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Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

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

www.advocaatverkuijlen.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

Voorjaars collectie dames, 

heren en kinderschoenen!

Wij zijn nu ook online!
www.shoesbyboudewijns.nl

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Borchmolendijk 13

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

VOOR PROFESSIONEEL 
ADVIES

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

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

Voor de laatste keer een lintje van de Koningin

- Koken met nieuw bestuur

Voor de laatste keer een lintje van de Koningin

Ties Aarts

Jos Hamelink Betty Bekkers - Goossens Henk van de Moosdijk

Theo Schevers Riny van der Kallen - Goos

Mooi in de Steigers

Het is NU de tijd 
om te verbouwen!

Vind in deze krant uw 
Rooise bouwpartners.

Profi teer van de gunstige 6% regeling.
Lees voor meer info op pagina 4

6% BTW

Folders deze week:

Primera
Winkelreus Computers (centrum)

»Lees verder op pag. 4

Topdrukte tijdens Koninginnedag

De laatste Koninginnedag is een 
hele speciale geworden. Niet al-
leen omdat Willem Alexander 
gekroond werd tot Koning, maar 
vooral ook omdat Sint-Oedenrode 

een enorm drukke editie beleefde.

’s-Morgens leek Rooi uitgestorven, 
maar dat kwam natuurlijk omdat 
alle dorpelingen voor de tv zaten 

om de abdicatie en de beëdiging 
te bewonderen. Daarna liep het 
dorp uit. De traditionele fietstocht 
stond op het programma, er werd 
een Koningslinde geplaatst aan de 
Corridor en het Kerkplein was het 
middelpunt van festiviteiten. De 
Oranje Vereniging kan terugkijken 
op een succesvolle dag, want er 

was topdrukte in het centrum. Er 
werd volop geproost op de nieuwe 
Koning.

» Kijk voor de foto’s op 
www.mooirooi.nl 
en kijk op pagina 10
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Uitvaartverzorging A. Kuis
WWWannannanneeeer er er ddde e e tttiiijjjd d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........WWW d d d ssstttiiil l l ssstttaaaaaattt.........jjjddde e e tttiiiWWWannannanneeeer er er WWWWWW ddd iiijjjd d d iiil l l WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannannannannannWWWannWWWannWWWannWWWannannannannannannannannannannannannannannanneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er er dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddde e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjjjjiiijiiijiiijiiijjjjjjjjjjjjjjjd d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ssssssssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttttttttttttttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttttttttttttttt.........................................................................................................................................................

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

Economisch Convenant tussen gemeente  
en  ondernemersverenigingen BtB & BBN+K

Economie is een belangrijke dra-
ger in de gemeente Sint-Oeden-
rode. Dit wordt bevestigd in zo-
wel De rooi(s)e draad (versterkt) 
als het collegeprogramma 2010-
2014. Op initiatief van de on-
dernemersverenigingen BBN+K 
en BtB Sint-Oedenrode heeft de 
gemeente ingestemd met het ver-
diepen van deze samenwerking 
door middel van het aangaan van 
een economisch convenant. BtB-
voorzitter Arent van Dijk vertelde 
hier enkele weken geleden al over 
in  DeMooiRooiKrant.  

Doel van het convenant:
-  Verdieping van de samenwerking 

tussen gemeente en ondernemers.
-  Duidelijke en betere afstemming 

van de ontwikkelingen die van 
belang zijn voor ondernemers.

-  Verbetering van de communicatie 
voor, door en met ondernemers.

De gemeente Sint-Oedenrode en 
de ondernemersverenigingen geven 
gezamenlijk uitvoering aan het eco-

nomisch beleidsplan; enerzijds door 
het aandragen en selecteren van 
suggesties voor projecten en activi-
teiten en anderzijds door onderne-
mers hier tijdig bij te betrekken.

BBN+K en de BtB Sint-Oedenrode 
nemen de taak op zich om de bij 
hen aangesloten ondernemers 
goed te informeren over, en be-
trekken bij, voor hen relevante 
beleidsontwikkelingen en stellen 
hun communicatiekanalen (leden-
bijeenkomsten, website) hiervoor 
beschikbaar.

Na 1 jaar wordt het convenant 
geëvalueerd en bekeken of deze 
vorm wordt voortgezet. Voor vra-
gen en/of opmerkingen hierover 
kunt u contact opnemen met de 
gemeente Sint- Oedenrode (via 
dvincenten@sint-oedenrode.nl / 
0413-481216) of met de lokale
ondernemersverenigingen BtB 
(info@btbsint-oedenrode.nl) en 
BBN+K (info@bbnk.nl).

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

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

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl

Na een leven vol liefde en eenvoud
is vredig en rustig ingeslapen

Janus van der Heijden
∗ Schijndel, 2 oktober 1922              

† Sint-Oedenrode, 27 april 2013

echtgenoot van

Tonny van Sinten †

Weer bij elkaar

Henk
Ad en Ria

Nancy
Ilona

Cor en Jacqueline
Eva
Maud
Ruth
Stef

Marion en Hans
Wisse
Hidde
Swinde

Willy en Walter
Ollandseweg 9
5491 GP Sint-Oedenrode
Ons pap is thuis. U bent welkom om afscheid van hem te 
nemen iedere dag tussen 14.00 uur en 17.00 uur.
De uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 2 mei 2013
om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode.
Aansluitend zullen wij ons pap te rusten leggen bij ons 
mam op het parochiekerkhof.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Condoleances, rouwberichten, dankbetuigingen, 
felicitaties en andere familieberichten. 

Plaats uw reactie op 

www.rooisefamilieberichten.nl

&WEBSITES

DRUKWERK
HEUVEL 17 SINT-OEDENRODE

06 24809565
WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

/PIXELBOXMEDIA /PIXELBOXMEDIA

desIgn  
pixelbox  
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  bakkerij bekk
e

r
s

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

BEKKERS 
OP DESEM TOUR

Kent u onze desems al?
Wij maken onze desembroden van 
’n huisgemaakte desemcultuur 
die we speciaal hebben ontwikkeld. 
Desembrood moet langer rijzen 
dan gistbrood daardoor wordt het 
zo’n bijzonder smaakvol brood. 
Zo’n lekker brood snij je natuurlijk zelf… 
in dikke plakken. Daarom krijg je van ons 
bij aankoop van
2 desembroden 
’n gratis broodmes

Zaterdag 4 mei en zondag 5 mei, 
GROTE  PERKPLANTENSHOW 

op onze kwekerij (7000 m²) 

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

* Een uitgebreide sortering planten op stam.  

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

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

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

en za. van 8.30 tot 17.00 uur.

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

Zondag 5 mei  open 
van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Programma 4 mei dodenherdenking
18.20 uur: Het opleidingsorkest 
van Fanfare Nos Jungit Apollo en 
de Scouting Rooi heten u van har-
te welkom op het Kerkplein voor 
de Martinuskerk in het centrum.

18.35 uur: Onder begeleiding van 
het Sint Joris Gilde neemt ieder-
een plaats in de kerk. Hier wordt 
een oecumenische dienst verzorgt 
door Pastor Vincent Blom en ds. 
Bas Stigter, dominee van de Pro-

testantse gemeente.

19.35 uur: Iedereen gaat in ‘stille 
tocht’ onder begeleiding van het 
Sint Joris Gilde via de het Kerk-
plein, Markt en de Borchmolen-
dijk naar het oorlogsmonument 
bij de Hambrug.

Bij het oorlogsmonument vindt een 
ceremonie plaats waaronder krans-
leggingen en twee minuten stilte.

20.10 uur: Fanfare Nos Jungit 
Apollo speelt als afsluiting het 
Wilhelmus.

Viering in Sint-Oedenrode

Pastor Paul Rens veertig jaar priester

Op de vijfde zondag na Pasen, 
28 april 2013, vierde pastor Paul 
Rens zijn veertig jarig priester-
feest in de Sint-Martinuskerk te 
Sint-Oedenrode.

De kerk zat tjokvol en veel kerkelij-
ke- en wereldlijke notabelen zaten 
vanaf half elf vooraan in de kerk-
banken van de Rooise kerk. Het 
Sint-Jorisgilde kwam onder luide 
muzikale begeleiding naar binnen, 
met de geestelijken en de misdie-
naren achter zich aan. Zij zouden 
deze jubileumdienst tot een waar 
religieus feest gaan maken. De 
Rooise kerkkoren, onder leiding 
van Jan Buil, en met begeleiding - 

op beide orgels - van Bert Augus-
tus, zorgden voor een prachtige 
muzikale happening.

Paul Rens werd op 28 april in 1973 
tot priester gewijd. In de heilige 
Don Boscokerk in Eindhoven door 
Mgr. Jan Bluyssen. Na vele om-
zwervingen kwam Rens in 2009 
naar onze Odaparochie om het 
pastorale team te verstevigingen.

Pastoor Blom had alleen maar lo-
vende woorden voor de grote in-
zet van de jubilaris en hoopte dat 
hij nog lang bij de parochie zou 
blijven. Ook burgemeester Peter 
Maas bedankte pastor Paul Rens 

voor zijn tomeloze inzet. Het ge-
schenk van de parochie, een elek-
trische fiets, werd de kerk binnen-
gebracht en even leek het of Rens 
er op ging fietsen maar dat deed 
hij toch maar niet.

Na het “ite missa est” vertrok het 
feestelijk kerkelijk gezelschap rich-
ting Zalencentrum “De Beurs” , 
waar de receptie plaatsvond. Een 
lange rij mensen stond al te wach-
ten om het feestvarken persoonlijk 
te feliciteren.

Het werd een memorabele en ge-
zellige middag. 

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)
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Mooi in de Steigers
Verlaging BTW in de bouw: wanneer 6 btw regeling?
Vanaf 1 maart 2013 geldt er een tijdelijke btw 
verlaging in de bouw (tot 1 maart 2014), om 
de woningmarkt en de bouwsector een impuls 
te geven. Deze regeling mag worden toege-
past op arbeid (geen materialen) bij woningen 
ouder dan 2 jaar op onderhouds- en renova-
tiewerkzaamheden. Wat de voorwaarden van 
de 6% btw regeling zijn en bij welke werk-
zaamheden de verlaagde btw toegepast mag 
worden lees je hier.
 
Voorwaarden en aandachtspunten 6% btw 
regeling
Er zijn uiteraard enkele voorwaarden en aan-
dachtspunten waar je, als uitvoerder van de 
onderhouds- en renovatiewerkzaamheden, 
rekening mee moet houden.  
•  De tijdelijke verlaging van 21% naar 6% 

btw is van toepassing op de arbeid en NIET 

op de materialen.
•  De woning waar de renovatie- en/of onder-

houdswerkzaamheden worden uitgevoerd 
moet minimaal 2 jaar oud zijn. De opdracht-
gever hoeft niet perse een schriftelijke ver-
klaring af te geven. De belastingdienst kan 
dit namelijk zelf controleren. Aangezien het 
risico echter bij de dienstverlener ligt, is het 
slim om bij twijfel de opdrachtgever wel een 
verklaring te laten tekenen.

Welke werkzaamheden vallen onder de 6% 
btw regeling? 
Onder de tijdelijke verlaging van de btw valt 
het vernieuwen, vergroten, vervangen of her-
stellen en onderhouden van (delen van) de 
woning. Specifiek gaat het om onder andere 
de volgende werkzaamheden:
•  De arbeid van het vervangen van een keu-

ken, badkamer en toilet.
•  Als de installatie bouwkundig deel uitmaakt 

van de woning, valt een sauna of airconditi-
oning systeem ook onder de regeling.

•  Diensten verricht door architecten, maar al-
leen als de architect de werkzaamheden ook 
begeleidt.

•  Een invalidentrap in een woning.
•  De riolering binnen het perceel van een wo-

ning.
•  Garages, schuren, carports, schoorstenen, 

tuinhuisjes e.d.
•  Het aanleggen en onderhouden van de tuin 

behorend bij de woning.
• Dakterras of veranda.
•  Boilers, Cv-installaties, geisers, zonnepane-

len, zonneboilers en gaskachels.
•  Het uitbouwen van een woning.
•  Het aanbrengen of vernieuwen van (dub-

bel) glas.
•  Op maat gemaakte goederen die deel uit 

zullen maken van de woning, zoals deuren, 
kozijnen, dakkapellen en inbouwkasten.

•  Vloeren die in bouwkundig opzicht deel uit 
maken van de woning.

Bepaal uw budget
Dit is erg interessant allemaal. Waar gaat u 
voor? De keuze is reuze op dit moment. Maar 
als u nu eindelijk uw slaapkamer wilt opfris-
sen, uw keuken wilt vervangen, of een aan-
bouw wilt realiseren is het belangrijk om uw 
budget goed te bepalen. Wat wilt u precies 
verbouwen? Er komt veel bij kijken, daarom is 
het verstandig om een expert  in te schakelen 
die u daarbij helpt. Vind ze op de steigers in 
deze editie van DeMooiRooiKrant. 

6% BTW

In de vijfde aflevering van 2013 
doen in dit actuele praatprogramma 
een viertal gasten hun, vaak open-
hartige, relaas. Aan de tafel van 
Michiel Bakker zijn aangeschoven: 
Ad van Acht, bestuurslid Theater-
koor Rooi over de nieuwe musical 
PerMissie, Cees van Rossum over 
zijn wethouderschap en opzeg-
ging CDA-lidmaatschap, Gerry van 
Gerwen is boos over niet doorgaan 
Ronde van Rooi en vertelt bijzon-
derheden uit zijn wielerleven, Wil-
bert Aben, voorzitter TV Meierij 
maakt bijzonderheden over samen-
werking lokale omroepen en ont-
wikkelingen bij TV Meierij bekend.

Uiteraard wordt aan de mensen op 
straat een stelling voorgelegd en 
vertelt Willy Damen achtergrond-
verhalen over de Oude Lieshoutse-
weg.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 27 april 0.00 uur en 
elke 4 uur gedurende 2 weken her-
haald. 
Uitzendtijden 0:00 – 04:00 – 08:00 
– 12:00 – 16:00 en 20:00 uur

Rondje Rooi 
Vanaf donderdag 2 mei 2013 ko-
men in Rondje Rooi de volgende 
onderwerpen aan bod (onder voor-
behoud): Ouders en grootouders in 
de rij voor aanmelding Zevensprong 
- Wim van Meijl op afscheidsdag 
verrast met onderscheiding - Elftal 
Rhode A1 kampioen en promoveert. 
- Jeugd met IVN op ontdekking 
- Speelgroep Vetus Novus brengt 
toneelstuk in bijzondere entourage 
- Nieuwe beheerder over cultureel 
aanbod in Mariëndael - Landschap-
pen van Allure; Rooi dingt mee in 
bijzonder project - Lintjesregen 
2013 in Sint-Oedenrode - Nijnsel 
meets ….. uitvoering Harmonie An-
tonius, koor Aurora en Pieter van 

Aarle - BV Rooi kampioen hoofd-
klasse basketbal - Pastor Paul Rens 
40 jaar priester. - Activiteiten rond 
Koninginnedag en Kroningsdag

Rondje Rooi wordt uitgezonden op 
de volgende tijden
02:00 – 6:00 – 10:00 – 14:00 – 
18:00 en 22:00 uur. 
De inhoud wordt elke 2 weken ver-
nieuwd.

Speciale programma’s

Argo organiseert 24-uurs zwem-
marathon
Niet alleen de strijd om in 24 uur de 
langst mogelijke afstand te zwem-
men als ploeg maar ook wat er al-
lemaal bij zo’n omvangrijk evene-
ment komt kijken wordt in beeld 
gebracht.

Landschappen van Allure
Van de opbrengst van de Essent-
gelden wil de provincie bijzondere 
projecten ondersteunen. In Sint-
Oedenrode heeft een kerngroep 
hiervoor voorstellen gedaan. TV 
Meierij brengt de onderdelen van 
“Landschappen van Allure” van 
Rooi in beeld en licht ze toe.

Deze speciale programma’s zijn tot 
en met 8 mei te zien
om 03:00 – 07:00 – 11:00 – 15:00 
– 19:00 en 23:00 uur 

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

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s, en films is TV Meierij
wereldwijd te volgen via 
www.tvmeierij.nl 

Nieuwe afl evering Oog Op Rooi
Gerry van Gerwen doet openhar-
tige uitspraken over dopinggebruik

Zes beduusde Rooienaren werden 
afgelopen vrijdagmorgen thuis 
verrast door burgemeester Maas 
en zijn gevolg. Hij was voor de 
laatste keer door Koningin Beatrix 
op stap gestuurd om deze waar-
devolle burgers te eren met een 
koninklijk lintje. 

De oudste van het stel, Ties Aarts 
(86 jaar), was de eerste die be-
noemd werd tot Lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 
Ties ontplooide/ontplooit de vol-
gende activiteiten:  1967 – 2002 
vrijwilliger/koster bij de Heilige 
Antonius van Padua parochie. 
1992 – heden lid van de dorps-
commissie Nijnsel voor de ZLTO, 
afdeling Dommelland. 2006 – he-
den bestuurslid van de Katholieke 
Bond van Ouderen (KBO), afde-
ling Nijnsel. 
Daarna stond de stoet plots bij 
Theo Schevers (70 jaar) aan de 
voordeur. “Ik ben stomverbaasd 
wat me hier overkomt”, stamelde 
hij. “Ik dacht dat we naar het be-
drijf van mijn zoon gingen.” Niets 
was minder waar. Ook Theo kreeg 
de begeerde onderscheiding. Hij 
ontplooide/ontplooit de volgende 
activiteiten:  1997 – 2010 voorzit-

ter van Stichting D’n Einder, 
2003 – 2005 voorzitter Gemengd 
Koor Sint-Oedenrode, 2010 – he-
den voorzitter Katholieke Bond 
van Ouderen (KBO), afdeling 
Sint-Oedenrode Centrum en voor-
zitter van het Cluster en KBO Sint-
Oedenrode, 2010 – heden medeo-
prichter en lid van de Seniorenraad 
Sint-Oedenrode. 

Riny Van der Kallen - Goos (75 
jaar) woont een eindje verderop. 
Zij was de eerste gelukkige die 
zelf niet aanwezig was toen Maas 
binnen kwam lopen met de ver-
rassing. Tekenend was dat ze aan 
kwam fietsen na een paar uur 
vrijwilligerswerk op Odendael. 
Één van haar vele vrijwillige acti-
viteiten. “Riny zoekt niet naar pro-
blemen, maar naar oplossingen”, 
typeerde de burgemeester haar. 
“Daarnaast heeft ze een groot hart 
en een enorm netwerk waar ze uit 
kan putten.” Ook voor haar dus 
een terechte onderscheiding. Riny 
ontplooit de volgende activiteiten: 
1984 – heden vrijwilligster bij De 
Goede Herder parochie. Voorts is 
zij actief ten behoeve van de paro-
chiële ziekenbezoekgroep en van 
de jaarlijkse ziekenzondag 
1992 – heden penningmeester, 
voorzitter van de Stichting Omme-
kaar. Tevens is zij vrijwilligster bij 
het Centraal Meldpunt voor 
Vrijwilligershulp en is ze betrok-
ken bij de voedselbank 1993 – he-
den vrijwilligster bij Zorgcentrum 
“Odendael” 

Ook een betrokkene bij de Rooise 
parochie is Jos Hamelink (69 jaar). 
Samen met zijn  familie was hij 
aanwezig in de Koptoren. Toen de 
burgervader binnen kwam lopen, 
kreeg hij het al bijna te kwaad. Hij 
bewaarde zijn tranen echter voor 
zijn dochter en zijn kleinkinderen, 
die voor een mooi eerbetoon zorg-
den.  Jos werd dus ook Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Hij ont-
plooide/ontplooit de volgende ac-
tiviteiten: 1986 – heden examina-
tor van Landelijke Staatsexamens 
Maatschappijleer voor het Speciaal 
Voortgezet Onderwijs  in de regio 
Tilburg. 1990 – 2001 bestuurslid 
van de Stichting Katholiek Onder-

wijs Sint- Oedenrode, 2000 – he-
den diaken/pastoraal werker van/
bij de R.K. Kerk te Sint-Oedenrode 
2005 – heden pastor in Zorgcen-
trum Odendael, 

Daarna was het de beurt aan Betty 
Bekkers - Goossens (63 jaar), ook 
al een vrijwilliger van de plaatse-
lijke parochie. Toch doet ze nog 
veel meer voor de medemens. Dat 
bleek wel uit de emotionele speech 
van één van haar zussen. Zij prees 
Betty vooral voor de manier waar-
op ze zich als mantelzorger ont-
fermde over hun inmiddels over-
leden moeder. Betty ontplooide/
ontplooit de volgende activiteiten:  
1967 – heden vrijwilligster bij het 
parochiecentrum van de Parochie 
Heilige Oda. Voorts is zij lid van 
de werkgroep “Avondwake” en 
verzorgster van de parochiead-
ministratie, 1982 – heden pen-
ningmeester van het Dameskoor 
van de Goede Herderkerk, 1972 
– 1989 secretaris van de Open-
bare Bibliotheek Sint-Oedenrode, 
1985 – 1998 kalligrafeerder t.b.v. 
het evangelieboek van de Parochie 
Heilige Oda, 2009 – 2010 initia-
tiefneemster van de oprichting van 
een eetpunt voor ouderen in de 
wijk Eerschot 

Het laatste adres van de ochtend 
was de Boelaars Hoeve in Olland. 
Het thuishonk van Henk van de 
Moosdijk (66 jaar), wonende Sl-
ophoosweg 1. Een vol zaaltje zag 
Maas en zijn wethouders binnen-
druppelen en merkte al snel dat 
het om de lintjesregen ging. Henk 
kreeg een lintje voor de volgende 
activiteiten: 1995 – 2012 pen-
ningmeester en voorzitter van de 
Stichting De Holm; lid project- en 
stuurgroep “Hart van Olland”, 
1999 – 2010 oprichter en vrijwil-
liger van Stichting Damiaancen-
trum  Nederland en 1999 – heden 
oprichter, adviseur, gastheer, gids 
Stichting De Boelaars Hoeve. “Ik 
ben vereerd”, richtte Henk zich tot 
de zaal. “Toch had ik dit nooit al-
lemaal alleen kunnen doen. Alleen 
voel ik me te zwak. Het is een bij-
zondere eer om dit lintje te delen 
met jullie.”

Vervolg voorpagina

Voor de laatste keer een lintje van de Koningin
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Mooi in de Steigers Mooi in de Steigers

Van fundering tot nokvorst Maatwerk kozijnen?? Wij doen niet anders!!

6% BTW

prijsplukker
Vlinderhuisje, bijenhuisje  
en lieveheersbeesthuisje 

8 .99
 5.99

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

Zondag 5 mei
open van 11.00 tot 17.00 uur
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Tienjarig Smits Woonboetiek wil nog jaren vooruit

Fierens, Roozendaal/Steenbakkers, 
Meijer en Van Alphen. Meer dan 
tien jaar geleden had Sint-Oeden-
rode verscheidene goede interieur-
winkels. Tot dat ze één voor één 
stopten. Er ontstond vacuüm. Wie 
zou dat op gaan vullen? Cor Smits 
had er wel oren naar. De ervaren 
stoffeerder trok de stoute schoe-
nen aan en opende samen met zijn 
vrouw Trudy een winkel aan het 
Kofferen. 13 mei viert Smits Woon-
boetiek haar tweede lustrum.

