 
3 wegkomt uit de onderste regionen. 
Het gemengd jeugdteam t/m 14 
heeft met 6-0 gewonnen. De jongens 
t/m 14 hebben met 4-2 gewonnen. 
Beide zeges die tellen! Alle verdere 
details en overige uitslagen zijn terug 
te vinden op de site van de KNLTB.

Rooi heren 1 promoveert naar 
eerste klasse

hockey

Na de gemakkelijke winst tegen Waal-
wijk vorige week stond Uden thuis op 
het programma. De weervoorspellin-
gen waren niet al te best. Toch stond 
er een hoop publiek langs de lijn. 
Dit alles om Rooi te steunen in hun 
strijd voor het kampioenschap. Bij een 
winst van Rooi en een gelijkspel tus-
sen concurrenten Concordia – Gemert 
kon promotie veiliggesteld worden. 

In de eerste helft scoorde Willem van 
der Heijden al in de derde minuut na 
prachtige pass. Rooi begon dus sterk 
aan de wedstrijd. Uden toonde fysiek 
spel en kreeg al twee groene kaarten 
in de eerste helft. Rooi wist hier goed 
mee om te gaan. Een volgend doel-
punt liet echter even op zich wach-
ten. Het was Willem van der Heijden 
die zorgde voor de 2-0 in de 27e mi-
nuut. Ditmaal door het benutten van 
een strafcorner. Net voor rust scoorde 
Jorn van het Hof de 3-0, dit was een 

prachtige tip-inn die in de linkerkrui-
sing belandde. 
 
Rooi wist de focus vast te houden en 
Edo Swinkels scoorde na rust in de 
47e minuut de 4-0. Vijf minuten later 
scoorde Tom van den Akker, die een 
wedstrijd had met mooie solo’s, de 
5-0. Rooi verslaptte en Uden scoorde 
de 5-1. Jelle van Dijk, een talentvolle 
speler uit Jongens B1, maakte zijn eer-
ste goal in H1 en zorgde voor de 6-1. 
Helaas wist Uden in de laatste minuut 
nog een strafcorner te benutten die de 
eindstand op 6-2 bracht.

Door de winst van Rooi en het gelijk-
spel van Concorida – Gemert is Rooi 
gepromoveerd naar de eerste klasse. 
Volgende week speelt Rooi om 14.30 
thuis tegen Geldrop, #7 op de rang-
lijst.  Support is welkom, bij winst staat 
Rooi namelijk met één been op de 
platte kar! 
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MooiRooikrantDe 29
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 voetbalclub met ± 850 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.
Zaterdag 17 mei 2014, 10.00 UUR tot 12.00 UUR, 
Sportpark de Neul.

voetbal

Ruud van der Rijt krijgt alsnog 
afscheidswedstrijd in geboortedorp

De Nijnselse voetballer Ruud van der 
Rijt moest noodgedwongen op jonge 

leeftijd het betaald voetbal vaarwel 
zeggen. Op donderdag 22 mei neemt 
hij ’s avonds afscheid in een voor hem 
geregelde afscheidswedstrijd. Spelers 
en ex-spelers van Willem II en FC 
Eindhoven komen naar sportpark den 
Eimert om in een onderlinge wedstrijd 
Ruud uit te zwaaien.

Ruud van der Rijt, geboren in Nijnsel, 
ging al op jonge leeftijd naar FC Eind-
hoven. Daar debuteerde hij in het sei-
zoen 2006/2007 onder Louis Coolen. 
Na zes seizoenen werd Van der Rijt in 
de winterstop 2011/2012 opgepikt 
door een andere club uit de Jupiler 
League: Willem II. Ruud maakte er de 

promotie naar de Eredivisie mee. He-
laas was dat voor de Nijnselnaar maar 
van korte duur, want door blessureleed 
speelde hij maar vier wedstrijden in dat 
seizoen. Na lang revalideren werd be-
sloten dat het beter was om op 24-ja-
rige leeftijd te stoppen in het betaalde 
voetbal. Vrienden en familie vonden 
dat hij een waardig afscheid verdiende 
en daarom organiseren zij een wedstrijd 
tussen ex-teamgenoten van Ruud en 
het 1e elftal van zijn geboortedorp Nijn-
sel. Deze wedstrijd zal plaatsvinden op 
donderdag 22 oktober in Nijnsel, Sport-
laan 1). Het programma begint om 
19:00u waarna de wedstrijd om 19:30u 
zal aanvangen. De toegang is gratis. Vriendinnendag bij Rhode

Ben jij een meisje jonger dan 13 
jaar en wil je graag gaan voetbal-
len? Aanstaande zaterdag 17 mei 
vindt de 1e Vriendinnendag plaats 
bij RKSV Rhode. 

Het wordt een dag vol leuke voet-
balspellen en er is een penaltybokaal 
waarbij je leuke prijzen kunt win-
nen!!

Dus heb je zin?  Kom dan samen met 
al je vriendinnen naar de Vriendin-
nendag bij voetbalvereniging  Rho-
de. Zorg dat je om 10.00uur aanwe-
zig bent op Sportpark De Neul. Trek 
gemakkelijke kleding aan en kom 
gezellig met ons meedoen! Twijfel je 
nog of voetbal iets voor jou is? Kom 
dan gewoon een kijkje nemen en 
alle nieuwe talentjes aanmoedigen.

Ollandia 2 in nacompetitie thuis tegen Bruheze
In de 1ste ronde van de nacompeti-
tie voor promotie naar de 3de klasse 
speelt Ollandia 2 zondagmorgen de 
thuiswedstrijd tegen Bruheze. 

In de uitwedstrijd heeft Ollandia 
met een 4-3 nederlaag een goede 
uitgangspositie verworven voor een 

plaats in de volgende ronde, maar de 
buit is zeker nog niet binnen. In de 
reguliere competitie heeft dit team, 
wat toch regelmatig spelers moest 
afstaan aan het vaandelteam, het 
met een knappe 3de plaats goed 
gedaan en mag hierdoor via een 
nacompetitie van maximaal 5 wed-

strijden promotie zien af te dwingen. 
Hiervoor kunnen ze zondag de steun 
van veel supporters goed gebruiken. 
Ook de diverse jeugdteams komen in 
de komende week nog in actie voor 
inhaalwedstrijden en toernooien.

Blauwe brigade vergeet te winnen

Boskant ’op niveau derde klasse’
Op het moment dat het moest, aan 
het begin van de nacompetitie, 
speelde Boskant volgens trainer 
Henry van Wanrooij ’de beste wed-
strijd van het seizoen’. Jammer dus 
dat de blauwe brigade uit bij SES 
niet verder kwam dan een 1-1-ge-
lijkspel.

SES – Boskant 1-1 (1-0)
„We hadden moeten winnen”, som-
berde Henry van Wanrooij na afloop 
van de wedstrijd. „Voor het eerst dit 
seizoen spelen we negentig minuten 

lang zoals we willen spelen, met fan-
tastisch positiespel, op een niveau 
dat de derde klasse waard is, en dan 
doen we onszelf tekort in de afron-
ding.” Na 22 competitiewedstrijden 
en een handvol bekerontmoetingen 
aan het begin van het seizoen is 
Boskant op het niveau waarop het 
wil zijn. „En nog in goede conditie 
ook”, prijst Van Wanrooij zijn man-
schappen. „Dat is het resultaat van 
altijd naar de training komen.” Te-
gen SES, dat net als Boskant speelt 
om naar de derde klasse te promo-

veren, ging alleen het scoren nog 
niet van harte. Wat heet: zowel de 
thuisploeg als de bezoekers hadden 
een strafschop nodig om hun goal te 
maken. Die van Boskant kwam van 
de schoen van Rob van der Heijden. 
Zondag is de return op de Scheken, 
Boskant moet winnen om nog uit-
zicht te houden op promotie. Van 
Wanrooij waarschuwt voor gemak-
zucht. „We zullen ze niet gemakke-
lijk overlopen, SES is een gevaarlijk 
counterploegje met een spits die we 
goed in de gaten moeten houden.”

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

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

za. 17 mei

Live Muziek

Deze maand:
3 gangen

keuzemenu
€ 24,50

The 
Shadow-

hearts
aanvang 21:30 uur

Loodzware MTB-wedstrijd 
voor broers Van Lierop

Stef en Jur van Lierop besloten afgelopen 
weekend om van start te gaan bij het NK 
mountainbike kwalificatiewedstrijd in Oss. 