Een bijzondere mijlpaal voor het 
koppel. Tien jaar een eigen winkel 
is niet niks. “Toen we begonnen, 
had ik al jaren ervaring in de inte-
rieurbranche”, zegt Cor. “Vanaf 
mijn vijftiende ben ik stoffeerder. 
Een eigen zaak is natuurlijk heel an-
ders, maar Trudy en ik hebben dan 
ook hulp gehad. Bijvoorbeeld van 
onze zonen Ruud en Bart. Zij heb-
ben veel meegeholpen in de winkel, 
met de administratie en de finan-
ciën.” “Natuurlijk mogen we ook 
Erna van de Sande en Cor Smits (ja, 
echt waar) niet vergeten”, valt zijn 
vrouw hem bij. “Erna helpt al jaren 

mee met onder andere het maken 
van gordijnen. Cor is ook een stof-
feerder. Gepensioneerd, maar als 
het nodig is, gaat hij nog graag met 
mijn Cor mee naar klussen. ‘Ik heet 
ook Cor Smits’ zegt hij dan altijd. 
Dat is wel grappig natuurlijk.”

Trudy staat in de winkel. Op zater-
dag krijgt ze assistentie van haar 
man, die de andere dagen op pad 
is naar klanten. Smits Woonboetiek 
heeft een vaste en bekende plek in 
het dorp en geeft al die jaren per-
fect woonadvies aan haar klanten. 
Cor: “Sommige mensen weten pre-
cies wat ze willen. Anderen weten 
het nog helemaal niet. In de winkel 
laten we het nodige zien, zodat ze 
een beeld krijgen. We geven ech-
ter ook vrijblijvend advies aan huis. 
Dan kunnen we nog beter raad ge-
ven en daar spelen we dan op in, 
na overleg met de klant.”Volgens 
Trudy is een ander sterk punt dat 
klanten stalen mee naar huis mogen 
nemen om zelf te kijken en heeft 
Smits Woonboetiek aanbod voor 
ieder budget.

Het contact met de klant. Dat vin-
den Cor en Trudy het mooiste aan 
het vak. “We krijgen wel eens een 
bloemetje of een dankbaar tele-
foontje van tevreden klanten. Dat 
is natuurlijk erg leuk. Daar doe je 
het voor”, glimlacht Trudy. Toch 
gebeurt dat niet zomaar. Mensen 
weten dat ze bij Smits Woonboe-
tiek met kennis en ervaring wor-
den geholpen. Daarnaast staat ser-
vice voorop. Trudy en Cor hebben 
overal een oplossing voor. Trudy tot 
besluit. “We vinden ons vak ontzet-
tend mooi en willen zo nog jaren 
vooruit.” 

Smits Woonboetiek is en blijft voor-
lopig een begrip. Nog meer Rooise 
huizen zullen door Trudy en Cor 
worden ingericht. Loop eens binnen 
in hun zaak en zie met eigen ogen 
wat er allemaal mogelijk is. In de 
maand mei krijgt iedere klant een 
leuke attentie. 

Smits Woonboetiek, 
Kofferen 25, 
0413-470991, 
www.smitswoonboetiek.nl 

advertorial

Wat weegt de Sint Antoniuskapel?

De in aanbouw zijnde Sint Anto-
nius kapel staat nu nog op het ter-
rein van Hoeve Strobol. Voor twee 
euro konden de bezoekers van 
'Kom maar achterom' raden naar 
het gewicht van de kapel. Voor 
diegene die het dichtst in de buurt 
het echte gewicht komt, stellen de 
bouwers een levensmiddelenpak-
ket ter beschikking.

Wat het exacte gewicht van de 
kapel is, wordt vrijdag 10 mei 
aanstaande bekend. Dan zet een 
bouwkraan de kapel op de defini-
tieve plaats aan de Lieshoutseweg. 
Als de kapel in de takels van de 
hijskraan hangt kan de kraanma-
chinist het exacte gewicht in zijn 
cabine aflezen. De uitslag van deze 
prijsvraag maken we in DeMooi-
RooiKrant van 15 mei bekend.
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Lichtpuntjes 
op de huizen-
markt
Als je naar de berichten van de laatste tijd kijkt, 

ga je bijna denken dat er geen huis meer wordt 

gekocht of verkocht. De sombere cijfers vliegen 

ons om de oren. Toch zijn er ook lichtpuntjes. 

Zo zijn de huizenprijzen bijvoorbeeld flink 

gedaald; dat is gunstig voor kopers. Als je wilt 

verbouwen, dan geldt het lage BTW-tarief van 

6% op de arbeidskosten. En er is eindelijk meer 

duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. 

Sinds 1 januari kun je bij nieuwe hypotheken  

de rente alleen nog aftrekken als je de schuld 

minimaal annuïtair in 360 maanden volledig 

aflost. Groot voordeel is dat je dan geen 

restschuld overhoudt. Wanneer je je huis 

met verlies verkoopt en er wel een restschuld 

ontstaat, is het mogelijk om de rente van de 

restschuld maximaal 10 jaar in aftrek te bren-

gen. Ook zijn door de dalende huizenprijzen 

de voordelen van de Nationale Hypotheek 

Garantie voor meer huizenkopers bereikbaar 

dan voorheen.

Nog meer voordelen? Kopers krijgen een zetje 

in de rug. Als je een salarisverhoging verwacht, 

mag je van de overheid meer lenen. Vooral als 

starter heb je hierdoor meer mogelijkheden 

om een huis te kopen.

Ben jij op koperspad? Juist nu, in een markt 

met dalende huizenprijzen, kun je misschien 

je slag slaan. De voordelen kunnen bij SNS 

Bank nog verder oplopen. Het eerste gesprek 

voor een hypotheek is gratis en verplicht je 

tot niets. We zetten alle feiten en al je wensen 

overzichtelijk op een rij. Vervolgens koppelen 

we daar de SNS Huisselectie aan. Gewoon de 

beste ‘spelers’ die we kunnen inzetten.  

Natuurlijk de eigen SNS Hypotheken, maar 

ook hypotheken van andere aanbieders. Er is 

dus altijd een hypotheek die bij je past.

Wij adviseren je graag over jouw mogelijk-

heden op hypotheekgebied. Daarbij kijken we 

niet alleen naar je huidige financiële situatie, 

maar ook naar je toekomstplannen. Ben je 

benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? 

Loop gerust eens bij ons binnen en leg je  

wensen op tafel. Je bent van harte welkom.

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

KANOËN OP DE DOMMEL! 
Reserveer nu bij Dommelzicht

- Routes: Son - Sint-Oedenrode (ca 2½ uur), 
  Sint-Oedenrode – Kasteren (ca 3½ uur)  

- Een Canadese kano (geschikt voor 2 à 3 personen) 

Voor meer informatie kijk op www.dommelzicht.nl

€24,- 

Nieuw theaterprogramma De Blauwe Kei bekend!

Het nieuwe programma van Thea-
ter De Blauwe Kei in Veghel is be-
kend. Op vrijdag 27 en zaterdag 
28 september wordt het seizoen 
spectaculair geopend met de acro-
batische show Cirque Baroque.

In totaal 42 namen zijn geboekt 
in het genre cabaret. Onder meer 
Theo Maassen, Guido Weijers, Ro-
nald Goedemondt, Urbanus, Veld-
huis & Kemper en Philippe Geubels 
passeren de revue. Daarnaast pre-
senteert het theater een nieuwe 
concept: het Comedytrain Café, 
waarbij bezoekers een hapje eten 
en aansluitend kijken naar stand-
up comedy in café d’Artiest.
Artiesten uit alle windstreken van 
de wereld verzorgen opzwepende 
shows, waaronder Cuba Vibra, het 
Ierse Ragús, Bellydance Evolution 
en Kung Fu Fantasy. Uiteraard is in 
de disciplines musical en show ook 
ruimte voor producties van Neder-
landse bodem. Niemand minder dan 

Karin Bloemen doet met haar nieuw-
ste show het Veghelse theater twee 
avonden aan. William Spaaij schit-
tert in de musicalversie van De Klei-
ne Blonde Dood en Tony Neef kruipt 
in de huid van Wim Sonneveld. Mu-
ziekliefhebbers kunnen genieten 
van een aantal tribute bands, zoals 
The Stones, U2NL, Queenmania en 
ABBA Gold. Daarnaast komen er 
ook weer een aantal bekende Ne-
derlandse muzikanten, zoals Danny 
de Munk, Henk Poort en Gerard van 
Maasakkers. Met acteurs als Huub 
Stapel, Kees Hulst, Victor Löw, Jon 
van Eerd en Anna Drijver heeft het 
theater ook komend seizoen de to-
neeltop weer in huis.

Uiteraard is ook ruimschoots ge-
dacht aan de kleinste bezoekers. 
Voor hen komen onder andere 
Bob de Bouwer, Woezel en Pip en 
de bewoners van het Sprookjesbos 
naar De Blauwe Kei.
De losse voorverkoop start op 

maandag 29 april om 17.00 uur. 
Wie via www.blauwekei.nl reser-
veert, kan zelf een plaats kiezen 
op de digitale plattegrond. 

Vind de blauwe kei en win!
Op woensdag 1 mei wordt in de 
gemeente Sint-Oedenrode een 
blauwe kei verstopt. Vindt u de 
kei en brengt u deze terug naar 
Theater De Blauwe Kei (Stadhuis-
plein 7 in Veghel)? Dan wint u 
een VIP-arrangement voor 2 per-
sonen voor een voorstelling naar 
keuze (o.b.v. beschikbaarheid). U 
kunt uw zoektocht starten met 
de volgende aanwijzing:

Een vreemde eend in de bijt in 
deze beestenboel

De tweede aanwijzing staat op 
www.blauwekei.nl bij een beest-
achtige voorstelling.

advertorial

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Wereldwinkel krijgt “zoektijd” tot oktober
Als je huurcontract per 1 juni niet 
wordt verlengd moet je je huis 
uit, zo simpel is dat. Voor de we-
reldwinkel is nu een uitzondering 
gemaakt: ze mogen in het Marti-
nushuis blijven tot de bieb daar 
vertrekt, op 1 oktober. Op die ma-
nier krijgen ze wat meer tijd om 
een nieuwe locatie te vinden want 
tot nu toe heeft die zoektocht, on-
danks bemiddelingspogingen van 
het college, nog niets opgeleverd.

Een motie van Hart voor Rooi om 
de wereldwinkel die kans te ge-
ven werd donderdag door  een 
meerderheid van de gemeente-
raad ondersteund. Hoewel alle 
fracties sympathie hadden voor 
de motie, die uiteindelijk met ne-
gen stemmen vóór en vijf tegen 
werd aangenomen, hadden de 
meeste er om uiteenlopende re-
denen toch wel wat moeite mee. 
Zo vond BVT dat de motie beter 
een maand later in de gemeente-
raad kon worden besproken, als 
iedereen er eens goed over heeft 
kunnen nadenken en ook duidelij-
ker was wat de wereldwinkel zelf 
voor initiatieven had ontplooid. 
De DGS vond het jammer dat HvR 
nu met een motie kwam terwijl ze 
dit hadden kunnen voorzien, toen 
ze het amendement tot openbare 
verkoop van het Martinushuis mee 
hadden opgesteld. De VVD wilde 
wel eens weten wat de wereld-
winkel intussen al zelf had gedaan 

om aan vervangende huisvesting 
te komen, want er zijn genoeg 
leegstaande panden. Fractie Ver-
kuijlen maakte zich vooral zorgen 
over juridische consequenties van 
de motie, het CDA vreesde dat een 
koper zou kunnen afhaken zolang 
het pand nog gebruikt werd, por-
tefeuillehouder Jeanne Hendriks 
vond de motie helemaal niet nodig 
omdat ze al meteen had toege-
zegd dat de wereldwinkel tot ok-
tober het Martinushuis zou mogen 
blijven gebruiken, en zo had ieder 
wel zijn bedenkingen.

Rick Compagne, die de motie na-
mens HvR had ingediend, vond 
dat de gemeente het voortouw 
zou moeten nemen in de zoek-
tocht naar een vervangende ruim-
te, maar vond daarvoor geen me-
destanders. Hoe maatschappelijk 
gewaardeerd ook, de wereldwin-
kel heeft een eigen verantwoor-
delijkheid en de gemeente heeft 
geen enkele verplichting aan hun, 
zo redeneerden raad en college. 
Dat de gemeente desondanks bij 
hun vorige verhuizing de huisves-
ting heeft geregeld deed daar niets 
aan af.
De motie was meteen Compag-
ne’s laatste wapenfeit in de ge-
meenteraad: de volgende keer zit 
fractievoorzitter Janneke van Vugt 
na haar zwangerschaps- en beval-
lingsverlof weer op haar vertrouw-
de plaats.

Resultaat verkenningsopdracht 
donderdag openbaar
De verkenningsopdracht, die voor-
malig gemeentesecretaris Freek 
Compagne de afgelopen weken 
heeft uitgevoerd om in Rooi tot een 
werkbaar politiek bestel te komen, 

is afgerond. Begin deze week zijn de 
resultaten besproken met opdracht-
gevers VVD en HvR. Op donderdag 
2 mei wordt de uitkomst  tijdens een 
persconferentie openbaar gemaakt.
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Jane Addamsstraat 2
5491 DE Sint Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Voor al uw kozijnen, ramen, 
deuren en trappen

6% BTW

Uw eigen idee uitgewerkt 
voor een vast bedrag

Frank van den Langenberg
Bouwkundig adviseur
0413 84 21 61
www.langenbergbouwadvies.nl

Albert van Stiphout
Bouwcoördinator
0413 47 97 70
www.gaatubouwen.nl

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak

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

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

TE HUUR
Multifunctionele bedrijfsruimte
600-800 m2 VVO ook in delen

www.bedrijfsruimte.com

Boskantseweg 41a

BEL: 040-2141780
OF : 06-28273870

Koninklijke portretten door Rooienaar

De Rooise kunstenaar Pieter de 
Josselin de Jong (1861-1906) 
schilderde 120 jaar geleden het 
toenmalige koningspaar Koning 
Willem III en koningin Emma.
Op 25-jarige leeftijd werd hij ge-
vraagd, door het Koninklijke Huis, 
als hofschilder, naar aanleiding van 
zijn werk “Vlucht van Kain” op 
een expositie in 1884 in Den Haag.

15 jaar lang schilderde hij portret-
ten in opdracht van het Huis van 
Oranje en als beloning werd hij 
in 1898 benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. De 
koninklijke familie liet hem na de 
dood van Koning Willem III met 
paard en wagen ophalen om de 
juist overleden vorst nog een laat-
ste maal te portretteren.

Portret Koning Willem III, 1894 
(collectie Koninklijk huis)  

Portret Koningin Emma, 1893 
(collectie Koninklijk huis)

Oud bestuur en personeelsleden verwend met vijfgangendiner

Om op ludieke wijze afscheid te 
nemen van het oude bestuur van 
de Holm én om de personeels-
leden in het zonnetje te zetten, 
bereidde het nieuwe bestuur van 
MFA De Loop’r een speciale ver-
rassing: een compleet vijfgangen-
diner bereid met zo veel mogelijk 
Ollandse producten. Onder lei-
ding van kookdeskundige Franca 
van de Moosdijk waagden de 
nieuwe bestuursleden zich aan 
het kokkerellen.

“We zijn hier bij elkaar om het oude 
bestuur te bedanken voor de afge-
lopen tijd. Ook voor het personeel 
vonden we een bedankje op zijn 
plaats. Zij hebben de afgelopen 
tijd onder soms moeilijke omstan-
digheden moeten werken”, aldus 
voorzitter Mark Ooijen. “In het 
kader van de teambuilding hebben 
we ervoor gekozen om als nieuw 
bestuur te koken en bedienen.” 
Aangezien de moderne keuken 
van MFA De Loop’r zich uitste-
kend leent voor een intiem diner, 
was dat geen slechte keuze.

Een overheerlijk voorjaarsmenu 
was het resultaat. Een amuse van 
geitenkaas met roomkaas, pomo-
dori en aceto balsamico en asper-
gekroketjes met kappertjes ma-
yonaise was alleen nog maar het 
begin. De gasten hoefden niets 
te doen dan achterover te leunen 
en te genieten. “We waarderen 
het enorm dat jullie ons op deze 
manier hebben willen bedanken”, 
aldus oud-voorzitter Henk van de 
Moosdijk. “We zien en horen goe-
de berichten vanuit De Loop’r. Dat 
doet ons goed.”
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SNS Bank gaf ons
verrassend advies
Een hypotheek van Delta Lloyd

Als je een huis gaat kopen, dan zoek je 
net zo lang tot je de perfecte woning hebt 
gevonden. Heel logisch natuurlijk. Maar 
waarom zou je dan maar naar één hypo-
theek kijken? Ook hier is genoeg keuze. 

Daarom heeft SNS Bank alvast een
selectie van goede hypotheken voor 
je gemaakt. Natuurlijk van SNS Bank 

zelf, maar ook van een groot aantal
andere aanbieders. Zo kun je bijvoorbeeld 
ook kiezen voor een hypotheek van Delta 
Lloyd, Aegon of Nationale Nederlanden.

Met de Huisselectie van SNS Bank is er 
dus altijd een hypotheek die bij je past.

Ook voor mij?
Nieuwsgierig naar jouw mogelijkheden? 
Maak dan vandaag nog een afspraak met 
een adviseur in de SNS Winkel of bel
0900 - 18 50 (lokaal tarief). Meer informatie 
vind je op snsbank.nl/huisselectie.

Nu lage

rente op een

hypotheek van

Delta Lloyd

Hoofdstraat 109 
5481 AD  Schijndel

Ollandse Sportkooi officieel ingewijd

“In het IDOP-verhaal stonden 
een heleboel wensen en ideeën. 
Eén daarvan was een speelvoor-
ziening voor de oudere jeugd”, 
zei wethouder Jeanne Hendriks 
afgelopen vrijdag tijdens de of-
ficiële opening van de Ollandse 
sportkooi. “Wie heeft er allemaal 
een schaar?” vroeg de wethouder. 
“Iedereen met een schaar mag bij 
een ballon gaan staan, dan tellen 
we van vijf terug en knippen we 

allemaal tegelijk 
een ballon los.” En 
zo geschiedde… 

Nadat alle ballon-
nen de lucht in wa-
ren gevlogen, kon 

de strijd beginnen. De Ollandse 
jeugdgroep had voor de officiële 
opening een toernooi georgani-
seerd. Alle Ollandse kinderen van-
af  groep 7 werden hiervoor in de 
afgelopen weken benaderd. Voor 
het volleybaltoernooi bleek niet 
zoveel animo. Voor het voetbal-
len echter des te meer. Zes teams 
streden tegen elkaar. De jeugd-
groep had de indeling van tevoren 
al bepaald, zodat elk team redelijk 

aan elkaar gewaagd was. Helaas 
was het weer niet meer zo zonnig, 
maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Aan de kant werden ze uitge-
breid aangemoedigd.

De winnaars verdienden uiteinde-
lijk een mega-lolly. Daarmee kwam 
het toernooi ten einde. In de kan-
tine van V.V. Ollandia volgde nog 
een korte sportquiz. De winnaar 
van deze quiz wordt via de mail 
op de hoogte gebracht.  De kooi 
is een aantal weken geleden gere-
aliseerd. Nu al wordt er uitgebreid 
gebruik van gemaakt en na deze 
officiële opening, waarschijnlijk 
nog meer.

Het weer is een van de de meest besproken onderwerpen in ons land. 
Een goede reden om eens terug te kijken op het weer van de afgelo-
pen maand. Viel er meer of juist minder regen dan normaal? Was het 
te warm of veel te koud. Hadden we reden om te klagen of kregen 
we gewoon dat wat we verdienden?

Het gezegde luidt, “april doet wat hij wil”. Wat de temperatuur be-
treft klopte dat dit jaar vrij aardig. Vooral  in het begin van de maand 
hadden we vooral ‘s nachts nog regelmatig vorst. Overdag werd het 
toen niet eens 10°C. Pas vanaf de tweede aprilweek schreven we 
de middagtemperatuur met dubbele cijfers. Ondanks de vorst in het 
begin van de maand kregen we eindelijk ook een paar warme da-
gen. Zondag 14 april werd het zelfs 23,3°C. Het werd daarna nog 
een paar keer warmer dan 20°C.  Vorige week donderdag werd het 
met 24,7°C de warmste dag van de afgelopen maand. Een dag later 
moest de kachel weer en tijdens het afgelopen weekend vroor het 
‘s nachts weer -2°C. Gemiddeld was de maand met 8,6°C bijna een 
graad kouder dan normaal, want we mogen 9°C tot zelfs 9,5°C ver-
wachten in deze tijd van het jaar.

Er viel in april weinig regen. Normaal valt er in de vierde maand zo’n 
50 tot 55 mm regen. Dit jaar moesten we het doen met 33 millimeter. 
Van 10 tot 12 april viel er 14 mm regen en sinds vorige week vrijdag 
kwam daar nog 10 millimeter bij. Samen met de buitjes die verspreid 
over de maand nog vielen kwam er dus niet meer dan 33 millimeter 
in de Rooise regenmeters.

Ondanks dat de temperatuur ons regelmatig tekort deed, zagen we 
de zon voldoende. We hebben in april recht op 170 tot 175 uur zon-
neschijn. In totaal scheen de zon 177 uur en dat is zelfs nog net een 
tikkeltje meer dan dat we gemiddeld krijgen. 

Al met al was het vooral de temperatuur die ons de afgelopen maand 
teleurstelde. Maar we hadden de paraplu veel minder nodig dan nor-
maal, terwijl de zon gewoon deed wat we van haar mogen verwach-
ten.

Weer over het weer
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Bart
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Mooi in de Steigers

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

6% BTW

L. van den Biggelaar Installatietechniek BV
Sanitair - C.V. - Water - Gas - Duurzame energie - Ventilatie - Constructie

Alfred Nobelstraat 1 Sint-Oedenrode 0413 47 21 08 www.lvdb.nl

Uw ATAG SelectDealer            

Oproep: De liefste moeder van Sint-Oedenrode
Op 12 mei is het Moederdag. Het 
beste moment om je moeder eens 
even flink in het zonnetje te zetten. 
Een ontbijt op bed, samen naar het 
theater, overladen met cadeautjes 
of lekker uit eten. Sint-Oedenro-

de puilt natuurlijk uit van de lieve 
moeders, maar wie is de aller-
aller-liefste? DeMooiRooiKrant is 
op zoek naar de liefste mama van 
Rooi. Heb jij de liefste moeder? 
Stuur dan een foto en een korte 

motivatie van 150 woorden naar 
redactie@demooirooikrant.nl. Op 
woensdag voor Moederdag maken 
we de winnaar bekend. Inleveren 
kan t/m maandag 6 mei. De win-
nares krijgt een verwenpakket.  

Marionneke 50!

Hartelijk gefeliciteerd

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

OUTLET
cadeau-artikelen, decoratie, 

sieraden, fietsen etc.

vrijdag en zaterdag 
geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(naast dierenspeciaalzaak Van Brussel)

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

€12,95
per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

Tel. 0413 47 24 63
www.traiteur-slagerijverheijen.nHeuvel 26 5492AD Sint-Oedenrode Tel. 0413 47 24 63 www.traiteur-slagerijerheijen.nl

Nieuw! 
Barbecue vis
(minimaal 4 personen)

gemarineerde scampispies op een braadsleetje
gemarineerde pangasiusspies op een braadsleetje

visbootje (een verrassing van zalm, pangasius en scampi)
cocktailsaus à la Verheijen en knoflooksaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en rauwskostsalade

(alles uit eigen keuken!)

Karin wil er niets van horen, 

toch is ze 
50 jaar geleden geboren

Rick

25

Ja het is waar, ze worden 
allebei 50 jaar

en deze jongedame 18 jaar 
Van harte gefeliciteerd!

 

Een tas zonder toeters of bellen 
maar wel waanzinnig goed, de Traf-
� c Double Bag. De tas heeft een 
inhoud van maar liefst 28,5 liter. De 
afmetingen van de tas zijn: 37 x 32 x 
12 centimeter.

stevige, sportieve dubbele tas
nu van € 34.95 

voor € 24.95

Speciaal voor Moederdag:
 

Bike Center
Ko� eren 19 5492 BL Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722 www.bikecenterrooi.nl

Afneembaar mandje van Cordo
inclusief bevestiging 

nu van € 42.95

voor € 22.95 

 Gazelle Duty NL
Leverbaar in maar liefst 4 kleuren.
extra stevig frame en banden en 
heerlijk comfort zadel.
Ook te voorzien van een in kleur 
meegespoten achterdrager!

 Vanaf €549.-

Pieter 40 jaar 

Proficiat
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1Nieuws en foto’s uit Nuenen c.a.: www.actueelinnuenen.nl Donderdag 28 februari 2013

www.oranjeverenigingsint-oedenrode.nl

KRONINGSDAG              30 APRIL

Kijk voor nog 

meer foto’s op

www.mooirooi.nl
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metselwerken

6% BTW

1Nieuws en foto’s uit Nuenen c.a.: www.actueelinnuenen.nl Donderdag 28 februari 2013 1Nieuws en foto’s uit Nuenen c.a.: www.actueelinnuenen.nl Donderdag 28 februari 2013

De allereerste Koningsspelen beloven veel goeds

Koningsspelen

Sint-Oedenrode stond op zijn 
kop afgelopen vrijdag. Ter-
wijl de lintjesregen door Rooi 
trok, maakten de basisscholen 
zich op voor de allereerste Ko-
ningsspelen. De nieuwe Ko-
ning Willem Alexander houdt 
van sporten, dus daar gingen 
de leerlingen zich aan wagen. 
Door de vele buien helaas te 
weinig buiten, maar dat maak-
te de kinderen niet veel uit.

Zij vermaakten zich prima met 

een gezamenlijk ontbijt en 
spelletjes en activiteiten. Basis-
school De Sprongh combineer-
de de opening van de speel- en 
beleeftuin met het houden van 
de Koningsspelen. Voor het 
ontbijt werd het nieuwe speel-
huisje onder luid gejoel onthuld 
en kreeg een jongeman de eer 
om als eerste de waterpomp te 
activeren. 
De eerste Koningsspelen belo-
ven in ieder geval veel goeds. 
Alle basisschoolleerlingen in 

Sint-Oedenrode waren do-
lenthousiast. 

Leraren en leerlingen gehuld in 
oranje en hier een daar een ge-
schminkt gezicht gaven de bij-
zondere dag extra cachet. On-
danks het slechte weer verliep 
het programma prima. De kinde-
ren keerden met een gerust hart 
en vermoeid lijfje huiswaarts om 
te gaan genieten van een fijne 
vakantie. Met natuurlijk de Kro-
ningsdag als hoogtepunt.

Sint-Oedenrode waren do-

Leraren en leerlingen gehuld in 
oranje en hier een daar een ge-
schminkt gezicht gaven de bij-
zondere dag extra cachet. On-
danks het slechte weer verliep 

Leve de koning!



Woensdag 1 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe12 
Rooise bedrijven laten zien wat ze in huis hebben

'Kom maar achterom' trekt veel publiek

Het is inmiddels een traditie op de 
laatste zondag van april. Dan ge-
ven Rooise bedrijven het publiek de 
kans om eens te kijken op plaatsen 
waar je anders niet zo gemakkelijk 
binnen komt. Afgelopen zondag 
hielden op zes plaatsen verspreid 
in de gemeente verschillende be-
drijven hun jaarlijkse open dag.

In de wijngaard van Fons van Box-
meer zat het winterwerk erop. Alle 
wijnstokken zijn weer opgebon-
den in lussen, dus kon op het ter-
ras worden genoten van het mooie 
weer. Want ondanks dat het niet 
zo warm was, is het op de binnen-
plaats van de wijngaard met een 
klein beetje zon al aangenaam ver-
toeven. Tussen de wijnhellingen 
heerst een warmer microklimaat 
dan in de rest van Sint-Oedenro-
de, er groeien zelfs citroenen.

Weer een jong kalfje
Toeval of niet, maar tijdens de 
'Kom maar achterom' van een jaar 
geleden werd bij melkveehouderij 
Wim Bekkers aan het Sterrebos 
een kalfje geboren. Ook dit jaar 
kon het publiek weer getuige zijn 
van een geboorte. Even verderop 
was er een stand van Leanne Aarts 
met haar bedrijf Daantje Plus. Le-
anne geeft paardrijlessen op the-
rapeutische basis aan mensen met 
een handicap. Natuurlijk mochten 
zondag alle kinderen even met de 
pony op de foto.

Over belangstelling hadden de 
deelnemers aan 'Kom maar ach-
terom' niet te klagen. Toch span-
den zowel de Peppelhoeve als ook 
Hoeve Strobol de kroon in het aan-
tal bezoekers. Deze twee plaatsen 
trokken de meeste mensen. Bij de 

Peppelhoeve 
kon het pu-
bliek zien wat 
de nieuwste 
t u i n a c c e s -
soires voor 
het komende 
seizoen zijn. 
Verder was 
daar te zien 
hoe op am-
bach te l i j k e 
wijze tuin-
meubels wor-
den gemaakt. 

Techniek en nostalgie
Bij Hoeve Strobol konden de be-
zoekers kennismaken met techniek 
van weleer. Een van de beziens-
waardigheden was een diesel-
noodaggregaat dat vanaf 1930 
bij het waterleidingspompstation 
in Rosmalen stond. In geval van 
stroomuitval, kon dit aggregaat in 
tien seconden voldoende stroom 
leveren om  de watervoorziening 
te garanderen. Nu is het noodag-
gregaat een van de bezienswaar-
digheden uit de verzameling van 
Bert Verbakel, de trotse eigenaar 
van machines uit het midden van 
de vorige eeuw.

Lammetje aan de fles
Frans Bekkers, de verhuurder van 
huifkarren uit de Leunestraat, nam 
ook deel aan de open dag. Een 
tochtje met de huifkar zat er afge-
lopen zondag niet in, maar voor de 
kinderen waren er wel tochten met 
een ponykar. Bovendien was er op 
en rondom het bedrijf van Frans 
Bekkers genoeg te zien. Zeven 
weken geleden kreeg een van de 
schapen een vijfling. De drie klein-
ste lammeren worden met de fles 
groot gebracht, terwijl de grootste 
lammetjes nog bij moeder zijn.

Het atelier van Twinkelijntje heeft 
in een van de schuren van Frans 
Bekkers haar stek gevonden. Daar 
kon iedereen zien hoe op eenvou-
dige wijze creativiteit wordt om-
gezet in ware kunst. De fanatieke 
dames en heren van deze club lie-
ten zien wat er allemaal mogelijk is 
met verf, klei en gips.

Een hapje en een drankje
Ook voor eten en drinken was 
goed gezorgd. Op de deelne-
mende bedrijven kon overal wel 
wat te eten en te drinken worden 
gekocht. Wie na de hapjes op de 
verschillende plaatsen nog honger 
had, kon bij Brasserie 'De Beleving' 
na afloop nog genieten van ver-
schillende streekproducten. Want 
ook 'De Beleving' nam deel aan 
'Kom maar achterom'.

Kom maar Achterom dag 
28 april, Sint-Oedenrode

Deelnemende bedrijven: 
Brasserie de Beleving, 

Huifkarverhuur Bekkers, 
Tuinstyling Peppelhoeve, 

Melkveebedrijf Familie Bekkers, 
Domaine Les Damianes en 

Hoeve Strobol.

FOTOweDSTrijD vOOr KinDeren!

voor meer info www.kommaarachterom.nl

Breed samenwerkingsverband levert 
kansrijk uitvoeringsprogramma 
Landschappen van Allure

Afgelopen woensdag vond de 
ondertekening plaats van de sa-
menwerkingsovereenkomst voor 
het programma ‘Kloppend Hart 
in Het Groene Woud’. 14 Project-
partners ondertekenden in het 
gemeentehuis van Boxtel de over-
eenkomst. Het gaat om projecten 
in de gemeenten Best, Boxtel en 
Sint-Oedenrode van ondernemers, 
stichtingen, overheidsinstanties en 
maatschappelijke organisaties.

Investering Landschappen van 
Allure
Als gevolg van bezuinigingen zijn veel 
landelijke en provinciale subsidies op 
het gebied van plattelandsontwik-
keling opgehouden te bestaan. Ge-
lukkig wilde de provincie wel blijven 
investeren in de drie ‘Landschappen 
van Allure’, waaronder Het 
Groene Woud. Vandaar dat 
het zeer ambitieuze uitvoe-
ringsprogramma ‘Kloppend 
Hart in Het Groene Woud’ 
september 2011 ingebracht is 
in het kader van Landschap-
pen van Allure. Mede van-
wege het feit dat het Klop-
pend Hart gebaseerd is op een 
breed samenwerkingsverband 
met 14 projectpartijen is het 

programma doorgedrongen tot een 
laatste selectie van kansrijke projec-
ten en programma’s.

Rapport
Vrijdag verscheen het rapport over 
het programma ‘Kloppend Hart in 
Het Groene Woud’. Hierin wordt 
meer informatie gegeven over het 
programma en worden de projecten 
uitgebreid toegelicht.

Deadlinea
Maandag 29 april 2013 was de 
deadline waarop aanvragen konden 
worden ingediend bij de provincie. 
Vlak voor het zomerreces beoor-
deelt de provincie alle ingediende 
programma’s en volgt er een besluit 
welke financieel ondersteund gaan 
worden.
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Download onze app 
of bezoek onze vernieuwde website 

www.van-stiphout.nl

Slim verbouwen doe je samen met 
Bouwbedrijf van Stiphout. Pro�teer nu 

van 6% BTW op onderhoud en renovatie.

van-stiphout.nl

6% BTW

Pannenkoeken bakken bij 
Kinderboerderij “Kienehoeve”
In de mei vakantie is er natuurlijk 
volop tijd om pannenkoeken te 
bakken bij de Kinderboerderij! De 
vrijwilligers van de boerderij gaan 
tijdig aan het beslag, zodat zondag-
middag 5 mei alles in gereedheid is 
om de kinderen te ontvangen! 
Alle kinderen die een bezoek 
brengen aan Kinderboerderij 
“Kienehoeve” worden verrast met 
lekkere verse pannenkoeken!

Kinderen die dol zijn op deze lek-
kernij komen dan ook graag  met 
ouders of grootouders even langs 
om deze traktatie in ontvangst te 
nemen!
Natuurlijk hoopt de organisatie 
op goed weer en veel kinderen 

zodat alle ingekochte ingrediën-
ten uiteindelijk als pannenkoek in 
de magen van de  kinderen zullen 
verdwijnen! De Kinderboerderij is 
geopend van 13.30 tot 17.00 uur, 
en natuurlijk zijn het bezoek en de 
pannenkoeken gratis (uiteraard al-
leen voor de kinderen, volwasse-
nen mogen mee eten a € 0.50 ) ! 

U bent welkom….

Maak kans op vrijkaarten voor Jukebox Open Air

In het Autotron van Rosmalen is op 
moederdag, zondag 12 mei, weer 
Rock Around The Jukebox Open Air. 
Op deze openluchtbeurs draait het 
natuurlijk om de jukeboxen. U hoort 
die dag de onmiskenbare klanken 
van de jaren '50, '60 en '70 uit deze 
nostalgische platenspelers galmen. In 
een grote tent in de immense tuin van 
het Autotron kunt u die dag genieten 
van tientallen jukeboxen. De ene nog 
mooier en groter dan de andere.

Maar er is op Rock Around The Juke-
box Open-Air meer te zien en te 
beleven. Rondom de grote tent zijn 
er weer honderden kraampjes met 
hebbedingetjes die symbool stonden 
voor luxe en vooruitgang in de twee-
de helft van de vorige eeuw. Of u nu 
op zoek bent naar een buizenradio 
of een kroonluchter, een koffiemolen 
of een kruidenrekje uit grootmoeders 
tijd. Het is die dag allemaal voor een 
schappelijke prijs te koop.
'Rock Around The Jukebox Open-
Air' is zondag open van 10.00 tot 
17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 
12,50 euro per persoon en kinderen 
tot 15 jaar mogen gratis met hun ou-
ders mee naar binnen.

Win twee kaartjes voor deze beurs
Voor de lezers van DeMooiRooiKrant 

liggen er vijf keer twee toegangskaar-
ten voor Rock Around The Jukebox 
Open Air klaar. Als u het antwoord 
op de volgende vraag weet, dan kunt 
u twee van deze kaartjes winnen:

Moederdag wordt in diverse landen 
en culturen op andere dagen gevierd. 
Niet zover hier vandaan, in Antwer-
pen vieren ze Moederdag op een heel 
andere dag dan bij ons. Wanneer 
viert men in Antwerpen Moederdag 
en waarom is dat anders dan in Ne-
derland en de rest van België?

Stuur het goede antwoord uiterlijk 
komende zondag naar 
redactie@demooirooikrant.nl en lees 
volgende week in deze krant en op 
www.moorooi.nl of u tot de prijswin-
naars behoort.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Mooi op  leeftijd
Onderonsje: spellen spelen

Donderdag 2 mei 
is er van 14.00 tot 
16.00 uur weer een 
Onderonsje in het 

Damiaancentrum aan de Schijn-
delseweg 46. Iedereen van 55 jaar 
en ouder mag deelnemen. Er kwa-
men veel mensen naar het On-
deronsje van afgelopen april en 
we verwachten nu ook een grote 
opkomst, want………

Onder leiding van Jan Soetens en 
andere vrijwilligers kunnen er aller-
lei spelletjes gedaan worden. Van 
kaarten tot sjoelen en nog veel 
meer. Alleen lekker buurten mag 
natuurlijk ook want je moet doen 
wat je graag doet.
Zoals altijd staat er koffie en thee 
klaar en natuurlijk iets lekkers. 
Het Onderonsje is  een plaats van 
ontmoeting en gezelligheid.   De 
kosten voor deze middag (inclusief 
koffie en thee) bedragen € 1.50 
per persoon.  Voor informatie kunt 
u terecht bij Welzijn De Meierij, 
telefoon: 073-5441400

Stichting Damiaancentrum Nederland 
Slophoosweg 1  5491 XR  Olland 
Secretariaat: Gelderselaan 96  6523 LL  Nijmegen 
Tel. 024-3237957  Mail: info@damiaancentrum.nl  
Rekeningnr.:109167600 K.V.K. 21323 67345 45 

Fietsclub PVGE: de zomer- fi etsdriedaagse is rond

Van 6 tot 8 augustus houdt de 
fietsclub PVGE Son en Breugel 
e.o. voor de 6de maal een zomer-
fietsdriedaagse. De voorgaande 
zomerfietsdriedaagsen waren een 
groot succes. Zo waren we ach-
tereenvolgens te gast in de omge-
ving van Giethoorn, in Almen te 
Overijssel, in Friesland, de pro-
vincie Utrecht en de Veluwe.
Dit keer is als fietsgebied de keuze 
gevallen op de Middachter Allee en 
de omgeving ervan. Vanuit  een 
heerlijk landgoed in De Steeg, 
waarop we verblijven, zullen alle 
fietstochten vertrekken. En het is 

helemaal voor senioren ingericht: 
want de ruime kamer en badka-
mer zijn geheel drempelloos. De 
accommodatie beschikt over een 
prachtig binnenzwembad. 

Het is een compleet arrangement 
met 2 ontbijten en 2 driegangen 
diners, terwijl bij aankomst de kof-
fie met gebak voor de deelnemers 
klaar staat. De PVGE is er in ge-
slaagd een voordelig raamcon-
tract afgesloten te hebben. Vanuit 
deze locatie zullen van dinsdag tot 
donderdag in totaal 3 fietstochten 
worden gemaakt.. Allereerst wordt 

op de dag van aankomst gefietst 
langs beide oevers van de IJssel, de 
2de dag maken we een fietstocht 
via Doesburg naar de Achterhoek, 
terwijl de laatste dag over het zui-
delijk deel van de Veluwe wordt 
gefietst.

Ook ’s avonds wordt tijdens het 
verblijf een aantrekkelijk program-
ma geboden. 

Verdere inlichtingen bij fietsclub-
coördinator: Herman Hendriks, 
tel.: 0499-473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl

K.B.O. Boskant

Lentefeest voor de Boskantse 
K.B.O. ers
Na alle publicaties en uiteenzet-
tingen over wat ons voor de toe-
komst op het gebied van zorg en 
wonen te wachten staat. Daar 
word je niet vrolijk van.

De Boskantse senioren gaan pro-
beren hun zinnen wat te verzet-
ten. Mei is toch de maand om wat 
meer te genieten. Alles wat groeit 
en bloeit geeft ons nieuwe inspira-
tie, zodat we even de zorgen over 
de zorg mogen vergeten. Daarom 
is er op woensdag 8 mei ons Len-
tefeest. Om op een gepaste wijze 
de bloemetjes buiten te zetten. Wij 
zorgen voor geweldige muziek. 
Want Boemerang is weer terug 
als Boemerang. Daarbij mag ook 
een prijsje van het Rad van Fortuin 
niet ontbreken. Bent u in een beste 
stemming dan kan deze middag 
niet meer stuk.
Kom naar De Vriendschap aanvang 

14.00 uur. Kosten  € 5.00 p.p.

Woensdag 22 mei naar Kapel van 
de Heilige Eik. Een middag van be-
zinning om even tot rust te komen, 
vrij van alle stress.
Vele K.B.O. leden hebben te ken-
nen gegeven behoefte te hebben 
aan z’n  moment. Bij de gezamen-
lijke  Mariaviering in Olland heeft 
Pastor  Paul Rens aangegeven dat 
hij bereid is om in Oirschot in de 
Kapel de dienst te verzorgen ter 
eer van Maria, voor de senioren 
van Boskant en Olland. Het Rita 
koor zal de gezangen verzorgen. 
Nu nog een misdienaar en enkele 
voorlezers. Hopelijk werkt ook het 
weer mee dan kan dit ook een fijne 
fietstocht worden. Harrie heeft al 
een uitspanning ontdekt waar de 
koffie lekker is. Let op : de dienst 
is om 14.00 uur. Ook niet K.B.O. 
leden zijn van harte welkom

Prijswinnaars seniorenmarkt

Tijdens de Seniorenmarkt in 
Odendael op 12 en 13 april jl. 
konden de bezoekers van de stand 
van de Seniorenraad een wens of 
idee op een wensmuur hangen.

31 Bezoekers hebben dit gedaan. 
Dankzij hen leverde de wensmuur 
een aantal interessante wensen en 
ideeën op, waarmee de Senioren-
raad aan de slag kan gaan. Aan de 
inzenders van de meest favoriete 
wensen zijn enkele prijzen toege-
kend. De gelukkige winnaars zijn: 
Maria van der Kallen, Marijn van 
den Akker, Frans van Hoof en 
Willie Swinkels. Zij zullen binnen-
kort hun prijs ontvangen.

Kunstenares 
restaureert beeld 
Heilige Oda

In de tuin van zorgcentrum Oden-
dael staat het meer dan honderd 
jaar oude beeld van de Heilige 
Oda. Behalve dat het inmiddels 
een hand mistte, was het toe aan 
een opknapbeurt. Daarom werd 
de Den Dungense kunstenares 
Nanda van Alebeek opgetrom-
meld om het weer op te knappen. voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

Mariakapel klaargemaakt voor viering

De Mariakapel in de kasteeltuin, 
in 1949 gebouwd voor gesneu-
velde militairen die in Indonesië 
dienden, is opgeknapt voor de 
openluchtviering van aanstaande 
zondag.

De kapel werd in 1991 voor een 
gedeelte gerestaureerd. Afgelo-
pen jaar kreeg het wederom een 

grondige opknapbeurt. Er is vooral 
voorzien in toegankelijkheid door 
aan weerszijde van het gebeds-
huis de heuvel flink op te hogen. 
Rolstoelen en rollators kunnen er 
daardoor gemakkelijk bij. Vorige 
week werd de schilderklus vol-
tooid. 

Bij goed weer is er op de eerste 

zondag van mei (aanstaande zon-
dag) een Maria lof bij de kapel. 
Deze zal beginnen om 15.00 uur 
en wordt opgeluisterd door kapel 
‘Dommelvolk’ en het Martinus-
koor. Bij slecht weer wordt de mis 
gehouden in de Martinuskerk. Ie-
dereen is daarvoor uitgenodigd.
Het is iedere dag mogelijk om van 
de opgeknapte kapel te genieten. 
Dagelijks wordt hij omstreeks 8.00 
uur geopend, zodat iedereen er 
een kaarsje aan kan steken. 
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Mooi in de Steigers
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 

6% BTW

 Elektrotechniek  Automatisering 

Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Pro�teer nu van de 6% BTW regeling

Lindendijk 5
5491 GA Sint-Oedenrode

Tel. 0413-477102

geopend: maandag t/m  donderdag 16.00 - 21.00
Vrijdag en zaterdag 16.00 - 22.00
Zondag en feestdagen 12.00 - 22.00 

AANBIEDING
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON 

LOPEND BUFFET
vanaf 27 april op zaterdag en zondag

VAN € 16,80 
VOOR  € 14,80

OP FEESTDAGEN LOPEND BUFFET
VAN € 19,80 

VOOR € 17,80

*aanbieding geldig tot 30 juni

Canadese veteraan Charlie Fielding nog steeds in contact met Rooise familie

“Ik ben die hongerige ogen nooit vergeten”

Twee maanden na de bevrijding 
van Sint-Oedenrode (17 septem-
ber 1944) trokken Canadese mili-
tairen het dorp binnen. Ze waren 
op weg naar de Maas. Voor de 
meesten was Rooi niets bijzon-
ders, meer dertien in een dozijn. 
Niet voor Charlie Fielding. Het 
Brabantse gehucht maakte op 
hem een onuitwisbare indruk. Hij 
kwam in contact met kinderen, 
later met de familie. Vandaag de 
dag – Fielding is inmiddels 94 – 
heeft hij nog steeds contact met 
enkelen van hen. Sint-Oedenrode 
staat in zijn geheugen gegrift. 