Het was door de regenval een loodzwaar par-
cours geworden. De gebroeders moesten al-
lebei achteraan starten, omdat ze beiden nog 
geen punten hadden behaald. Jur’s start was 
perfect en hij wist meteen wat plaatsen op te 
schuiven. Het was bikkelen geblazen voor de 
kleine Rooise renner.  

Uiteindelijk kwam hij na een half uur helemaal 
kapot als 17e over de streep. Voor Stef was 
het zijn vuurdoop. Bij hem lag er een spek-
gladde afdaling en dropoff klaar. Hij bleef op-
schuiven en won steeds plekjes in de afdaling 
en op de klim. Langzaam ging het kaarsje wel 
uit bij Stef. Na 57 loodzware minuten kwam 
Stef als 17e over de streep. 

wielersport

Geslaagd samenwerkingsverband Van den 
Brand en Verkooijen Rally Sport krijgt vervolg   

autosport

Op zaterdag 17 mei zullen KNAF Talent First 
coureur Mats van den Brand en navigator Eddy 
Smeets hun eerste wedstrijd van het seizoen 
rijden. Tijdens de Sezoensrally in het Belgi-
sche Bocholt krijgt de geslaagde samenwer-
king met Verkooijen Rally Sport van 2013 een 
mooi vervolg. Stichting Rally Racing Oirschot 
gaat de roodblauwe full option Ford Fiesta R2 
inzetten voor het jonge talent.

Rijder Mats van den Brand:  “Ik ben ontzettend 
blij dat de samenwerking met het team dat me 
vorig jaar begeleidde naar de titel in de Nissan 
350Z Challenge  een vervolg krijgt. Verkooijen 
Rally Sport (VRS), actief onder auspiciën van 
Stichting Rally Racing Oirschot (SRRO), bouw-

de vorig seizoen een volledig nieuwe Ford Fie-
sta R2 full option. Het beoogde doel  daarbij 
was om deze mogelijk nationaal en internati-
onaal in te zetten met jonge talentvolle rijders. 
Na zorgvuldig overleg is de keuze op mij ge-
vallen met het aanbod om deel te nemen aan 
de Bocholtse Sezoensrally. Ik heb me terdege 
voorbereid op deze wedstrijd. Aan ritme heb 
ik geen gebrek: afgelopen winter een 9-daag-
se sneeuwstage in Zweden en de de laatste 
maanden was ik erg actief in de karting. Afge-
lopen vrijdag heb ik een uitvoerige shakedown 
gedaan met de VRS-Fiesta R2. De auto voelt 
uitstekend aan en ik kijk enorm uit naar de 
Sezoensrally, nota bene de thuiswedstrijd van 
mijn navi Eddy Smeets.”
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MooiRooikrantDe30 Uitslagen/programma

Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Bruheze 2-Ollandia 2 4-3
SCMH 6-Ollandia 4   2-5
 
Uitslagen jeugd: 
Ollandia C1G-ASV’33 C3   2-1
Ollandia D1- Blauw Geel D8   9-0
Blauw Geel E8-Ollandia E1  4-4
Ollandia E2-Sparta’25 E6   2-2

Programma senioren zo17/5: 
Ollandia 2-Bruheze 2   11.00u

Programma jeugd za17/5: 
Boekel Sport B2-Ollandia B1  v:13.30u
Nijnsel/TVE F1-Ollandia E2  v:9.15u
Zo 18/5: 
Toernooi Boskant voor Ollandia D1, E1 
en F1 v:8.15 uur
Toernooi Boskant voor Ollandia E2 en 
MF1 v:8.30 uur
Woe 21/5: Erp B2-Ollandia B1 v:8.15 uur.