Piet Verheggen (72) was klein toen 
hij Fielding ontmoette. Hooguit 
een jaar of vier. Zijn zussen wa-
ren wat ouder en legden daarom 
makkelijker contact. De Cana-
dees kwam een paar keer over de 
vloer. Na de oorlog bleef hij een 
persoonlijke vriend van de fami-
lie. Piet staat nog steeds in nauw 
contact met de veteraan. Ze stu-

ren elkaar brieven of spulletjes per 
post. Soms wordt er gemaild via 
Bill, Fielding’s zoon. Op 23 februari 
jongstleden kreeg Fielding een on-
derscheiding van de Britse Konin-
gin Elizabeth. Een decoratie voor 
alle nog levende veteranen. Piet 
zag zijn kans schoon om het ver-
haal van Fielding in het plaatselijke 

weekblad van Sint-Oedenrode te 
plaatsen. Daar werkte de oud-mi-
litair, woonachtig in Hannah (Ca-
nada) graag aan mee. Hij schreef 
het volgende:

“Toen we vanuit Antwerpen ver-
der trokken richting de Maas, 
stopten we in een klein dorpje: 
Sint-Oedenrode. Er woonden pak-
weg 1500 mensen. Met tanks re-
den we tot aan een schoolplein, 

wat geen schoolplein meer was. 
Volgens mij was de school omge-
bouwd tot een klompenfabriek. 
Er lagen lange palen op het plein, 
die werden gebruikt voor het ma-
ken van de klompen. Vlak na onze 
komst kwamen kinderen het plein 
op gerend. Ze speelden en praat-
ten met ons. De meeste waren erg 
jong. Ze hadden ontzettend hon-
gerige ogen en de buikjes waren 
gezwollen. Die blik in hun ogen zal 
ik nooit meer vergeten. Het heeft 
me de rest van mijn leven achter-
volgd.”

“Toen we bij de tanks zaten, viel 
ons oog op vier kleine kinderen 
die op een paal zaten. Ze waren 
totaal niet opdringerig. We gaven 
ze wat te eten voor thuis en dat 
namen ze braaf mee. De volgende 
dag kwamen ze terug, samen met 
andere kinderen. Eentje had zelfs 
eten voor ons bij, dat was ontzet-
tend lief. Jarenlang hebben we dit 
nog verteld op scholen in Canada. 
De namen van de vier kinderen 
kan ik nog steeds onthouden: 
Wilhelmina (Mien), Henny, Peter 
(Piet) en Mieke. Ze vroegen of we 
mee wilden gaan naar hun ouders. 
Een week lang hebben we bezoek-
jes gebracht. We hadden steeds 
plezier met hetzelfde spel. ‘Ken-
nen jullie Monopoly?’ vroegen ze. 
We wisten niet wat ze bedoelden, 
maar daar kwamen we snel ge-
noeg achter. We hebben het spel 

vaak gespeeld. Op een gegeven 
moment kenden we het en durf-
den we soms vals te spelen. ‘Nee, 
dat mag niet!’ riepen ze dan.”

“Toen we een week later vertrok-
ken lachten de kinderen ons toe, 
maar de ogen keken nog steeds 
ontzettend hongerig. Dat bleef 
ons bij. Pal voor Kerst arriveerden 
we bij de Maas. Er was een schuit 
gedeeltelijk gezonken. We deden 

er een ontdekking. Er lag nog ont-
zettend veel kolen in. Één van mijn 
makkers zei: ‘Weet je, zou het niet 
mooi zijn als we enkele zakken 
met kolen en aardappelen naar de 
kinderen en families in Sint-Oe-
denrode brengen?’ We kregen het 
voor elkaar om enkele jute zakken 
te bemachtigen en gingen op pad. 
Het was een hele tocht, maar we 
waren precies op tijd terug toen 
onze unit verder ging.”

“Zestien jaar later was ik gesta-
tioneerd in Duitsland. Ik besloot 
om met mijn familie een bezoek 
te brengen aan de familie Verheg-
gen. Ik klopt aan en een jongeman 
deed open. ‘Woont hier meneer 
Verheggen?’ vroeg ik. ‘Jij moet 
Charlie zijn’, zei Piet. Hij herkende 
me meteen. ‘We zijn jullie nooit 
vergeten. Jullie brachten ons eten 
en kolen. Het was de beste Kerst 
ooit.’ 

Aanstaande zaterdag is het 4 mei: 
Dodenherdenking in Nederland. 
Een dag later vieren we Bevrij-
dingsdag. Een moment om nog 
eens stil te staan bij al die militai-
ren die ons geholpen hebben in de 
zware oorlogstijd. Denk dan ook 
aan Charlie Fielding en zijn vrien-
den. Zij hielpen enkele Rooise fa-
milies de winter door. We moeten 
ze voor eeuwig dankbaar zijn.  

“JULLIE BRACHTEN ONS ETEN EN KOLEN. 
HET WAS DE BESTE KERST OOIT.”

Kinderen Van de Wiel met 
een onbekende soldaat 
v.l.n.r.: Hannie, Tony, Mieke 
en Christine van de Wiel.

Kinderen Verheggen v.l.n.r.: Mien (80), Mieke (78), Piet (72) en Henny (76)
Fielding: “When i close my eyes i see the four of you children sitting on 
the pool beside my Sherman tank. I will never forget that moment.”

Foto van Charlie Fielding op 1 sept 
1944 in Brugge Charlie Fielding in 2013
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‘n Kreupel perd is nog geld werd es ge zèlluf de 
kaar moet trekke.
Een kreupel paard is nog geld waard als je zelf de kar moet trekken.
 In geval van nood is alle( ook gebrekkige)hulp welkom.
Uit: “Bij wijze van spreuken” 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

 Weer een jong kalfje tijdens
“Kom maar achterom”

Het wordt
nu alleen wel erg moeilijk
om ook voor volgend jaar
weer een mooie attractie

te verzinnen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Jan Hellings

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Hilde Kampen
Den Ekker 6

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Muze 

Witte aangelijnde vlokken
Doorkruisen verre blauw
Traag wijkende naar verder

Zulk een gebaar
Maakt dat ik mijn gang aanschouw
Soms denk ik, ik ben klaar

Reeds moe van de dagen
Als ik vooruit in de verte staar
Ik vergeet ook het prille landschap 
Dat vervaagt in een verleden gebaar 

Witte aangelijnde vlokken
Verwarren in donzige trekken
In thans gelaagd azuur

Zoals de maagd
Aanvankelijk zonder vlekken
Het aardse aantrekt, op den duur

Zo wordt de voortgang
Telkens, eindeloos
Als van zelve uitgedaagd

Ik blijf op zoek
Naar de eeuwige ranke roos
 

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 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. Wat doet een komkommer in komkommertijd? 

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Tijd vOOr uw Tuin!
Culterra koemest, mosbestrijder, 

div. soorten kunstmest, graszaad voor 
gazon, potgrond, onkruidbestrijders, 

zwembadzout

Tijd vTijd vOOOOr uw r uw 

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

Oplossing vorige week:  
SANDERS GROENTE- EN FRUIT 

MARIANNE HEIJMANS
POPULIERENLAAN 35
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

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

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden:
abdicatie, koningsbal, koningsboom, koningsdag, koningskoppel, 

koningslied, koningsnacht, koningsvaart, koningsvlag, kroningseuro, 
kroningsfeest, kroningslinde, kroningsvlag, kroningszegel, kroonappel, 

majesteit, oranjestrik, troonswissel, 
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Schootsvelden
De kogelvanger trilt, maakt dood
wat aan blind vuur wordt afgeschoten

maar wie treft het gerichte schot
of de verdwaalde kogel als kinderen
in het schootsveld staan

hoe heftig zal de schok zijn op de schaal
van goed en kwaad als de moraal
met leven wordt betaald

er wordt vergaderd en gepraat
iemand leest een verklaring voor
er wordt een pact getekend

en op de mantra dit nooit meer
gaat hier dan daar het moorden door

wordt er vrede met bloed geschreven
onschuld in de ban gedaan

in de kruitdamp van een schietbaan
raapt een kind een kogel op
ergens dichtbij hier vandaan

Mooi in de Steigers 6% BTW

sanitair & tegels
alle sanitair 

aanverwante artikelen
cv ketels & onderhoud
dakwerk & onderhoud

loodgieterswerk 
airco-systemen

zonne-energie systemen
nieuwbouw & renovatie

2250 m2 toonzaal

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

Maakt uw droombadkamer waar

Naam: Giel Verbakel
Leeftijd: 19

Welke studie volg je?
“Software Engineering, ik zit nu 
in het 3de jaar. Door deze studie 
houd ik me vooral bezig met het 
ontwerpen, ontwikkelen en be-
heren van software.

Waar volg je de studie?
“Fontys Hogeschool in Eindho-
ven.”

Wat vind je leuk aan de studie 
en wat minder?
“Wat ik vooral leuk vind aan 
de opleiding is dat je na afloop 
van een project echt kan zeg-
gen “Dit heb ik gemaakt.” We 
krijgen elk half jaar een nieuw 
project, vaak ook voor echte 
opdrachtgevers. Hierbij verga-
deren we elke week. Het is dan 
heel leuk om te zien hoe een ap-
plicatie steeds meer vorm aan-
neemt en uiteindelijk bedrijfs-
processen overneemt, waardoor 
de klant veel efficiënter kan 
gaan werken. Wat ik minder 
leuk vind, is dat er heel veel bij-

komende werkzaamheden zijn, 
met name documenteren. Dit 
is natuurlijk wel nodig voor een 
goede samenwerking binnen 
het projectteam, maar dat is niet 
mijn favoriete bezigheid.”

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Na het afronden van mijn stu-
die ga ik waarschijnlijk werken. 
Binnen het vakgebied ICT zijn 
de ontwikkelingen zo snel dat 
het geen zin heeft om 6 of 7 
jaar te studeren. Kijk maar naar 
de mobiele telefoon en compu-
ter die je 6 jaar geleden in huis 
had. Daarom vind ik 4 jaar lang 
genoeg en lijkt het me belang-
rijker om ervaring binnen bedrij-
ven op te gaan doen. Wel zal ik 
altijd cursussen moeten blijven 
volgen.”

Op Zorgboerderij Dommelhoeve draait nu trots de molen…
Maandag 8 april jongstleden, is 
met een grote draai de molen of-
ficieel overgedragen aan de Zorg-
boerderij.

Dit is een molen met een speciaal 
verhaal. Jan Hubers uit Olland is 
de trotse maker van deze mooie 
molen. Hubers is gast bij de zorg-
boerderij die nu 7 jaar bestaat, en 
hij is er vanaf dag één. Hij kent 
het echte ambacht van het metaal 
bewerken en met zijn precieze ma-
nier van werken is dit dan ook echt 
een staaltje vakmanschap.  

Nu heeft hij hem aan de boerde-
rij geschonken, hebben de klus-
jesmannen de laatste hand eraan 
gelegd en op een betonnen sokkel 
geplaatst. Op 8 april is de feeste-
lijke overdracht geweest. De vlag-
getjes zijn speciaal door de gasten 
gemaakt en zo werd de feestelij-
ke molen met een warm applaus 

overgedragen aan de boerderij. En 
zo draait dan toch de molen, en 

kunnen veel mensen er van genie-
ten. Jan Bedankt!

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

900 molens (!) in heel Nederland geopend op 
11 en 12 mei 
Bezoek de Noord-Holland molenaar 
tijdens Nationale Molendag 2013
Altijd al willen weten wat het werk 
van molenaar inhoudt? U kunt het 
hem/haar zelf vragen tijdens de 
Nationale Molendag op zaterdag 
11 en zondag 12 mei 2013. Ge-
durende dit molenweekend zet-
ten ruim 900 molens hun deuren 
open, speciaal voor u. In Noord-
Brabant doen 91 molenaars mee!
De 41ste Nationale Molendag 
staat in het teken van de vrijwilli-
ger en de molenaar in het bijzon-
der. Dankzij hen kunnen de molens 
blijven draaien en zijn deze open 
voor het publiek. De molenaars 
vertellen u graag meer over hun 
werk, de molen en wat dit oeroude 
werktuig voor de buurt betekent. 
Om deze dag extra bijzonder te 
maken, organiseren de Noord-Bra-
bantse molenaars vele extra activi-
teiten zoals bijvoorbeeld:

•  Luister naar verschillende mu-
ziekoptredens bij De Kilsdonkse 
Molen te Beugt (zondag), De 
Volksvriend te Liesel (zaterdag) 
of de Kerkhovense Molen te 
Oisterwijk (zaterdag)

•  Bezoek de molenmarkt bij de 
Molen van Jetten te Uden;

•  Geniet van een fiets- of wandel-
tocht langs molen Zeldenrust te 
Geffen, Standardmolen te Moer-
gestel of de Jacobus te Vessem.

Wilt u weten welke Noord-Bra-
bantse molen bij u in de buurt open 
is? Bezoek dan onze website www.
molens.nl/molendagen en zoek in 
het programma op uw woonplaats 
of Noord-Brabant.
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€5,50

Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

speciaal voor de filmliefhebbers  

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE 

biedt de bezoeker per twee weken, de eerste week op 

maandag en de tweede week op dinsdag, een film die 

niet in de reguliere filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

van zo. 28 april t/m
 zo. 12 mei, 

alle films voor 12:00 u slechts:

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

mei KortiNG!

DI  7 MEI: 
Zero darK tHirty 20:15 u

MA 13 MEI: liNcolN 
20:15 u

DI  21 MEI: liNcolN 
20:15 u

MA 27 MEI: le fils de l’autre 20:15 u

DI  04 jUNI: le fils de l’autre 20:15 u

MA 10 jUNI: tHe impossible 20:15 u

DI  18 jUNI: tHe impossible 20:15 u

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

artHouse film proGramma

Niet te filmen! Alleen dames betreden op deze avond de 

rode loper van de vetste bioscoop van Nederland. Hoofdfilm: 

the big wedding! Dit wordt een hele leuke avond vol met 

verrassingen. dit wil je niet missen!

woeNsdaG 8 mei

ladies NiGHt!

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:00

app: 

19:00 21:30

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 13:00

G.i. Joe: retaliation 3d: 

21:00

iron man 3 3d: 

15:00 18:30 21:15

yoko: 

13:00

daglicht: 

16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
11:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:15 19:00

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

app: 

19:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00

iron man 3 3d: 

15:15 19:00 21:45

yoko: 

13:15

daglicht: 

16:15 19:00 21:45

bobby en de Geestenjagers: 
11:00 13:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:30 21:30

prinses lilly fee: 

11:00 14:30

olympus Has fallen: 

19:00 22:00

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

app: 

19:00

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00
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16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
11:00 13:00

Nijntje de film: 

12:45
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15:30 21:00

prinses lilly fee: 

11:00 14:30

olympus Has fallen: 

18:30 21:15

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

app: 

19:00 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00 

iron man 3 3d: 

15:15 18:30 21:15

yoko: 

13:15

daglicht: 

16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
11:00 13:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:30 21:00

prinses lilly fee: 

11:00 14:30 

olympus Has fallen: 

18:30 21:15

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

app: 

19:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00

iron man 3 3d: 

15:15 19:00 21:45

yoko: 

11:00 13:15

daglicht: 

16:15 19:00 21:45

bobby en de Geestenjagers: 
13:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:30 21:30

prinses lilly fee: 

11:00 14:30 

olympus Has fallen: 

19:00 22:00

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

app: 

19:00

Zero dark thirty: 

20:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00

iron man 3 3d: 

15:15 18:30 21:15

yoko: 

11:00 13:15

daglicht: 

16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
13:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:30

prinses lilly fee: 

11:00 14:30

olympus Has fallen: 

18:30 21:15

croods 3d, Nl de: 

11:00 13:00 15:15

app: 

19:00

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 11:00

iron man 3 3d: 

15:15 18:30 21:15

yoko: 

11:00 13:15

daglicht: 

16:15 18:45 21:15

bobby en de Geestenjagers: 
13:00

Nijntje de film: 

12:45

valentino: 

15:30 21:00

prinses lilly fee: 

11:00 14:30

olympus Has fallen: 

18:30 21:15

woeNsdaG 01 mei

ZaterdaG 04 mei

maaNdaG 06 mei

doNderdaG 02 mei

vrijdaG 03 mei

diNsdaG 07 mei

ZoNdaG 05 mei



Woensdag 1 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 19

Mooi in de SteigersOOk vOOr 
alle sOOrten 

Beglazing 
kunt u Bij 
Ons terecht

Beglazing

t. 0413 474286

Nijverheidsweg 14  
5492 NK Sint-Oedenrode 

t. 0413 474286 
houtbewerkingelbeco.nl Constantijnstraat 14, 5491 HZ Sint-Oedenrode

Tel.: 06-21550955

6% BTW

‘Losse’ vrijwilligers maken puzzel compleet

Vandaag is het 1 mei. Het aftel-
len is nu echt begonnen. Nog 
deze maand beleeft Theaterkoor 
Rooi de ultieme climax waar het 
maanden naar toe heeft gewerkt. 
Het is al eens eerder verteld, 
maar het unieke aan deze thea-
terproductie is dat de koorleden 
allemaal vrijwillig een steentje 
bijdragen om het traject te doen 
slagen. Als lid van de opbouw-
ploeg, PR, kaartverkoop of welke 
manier dan ook. Toch zijn er ook 
nog mensen zonder dubbelfunc-
tie. ‘Losse’ vrijwilligers zullen we 
maar zeggen, maar niet minder 
gedreven. Wat doen ze? Waar-
om? Hoe betrokken zijn ze? De-
MooiRooiKrant sprak met twee 
van hen; Henny Foolen en Jos 
Kaldenhoven.

Jos Kaldenhoven 
(PR, website, fotograaf)
Wanneer en hoe ben je bij 
Theaterkoor Rooi terecht ge-
komen?
“Mijn vrouw (Marion Backx) 
zingt in het koor. Ik leerde haar 
kennen bij theater De Kersouwe 
in Heeswijk-Dinther. Zo’n vijf 
jaar geleden besloot ze om 
mee te gaan doen aan de 
productie ‘Feest’ van theater-
koor Rooi. Via een vriendin 

was ze daar terecht gekomen. 
Sindsdien ben ik betrokken als 
fotograaf. Dit jaar doe ik er ook 
nog het onderhoud van de web-
site en PR bij. Als ze straks gaan 

opbouwen, probeer ik er waar 
nodig bij te springen.”

Haal je er veel voldoening uit?
“Jazeker. Ik ben fotograaf van 
beroep. Ik maak foto’s voor 

o.a. het Schijndels 
Weekblad en week-
blad de Meierij. 
Voor Theaterkoor 
Rooi maak ik foto’s 
voor PR activiteiten, 
de website, van de 
repetities en van de 
optredens. Vooral 
van de optredens ge-
niet ik enorm. Het is 
iedere keer weer een 
uitdaging om op het 
juiste moment de juis-
te beelden vast te leg-
gen. Eigenlijk moet je 
de productie minimaal 
één keer gezien heb-
ben om goede foto’s 
te maken. Dan weet 
je namelijk pas waar je 
moet gaan staan. Het 
leukste is om de emoties 
van de spelers vast te 
leggen. Die foto’s ga ik 
vooral achter de coulis-
sen proberen te maken.” 
 

Henny Foolen 
(horeca en coördi-
natie)
Wat is jouw taak als 
vrijwilliger en hoe 
ben je bij het 
Theaterkoor terecht 
gekomen?
“Sinds de tweede 
productie ‘Afrikaas’ 
zingt mijn doch-
ter Wieteke bij 
het koor. Op dat 
moment zochten 
ze mensen die tij-
dens repetities in 
de Beurs achter de 
bar wilden staan 
om drankjes te 
schenken tijdens 
de pauze. Dit om 
de Beurs te ontlas-
ten. Dat leek me 
wel wat. Daar-
naast zet ik me 
ook in tijdens de 
optredens. Mijn 
dochter coördi-
neert het inzetten 
van vrijwilligers bij de garderobe, 
kaartverkoop, EHBO en muntver-
koop. Omdat ze zich wil concen-
treren op het zingen, neem ik het 
gedurende de optredens van haar 
over. Mensen melden zich bij mij 
en ik zet ze op de juiste plaats.”

Voel je je betrokken bij Theater-
koor Rooi?
“Ja, heel erg. De sfeer is name-
lijk heel erg goed. Iedereen die op 
welke manier dan ook meehelpt 
hoort erbij. Bij vorige producties 
wilde ik iedere avond meewerken 
als vrijwilliger. Ik wilde er gewoon 
bij zijn om het mee te maken. 

Het is echt fantastisch om te zien 
hoe de artiesten zich opladen 
voor een optreden en dan de ont-
lading achteraf. Of de gezichten 
en de reacties van de mensen in 
de zaal die aan het genieten zijn.”

Wat vind je de beste productie?
“Ze zijn allemaal erg goed, maar 
ik denk dat ik deze het beste 
vindt. Dat is niet omdat mijn 
dochter één van de hoofdrollen 
heeft, dat was de vorige keer na-
melijk ook het geval, maar meer 
omdat het een geweldige show 
is. Een beetje ondeugend.” 

(horeca en coördi-

Wat is jouw taak als 
vrijwilliger en hoe 

Theaterkoor terecht 

“Sinds de tweede 
productie ‘Afrikaas’ 
zingt mijn doch-
ter Wieteke bij 
het koor. Op dat 
moment zochten 
ze mensen die tij-
dens repetities in 

van vrijwilligers bij de garderobe, Het is echt fantastisch om te zien 

Het is al eens eerder verteld, 
maar het unieke aan deze thea-
terproductie is dat de koorleden 
allemaal vrijwillig een steentje 
bijdragen om het traject te doen 
slagen. Als lid van de opbouw-
ploeg, PR, kaartverkoop of welke 
manier dan ook. Toch zijn er ook 
nog mensen zonder dubbelfunc-
tie. ‘Losse’ vrijwilligers zullen we 
maar zeggen, maar niet minder 
gedreven. Wat doen ze? Waar-
om? Hoe betrokken zijn ze? De-
MooiRooiKrant sprak met twee 

 en Jos 

Wanneer en hoe ben je bij 
Theaterkoor Rooi terecht ge-

“Mijn vrouw (Marion Backx) 
zingt in het koor. Ik leerde haar 

beroep. Ik maak foto’s voor 

Voor Theaterkoor 
Rooi maak ik foto’s 
voor PR activiteiten, 
de website, van de 
repetities en van de 
optredens. Vooral 
van de optredens ge-
niet ik enorm. Het is 
iedere keer weer een 
uitdaging om op het 
juiste moment de juis-
te beelden vast te leg-
gen. Eigenlijk moet je 
de productie minimaal 
één keer gezien heb-
ben om goede foto’s 
te maken. Dan weet 
je namelijk pas waar je 
moet gaan staan. Het 
leukste is om de emoties 
van de spelers vast te 
leggen. Die foto’s ga ik 
vooral achter de coulis-
sen proberen te maken.” 

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

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

Lezing Marente de Moor
Op dinsdag 7 mei in kasteel Hen-
kenshage, aanvang 20.00 uur. 
Marente de Moor (1972) is schrij-
ver, journalist en columnist.  Zij 
studeerde Slavische taal- en let-
terkunde aan de universiteit van 
Amsterdam. 

Tussen 1991 en 2001 woonde ze 
met tussenpozen in Amsterdam 
en in Sint Petersburg, waar ze aan 
de theaterschool studeerde en als 
verslaggever werkte voor een mis-
daadprogramma op de lokale tele-
visie. Ze schreef stukken voor de 
Sint-Petersburg Times  en columns 
voor De Groene Amsterdammer. 
Deze columns werden in 1999 
gebundeld uitgegeven als Peters-
burgse vertellingen.

In 2007 verscheen haar veelgepre-
zen debuutroman De overtreder. 
Sinds 2009 is ze vaste columniste 
voor Vrij Nederland. In het najaar 
van 2010 verscheen haar tweede 
roman, De Nederlandse maagd 
over een Nederlandse schermster 
tussen de twee wereldoorlogen, 
die in oktober 2011 bekroond 
werd met de AKO literatuurprijs.
Marente de Moor is de doch-
ter van de bekende Nederlandse 
schrijfster Margriet de Moor. Haar 
succes heeft ze echter te danken 
aan haar eigen literaire kwaliteiten.

De lezing wordt georganiseerd 
door bibliotheek De Meierij, boek-
handel ’t Paperas en het Roois Kul-
tuur Kontakt. De toegangsprijs is 

€ 10, inclusief een consumptie. 
Voor jongeren met een leerlingen- 
of studentenpas geldt een toe-
gangsprijs van € 3,50, inclusief een 
consumptie. Kaartenverkoop bij 
boekhandel ’t Paperas, de biblio-
theek en aan de zaal.
Voor leden van de bibliotheek 
geldt een speciale korting, als zij 
een kaartje in de bibliotheek ko-
pen. Deze korting geldt niet voor 
abonnementhouders. 
De organisatie wil u nog wijzen op 
de zeer aantrekkelijke prijs van 
€ 50, inclusief consumptie, voor 
alle lezingen en het literaire con-
cert, waarbij de abonnementhou-
der gratis een introducé mag mee-
nemen. Deze prijs geldt ook voor 
het nieuwe seizoen 2013 – 2014.
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Meldingen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Ans van der Linden

Een onvergetelijke 
Koninginnedag…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Openingstijden gemeentehuis 
Hemelvaart en Pinksteren
In de week van Hemelvaart is het 
gemeentehuis gesloten:
• Donderdag 9 mei
• Vrijdag 10 mei

In de week van Pinksteren is het 
gemeentehuis gesloten:
• Maandag 20 mei
 
Dinsdag 21 mei is het gemeentehuis 
geopend: 
• van 09.00 tot 12.30 uur

• van 16.00 tot 20.00 uur 
(verplaatste avondopenstelling)

Komt u naar het gemeentehuis? 
Maak dan een afspraak via 
www.sint-oedenrode.nl 
of bel (0413) 481 911.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
dinsdag 14 mei 2013
In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van dinsdag 14 
mei 2013 (aanvang 20.00 uur) komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Presentatie van het onderzoeksrap-

port van de Rekenkamercommissie 
‘Versterk de grip op openeinderege-
lingen’ en behandeling van het onder-
liggende raadsvoorstel.

B. Ter bespreking:
--
C. Ter kennisneming:
--

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Gelet op het onderwerp van behande-
ling zal er voorafgaand géén technisch 
beraad zijn. 

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 16 mei 2013

In de openbare vergadering van de Voor-
bereidingscommissie van donderdag 16 
mei 2013 (aanvang 20.00 uur) komen de 
volgende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling 1e bestuursrapportage 

2013
2. Vaststelling jaarrekening 2012
 
B. Ter bespreking:
--

C. Ter kennisneming:
--

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Voorafgaand aan de vergadering wordt 
tussen 19.30 en 20.00 uur het zogehe-
ten technisch beraad gehouden. Daarbij 
zijn de behandelende ambtenaren aan-
wezig om technische (concrete, feite-
lijke) vragen te beantwoorden. Ook het 
technisch beraad is openbaar.

Pastoor Smitsstraat richting Boxtel afgesloten
Vanaf woensdag 1 mei 2013 begin-
nen de werkzaamheden aan Den Ekker. 
Als eerste begint de aannemer met de 
werkzaamheden aan de kruising met de 
Pastoor Smitsstraat. Dat betekent dat de 
Pastoor Smitsstraat ter hoogte van Den 
Ekker voor het doorgaande verkeer van 
en naar de richting Boxtel is afgesloten.

Volgens planning zijn de werkzaamhe-
den bij de Pastoor Smitsstraat uiterlijk 
zaterdag 4 mei afgerond. Vanaf dan is 
deze weg weer voor alle verkeer open. 

Het verkeer van en naar Sint-Oedenrode 
wordt omgeleid via de Schootsedijk, de 
Hofstad en de Horst.

Buitenspeeldag 2013
Op woensdag 12 juni 2013 is het weer 
zover! Dan is het Buitenspeeldag. Kin-
deren kunnen dan de hele middag veilig 
op straat spelen. Er is daarbij aandacht 
voor bewegen, samenspel en gezellig-
heid. Tussen 13.00 en 17.00 uur mogen 
er geen auto’s rijden in de straten die 
meedoen.

Met de drieëntwintig eerdere edities is 
de Nationale Buitenspeeldag een be-
grip geworden. Naast verkeersonveilig-
heid zijn ook bewegen en spelen in de 
loop der jaren een steeds belangrijkere 
rol gaan spelen. De organisatoren heb-
ben de handen in één geslagen (de 
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten, Jantje Beton, Scouting Nederland, 
Nickelodeon en de Vereniging Sport en 
Gemeenten).

Het doel van Buitenspeeldag
Het initiatief stelt ouders, kinderen, 
scholen en buurt- en wijkverenigingen 
in staat hun protest tegen de gevaren in 
hun straat te laten zien en horen.

Kinderen spelen graag buiten. Ze doen 
dat op de stoep, op straat, op een speel-
veld, in een speeltuin of op andere 
plaatsen. Veel kinderen lopen van huis 
naar school en terug. Ook dan spelen 
ze vaak onderweg. In veel wijken wordt 
buiten spelen steeds gevaarlijker door 
het verkeer. Vooral auto’s rijden dikwijls 
veel te hard in woonwijken.

Veilig buiten spelen
Op de Buitenspeeldag spelen kinderen 
op straat als protest tegen de geva-
ren die normaal gesproken hun bewe-
gingsvrijheid beperken. Er wordt op 
een speelse manier aandacht gevraagd 
voor een kindvriendelijke inrichting van 
buurten en straten. Voor u als bewoner is 
de Buitenspeeldag dus hét actiemoment 
om de onveiligheid in uw buurt en straat 
bij uw gemeente aan te kaarten en te 
laten zien hoe de verkeerssituatie struc-
tureel kan verbeteren. Uw straat wordt 
hierdoor niet alleen veiliger voor kinde-
ren, maar ook voor volwassenen.

Organisatie Buitenspeeldag
Als u een Buitenspeeldag wilt organise-
ren, kunt u dat het beste met anderen 
doen, bijvoorbeeld met de buren, de 
school of de wijkvereniging. Wilt u hier 
meer over weten? Surf naar 
www.buitenspeeldag.nl.

Vergunning en financiële bijdrage
Voor het afsluiten van de straat heeft u 
toestemming nodig van de gemeente. 
Tevens stelt de gemeente een financiële 
bijdrage van maximaal € 90,00 beschik-
baar in de kosten voor het organiseren 
van een Buitenspeeldag. U kunt hiervoor 
contact opnemen met Lianda de Vos via 
telefoonnummer (0413) 481 314 of 
e-mail: lvos@sint-oedenrode.nl.

Vissen kan gevaarlijk zijn!

De gemeente Sint-Oedenrode en de 
politie doen een dringend beroep op u 
voor het volgende. 

Maandag 22-4 jl. waren twee mannen 
aan het ‘magneetvissen’ op de Hambrug: 
via hengelen met een sterke magneet 
zoeken naar ijzerwaren.
Aan voorbijgangers werd verteld dat de 
werkzaamheden in opdracht van de ge-
meente werden uitgevoerd. Echter: noch 
de gemeente noch Waterschap de Dom-
mel hebben hier opdracht voor gegeven. 
De mannen waren ca. 3 uur actief aan-
wezig op de Hambrug. Als vervoersmid-
del gebruikten zij een gele bestelauto 
met het opschrift ‘opruimingsdienst’. 

Tijdens het vissen zijn diverse ijzerwa-
ren gevonden waaronder wapens en 
handgranaten. Om in het vervolg dit 
soort gevaarlijke situaties te voorkomen 
zijn politie en gemeente op zoek naar 
getuigen. 

Wat vragen we aan u? 
Was u hiervan getuige of heeft u infor-
matie die kan helpen bij het op sporen 
van deze mannen? Belt u dan met de 
politie via (0900) 8844 ( geen spoed wel 
politie) of met de gemeente tijdens kan-
tooruren via (0413) 481 376 (meldingen 
openbare ruimte). Dit kan ook anoniem. 

Alvast dank voor uw medewerking!

Verloren en gevonden voorwerpen
Verloren voorwerpen
- Sleutelbos met hanger uit New-Zeeland
  

Gevonden voorwerpen
- Twee sleutels van het merk Silca Italy

Inzameling oud papier

Donderdag 2 mei
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur;
-  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Vrijdag 3 mei
-  Buurtvereniging Vressel; container tot 

16.00 uur op parkeerplaats t.o. de  
Vresselse Hut

Zaterdag 4 mei
-  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-

hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur;

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

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

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

Wijziging huisvuilinzameling route 5 
(donderdag even weken)
Hemelvaartdag
In verband met Hemelvaart wordt het 

huisvuil van route 5 niet op donderdag 
9 mei opgehaald maar op vrijdag 10 mei.

Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. U wordt van 
harte uitgenodigd gebruik te maken van 
het spreekrecht. U dient dit ten minste 
24 uur voor aanvang van de desbetref-
fende vergadering kenbaar te maken bij 
de griffier; telefonisch (0413) 481257 of 

per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aanstaan-
de vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, maar 
zijn ook te raadplegen op de website van 
de gemeente. 

Meldpunt zwerfafval
Ons motto is: ‘Schoon houdt schoon en 
vuil trekt vuil aan’.
Ziet u afval in de openbare ruimte lig-
gen? Bel of mail naar de gemeente en 
het afval wordt zo snel mogelijk opge-
ruimd. Telefoonnummer (0413) 481 376 

of e-mailadres info@sint-oedenrode.nl. 

Geen afvalbak?
Hou ‘t óp zak!
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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

Zitje tussen Olland en 
Liempde vernield

Afgelopen zondag ontdekte een 
fietser dat een zitje met drie stoel-
tjes aan het fietspad tussen Ol-
land en Liempde, ter hoogte van 
de Morgenstraat,  was vernield 
en in het water was gegooid. Op 
meerdere plekken in de regio zijn 
dergelijke zitjes geplaatst.

File en gewonde door 
kopstaartbotsing A50
Op de A50, vlak voor de tunnel-

bak in Nijnsel, heeft vrijdagmor-
gen in de ochtendspits een kop-
staart aanrijding plaatsgevonden. 

Een auto die uit Veghel in de 
richting van Son reed, merkte te 
laat op dat het verkeer voor hem 
remde. Het gevolg was een flinke 
aanrijding. Er viel een gewonde. 
Een bergingsbedrijf heeft de voer-
tuigen getakeld. Het ongeval 

veroorzaakte een flinke file vanaf 
Veghel tot aan Nijnsel.

Politie zoekt magneetvissers 
met mogelijke wapens
Sint-Oedenrode - De politie is op 
zoek naar twee mannen die op vrij-
dag 19 april en maandag 22 april op 
de Hambrug aan de Borchmolen-
dijk met een sterke magneet heb-
ben gezocht naar ijzerwaren in rivier 
De Dommel. Volgens een getuige 
zou het tweetal onder meer diverse 
handgranaten en verschillende lopen 
van vuurwapens uit het water heb-
ben gevist.

De mannen zouden op vrijdag enke-
le uren tot ongeveer 16.00 uur bezig 
zijn geweest op de Hambrug, waar 
ook hun auto geparkeerd stond. Het 

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Zaterdag 4 mei dodenherdenking

Bij het herdenken van 4 mei komen de 
overlevenden van oorlogsgeweld en de 
nabestaanden van oorlogsslachtoffers 
op de eerste plaats. Voor hen staan bij 
de herdenking de eigen ervaringen en 
herinneringen, gekoppeld aan concrete 
mensen en situaties, centraal. Voor hen 
is de jaarlijkse herdenking vooral een 
moment van (gezamenlijke) rouw. 

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

Richtlijnen bij 4 mei
Het gemeentebestuur, de Oranje Vereni-
ging, de gezamenlijke Rooms katholieke 
parochies en de Protestantse gemeente 
respecteren de landelijke richtlijnen en 
doen daarom ook een oproep aan alle 
burgers om de onderstaande richtlijnen 

op te volgen: 
-  van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag-

gen (zonder wimpel) halfstok hangen
-  langs de route gedurende de stille 

tocht vanaf 19.35 uur, de soberheid van 
de tocht te respecteren

-  staken van muziek en activiteiten tus-
sen 19.45 uur en 20.15 uur

-  respecteren van de twee minuten stilte 
tussen 20.00 uur en 20.02 uur

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

Programma
Het programma ziet er als volgt uit:

18.20 uur: Het opleidingsorkest van Fan-
fare Nos Jungit Apollo en de Scouting 
Rooi heten u van harte welkom op het 
Kerkplein voor de Martinuskerk in het 
centrum.

18.35 uur: Onder begeleiding van het 
Sint Joris Gilde neemt iedereen plaats 
in de kerk. Hier wordt een oecumenische 
dienst verzorgt door Pastor Vincent Blom 
en ds. Bas Stigter, dominee van de Pro-
testantse gemeente.

19.35 uur: Iedereen gaat in ‘stille 
tocht’onder begeleiding van het Sint Jo-
ris Gilde via de het Kerkplein, Markt en 
de Borchmolendijk naar het oorlogsmo-
nument bij de Hambrug.

Bij het oorlogsmonument vindt een cere-
monie plaats waaronder kransleggingen 
en twee minuten stilte.

20.10 uur: Fanfare Nos Jungit Apollo 
speelt als afsluiting het Wilhelmus.

Zelf aan de slag in je eigen omgeving...
in Het Groene Woud.
‘De burger aan zet’, stimuleert actief bur-
gerschap in Het Groene Woud. Bijvoor-
beeld met het (co)financieren van klein-
schalige burgerprojecten. Het project 
loopt in 14 gemeenten en 2 waterschap-
pen.  Dé kans om een actieve bijdrage te 
leveren aan je eigen woonomgeving!
Om mee te doen, voldoet je project aan de 
volgende uitgangspunten:
1.   Je idee is een initiatief van burgers, het 

gaat om nieuwe initiatieven.
2.  Je initiatief gaat over natuur en land-

schap in brede zin van het woord
3.  Je levert een fysiek en/of concreet re-

sultaat op in 2013
4.  Je werkt samen met anderen, liefst ook 

met partners in je omgeving die van oor-
sprong wat minder betrokken zijn bij na-
tuur en landschap.

5.  De kennis die je opdoet met je project 
deel je met anderen in Het Groene 
Woud, met name ook door deelname 
aan de onderzoeksactiviteiten in dit 
programma.

6.  Je gemeente of het  waterschap is be-
trokken bij je initiatief

7.  De betaalde arbeid voor je initiatief is geen 
onderdeel van de bijdrage die je vraagt

8.  De maximale bijdrage vanuit ‘De burger 
aan zet’ is € 3.000

Doe je mee?
Per gemeente of waterschap wordt één 
project gehonoreerd. 

Deze oproep richt zich met name op de 
werkgebieden van de waterschappen Aa 
en Maas en de Dommel. En de gemeen-
ten: Eindhoven, Heusden, Oisterwijk, ’s-
Hertogenbosch, Sint-Oedenrode, Son en 
Breugel.

Aanvragen behandelen we per gemeente 
of waterschap op volgorde van binnen-
komst. Indien er meerdere aanvragen voor 
een gemeente zijn wordt de beste voorge-
dragen. Voor informatie en (digitaal) indie-
nen van je project kun je terecht bij Peter 
van Oers, projectleider ‘De burger aan 
zet’. Peter van Oers, @mail: pvoers@het-
groenewoud.com tel. 06-53794938. Aan-
vragen kunnen vanaf nu tot 21 mei 2013 
worden ingediend, uiteraard kun je Peter 
vooraf al bereiken voor meer informatie. 
Indien er meer dan een aanvraag uit een 
gemeente of waterschap komt dan wordt 
uiteraard de beste voorgedragen.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar 
de website: www.sint-oedenrode.nl

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Ollandseweg 136 5491 XC 12-03-2013 Bouwen berging
Beelstraat 24 5491 CG 18-04-2013 Uitbreiden woning
Koninginnelaan 141 5491 HB 16-04-2013 Plaatsen opbouw op uitbouw
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met:
Weievenseweg 42 5491 RG 6 weken Realiseren van een poort en 
   ondergrondse watertanks
Schoor 3 5492 TB 6 weken Mantelzorg, veranderen inrit, aanleggen  
   kavelpad en plaatsen silo

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Geweigerde reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Nieuwstraat 18 5491 VD 24-04-2013 Realiseren koffie- en theetuin

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende exploitatievergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Kerkstraat 18 5492 AH 19-04-2013 Verleende exploitatievergunning
Markt 10 5492 AB 19-04-2013 Verleende exploitatievergunning

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Openingstijden meivakantie Zwembad de Neul
Dag Dauwzwemmen Jeugd en Volwassenen Doelgroepen
  volwassenen
Woensdag 1 mei 07.30 – 08.45 uur 13.30 – 15.30 uur  
Donderdag 2 mei  08.45 – 10.15 uur 20.00 – 21.30 uur
  13.30 – 15.30 uur  
Vrijdag 3 mei 07.30 – 08.45 uur 13.30 – 15.30 uur   18.45 – 20.15 uur
    Discozwemmen
Zaterdag 4 mei   13.30 – 15.30 uur
Zondag 5 mei    10.30 – 13.00 uur
    familiezwemmen
Maandag 6 mei 07.30 – 09.15 uur 13.30-15.30 uur 20.15-21.30 uur 
Dinsdag 7 mei  08.45 – 10.15 uur 20.15-21.30 uur
  13.30 – 15.30 uur  
Woensdag 8 mei 07.30 – 08.45 uur   13.30- 15.30 uur
    Zweminstuif, waarvoor je moet 
    inschrijven voor 28 april. 
    Kosten € 8,00
Donderdag 9 mei                Gesloten i.v.m. Hemelvaart 
 
Vrijdag 10 mei 07.30 – 08.45 uur 13.30 – 15.30 uur   18.45 – 20.15 uur
    Discozwemmen
Zaterdag 11 mei  13.30 – 15.30 uur
Zondag 12 mei    10.30 – 13.00 uur
    familiezwemmen

In de periode van 29 april tot en met 12 mei worden er geen zwemlessen gegeven en ook de doelgroepactiviteiten voor de jeugd komen 
te vervallen. De doelgroepactiviteiten voor de volwassenen gaan wel gewoon door. 
 Zwembad De Neul, Dommelstraat 20, 5492 DX  Sint-Oedenrode.  tel. (0413) 477 409 www.deneul.nl 

Zwembad De Neul, een spettergoed zwembad bij u om de hoek.

zou gaan om een gele bestelauto 
met daarop de tekst ‘Opelservice’. 
Daaronder stond in donkere letters 
‘Opruimingsdienst’. Op maandag 
22 april werd de gele bestelauto 
rond 14.30 uur opnieuw op die plek 
gezien. Twee mannen zouden uit 
het water opnieuw de loop van een 
vuurwapen hebben gevist en weer 
vertrokken zijn.
 
Tegen voorbijgangers zouden de 
magneetvissers verklaard hebben 

te handelen in opdracht van de ge-
meente. De gemeente heeft ech-
ter geen opdracht gegeven en ook 
bij Waterschap De Dommel is niets 
bekend over de uitgevoerde werk-
zaamheden. De politie komt graag 
in contact met de mannen die vrij-
dag en maandag aan de Borchmo-
lendijk in Sint-Oedenrode bezig zijn 
geweest met het magneetvissen. 
Ook worden getuigen verzocht con-
tact op te nemen met de politie op 
0900-8844.
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Ook worden getuigen verzocht con-
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

MaDe Fashion kledingreparatie
Wij zijn i.v.m. Koninginnedag open op 
1 en 2 mei. Wegens vakantie gesloten 
van 3 t/m 12 mei. Het adres voor al 
uw kleding herstelwerkzaamheden.
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.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Ook voor officiële pasfoto’s 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
Epson kleurenscanner, 
in nieuwstaat. € 20,-
Tel 0413-479322
--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Tijd vOOr uw Tuin!
Culterra koemest, mosbestrijder, 

div. soorten kunstmest, graszaad voor 
gazon, potgrond, onkruidbestrijders, 

zwembadzout

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953
--------------------------------------
Fotografie of photoshop cursus, 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
-------------------------------------
Naaiatelier Ans 
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059. Openingstijden: 
ma: 18:00 tot 20:00
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00
En op afspraak.

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenro-
de, € 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
Paardenstalling met weidegang voor 2 
paarden.
Info; 0413-477262
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------
Zeer mooie, nieuwe kunstkerstboom. 
2m hoog. € 25,-
tel. 0620113927
--------------------------------------
+/-35m2 betontegels. Gratis af te ha-
len, wel zelf uithalen. Grijs + rood.
tel 0624809565
--------------------------------------

Gezocht

Hulp in de huishouding 
te Sint-Oedenrode
Uren in overleg. Voor informatie 
bel: 06-53848097
--------------------------------------

Aangeboden

Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.  Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Het is moederdag.
Geef je moeder of vrouw een cadeau-
bon voor een massage. Een moment 
voor haarzelf. www.ellenvorsten-
bosch.nl of 06-20165259.
--------------------------------------
Voor reparatie of onderhoud van uw 
rolluiken, bel Robra-Montage.
Tel. 06-19001889
r.brand12@chello.nl
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen aanne-
men voor onderhoud.
Info 06-20933850
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.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 
--------------------------------------

Herkent u mensen op deze foto? Stuur ons dan een mail via 
redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens bin-
nen bij Heuvel 17. De koffie staat voor u klaar.

Oplossing week 17:
De foto is gemaakt voor het Open Huis aan de 
Borchmolendijk. Het was vroeger het huis van 
Jan Berten (Habraken) en een voormalige sme-
derij. Ik zelf verkocht drank (zwak alcoholische) 
aan dit jongerencentrum. Ik reed er vaten naar 
binnen en kon zelf geld uit de kassa pakken. Zo ging dat in die tijd. 
Jan Merkx

De volgende mensen zijn herkend op de foto: Mario van de Wetering (prit-
je), Henk van de Heijden, Sjak Berens, Willy Bouwmans, Frans van Engeland, 
Arie van Engeland, Silvia Foolen, Betje Wouda, Dio Obers, Jos Vogels, Berta 
den Blanke, Willem de Koning, Toon Hermes, Miek Bonekamp, Miesje van 
de Ven, Robbie Vroomen, Rinus Pennings, ? van de Ven, Cor Mosselveld, 
Han Bouwmans, Jojo Mooi, Henk Bouwmans en Peter van Dijk. 