Rhode

Uitslagen jeugd:
Rhode B2-ELI B1 2-1
OSS’20 MA1-Rhode MA1 4-0
SVN B1-Rhode B1 0-1
Rhode C3G-Mariahout C1 0-7
Rhode C4-Avanti’31 C3 afg.
Rhode D2-Irene D1 0-4
SCMH D1-Rhode D3 6-2
Rhode D4-Sparta’25 D2G 0-9
Margriet E1-Rhode E1 1-2
Blauw Geel E2-Rhode E2 1-1
Rhode E8-ASV’33 E3G 4-0
Blauw Geel E11-Rhode E9G 3-1
Rhode F2-Mariahout F1G 4-3
Rhode F3-Blauw Geel F3 7-2
Rhode F6-Erp F4 12-1
Venhorst F5-Rhode F9G 4-3
Boekel Sport F8-Rhode F10 2-2
Rhode MA1-Vianen MA1 1-0
Berghem MD1-Rhode MD1 0-13

Programma jeugd woe 14/5:
Rhode A2-Blauw Geel A6 19:00u
NWC F1-Rhode F1 19:00u
Rhode F7-Blauw Geel F6 18:45u
Mariahout F3G-Rhode F8 18:30u
Rhode F10-Irene F3 18:45u
Programma jeugd za 17/5:
Rhode B1-SVN B1 14:30u, 

Rhode B2-Nijnsel/TVE B1 13.00u
Zaterdag 17/5:
Open dag en vriendinnendag, van 
10:00 tot 12:00

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
IVO 2 - Nijnsel/TVE 2 4 - 0
Nijnsel/TVE 4 - DVG 6 6 - 1
Rhode 10 - Nijnsel/TVE 6 5 - 4

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE A1 - Venhorst A1 2 - 3
Bavos C2 - Nijnsel/TVE  C2 3 - 2
VOW E2 - Nijnsel/TVE E2G 8 - 1
Constantia MD1 - Nijnsel/TVE MD1 5 - 3

Programma senioren zo 18/5:
Nijnsel/TVE 2 - IVO 2 11.00u
 
Programma jeugd woe 14/5:
Nijnsel/TVE  F1 - Stiphout F6 18.30u
Nijnsel/TVE  F2 - Blauw Geel F11 18.30u
Programma jeugd do 15/4:
Nijnsel/TVE E1 - VOW E3 19.00u
Programma jeugd za 17/5:
Nijnsel/TV A1 - MULO A1 14.30u
Rhode B2 - Nijnsel/TVE B1 13.00u
Nijnsel/TVE E1 - Ollandia E2G 10.00u
Nijnsel/TVE E2G - Stiphout E4G 10.00u
Nijnsel/TVE MD1 - HBV MD1 11.30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 7/5: 
1: Nelly en Jan Seegers 61.97%. 2: Har-
rie en Toon v.Erp 57,29 % .3; Bertha  
v.d.Laar en Mien v.Schijjndel 55.73%.

BC Rooi750 

uitslag 8/5:
A lijn 1 Jan van Lanen & Leon Heijck-
mann  62,50 % 2 Jos van Rijbroek & 
Harrie van Rijbroek 61,81% 3 Ria Ha-
braken & Toon Habraken 51,25 %
B lijn 1 Marijke van den Berk & Fran-
cine de Koning 62,08 % 2 Willy Swin-
kels & Riny van Uffelen 0 60,42 %
3 Willem Pieters & Rien Voets 56,67 %
C lijn 1 Nelleke Kappen & Jeanne 
Swinkels 70,00% 2 Jetty van der Vel-
den & Dirk Gillissen 59,72% 3 Mieke 

van Lankveld & Evert Vugs 57,50%

B.C. “d’n einder ‘05”

Uitslag 7/5: 
A/B Lijn 1. Joop en Marianne Muller 
69.64 % 2. Netty v. Dijck- Rinus Kui-
pers 62.80 % 3. Mia Poels-Ria v Zon 
58.63 % zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart

Uitslag 8/5:
A-lijn 1. Riet & Cees v. Hout 60.76 2. 
Betsie  & Jan v. Gerwen 59.02 3. Lies-
beth v. Dijk & Nelly Philipsen 55.20 
4. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 55.00
5. Nellie & Ad Vervoort 54.86 6. Mia 
Poels & Annie Stevens 54.16 7. Piet & 
Toon v. Schaijk 51.04 8. Nellie & Jan See-
gers 48.87 9. Tineke Klomp & Jan Eng-
berts 46.87 10. Heleen Wiers & Frans 
v.d. Boomen 45.13
B-lijn 1. Marietje v. Aarle & Jo Verhoe-
ven 70.91 2. Hilda v.d. Kaden & Diny 
Vos 56.77 3. Gerda & Berts Schelle-
kens 54.68 4.Jet v.d Meerakker & Ad 
v.d.Brand 54.68 5. Bertha v.d. Laar & 
Leny v. Rooij 51.04 6.Anny & Lena v. 
Acht 48.43 7. Thea Coppelmans & Dinie 
v. Oorschot 45.31 8. Fien Raaijmakers & 
An v.d. Vleuten 43.22 9. Antoinette v. 
Hoof & Zus v.d. Rijt 42.70 10.Hannie d. 
Laat & Veva v.d. Wiel 30.20 

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 29/4
A-lijn: 1.Jan Rijkers & Toos v.Berlo 71,25 
% 2.Toon & Marietje v.Schaijk 67,50 % 
3.Harry & Marietje v.d.Wijgert 62,50. 
B-lijn: 1.Harry & Rina v.Berlo 61,67 % 
2.Anneke Jans & Maria Pepers 57,50 % 
3.Piet & Toos Reijbroek 55,83 %.

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 9/5
A-lijn: 1.Tonnie Kivits & Jan Langenhui-
zen 60,83 % 2. Wim & Tiny v.Lieshout 
59,58 % 3.Cor Mollen & Ad Koevoets 
56,67 %. B-lijn: 1.Lenie & Ria Swinkels 
59,17 % 2.Harry & Mari v.d.Steen & 
Adriaan v.d.Tillart 55,56 % 3.Martien 
v.Cleef & Marietje v.d.Horst 53,33 %.

Bridgeclub De Neul  

Uitslag 12/5:
A-lijn: 1. Mien van Rooij en Jan van 
Rooij 59.34; 2. Riet en Cees van Hout 
58.16; 3. Nettie Passier en Ans Wage-
naar 57.22.
B-lijn: 1. Jan Wouters en Toon Majoor 
65.48; 2. Hans van den Brand en Jo 
Verhoeven 61.01; 3. Jan van Gerwen 
en Betsie van Gerwen 59.52
C-lijn: 1. Nel van Hout en Riet van de 
Laar 60.83; 2. Guus Plevier en Fried 
van de Laar 60.42; 3. Corrie Kastelijn 
& Marianne Timmermans 56.67.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

BC ’t Koffertje

Uitslag 12/5:
A-lijn: 1 Tonnie & Ton van Acht 64,83; 
2 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 
58,75; 3 Cees Laas & Sjef van Rooij 
58,18
B-lijn: 1 Jan van Lanen & Jan van Rooij 
62,08; 2 Leny Kremers & Willem de 
Roo 59,79; 3 Coen Meuwissen & Jan 
Verbunt 53,13
C-lijn: 1 Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 65,63; 2 Jos van Acht & 
Martien Hulsen 64,06; 3 Jan Engbers 
& Leon Heijckmann 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

KV Odisco

Uitslagen:
Corridor C1 - Odisco C1     3 – 3
Korloo 1 - Odisco 1                   7 – 8
Korfrakkers 5 - Odisco 2       18 - 1

Programma woe 14/5:
Odisco MW1 - Nijnsel MW2   20:00u
Za 17/5:
Odisco C1 - Nijnsel C1      14:00u
De Korfrakkers D4 - Odisco D1   11:00u
De Korfrakkers F3 - Odisco F1 09:30u
Be Quick F2 - Odisco F2        10:00u
Zo 18/5:
Odisco 2 - Olympia (O) 3  11:00u
Odisco 1 - DOS (A)1    13:00u
Woensdag 21 Mei:
Rooi MW2 - Odisco MW1   19:30u

KV Rooi

Uitslagen
Prinses Irene 1-KV Rooi 1  17-14
KV Rooi A1-Klimroos A1  12-7
KV Rooi A2-De Kangeroe A1  8-12
Olympia C1-KV Rooi C1  12-0 
KV Rooi D2-De Korfrakkers D5  6-1 
Corridor E1-KV Rooi E1  5-0
Corridor E2-KV Rooi E2  0-2
 