We willen een verhaal maken over het Open Huis. Wilt u daar aan 
meewerken? Graag een reactie via redactie@demooirooikrant.nl! 
Alvast bedankt!

Historische beelden

Marktplein

Winkelreus Computers en Telecom

Het is alweer meer dan een jaar 
geleden dat Maarten Duffhues de 
deuren opende van Winkelreus 
Computers en Telecom-winkel  
aan de Borchmolendijk 20 te Sint-
Oedenrode. Onlangs heeft Maar-
ten de stap genomen om de win-
kel een re-styling te geven. 

Er is flink geklust om de Computer 
en telecom-winkel in een nieuw 
jasje te steken. Door onder andere 
de prachtige  nieuwe  vitrinekasten 
krijgt Winkelreus een meer moder-
nere uitstraling. Met als resultaat 
dat alle producten nu weer over-
zichtelijk en mooi zijn uitgestald.

Maarten en de fulltime medewer-
ker in Sint-Oedenrode, Rick 
Cranen, delen een zeer grote  ge-
drevenheid. “Je moet niet stil 
blijven staan, maar aanpakken, 
ideeën uitwerken en ten uitvoer 
brengen, een ondernemer moet 
ondernemen”, aldus Maarten.

Naast de verkoop van compu-
ter, telefoons, abonnementen, 
hard- en software, laptops, prin-
ter, tablets, inkt en nog veel meer 
computer-gerelateerde producten, 
bent u ook voor reparatiewerk-
zaamheden op het juiste adres. Dit 
geldt voor zowel reparaties in de 
winkel als voor reparaties/onder-
steuning aan huis.

Winkelreus biedt goede producten 
in verschillende prijsklassen, kort-
om voor elke wat wils. “Als klan-
ten binnen komen begint het altijd 
met goed te luisteren. Wat zijn de 
wensen? Waar is het product voor 
bedoeld? En tenslotte aan welke 
eisen moet het product voldoen?”
Winkelreus  bestaat uit een leuk, 
jong maar vooral ook uit een zeer 
deskundig team, dat barst van de 
plannen en ambities.  Met het no-
dige enthousiasme , leuke reacties 
en tevreden klanten ziet het team 
van Winkelreus de komende tijd  
dan ook zeer positief tegemoet.

advertorial

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

Dieren

Hondenschool in Sint-Oedenrode;
voor puppy- & gehoorzaamheids-
cursussen.
Mob.: 06-27038463
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

Diversen

Mega-vlooienmarkt 5 mei.
220 kramen bomvol !!!
Tennishal Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 10 Eindhoven.
9-16 uur.€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------

Trage en langzaam opstartende com-
puter ? Voor slechts €25 lossen wij dit 
probleem voor u op ! Ook ondersteuning 
aan huis. Tel: 06-41437284

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Mooi in de Steigers 6% BTW

Stucadoorsbedrijf van Kessel

 Rozenstraat 1a Sint-Oedenrode
06-53484454 en 06-51322965

Feest
Het is heerlijk najaarsweer in Stellenbosch met dag temperaturen van tussen 
de 20 en 25 graden en dan hoor je ons niet klagen. Even een mooi moment 
om terug te kijken op de afgelopen maand, die vooral in het teken stond van 
bezoek en feest.

De rust is nu wedergekeerd, we zijn weer terug in ons normale ritme en dan 
wordt er weer flink gelezen in huize van Zeeland. Uit het Rooise Paperas 
kwam er voor Jan’s verjaardag een boek mee van Youp van het Hek en wat schets-
te onze verbazing? Op pagina 115 wordt een stukje gewijd aan Sint Oedenrode. 
Ik ga het even citeren voor degenen die het niet gelezen hebben: 

Op het volgens haar humorloze congres kwam een 
hoogleraar gedragskunde uitleggen hoe je mensen 
kunt leren dat ze geen batterijen in de biobak gooi-
en….Er was ook een trotse ambtenaar uit Sint Oe-
denrode, die mocht uitleggen dat zijn gemeente kam-
pioen was. In dit Brabantse dorp zijn de glasbakken 
het volst. En dat komt volgens de ambtenaar door het 
goede gedrag van de burgers. Natuurlijk niet. Het zijn 
daar gewoon verschrikkelijke zuipschuiten en het is 
daar 365 dagen per jaar carnaval. Het hele dorp is 
zwaar aan de drank. De glasbakken puilen uit. Eigen-
lijk had de man het congres stotterend van schaamte 
en met een enorme kegel moeten toespreken maar 
niets daarvan. Trots als een pauw mocht hij oreren…..  

Nou, daar kan ik niets over zeggen. Wel dat er altijd wel iets te beleven valt en dat het er gezellig 
is. En ja, Rooienaren zijn een trots volk, houden van een feestje en daar hoort dan zo nu en dan een 
glaasje bij…
Hier in Zuid-Afrika was er ook een klein Roois feestje. Rooise vriendinnen bezochten de Kaap en met 
hen gingen we naar de prachtige provincie KwaZulu-Natal. We vlogen op Durban, vanwaar we met 
een huurauto naar de Safari Lodge zouden gaan in het Zululand Rhino Nature reserve. Hier gingen 
we Jan zijn 70e verjaardag vieren. Jan zijn ‘oude’ tennismaat en vrouw uit Sint-Oedenrode waren ook 
weer in het Zuid-Afrikaanse land en helaas kwamen zij deze keer niet richting de West-Kaap. Dus was 
het heerlijk dat wij nu een paar dagen in de omgeving van hun zoon en schoondochter verbleven. 
Voor veel Rooienaren zijn hun zoon Ranger Geert en Freya al geen onbekenden meer. En zo zaten 
we op 15 maart in een prachtig Wildlife gebied, na een hele vroege gamedrive met zijn allen aan 
een heerlijk ontbijt. Natuurlijk moest er ontzettend veel bijgepraat worden en smeerden we de droge 
kelen met witte wijn om daarna als echte Bourgondische Brabanders gezellig aan de picknick lunch 
te beginnen. Toch lekker even… Brabanders onder elkaar, de ‘roaring’ Big Five op de achtergrond en 
spreken met een zachte G.

Youp, het maakt ons niet uit hoor dat 
je ons Rooienaren bestempeld als zuip-
schuiten. Wij zijn gewoon levensgenie-
ters. Er valt niet zo heel veel te zeuren 
maar er gebeurt altijd wel iets en dan 
genieten wij met een grote G! Valt dat 
jou in het westen misschien een beetje 
zwaar…..?
Een korte vakantie is natuurlijk heer-
lijk, maar super is het als na 5,5 jaar je 
dochter weer op bezoek komt. Ja, dat 
is natuurlijk een nadeel als je zover weg 
woont. Maar ook wel weer heel speci-
aal als ze een weekje overkomt om de 
15e verjaardag van haar broertje en het 
feestje van haar vader mee te kunnen 
maken.  Oh ja, als ik dan toch wat moet 
zeuren…na zo’n feestje zit de vuilnisbak 
zo vol want een glasbak is hier nog geen 
algemeen bekend voorkomend iets! Misschien heeft die Rooise ambtenaar zin om hier een beginnetje 
te maken….?

Een warme groet uit Zuid-Afrika,
Astrid van Zeeland
zie ook www.zeelandhuys.blogspot.com of bezoek Zeelandhuys op Facebook.
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Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het vervaardigen van kozijnen, 
ramen, deuren en trappen, lambrisering, radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar: 
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden 
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar, voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats. 
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
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PERSONEEL

Zuid-Afrika

Welzijn De Meierij nu ook de 
lucht in

Vanaf januari 2013 hebben de 
gemeenten Schijndel en St.-Oe-
denrode samen één welzijnsor-
ganisatie met de naam ‘Welzijn 
De Meierij’. Dat is het resultaat 
van de fusie tussen BWI Het Palet 
en Welzijn Salus. Stap voor stap 
krijgt de organisatie haar gezicht. 
Met enthousiasme wordt gewerkt 
aan een nog betere kwaliteit. 

Een volgende stap was de lancering 
van een eigen website. Op dinsdag 
23 april ging de nieuwe website 
de lucht in. Dat beeld werd kracht 
bijgezet door het hijsen van een 
nieuwe vlag en het oplaten van een 

bonte mengeling aan ballonnen.

Een nieuwe website is niet zo spe-
ciaal. Dagelijks verschijnen er web-
sites op het wereldwijde web. De 
website van Welzijn De Meierij on-
derscheidt zich. Zij is uitnodigend, 
toegankelijk, gemakkelijk leesbaar, 
overzichtelijk en voorzien van een 
goede zoekfunctie. Welzijn De 
Meierij wil zich zo presenteren in 
dit digitale tijdperk; de website is 
zowel intern als extern dé vind-
plaats voor diensten, activiteiten, 
nieuws en wetenswaardigheden.
Van harte aanbevolen: 
www.welzijndemeierij.nl 
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Alfred Nobelstraat 6 | 5491DB Sint-Oedenrode | Tel: 0413 - 479 104
Mobiel: 06- 531 926 41 | info@autochristiano.nl | www.autochristiano.nl

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3
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TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

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

COMFORT IN WARMTE & SANITAIR

  
  

Comfort in warmte en sanitair

Tijdelijke BTW-verlaging naar 6% meer info www.lvdb.nl1

De lokale provider 
met service! 

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

5491DG Sint-Oedenrode 
Bel grati s naar de klantenservice: 0800-8030

1a
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Vanaf januari hebben  we, na een 
inpandige verhuizing  van onze 
winkel , onze ingang aan de zijkant 
van het pand. We hebben veel on-
derdelen voor aanhangwagens en 
caravans op voorraad liggen in ons 
magazijn. Niet alleen voor ons ei-
gen merk Masta maar voor vrijwel 
alle merken. 

Wij zijn met ruim 30 jaar ervaring goed 
op de hoogte welke onderdelen ge-

schikt zijn voor uw aanhangwagen en wij kunnen u deskun-
dig advies geven voor de reparatie van uw aanhangwagen.
Behalve in onze winkel verkopen we alle onderdelen sinds 
enkele jaren ook via onze webshop. Zo kunt u thuis ons ge-
hele assortiment bekijken en eventueel een bestelling plaat-
sen. We hebben een grote werkplaats voor het onderhoud 
van uw aanhangwagen, trailer of caravan.  Daar kunnen wij 
keuringen uitvoeren volgens de Bovag norm, compleet met 
bijbehorend rapport en sticker! 

Verder kunt u bij ons terecht voor nieuwe aanhangwagens 
van diverse merken, ook als u een oplossing op maat zoekt! 
Daarnaast is het natuurlijk mogelijk uw aanhangwagen aan 
ons te verkopen of in te ruilen.
Wij verhuren ook aanhangwagens met een lengte van 2 tot 
9 meter. U kunt al een aanhangwagen huren vanaf €10,- per 
dag! Ook als u alleen een B rijbewijs heeft. Hiermee bieden 
we in iedere situatie een goede oplossing, of het nu gaat om 
een verhuizing of het vervoeren van een auto.

Wij zien u graag bij ons in de winkel of op internet in onze 
onderdelen webshop!

AANHANGWAGENS BV 

U KUNT BIJ ONS OOK TERECHT VOOR CARAVANONDERHOUD

Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

8

Kijk voor meer informatie op
www.drieo.nl/mkb/evy 

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

e-mail en agenda! Of u nu thuis, 
op kantoor of onderweg bent.

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl
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Mooi in de regio

SUPERCOOPJES 
& VOLLE KARREN

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 29 april t/m zondag 5 mei 2013. week 18

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

KOM

 VOLLE KARREN

Coop 
boomstammetjes, 
zigeuner 
gehaktschnitzels 
of kipburgers
3 pakken à 4 stuks 
naar keuze
elders 8.97/ 11.97

Page toiletpapier
original zacht & sterk of 
kussenzacht extra comfort
pak 20/ 32 rollen
elders 9.99

3
PAKKEN

5.00

op=op

6.99

ZONDAG OPEN
LET OP

30 APRIL OPEN
VAN 8-12 UUR

Op zoek naar opa’s

In dat kader verdiepten Jelmer (14) 
en Joorden Jan (12) Coppens zich 
in hun familiegeschiedenis,  die 
we kennen vanaf Adriaen Jansz 
Coppens , geboren circa 1611. 

Hij was molenaar op de Koeve-
ringse Molen. Deze molen stond 
op het drie gemeentepunt  van  
Schijndel, Sint Oedenrode en 
Veghel. De molen is helaas in de 
oorlog letterlijk platgelegd door 
oorlogsgeweld om illegaal malen 
tegen te gaan. 

Op de plaats van de molen her-
innert een monument aan haar 
aanwezigheid. Op zondag 5 mei 
willen de jongens  gaan fietsen 
met  ooms, tantes, nichten en 
neven Coppens vanuit Tilburg, 
de Heikant  naar Schijndel , naar 
de plaats waar de molen gestaan 

heeft. Er zijn plannen om een 
nieuwe molen te bouwen. Info 
hier over vind U op ; www.Stich-
tingKoeveringsemolen.nl . Weet U 
iets over de Coppens familie stuurt 
U dat dan aub naar de stichting of 
graag tot ziens bij het monument 
op 5 mei  om ongeveer 14.00 uur.

Voorjaarsfl ora in het Wijboschbroek
In Nederland komen in de natuur 
drie soorten sleutelbloemen voor, 
namelijk de Stengelloze sleutel-
bloem, de Gulden sleutelbloem en 
de Slanke sleutelbloem. 

De Slanke sleutelbloem bloeit mas-
saal in het Wijbosch. Boswachter 
Allan Krijgsheld van Staatsbosbe-
heer is zeer enthousiast: “Ik ben al 
op heel veel plaatsen in Nederland geweest, maar zoveel Slanke sleu-

telbloemen en Bosanemonen is 
heel bijzonder en blijft een prach-
tig gezicht.” 

In het Wijboschbroek zijn vele 
fietsroutes en wandelpaden waar 
de natuurliefhebber volop kan 
genieten van de bijzondere voor-
jaarsflora. Meer informatie op: 
www.wijboschbroek.nl.

Majoretten van St. Cecilia Zijtaart gaan meespelen 
in een jeugdfi lm
De majoretten zijn onlangs ge-
vraagd door Stetzfilm om mee te 
spelen in een jeugdfilm. Hier hoef-
den de meiden natuurlijk niet lang 
over na te denken. De kinderfilm 
Alles Mag wordt in opdracht van 
de VPRO gemaakt en aan het 
eind van 2013 uitgezonden op Z@
PP. Samen met de hoofdrolspelers 
gaan de majoretten van Zijtaart 
oefenen voor deze optocht. Dit 
zal gefilmd worden op vrijdag 10 
mei en op zondag 12 mei wordt 
de optocht gefilmd, waarbij ook 
de Heikneuters en de Brabantband 
aanwezig zijn. Decor van deze 

filmdagen is zalencentrum de Bec-
kart en het centrum van St. Oe-
denrode. Een unieke ervaring dus 
waar iedereen veel zin in heeft!!

Figuranten gezocht!
Stetzfilm is nog nog op zoek naar 
heel veel mensen die mee willen 
doen aan deze film als publiek en 
toeschouwers langs de kant van 
de optocht. De optocht moet er in 
de film natuurlijk zo echt mogelijk 
uitzien. Lijkt het je leuk om mee te 
spelen in de film dan kun je een 
mailtje sturen naar 
figuratie@stetzfilm.nl met de vol-

gende informatie: naam, leeftijd, 
telefoonnummer en een foto van je 
jezelf (en als je een kostuum draagt 
een foto van het kostuum). Als je je 
opgeeft is het wel belangrijk dat je 
de hele tijd (8.00 tot 13.00 uur, tij-
den onder voorbehoud) op zondag 
12 mei op de set aanwezig bent. Er 
wordt uiteraard gezorgd voor eten 
en drinken op de set en een leuke 
dag! Als ze je mail hebben ontvan-
gen, krijg je een mail met informa-
tie over de exacte tijden, de kleding 
die je aan moet en/of moet mee-
nemen en kan je uiteraard vragen 
stellen als er iets onduidelijk is.

NVV zoekt het mooiste varkensbedrijf
In de varkenssector werken prach-
tige mensen die zich dag en nacht 
met hart en ziel inzetten voor hun 
bedrijf, dieren en omgeving. Als 
blijk van waardering reikt de var-
kenssector jaarlijks de Gouden Krul 
uit aan personen en bedrijven die 
laten zien hoe prachtig de varkens-
sector kan zijn. 

Om er een werkelijk beeld van te 
krijgen hoe mensen tegen de var-
kenshouderij aankijken, mag ieder-
een zelf de genomineerden bekijken 
en stemmen op de website van de 
Gouden Krul. Dit jaar wordt er ge-
stemd op het mooiste varkensbedrijf 
in de omgeving. De varkenssector 
heeft drie prachtige varkensbedrij-
ven genomineerd die zich op een 
positieve manier aanpassen aan de 
wensen van de maatschappij. Een 
van de genomineerden is de Dalton-
hoeve in Zijtaart.
Het bedrijf is een zeugenbedrijf en 
richt zich op het verkopen van big-
gen van 25 kilogram aan vleesvar-
kensbedrijven. Erik zit al 25 jaar in het 
vak en is opgegroeid op de boerderij 

van zijn ouders. ‘s Morgens om 7 uur 
gaat de wekker en worden de zeu-
gen van vers stro voorzien en wordt 
er gekeken naar de pas geboren big-
getjes in de kraamstal. Na het ontbijt 
en het wegbrengen van de kinderen 
naar school wordt er begonnen met 
de dagelijkse werkzaamheden zo-
als het verzorgen van de dieren, het 
afleveren van biggen en onderhoud 
plegen aan het erf. ‘s Avonds en in 
de vrije uren wordt tijd besteed aan 
de hobby’s, de paarden en het leiden 
van een voetbal jeugd team.
De Daltonhoeve is een zeer open en 
transparant bedrijf en nodigt burgers 
uit om zelf te kijken op het zeugen-
bedrijf. In de zichtstal is mooi te zien 
hoe de zeugen liggen in het stro 
en een kijkje in de kraamstal geeft 
zicht op de pas geboren biggen. 
Ook komen er regelmatig klassen 
met kinderen langs. Ook de aankle-
ding van het bedrijf heeft de nodige 
aandacht, zo is gekozen voor mooi 
natuurlijk materiaal te gebruiken bij 
de stal. De familie van Zutphen vindt 
dat het aankleden en openstellen 
van varkensbedrijven een wezenlijke 

bijdrage levert aan de acceptatie van 
de varkenssector, laat zien waar je 
mee bezig bent.
De trots van het bedrijf is dat alle 
dragende zeugen in groepshuisves-
ting met stro zijn gehuisvest. Naast 
dat de zeugen heerlijk kunnen liggen 
in het stro is het ook mooi afleidings-
materiaal. Ook is energie op dit be-
drijf een speerpunt, de warme lucht 
wordt gerecycled zodat de energie 
behoefte laaf is. De zonnecollecto-
ren leveren stroom aan het stroom-
netwerk.
Op het mooiste varkensbedrijf kan 
gestemd worden via de site www.
degoudenkrul.nl, op deze manier 
maakt men kans om een overheerlijk 
vleespakket of het boek van Chris-
tien Meindertsma over het varken 
in de hedendaagse maatschappij te 
winnen. De verkiezingen lopen tot 
oktober van dit jaar en aan het ge-
zinsbedrijf met de meeste stemmen 
wordt de Gouden Krul bokaal over-
handigd.
De varkenshouderij heeft veel moois 
om te laten zien. Kom zelf kijken op 
www.degoudenkrul.nl en stem!

www.verkeersschoolschellekens.nl

Mobiel: 06-43581407
e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!
€ 38,50 per lesuur

V.W.-rijbewijs inclusief  
SLIPCURSUS

GRATIS  voor nieuwe aanmeldingen

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

Midden in het centrum van Sint-Oedenrode
Slechts € 159.000 k.k.

06-22149600
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Mooi in de Steigers

Heikampweg 23 • 5491 TP Sint Oedenrode • 06-42094189

6% BTW

A. van Liempd Sloopbedrijven start eigen asbestsaneringsbedrijf

‘Ook in asbestsanering streven wij topkwaliteit na’
Om klanten volledig te ontzorgen 
en topkwaliteit te kunnen garan-
deren, is A. van Liempd Sloopbe-
drijven uit Sint-Oedenrode zelf een 
asbestsaneringsbedrijf begonnen: 
A. van Liempd Asbestsanering. 

Algemeen directeur Arie van 
Liempd noemt de oprichting van 
een eigen asbestsaneringsbedrijf 
een logische stap. “Bij slooppro-
jecten krijgen wij regelmatig te 
maken met asbest. Omdat er nau-
welijks asbestsaneringsbedrijven 
zijn die aan onze hoge kwaliteit-
seisen kunnen voldoen, hebben 
wij besloten deze expertise zelf in 
huis te halen”, vertelt Van Liempd. 
Met het behalen van het SC 530 
Certificaat voldoet A. van Liempd 
Asbestsanering aan alle wettelijke 

eisen om van start te kunnen gaan.  
“Hierdoor kunnen wij de veiligheid 
bij asbestsaneringswerkzaamhe-
den vanaf nu zelf waarborgen en 
onze opdrachtgevers een eerlijke 
prijs aanbieden. Natuurlijk maken 
wij graag tijd vrij om partijen een 
deskundig advies te geven over 
hun sloopproject of asbestsane-
ringsproject.”

Kwaliteit 
Net als bij haar sloopbedrijven legt 
A. van Liempd Asbestsanering de 
lat hoog als het gaat om kwaliteit. 
Arie van Liempd: “Vroeger was het 
gebruik van asbest in gebouwen 
heel gewoon. Veel woningcorpo-
raties, vastgoedondernemingen, 
gemeenten en defensie hebben 
daardoor nog altijd te maken met 

gebouwen waarin asbest verwerkt 
is. Door de kennis die wij in de 
loop der jaren hebben opgebouwd 
bij onze sloopprojecten, kunnen 
wij in veel gevallen al in vroeg sta-
dium zien of er asbest aanwezig is 
in een gebouw. Daardoor kunnen 
wij onze opdrachtgevers vaak van 
tevoren al informeren over wat er 
aan de hand is en komen zij niet 
voor verrassingen te staan. Wij 
zorgen er vervolgens voor dat de 
asbest op een deskundige manier 
en volgens de wettelijke regels 
wordt verwijderd en afgevoerd, 
zodat onze klanten zich daar geen 
zorgen over hoeven te maken. 
Naast hun sloopwerkzaamheden 
kunnen zij ook asbestsanering 
voortaan met een gerust hart aan 
ons overlaten.”

Met het hele dorp naar de tandarts

Er zijn tandartsen in Nepal. In een 
klein dorpje waar de Rooise tand-
arts Nadine van Dijk zich enkele 
weken geleden inzette, zaten er 
zelfs vijf. Toch maken de Nepalezen 
er weinig tot geen gebruik van. Ze 
zijn gewoonweg te arm. Daarom 
gaan Hollandse vrijwilligers twee-
maal per jaar naar het bergachtige 
land met The Netherlands Oral 
Health Society (NOHS) om mensen 
te helpen met hun gebit.

Drie weken was Nadine in Nepal 
aanwezig. Twee weken daarvan ac-
tief om burgers te helpen met gebits-
problemen. Behalve de hoofdstad 
Kathmandu, bezocht de jonge tand-
arts met haar collega’s ook enkele 
kleine dorpjes op het platteland en 
een gehucht tegen de Indiase grens. 
“We waren alleen maar daar voor 
het trekken van kiezen of het verwij-

deren van tandsteen”, zegt Nadine. 
“Meestal waren veel meer maatre-
gelen nodig, maar daar hadden we 
gewoonweg de tijd niet voor. Ach-
teraf vind ik dat frustrerend, want 
sommige mensen die we geholpen 
hebben, lopen over een paar maan-
den met hetzelfde probleem. Maar 
goed, ik moet de lat niet zo hoog 
leggen. Dat heb ik gemerkt.”

Nadine probeert het positieve eruit 
te halen. Overal waar ze kwamen 
werden ze op een bijzondere manier 
ontvangen. Nadine: “Het hele dorp 
liep uit in de mooiste kleren. Dat 
ging vaak gepaard met ceremonies. 
De Nepalezen deden dat het liefst 
de hele dag. We moesten ze echt 
dwingen om er mee te stoppen, 
omdat we natuurlijk kwamen om 
ze te helpen. De mensen waren ons 
allemaal ontzettend dankbaar. Op-

eens waren ze van hun tandpijn af 
of hadden ze geen tandsteen meer. 
Het gaf me ontzettend veel voldoe-
ning om de reactie van de mensen 
te zien. Vooral die van kinderen. Hen 
hielp ik ook het liefst, omdat zij ten-
slotte niets aan de situatie kunnen 
doen. Helaas waren er ook enkele, 
wat rijkere, profiteurs die dachten 
even gratis naar de tandarts te kun-
nen. Dat hebben we geweigerd. In 
totaal hebben we zo’n 1400 mensen 
geholpen.”

In de toekomst hoopt Nadine zich 
nog vaker in te zetten voor stich-
tingen. In welke vorm weet ze nog 
niet, want er zijn meerdere moge-
lijkheden. “Het is vooral mooi om 
mensen te kunnen helpen, maar het 
is ook interessant om een andere 
cultuur te leren kennen.”

Zoete Hemel ijscafé

Kapsalon Hannie

Huiskens Optiek

Van Laarhoven Carcleaning

Drie-O automatisering

Claassen Media Design

Keurslager Kluijtmans

Pixelbox Design

Hoepelman Kappers

Primera

You! Fashion for Women

Digitotaal

MooiRooi.nl

Welten Juweliers

Bakkerij Bekkers

Zalencentrum De Beurs

De Hoofdzaak

Shoeby Fashion

Gerits

Kapsalon Bella Plaza 

Café Oud Rooy

Bike Center

La Vie seasons

Brasserie De Beleving

‘t Paperas

Pan & Cook

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

en DeMooiRooiKrant 

bedanken:

Hopvogel gespot in Olland

Op het terrein van Maarten van Hoof 
in Olland is deze week een bijzonde-
re vogel gespot. Het gaat om de hop. 

De hop is gemakkelijk te herkennen 
aan het roodbruine verenpak met een 
lange zwart gepunte opzetbare kuif, 
die kan worden opgezet als de vo-
gel opgewonden is. De staart en de 
vleugels zijn zwart en getekend met 
brede witte strepen. De snavel is lang 
en dun. Een opvallende eigenschap 
is de uitgesproken stank die het dier 
verspreidt omdat enerzijds het nest 
nooit wordt schoongemaakt (voed-

selafval en mest blijven achter) en an-
derzijds omdat het vrouwtje een klier 
heeft aan de basis van haar staart, die 
tijdens de broedtijd een zware stank 
verspreidt. Een bijnaam voor de hop 
is dan ook drekhaan. De hop is een 
insectenetende weidevogel. De roep 
van de hop klinkt als hoep, hoep.

Voor 1925 was de hop nog een re-
gelmatig voorkomende broedvogel 
in Oost- en Zuid-Nederland. Tussen 
1925 en 1940 verdween de vogel 
geleidelijk uit Nederland. Er waren 
oplevingen in de periode 1941-45 en 
1966-70. Tussen 1989 en 1998 zijn 
er 264 waarnemingen van doortrek-
kers, met een maximum van meer 
dan 50 waarnemingen in de laat-
ste 10 dagen van april. Het aantal 
waargenomen hoppen nam af tus-
sen 1997 en 2007. Omdat de hop 
praktisch als broedvogel niet meer 
voorkomt, staat hij als verdwenen op 
de Nederlandse rode lijst en Vlaamse 
rode lijst. 
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Geuren roepen herinneringen op, werken als een déjà-vu, ja, liggen mis-
schien ten grondslag daaraan. Het typische aroma van de brouwerij, 
wanneer de “wort” (versuikerd moutsap) wordt gekookt met de hop, 
bracht mij aan het twijfelen. Als ik ’s morgens vroeg op m’n brommertje 
naar het werk reed, rook ik die geur al wanneer ik in de buurt van Lies-
hout kwam en pijnigde dan m’n hersenen waar dat nou ook weer op 
leek. En ineens wist ik het: op die oranjekleurige levertraan met sinaas-
appelsmaak die we vroeger elke dag op kostschool kregen, raar hè? Die 
levertraan lustten wij wel, in tegenstelling tot de echte en bittere, die we 
thuis met wat suiker naar binnen moesten zien te krijgen, elke dag een 
gevecht. Hoewel hop en mout niets te maken hebben met sinaasappel, 
moeten er in dat kokende mengsel esters hebben gezeten met hetzelfde 
effect. 

Vroeg laatst iemand aan mij: “Jullie, wijndrinkers, hebben het allemaal 
over smaken en geuren in de wijn, van dit en van dat maar nóóit dat een 
wijn naar druiven smaakt. Da’s toch onzin?” Toen moest ik hem vertellen 
dat door de vergisting van het druivensap niet alleen de diverse suikers 
worden omgezet in alcohol en koolzuur, maar dat heel veel eigenschap-
pen veranderen, waaronder smaak en geur. De gist (of gisten), al of niet 
natuurlijk, spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het “bou-
quet” en samen met de raskenmerken van de druif, de bodemgesteld-
heid en de procesbeheersing van de wijnmaker komt het product tot de 
veel gewaardeerde complexiteit en andere eigenschappen die niets meer 
te maken hebben met druivensap. In Dijon stond ik minutenlang ge-
biologeerd te staren naar een grote kist (zoiets als een houten naaidoos 
met meerdere lagen) in de etalage van een prachtige wijnboetiek. Elke 
laag bevatte tientallen ampullen met geurextracten, waaronder onwaar-
schijnlijke aroma’s als leder, tabak en vossenbont. Een andere laag be-
vatte weer vruchtenaroma’s als bosbessen, frambozen en bosaardbeitjes. 
Alle glazen ampullen waren keurig afgesloten met een klein kurkje en 
voorzien van een handgeschreven label. De kist kostte toen zesduizend 
gulden en moet wel de natte droom zijn voor iedere vinoloog. Misschien 
een idee voor de redactie van deze krant bij mijn 150ste column, da’s dan 
toch niet meer dan (omgerekend) € 40,= per aflevering, een jodenfooi, 
lijkt me.
Wijnproeverij op Chateau de Berne in Lorgues (Var). Voor vijf euro krijg 
ik een koordje om m’n nek en onderaan zit een leertje waarin je een glas 
kunt hangen, zó op je buik. De wijn is één van hun betere, dat dan weer 
wel, en zo uitgerust, met een formulier in je hand, doe je de “Route 
des Senteurs (zintuigen)”. Je loopt langs tafels met allerlei potten met 
geurextracten, ook hier weer leder en tabak naast bramenpulp, bosbes-
senstroop en zwarte-bessenconcentraat, vervolgens langs posters met 
kleuraanduidingen en tot slot moet je met je vingers een aantal materia-
len, van zacht tot ruw, voelen om tot een structuurvergelijking te komen 
(mondgevoel). En wat dacht u? Ik was de eerste die deze wijn het meest 
perfect had omschreven en ontving daarvoor een leuke poster. Ja, ja…..
Wijn proeven, ruiken en beoordelen is knap lastig, hoewel je je gerust 
kunt beperken tot wél lekker of niet, daar is echt niks mis mee. Er zijn 
echter wijnen, zó bedwelmend en intrigerend, dat ik daar met mijn neus 
wel minutenlang boven kan blijven hangen. Zo’n wijn wil ik analyseren, 
de complexe geurmix proberen op te slaan (heel moeilijk) en tenslotte 
oprecht en dankbaar genieten van een product dat met zoveel bloed, 
zweet, tranen, deskundigheid, passie en liefde is ontstaan.
Als je wilt weten of een meloen rijp is moet je je neus gebruiken en niks 
anders. Ruik aan de steelaanzet of je de geur van meloen waarneemt, 
hoe sterker de geur, hoe rijper. Knijpen helpt echt niet, dat zegt niets 
over de rijpheid en het staat ook nogal lomp, zo onder de ogen van de 
groenteboer.

Geurig soepje van Canteloupemeloen met basilicum (amuse, 6 pers.)
1 mooie, rijpe Canteloupemeloen
2 eetlepels suiker, 1 citroen, 1 bos basilicum
12 plakjes rauwe ham (liefst Iberico), zout, vièrge olijfolie
Snijd de meloen in parten, snijd uit de schil, verwijder de zaadjes en doe 
met de suiker en het sap van een halve citroen in de blender en pureer tot 
een soepje. Zet zolang weg in de koelkast. Doe de basilicumblaadjes, ’n 
snufje zout en het sap van de andere citroenhelft in de blender. Maal tot 
een fijne puree. Roer er dan wat olijfolie door tot je een vloeibare emulsie 
hebt. Bewaar in een flesje of Tupperware bakje. Bak de hamplakjes in een 
pan in wat olie krokant, laat uitlekken op keukenpapier. Schep de soep in 
kleine kopjes, druppel er wat basilicumolie over en leg de krokante ham 
dwars op de randen. Zeg tegen je gasten dat ze een slokje soep moeten 
nemen en dan een hapje van de ham. In de zomer koop je beter de me-
loen uit Cavaillon, onverslaanbaar qua geur en smaak.

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

Geur en reuk (3)

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl
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Vroege vogelexcursie heemnatuurgroep naar 
omgeving Kasteren
Het koude weer is gelukkig voor-
bij, de eerste zomergasten zijn 
intussen vanuit het warme zuiden 
in Nederland gearriveerd. Dus de 
ideale tijd om vroeg te gaan wan-
delen om ze te spotten in de vrije 
natuur. 

De heem-natuurgroep gaat zon-
dag 5 mei al om 6 uur wandelen in 
de omgeving van het “pontje van 

Kasteren” te Liempde. Een omge-
ving waar ze zeker vele vogelsoor-
ten kunnen waarnemen, is bosrijk, 
mooie kleine weilandjes, de rivier 
de Dommel, open landschappen, 
wat moet je nog meer heeft om 
te vogelen. De andere natuurele-
menten zullen ze zeker niet verge-
ten, zoals de voorjaarsflora en de 
insecten.
Het vertrek is om 6 uur ’s morgens 

vanaf de markt te Sint-Oedenrode 
en gaan carpoolen naar Kasteren 
te Liempde. Bij de kapel aan de 
Kasterensestraat, daar is de start 
van de vogelexcursie. Zin om zo 
vroeg mee te gaan wandelen, kom 
dan naar de markt. Neem een ver-
rekijker mee en trek laarzen of ste-
vige schoenen aan, het kan er nat 
zijn. Als het regent zorg dan voor 
regenkleding. 

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

Door trainer en coach Frank Withoos

Interactieve lezing ‘2012, 2013 en verder…’ 
in de bibliotheek
Deze  lezing vond eerder dit jaar 
plaats in het kader van de Maand 
van de Spiritualiteit. In deze twee-
de lezing op woensdag 15 mei, 
waarin de meest actuele informa-
tie wordt gegeven, gaat trainer en 
coach Frank Withoos in op de kos-
mische cyclus van ons zonnestelsel 
een Platonisch jaar (26.000 aardse 
jaren). Hoe verloopt die cyclus? 
Welke energetische en spirituele 
ontwikkelingen maken we mee? 
Wat gebeurt er nu? En wat merken  
wij daarvan? In het tweede deel na 
de pauze worden de ervaringen die 
de deelnemers aan de lezing zelf 
ondervinden in deze tijd van ver-
andering en transformatie bespro-
ken; de hulp en informatie die wij 
krijgen hoe we hier het beste mee 
om kunnen gaan; de ontwikkelin-
gen die we de komende maanden 
kunnen verwachten.

Beschrijving
Vanuit de visie dat onze ziel on-
sterfelijk is en wij bewust voor het 
leven en onze rol in deze periode 
hebben gekozen, wordt in deze 
interactieve lezing ingegaan op 
de energetische en spirituele en 
meest actuele ontwikkelingen die 
de aarde en wij op dit moment 
doormaken.

Eind 2012 heeft ons zonnestelsel, 

en daarmee de aarde en alles wat 
ermee verbonden is, een andere 
plaats in de Melkweg ingenomen 
en is een nieuw tijdperk ingegaan. 
Zoals de Maya’s, Hopi indianen en 
andere oude volkeren reeds voor-
spelden is er een eind gekomen 
aan een periode van 13.000 jaar 
dualiteit en beginnen we aan een 
nieuwe periode. Een periode van 
eenheidsbewustzijn. Dit is tevens 
een periode waarin wij ons kunnen 
gaan herinneren, dat we veel meer 
mogelijkheden tot beschikking 
hebben dan wij ons nu realiseren.

Door onszelf te verbinden met 
onze eigen kern, ons hart, maken 
we contact met onze intuïtie, ons 
innerlijk weten, ons innerlijk kom-
pas. Dan maken we verbinding 
met onze ziel. Door deze verbin-
ding zullen wij ons gaan herinne-
ren wie wij werkelijk zijn. Dat wij 
meer zijn dan de illusie van dit fy-
sieke lichaam en de beperkingen in 
ons denken.
Daardoor krijgen wij zicht op onze 
kracht en mogelijkheden die wij in 
kunnen zetten om onszelf verder te 
ontwikkelen. En op de hulp en on-
dersteuning die voor ons beschik-
baar is en we daarvoor kunnen 
inroepen. Hulp en ondersteuning 
vanuit de (nieuwe) aarde en van-
uit de ruimte, het universum, de 

kosmos, de bron. Hulp om onszelf 
verder te ontwikkelen van een aar-
demens naar een kosmische mens.

De ervaringen die de deelnemers 
aan de lezing zelf (de afgelopen 
tijd) hebben gehad worden be-
sproken. Ook wordt bekeken wat 
we kunnen doen om zoveel moge-
lijk profijt van deze energetische en 
spirituele ontwikkelingskansen te 
hebben in de komende tijd. Hierbij 
is het uitgangspunt belangrijk dat 
iedereen dat aantrekt en ontvangt 
wat hij/zij nodig heeft om zich ver-
der te ontwikkelen. Daardoor zijn 
er ook verschillen in behoeftes en 
ervaringen.

Wilt u aan deze interactieve le-
zing deelnemen, dan kunt u zich 
van te voren aanmelden bij Biblio-
theek de Meierij. Telefonisch via 
0413-472991 of per e-mail via 
c.berenschot@bibliotheekmeierij.
nl. Deelname is € 10,- per persoon. 
Bibliotheekleden krijgen 10% of 
25% korting.

Interactieve lezing ‘2012, 2013 en 
verder…’ door trainer en coach 
Frank Withoos
Woensdag 15 mei 20.00 – 22.00 uur
Bibliotheek de Meierij locatie Sint-
Oedenrode, Markt 30
Entree: € 10,- p.p.

IVN Rooi & IVN Veghel presenteren topfilm over bijen in de Industry in Veghel 

More Than HONEY
Als kind genoot regisseur Mar-
cus Imhoof, telg uit een imker-
geslacht, van het gezoem van de 
bijen. Zijn grootvader legde hem 
uit dat de bloemen seks hadden 
via de bijen, en via hen hun nage-
slacht kregen. Nu gaat het slecht 
met de bij en onderzoekt Imhoof 
waarom. Hij begint in de Zwitser-
se Alpen, waar een bijenhouder 
van de oude stempel tevergeefs 
probeert vermenging van soorten 
te voorkomen. Of dit het sterven 
of soms geheel verdwijnen van 
complete bijenvolkeren veroor-
zaakt is niet duidelijk. 

Ook deze bijenhouder op deze op 
het oog onaangetaste plek ont-
komt er in ieder geval niet aan. Op 
vier continenten wordt gekeken 
hoe bijen tegenwoordig gehou-

den worden en wat hun proble-
men zou kunnen veroorzaken of 
kunnen oplossen. Imkers grijpen 
voortdurend in de natuurlijke gang 
van zaken in, zo leert de kijker, bij-
voorbeeld om meer koninginnen 
te kweken. Toch deed Imhoofs 
opa dat volgens hem ook al. Fasci-
nerend is dat door het gebruik van 
nieuwe filmtechnieken het gedrag 
van de bij van heel dichtbij en zelfs 

van binnen de bijenkorf te volgen 
is. Er zijn bijvoorbeeld close-up op-
namen van een koningin die in de 
lucht wordt bevrucht, maar ook 
van een bij die bijna wordt geveld 
als de bloem waarin hij zit wordt 
besproeid met pesticiden. (recen-
sie: IDFA)

IVN Rooi & IVN Veghel nodigen u 
van harte uit om deze bijzondere 
film op 23 mei vanaf 20.15 uur 
bij te wonen. Reserveren wordt 
aangeraden en kan via de reser-
veringslijn van de Industry: 0413-
820990. 

(Kaartjes kosten €7,50, IVN leden 
€5,-). Alvast een stukje zien? Kijk 
op www.morethanhoney-film.nl.
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“Hoe gaat het ermee?” vraag ik 
aan Ellen, die ik onverwachts tegen 
het lijf loop. “Goed, maar druk”, 
antwoordt ze. “Dat is echt lang 
geleden dat we elkaar gesproken 
hebben”, zeg ik. “Ja, maar ik heb 
het ook zo ontzettend druk. Op het 
werk, thuis, het vriendenweekend, 
de verjaardag van mijn moeder, 
voorleesmoeder op school!”

Druk, druk, druk… Allemaal heb-
ben we het ontzettend druk. Zo 
druk, dat het er langzamerhand bij 
begint te horen. Als je het niet druk 
hebt dan hoor je er bijna niet meer 
bij tegenwoordig. We leven in een 
maatschappij waarbij de meeste 
stellen met z’n tweeën (moeten) 
werken. Vaak met een drukke baan 
en lange werkdagen. We leven aan 
de hand van onze agenda en de 
klok. Als er dan ook nog kinderen 
komen, wordt het allemaal nog een 
stuk drukker. Ook in onze vrije tijd 
wordt er veel van ons verwacht en 
alles bij elkaar kan dit leiden tot een 
leven vol stress. 

Wat kunnen we hier tegen doen? 
•  Hou op met ‘moeten’. Het lijkt 

wel dat alles mis gaat als jij niets 
doet. Vaak zijn het niet de anderen 

waarvan je zoveel moet. Meestal 
moet je zoveel van jezelf. Je hoeft 
niet perfect te zijn. 

•  Kijk eens objectief naar al je be-
zigheden en schrap een aantal 
activiteiten die misschien niet echt 
nodig zijn of die een ander zou 
kunnen doen.

•  Breng structuur aan en maak een 
goede planning.

•  Zorg voor genoeg ontspanning, 
dan heb je meer energie.

•  Zeg ook eens  ‘nee’ op z’n tijd. Stel 
grenzen aan wat je wel en niet wil 
doen. Het is heel frustrerend als 
andere mensen je leven bepalen. 
Zeg niet meteen ‘ja’ als iemand 
iets van je wil waar je eigenlijk 
geen zin in hebt. 

Tenslotte, mochten bovenstaande 
tips niet voldoende zijn dan heb je 
misschien nog wel iets aan het vol-
gende: 

Als je zo bezig bent als een bij,
Zo sterk als een beer,
Werkt als een paard,
En naar huis toe gaat, zo moe als 
een hond,
Dan moet je eens naar de dierenarts 
gaan:
Misschien ben je wel een ezel!’

Astrid Dillen
Loopcoach De Beweegreden

De Beweegreden

Gezinsfi etstocht voor KWF
70 Dorpsgeno-
ten zijn de uitda-
ging aangegaan 
om op 15 juni 
dit jaar voor het 

goede doel de Alpe d’Huez te gaan 
beklimmen. Het goede doel is het 
KWF Kankerbestijding. Om daar 
zoveel mogelijk geld voor op te 
halen, worden er verschillende ac-
tiviteiten georganiseerd. De eerst-
volgende is ook meteen een hele 
leuke. Op Hemelvaartsdag wordt 
een gezellige (gezins)fietstocht ge-
houden van ongeveer 25 kilometer. 

Deze tocht is voor jong en oud pri-
ma te fietsen en wordt halverwege 
onderbroken voor een lekkere ver-
snapering. Het is een heel gezellig 
evenement. Om deel te nemen aan 
deze tocht, vraagt de organisatie 
een bijdrage van 5 euro per per-
soon. Kinderen tot en met 14 jaar 
kunnen gratis meefietsen. Uiter-
aard zal deze bijdrage rechtstreeks 
aan het KWF geschonken worden. 

Bij terugkomst staat een heel team 
van enthousiaste deelnemers van 
Rooi d’Huez klaar om de inwen-
dige mens te verzorgen. Onder het 
genot van een drankje en heerlijk 
versgebakken hamburgers kan ie-
dereen nog gezellig nakletsen. Ui-
teraard gaat de opbrengst hiervan 
ook direct naar het KWF. Noteer 
dus snel in je agenda! Datum: don-
derdag 9 mei Tijd: inschrijven tussen 
13.00 en 14.00 uur. Inschrijfgeld: 5 
euro. Vertrek: Heikampenweg 17, 
Sint-Oedenrode. Graag ziet het 
team jullie in grote getale op 9 mei 
tegemoet. 

In een tijd waarin de middelen van-
uit Den Haag voor gemeenten en 
voor de zorg steeds schaarser wor-
den, betekent dat keuzes maken en 
zuinig aan doen.

Geen enkele gemeente, groot of 
klein, kan de beperking van het 
Haagse geld in het zojuist afgesloten 
sociaal- en zorgakkoord dragen. De 
maatregelen passen wel in de eerder 
ingezette lijn; met minder geld meer 
taken naar gemeenten doorschui-
ven.

Het opkomen voor mensen die het 
niet meer zelf kunnen, wordt daarbij 
voor Hart voor Rooi nog belangrijker.
Wij willen sport en cultuur (nog 
steeds) toegankelijk houden voor alle 
kinderen, juist ook voor die jeugd uit 
gezinnen met minder geld. Hart voor 
Rooi kiest voor een jeugdsport- en 
een jeugdcultuurfonds, waarbij de-
genen die het wel kunnen dragen 

zelf betalen.