Programma woe 14/5:
DOS MW1-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
Corridor MW1-KV Rooi MW2  a. 20.00u. 
KV Rooi MW3-Flamingo’s MW1  a. 20.00u.
Programma do 15/5:
KV Rooi D1-Corridor D1  a. 18.30u.
Programma za 17/5:
JES A1-KV Rooi A1  v. 14.00u. 
JES A2-KV Rooi A2  v. 12.45u. 
DOT B1-KV Rooi B1  v. 11.30u. 
KV Rooi C1-KSV/SVSH C2  a. 15.00u. 
KV Rooi C2-Corridor C1  a. 12.30u. 
Klimop D1-KV Rooi D1  v. 09.15u. 
SCMH D1-KV Rooi D2  v. 10.00u. 
KV Rooi E1-DOT E1  a. 11.00u. 
KV Rooi E2-De Korfrakkers E3  a. 10.00u. 
De Kangeroe F1-KV Rooi F1  v. 09.30u. 
Programma zo 18/5:
KV Rooi 1-Flamingo’s 1  a. 13.00u. 
KV Rooi 2-ODIO 2  a. 11.00u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
ELKV/Flynth 1-Nijnsel 1 7-6
Nijnsel A1-Winty A1 4-3
Nijnsel B1-Tovido B1 5-2
Nijnsel E1-SCMH E1 4-3

Programma senioren zo 18/5:
Nijnsel 1-De Weebosch 1 a:9.45u
Woe 14/5:
Odisco MW1-Nijnsel MW2 v.19.15u
Nijnsel MW1-SVSH MW1 a.19.15u

Jeugd za 17/5:
DSV A2-Nijnsel A1 v:11.30u
De Korfrakkers B2-Nijnsel B1 v:13.00u
Odisco C1-Nijnsel C1 v:13.15u
Be Quick E3-Nijnsel E1 v:10.15u

hardlopen

SV Fortuna ’67
Kijk voor uitslagen van SV Fortuna ’67 
op www.mooirooi.nl

R43

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

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

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

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

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

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

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

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

R43

Kampioensreceptie VV Nijnsel druk bezochtvoetbal

Een kampioenschap moet gevierd 
worden. Daar weten ze in Nijnsel wel 
raad mee. Na het kampioenschap van 
het eerste van VV Nijnsel / TVE Re-
clame barstte in de kantine een volks-
feestje los. Het elftal deed daar de dag 
er na een schepje bovenop en afgelo-
pen zaterdagmiddag was het tijd voor 

het toetje: de kampioensreceptie.

Afgevaardigden van andere voetbal-
verenigingen, leden, familie, vrien-
den en sponsoren waren uitgeno-
digd om de handen van de complete 
selectie te komen schudden. Daar 
werd flink gehoor aan gegeven, 

want het was druk in het clubhuis. 
Dat resulteerde in een gezellige mid-
dag waarin het seizoen nog even 
werd doorgenomen, met alvast een 
frisse blik op de nieuwe jaargang. 
Hoe zal Nijnsel het gaan doen in 
de vierde klasse? Hoe dan ook, het 
wordt een mooie uitdaging.
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jeu de boules Karel Verschuijten en Gerrie vd Rijdt 
winnaars clubkampioenschap tireren

Afgelopen donderdag en vrijdag werd 
voor het eerst in de meer dan 30 jarige 
geschiedenis van Cloeck & Moedigh 
gestreden om  het clubkampioenschap 
tireren oftewel precisieschieten. 

Goed kunnen tireren/schieten is, 

naast het goed kunnen plaatsen, een 
belangrijk en spectaculair onderdeel 
bij het boulen. In een strijdperk wor-
den een 5-tal configuraties uitgelegd 
waarop vanaf afstanden van 6, 7, 
8 en 9 meter  op een doelwit moet 
worden geschoten binnen een ring 

zonder daarbij obstakels te raken. 
Per boule kunnen daarbij 0, 1, 3 of 5 
punten worden verdiend. In de voor-
ronden op donderdagavond, met 
23 deelnemers,  kwamen de finalis-
ten voor vrijdagavond naar boven: 
Karel Verschuijten (69), Rob van Ber-
kel (55), Rob de Haan (53), Kees Luij-
ten (53) en Wim vd Rijdt (53) bij de 
heren. Gerrie vd Rijdt, Angela Gerritsen 
en Anja in ’t Zandt bij de dames. Op 
de finaleavond wisten alle dames de 
prestaties van donderdagavond te 
verbeteren. Winnares bij de dames 
werd Gerrie vd Rijdt (43), gevolgd 
door Angela Gerritsen (31) en Anja 
in ’t Zandt (18). Bij de heren wist op 
de finaleavond alleen Wim vd Rijdt 
zich te verbeteren (61) maar moest 
nipt genoegen nemen met de 2e 
plaats daar Karel Verschuijten 1e werd 
met 64. Op de 3e plaats kwam Kees 
Luijten (53), 4e werd Rob van Ber-
kel (43) en 5e Rob de Haan (34). De 
wisselbekers gingen zodoende naar 
Gerrie vd Rijdt en Karel Verschuijten. 
Al bij al een geslaagd eerste tireertoer-
nooi en voor herhaling vatbaar. 

Finalisten kampioenschap tireren; winnaars Karel Verschuijten 
en Gerrie vd Rijdt, beiden met wisselbeker.

Oud Rooij kampioen in Rooise 
biljartcompetitie

biljarten

De Rooise biljartcompetitie zit er weer 
op. De veertien clubs troffen elkaar 
het afgelopen seizoen bijna wekelijks 
in een van de Rooise cafés. Na zesen-
twintig wedstrijden mocht het team 
van Oud Rooij zich winnaar noemen. 
Die winst had dat team vooral aan de 
inhaalrace in de tweede helft van de 
competitie te danken. Want in de eer-
ste competitiehelft had het team 'Gin 
Keus' uit Olland de beste kaarten. 

De prijsuitreiking van de Rooise bil-
jartcompetitie vindt elk jaar in één van 
de deelnemende cafés plaats. Dit jaar 
was door loting 'De Dorpsherberg' in 
Olland de plaats waar de Rooise bil-
jarters hun prijzen verdeelden.

1. Oud Rooij  1999
2. Gin Keus  1966
3. Kofferen  1906
4. Wapen van Eerschot 1897

5. St. Joris  1880
6. Wellie Winne Welles 1874
7. Boskant  1863
8. Jachtrust  1831
9. D’n Toel  1786
10. De Beurs  1756
11. Krijt op Tijd  1729
12. B.C. Eerschot  1716
13. ’t Pumpke  1656
14. Dorpsherberg  1514

Visnieuws van ERHV

vissen

Donderdag 15 mei is de eerste wed-
strijd van het koningsvissen voor de 
senioren. Deze wedstrijd wordt ge-
vist aan het Cathalijnepad, inschrij-
ven tot 45 minuten voor aanvang 
van de wedstrijd.

Zondag 18 mei is de tweede wed-
strijd van het prijsvissen aan de 
Dommel in Halder. Voor de jeugd 
begint het seizoen op vrijdag 16 mei 
met het koningsvissen aan het Ca-
thalijnepad. Deelname is gratis. Wel 
op tijd aanwezig zijn en een bakje 
meenemen voor het gratis voer.

Argo-zwemmers presteren in 
Deurne

zwemmen

Afgelopen zondag is er door 14 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 6e Solo wed-
strijd in het zwembad ‘De Wiemel’ 
in Deurne. Tijdens deze wedstrijd is 
er 1 keer een 1e plaats, 3 keer een 
2e plaats en 5 keer een 3e plaats be-
haald. Daarnaast zijn er 18 persoon-
lijke records gezwommen. Verder is 
er een clubrecord gezwommen door 
Jannus van Dinther op de 200m 
rugslag in 2.28.17.

Komend weekend
Komend weekend en het week-
end van 24 en 25 mei worden de 

Brabantse Zomer Kampioenschap-
pen gehouden in het ‘Pieter van 
den Hoogenband Zwemstadion’ 
in Eindhoven. Namens Argo zullen 
15 zwemmers en zwemsters van 
de Wedstrijdgroep deelnemen aan 
deze wedstrijd. Zij zullen 60 keer op 
persoonlijke titel aan de start ver-
schijnen en 6 keer als een estafette 
ploeg. De wedstrijd begint beide 
dagen om 13.15 uur. Daarnaast 
nemen komende zondag de zwem-
mers van de Recreatieven deel aan 
de 4e Meerkamp in Het Dommelbad 
in Boxtel, aanvang 14.30 uur.

NIEUW IN ONS 
VERHUURASSORTIMENT

GAZONBELUCHTER
WILHELMINASTRAAT 20C | MARIAHOUT

TEL: 0499-422126 | WWW.HUURBIJHAROLD.NL

v.l.n.r: Hans de Wit, Ruud de Wit, Nick Derks, Henri van Hoorn, Tonny van Bakel, Joke van Roosmalen en tenslotte 
weer naast de voorzitter van de Rooise biljartcompetitie Harrie Dahmen. Niet aanwezig waren Jan van den Bosch 
en Dries van de Vegt.

Vierde plaats voor RDS1 in fi nale 
Brabant Cup
Afgelopen donderdag 8 mei stond 
RDS1 voor de krachtproef om zo goed 
mogelijk te presteren in de finalewed-
strijden. De Rooise dammers bereik-
ten de finalegroep door ver boven 
zichzelf uit te stijgen. Ieder wedstrijd-
punt in de finale werd vooraf als bo-
nus gezien.

In de 1ste wedstrijd namen de Rooie-
naren het op tegen Micone, de kam-
pioen van 2013. De Tilburgers traden 
aan met o.a. de nationale toppers 
Toine Brouwers en Evert Dollekamp en 
bleken al gauw een onneembare ves-
ting te zijn. Het viertal van RDS verloor 
dan ook met 7-1. Wim Vloet zorgde 
voor het enige wedstrijdpunt tegen de 
op papier veel sterkere Edgar Haagh.

In de 2de wedstrijd was HED1 uit Ros-
malen met o.a. meervoudig Brabants 
kampioen Frank Teer in de gelederen 
de tegenstander. RDS speelde een erg 
goede wedstrijd maar moest uiteinde-
lijk nipt het onderspit delven met 5-3. 

De wedstrijdpunten werden behaald 
door Roois kampioen Gerben te Raa; 
hij wist tegenstander René van Oos-
terhout te verrassen en sleepte par-
tijwinst uit het vuur. Leo van Vlerken 
zorgde voor één punt door ondanks 
een schijf achterstand zijn partij tegen 
Ties Slagter op remise te houden.

Voor plaatsing voor de landelijke Cup 
moest in de 3de wedstrijd gewonnen 
worden van PSV Dammen uit Eindho-
ven. Voor RDS was dit een brug te ver; 
Wim Vloet haalde het enige wedstrijd 
punt door remise te spelen tegen Jac-
ques Brouns waardoor er een einduit-
slag van 7-1 op het bord kwam.  Micone 
werd de terechte kampioen van Brabant 
gevolgd door respectievelijk HED en PSV 
dammen.  Nooit eerder in de geschiede-
nis heeft RDS1 de finale bereikt van de 
Brabant Cup en mag dit huzarenstukje 
dus met recht een historische prestatie 
worden genoemd. Het team van RDS 
bestond uit: Gerben te Raa, Wim Vloet, 
Leo van Vlerken en Mies van Berlo.

dammen/schaken

Luc Branten pakt podium in Sleenmotorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

De trialrijder uit Rooi deed afgelo-
pen zondag goede zaken tijdens het 
Nederlands Kampioenschap in Sleen 
(Drenthe). 

De rijder die 4 weken geleden zijn 
pols brak tijdens een training heeft 
een snelle en sterke revalidatie door-
lopen. Samen met zijn sportarts Dr. 
Liem van Mediweert is gekeken naar 
de mogelijkheden en is besloten mee 
te rijden met een brace. Meer dan een 
3e plaats zat er voor de Rooienaar he-
laas niet in. Branten staat 1ste in de 
totaalstand en heeft zijn voorsprong 
met zijn 3e plaats in Sleen verder uit-
gebouwd. Deze week wordt er weer 
hard getraind en aan het herstel ge-

werkt. De volgende ronde van het 
Nederlands Kampioenschap is 18 mei 
in Zelhem. Foto's: www.branten.org
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