Ook in de zorg maken we -let wel- 
noodgedwongen dit soort keuzes. 
Dat betekent dat iedereen die dat 
wel kan, een extra steentje moet 
bijdragen. De gemeente moet gaan 
kijken wat iemand echt nodig heeft. 
Ook wat betreft woningaanpassing; 
mensen kunnen zelf al de woning 
bij een verbouwing aanpassen. Dit 
doen we juist om nog geld over te 
houden voor die inwoners van ons 
dorp die dat steuntje het hardste no-
dig hebben en die het zelf niet kun-
nen betalen.

Ook bij het accommodatiebeleid 
moet gekozen worden. Niet kiezen 
betekent minder geld voor bijvoor-
beeld sport, cultuur, zorg, wegen en 
openbare verlichting.   
Op het gemeentehuis wordt ook 
bezuinigd, het aantal medewerkers 
neemt af, terwijl iedereen toch ver-
wacht, ook de raad, dat er net zo-
veel werk wordt verzet. Dat gaat 
natuurlijk niet. Ook hier geldt; keu-
zes maken. Dat is de taak van een 
gemeentebestuur, zowel college als 
gemeenteraad. 
Rooi moet – net als Nederland - een 
duurzaam en sluitende begroting 

hebben. Anders gaan langzaam 
maar zeker al onze voorzieningen 
achteruit.

In een gemeenteraad met partijen 
die OZB verhoging helemaal niks 
vinden, moeten we zoeken naar an-
dere, haalbare oplossingen en zullen 
er compromissen worden gesloten. 
Natuurlijk zijn wij ook niet voor rück-
sichtslos verhogen. Maar om voor-
zieningen te kunnen behouden is dat 
wel een overweging die genomen 
moet worden. 
Zonder Hart voor Rooi waren de in-
grepen op voorzieningen voor inwo-
ners nog veel harder geweest.  We 
hebben een Centrum voor Jeugd en 
gezin, een consultatiebureau, een 
schitterende sporthal, 4 sportterrei-
nen, 8 scholen, een bloeiend ver-
enigingsleven en een groot buiten-
gebied. Oftewel: Een prachtig dorp, 
historisch en groen. Daar mogen we 
trots op zijn!

Hart voor Rooi
Jeanne Hendriks, Janneke van Vugt, 
Janine Heisterkamp, Tom van Wan-
rooij en Rik Compagne.  

www.hartvoorrooi.nl

Financieel gezond beleid met 
Hart voor Rooi(enaren)Hart voor Rooi
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WIJ BUNDELEN ONZE KRACHTEN!

Diploma uitreiking EHBO-vereniging Sint-Oedenrode

Donderdagavond 25 april 2013 
was het zover. Tien nieuwe EH-
BO-ers mochten hun felbegeerde 
diploma in ontvangst nemen van 
de voorzitter van de EHBO-ver-
eniging, Theo Maas. 

In januari 2013 waren zij gestart 

met de EHBO-opleiding, onder 
leiding van kaderinstructeur Willie 
van de Steen. Met hulp van diverse 
lotusslachtoffers en kaderhulpen 
werd de theorie en praktijkvaar-
digheden geoefend. Na vele lessen 
was het op donderdag 28 maart 
2013 zover, dat zij het examen 

mochten afleggen. Het was een 
spannende avond geweest, met 
veel vragen en praktijksituaties die 
stuk voor stuk aangepakt werden. 
En met succes! Rooi en omgeving 
heeft een aantal enthousiaste 
EHBO-ers erbij.

Staand: Jolanda van Erp, Willie vd Steen (instructeur) Theo van Diessen, Herm van Liempd, Marcel 
van Berkel, Christian van Diepen, Ronald van Leeuwen, Theo Brouwers, Rien van Gerwen (lotus)
Zittend: Carl vd Ven, Henriette van Nunen, Henry vd Elzen
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Scholenvoetbaltoernooi een spannende strijdvoetbal

275 kinderen uit groep zeven en 
acht vertegenwoordigden ook dit 
jaar weer hun school op het scho-
lenvoetbaltoernooi van 2013. Dit-
maal gesponsord door Bouwbedrijf 
van Stiphout. Voetbalclub Rhode is 
de organisatie achter dit sportieve 
evenement. Er waren veel ouders, 
opa’s en oma’s die de scholieren toe 
kwamen juichen.

Dat iedereen bloedfanatiek is, kun 
je wel merken aan de sfeer die er 
hangt. Meelevende supporters, 

overleggende ploegen, zingende 
kinderen en fluitende scheidsrech-
ters. Het hoort allemaal bij de voet-
balsetting. ‘’Het was niet zwaar, 
maar de eerste ronde zaten we er 
niet helemaal in. Ik verheugde me al 
heel lang op deze dag en heb flink 
getraind, daarom ben ik erg blij met 
het feit dat we derde zijn geworden 
van onze poule’’, zegt Chantal van 
Riel, voetbalster van de Springplank.

Om alles in goede banen te leiden, 
vervulden de scheidsrechters een be-

langrijke taak. Het toernooi verliep 
uiterst sportief. ‘’Ik ben de hele dag 
scheidsrechter bij de meidenpoules 
en merk dat iedereen er een leuke 
dag van wil maken’’, vertelt Wouter 
Vulders. Tobias Voets van de Oda-
school vertelt dat ze in de finale had-
den kunnen komen, maar de tegen-
stander was net iets te sterk. ‘’We 
hebben toch nog twee wedstrijden 
gewonnen en twee gelijk gespeeld, 
een erg mooi resultaat’.’  

De finale bij de jongens ging tussen 
Dommelrode en Eerschot. Deze 
werd gewonnen door Dommelro-
de na strafschoppen.  Dat leverde 
de Mies Bekkers trofee op. Bij de 
meisjes ging de eindstrijd tussen 
De Sprongh (Olland) en Eerschot. 
Eerschot bleek de sterkste na het 
laatste fluitsignaal.  Het werd voor 
hen een 3-1 overwinning en daar-
om mochten de meiden de Riek de 
Brouwer trofee omhoog houden.

Dit jaar gingen de sportiviteitsprij-
zen, beschikbaar gesteld door de ge-
meente, beiden naar Eerschot. Zowel 
de jongens als de meisjes mochten 
deze in ontvangst nemen. Alle deel-
nemende kinderen hadden ook nog 
een ijsje verdiend. Deze heerlijke ra-
ketjes zorgden dankzij Albert Heijn 
voor de nodige verkoeling op deze 
warme dag. Al met al een zeer ge-
slaagde en sportieve middag, mede 
dankzij de scheidsrechters, terrein-
verzorgers en het kantinepersoneel.

Uitslag jongens: 1. Dommelrode, 
2. Eerschot, 3. Odaschool 2, 4. De 
Sprongh, 5. Nijnsel, 6. Franciscus, 
7. Kienehoef, 8. Odaschool 1, 9. De 
Springplank. Meisjes poule C: 1. Eer-
schot 1, 2. Nijnsel 1, 3. De Spring-
plank, 4. Odaschool 1, 5. Kienehoef 
1, 6. Dommelrode 1, Poule D: 1. De 
Sprongh, 2. Eerschot 2, 3. Kienehoef 
2, 4. Franciscus, 5. Nijnsel 2, 6. Dom-
melrode 2, 7. Odaschool 2.

De winnaars bij de jongens!

het was een gezellige boel op het sportpark van Rhode

De winnaars bij de meiden!

 Riek de Brouwer reikte de prijs uit aan de meiden.

•  Wilt u uw klanten niet thuis           
ontvangen?

•  Heeft u een kantoorruimte nodig 
voor maar 2 dagen per week

•  Heeft u tijdelijk een andere          
werkplek nodig

Van den Berk Flexkantoren
Kofferen 23 5492 BL Sint-Oedenrode

0413 - 420190 | info@vdberk-flexkantoor.nl

Kijk eens op www.vdberk-flexkantoor.nl

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

Naam en leeftijd
Mijn naam is Liesbeth van der 
Korst, ik ben 44 jaar.
 
Positie en team
“Ik speel in dames 1 van Argo, 
vroeger lag ik vooral op de mid-
voor positie. Tegenwoordig lig 
ik op verschillende plekken in 
het veld.”

Hoe lang speel je al waterpolo 
en ben je scheidsrechter?
“Ik zwem vanaf mijn 6e jaar en 
ben lid geweest bij verschillende 
verenigingen door heel Neder-
land heen. Vanaf mijn 12e ben 
ik gaan waterpoloën, eigenlijk 
direct al in een damesteam.  
Mijn dochter zwemt bij DBD in 
Best. Ik ben voor DBD dan ook 
formeel tijdfunctionaris. Vanaf 
dit seizoen ben ik scheidsrechter 
geworden voor Argo.”  
 
Wat vind je leuk aan het 
scheidsrechter zijn?
“Ik heb bewust gekozen om te 
gaan fluiten voor Argo. Scheids-
rechter zijn is leuk maar vooral 
ook erg leerzaam. Ik merk dat 
ik sinds mijn carrière als scheids-
rechter opeens met andere 
ogen kijk naar die mensen met 
een witte broek, een oranje shirt 
en een fluit in hun mond.  Ik be-
handel mijn collega scheidsrech-
ters opeens met veel meer res-
pect, en dit geldt ook voor mijn 
teamgenoten. Zij zijn enorm be-
trokken bij mijn nieuwe functie 

en horen graag mijn verhalen 
aan.” 

Wat is je hoogtepunt?
“Ik ben nu bijna 1 seizoen aan 
het fluiten en heb inmiddels 
een promotie gemaakt. Aange-
zien ik vooral lerende ben, heb 
ik nog niet veel hoogtepun-
ten meegemaakt maar vooral 
veel lastige wedstrijden. Wat ik 
wel heel leuk vond en waar ik 
ook best trots op ben is dat ik 
al na 4 weken een herenwed-
strijd mocht fluiten. Aangezien 
een collega scheidsrechter niet 
kwam opdagen, werd ik ge-
vraagd of ik deze wedstrijd zou 
willen fluiten.  Het was zeker 
niet mijn beste wedstrijd en ik 
was bloednerveus, maar uitein-
delijk heb ik het best redelijk 
gedaan. Achteraf kreeg ik van 
beide teams de complimenten, 
de bedankjes maar vooral ook 
natuurlijk de goedbedoelde tips 
voor mijn toekomst.” 
 
Aan wie geef je de bal door?
“Luca van Laarhoven”

Gooi door die bal!

Dames en heren Argo de beste 
van iedereen

Afgelopen weekend mochten zo-
wel de heren als de dames van 
Argo strijden om het kampioen-
schap in de laatste wedstrijden 
van het seizoen. Een unicum in de 
geschiedenis van Argo en er is in-
derdaad geschiedenis geschreven!

De waterpolodames hadden vrij-
dagavond de eer om als eerste 
vaandelteam van Argo het kam-
pioenschap binnen te halen. De 
inhaalwedstrijd tegen de nr. 3 van 
de competitie, Nayade uit Eind-
hoven, was direct een kraker. De 
dames van Argo hadden namelijk 
nog een appeltje te schillen met 
Nayade, aangezien de uitwedstrijd 
in Eindhoven verloren werd.  Het 
publiek was met grote getalen op 
komen dagen om de dames van 
Argo aan te moedigen. En dit was 
ook nodig wat de wedstrijd mond-
de uit in een ware kampioenstrijd 
waarbij Argo nog bijna de winst uit 
handen gaf. Aanvankelijk kwam 
Argo geen moment in gevaar en 
met een 8-2 voorsprong dach-
ten de dames dat de buit binnen 
was.  In het laatste part gaf Nayade 
nog een keer vol gas en met een 
paar fantastische afstandsschoten 
kwamen ze gevaarlijk dichtbij. De 
ruime voorsprong van Argo ver-
dween als sneeuw voor de zon en 
met 9-8 werd het toch nog even 
penibel. Gelukkig wist Argo zich 
net op tijd te herstellen waardoor 
de dames uiteindelijk toch nog met 
12-8 de wedstrijd wisten te win-
nen. Topscoorder van het team, 
Josine Raaymakers, had met haar 
5 doelpunten weer een groot aan-
deel. Met 3 doelpunten op cruci-
ale momenten in de wedstrijd was 
Monique van Nielen eveneens zeer 
waardevol voor het team. Ove-
rige doelpunten werden gemaakt 
door Renske vd Burgt, Liesbeth vd 

Korst, Linda de Brouwer en Anita 
vd Heijden. Door deze mooie over-
winning heeft Argo de kampioen-
stitel behaald en mag het volgend 
jaar uitkomen in de Bond. Een hele 
knappe prestatie van het team van 
coach Anja van Wanrooij en trainer 
Tom van Wanrooij. De laatste wed-
strijd van de dames op zaterdag-
avond was hierdoor een formaliteit 
geworden. Desalniettemin deed 
Argo haar sportieve plicht en sloten 
de dames uit Rooi de competitie af 
met een 5-9 overwinning op mid-
denmoter Njord uit Veldhoven.

In tegenstelling tot de dames van 
Argo, die al een paar weken be-
oogd kampioen waren, werden de 
heren van Argo uit het niets gecon-
fronteerd met het feit dat ook zij 
nog alle kansen op een kampioen-
schap hadden. Dan zou het wel 
moeten gebeuren in Veldhoven, 
tijdens de allerlaatste competitie-
wedstrijd, tegen de nr. 1 op dat 
moment, namelijk de heren van 
Njord. De eerste thuiswedstrijd 
werd nipt met 4-5 verloren, waar-
door de heren van Argo aan een 
gelijkspel geen genoeg hadden. 
Het werd uiteindelijk niet de beste 
wedstrijd van de heren van Argo, 
maar zeker wel de meest spannen-
de. Gedurende de gehele wedstrijd 
liep Argo achter Njord aan. Het 
verschil tussen beide teams was 
minimaal, maar toch iedere keer in 
het voordeel van Njord. De winst 
van Argo zat hem uiteindelijk in 
het feit dat ze de gehele wedstrijd 
hetzelfde systeem bleven spelen. 
Ze raakten niet in paniek, iedereen 
speelde in het belang van het team 
en voerde zijn opdracht uit. Hier-
door wist Argo in het laatste part 
uiteindelijk naast Njord te komen, 
maar dat was nog niet voldoende 
voor het kampioenschap. Met nog 

30 sec. op de klok, bij een stand 
van 6-6, wist Njord een overtal si-
tuatie op een schlemielige manier 
te verprutsen. In een alles of niets 
poging schoot Gijs van Wanrooij 
in de laatste seconden op het doel 
van de tegenstander, dit schot werd 
echter gepareerd door de keeper. 

Het resultaat was een hoekworp 
met nog 1 seconde te gaan. Maar 
liefst 53 supporters van Argo wa-
ren meegekomen om de heren aan 
te moedigen. En ze werden niet te-
leurgesteld. Een hoge bal voor de 
goal kon ingetikt worden door Je-
roen van Boxtel, gelijktijdig met het 
eindsignaal. In eerste instantie was 
er vooral ongeloof bij een ieder, 
maar beide scheidsrechters we-
zen gedecideerd naar het midden 
waardoor de eindstand van 6-7 
in het voordeel van Argo een feit 
was. Het gevolg was een enorme 
ontlading bij zowel spelers als pu-
bliek, want promotie naar de eer-
ste klasse district is een fantastisch 
resultaat van het team van trainer 
Gerold Kivits. De doelpunten in 
deze wedstrijd werden uiteindelijk 
gemaakt door Gijs van Wanrooij 
(2x), Mathieu Termeer (2x), Je-
roen van Boxtel, Martijn Hulsen en 
Vincent Termeer. Aangezien ook 
Heren 2 de laatste competitiewed-
strijd gewonnen had was het kam-
pioenschapsfeestje van Argo een 
groot succes.  De zomerstop is een 
feit en de competitie zal in septem-
ber hervat worden, maar dan een 
stapje hoger voor zowel Dames 1 
als Heren 1 van Argo.

Zeester-Meerval - D1 2-11
Dames 1 – Nayade 12-8
Njord - Dames 1  5-9
Njord - Heren 1  6-7
Aquamigos - Heren  5-6

Zwemmen
Komende zondag nemen een 
aantal zwemmers van de Wed-
strijdgroep deel aan een Limiet 
wedstrijd die wordt gehouden in 
zwembad ‘De Wisselaar’ te Breda. 
Aanvang 14.00 uur.

waterpolo

Duivenseizoen 
komt op gang

Met alweer de derde Vitessevlucht 
begint het seizoen weer goed op 
gang te komen. Op een frisse af-
gelopen zaterdag werd met een 
noordoosten wind te LAON, op 
een afstand van 256 km, 491 dui-
ven van 17 Rooise liefhebbers ge-
lost om 10.20 uur. De eerst aanko-
mende werd om 13.48 uur geklokt 
met een snelheid van 1225 m.p.m 
door J.v. Boxmeer. De eerste 15 in 
Sint-Oedenrode waren:

J.v. Boxmeer: 1,2,5,7,8,9,11.  W. v. 
Houtum: 3,10. Comb. G. & H. v. 
Dijk: 4. J. lathouwers: 6. Harrie. v. 
Boxmeer: 12,13,15. R. v/d Brand: 
14. Tot de volgende vlucht vanuit 
Sezanne.

duivensport

Dames MHC behaalt knappe winst
Zondag was het weer zover. De 
dames van MHC Sint oedenrode 
mochten aantreden tegen het al-
tijd lastige Berkel Enschot. 

De uitwedstrijd werd nipt gewon-
nen en na de nederlaag van vorige 
week tegen Veghel konden de da-
mes het zich niet veroorloven nog 
eens te verliezen. De wedstrijd be-
gon fel aan beide kanten. Het wa-
ren echter de dames van Rooi die de 
overhand hadden. Uiteindelijk was 
het Rooi die na een mooie actie wist 
te scoren. Iris van de Loo tikte de bal 
mooi binnen. Een nul voor Rooi wat 

voor wat meer rust moest zorgen. 
Dat gebeuren alles behalve. Rooi 
speelde slordig en liet geen mooi 
spel zien. Toch wist Hilde Sijbers de 
bal via een corner mooi in te slaan. 
Ondanks de wat ruimere voorstand 
bleef Rooi slordig spelen. Vele bal-
len werden ingeleverd waardoor 
Berkel Enschot nog een doelpunt 
wist mee te pakken. De opluchting 
was groot wanneer het eindsignaal 
klonk. De drie punten waren bin-
nen. Een belangrijke zegen voor de 
Rooise dames. Volgende week staat 
de lastige uitwedstrijd tegen Horst 
op het programma.

hockey
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Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

Stef en Jur halen wisselende prestaties

Afgelopen week stonden er twee kwalifica-
tiewedstrijden op het programma voor Stef 
en Jur. In Nieuwkuijk mocht Jur als eerste van 
de twee en zat heel de wedstrijd goed voorin. 
Het kwam aan op een eindsprint waarin Jur 
net tekort kwam voor een 3e plek. Het was 
op de foto niet te zien.  Stef zat net als zijn 
broertje ook heel de wedstrijd goed voorin 
en ook bij Stef kwam het aan op een eind-
sprint. De jonge coureur werd achtste. 

Een dag later stond er weer een kwalificatie 
wedstrijd klaar, dit keer in Lieshout. Jur moest 
toezien dat er een renster demarreerde en 
moest alles op alles zetten om de haar terug 
te halen. Jur kwam als 3e van de groep over 
de streep en werd zo weer 4e algemeen. Bij 
Stef werd de eerste 16 km heel hard gereden 

en dat zorgde ervoor dat het peloton erg uit-
gedund de laatste 10 km in ging. Stef werd 
uiteindelijk na de sprint 10e.
Afgelopen zondag stond de zesde kwalificatie-
wedstrijd klaar in Sint Michelsgestel. Jur ver-
trok hier als een speer en dat zorgde ervoor dat 
alles al in de eerste ronde uit elkaar viel en er 
een kopgroep van 11 renners(sters) overbleef. 
Jur werd hier na een mooie lange sprint keurig 
5e. Stef was gebrand op succes na twee keer 
niet vol te hebben kunnen gaan in de sprint. 
Ook in Gestel bleef er een grote groep over 
van ongeveer 35 renners. Stef zat perfect en 
kwam als derde met ongeveer 48 km per uur 
door de laatste bocht. Hij kon zijn plek net niet 
vasthouden en moest genoegen nemen met 
een prachtige vierde plek.

wielersport

Markt 10, 5492 AB Sint-Oedenrode

BV Rooi weer kampioenbasketbal

De basketballers van BV Rooi we-
ten wat feestvieren is. Vorig jaar 
werden de mannen kampioen en 
ook afgelopen zondag konden 
ze er weer een titel bijschrijven. 
Thuis werd met 112-62 gewon-
nen van High Five. Daarmee was 
promotie naar de Hoofdklasse een 
feit. Echter kiest de club er zelf 
voor om niet te promoveren.   

Natuurlijk heerste er spanning in 
sporthal de Kienehoef, maar die 
was na een minuut of tien gevlo-
gen. Toen stond BV Rooi al op een 
riante voorsprong en zag het er 
zeker niet naar uit dat ze de over-
winning uit handen zouden geven. 
Het feestje op de overvolle tribu-
nes van de sporthal kon beginnen. 

. 

20 % korting 
op alle fietstassen

* geldig de hele maand mei

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

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

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

 Gevraagd monteur tuin & parkmachines fulltime

              brief + cv naar: in
fo@josmartens.nl

husqvarna 2013  Mooi Rooi - Nuenense krant.indd   1 4/29/2013   9:30:28 AM



Woensdag 1 mei 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe34 

2-PACK

100 ML

MOEDERDAG
TIP!

EXTRA GROOT

FORMAAT!

SUSA/GESA

ZIT
KUSSEN
diverse kleuren
met 5 knopen
40x40x7 cm

INTEX

LOUNGE
ZWEMBAD
229x229x66 cm 

19.99

TRENDY

KINDER
GYMP
diverse prints
maten 30-35

MAROUSSIA

EAU DE
TOILETTE
for women

3.19

ZOEK UIT

SPEEL
GOED
visspel, pistool 
met foampijlen,
make-up set, 
puppy of ijsjes/
fruit speelset

2.49

4.99 2.79

PEDIGREE

DENTA
STIX
medium
3 stuks

FLOWER BRIDGE

BALKON
BLOEMBAK
diverse kleuren
kunststof
30 cm/6 liter

HIGHSTREET

TRENDY
HORLOGE
diverse kleuren
kunststof/rubber
japans uurwerk

EENDENVEREN

HOOFD
KUSSEN
60x70 cm
1200 gram

ZIKI HEREN

BOXER
SHORTS
katoen/elastan
1 uni + 1 print
maten XS-XXL

CLAYFIBRE

BOEDDHA
BEELD
XL-uitvoering
45x28x32 cm
indoor-outdoor

11.49

3.29

1.39

5 LITER

RUITENSPROEI
VLOEISTOF
gebruiksklaar
verwijdert effectief 
vuil en insecten
Dekra gekeurd

6.95

0.59

2.493.29

Max dog
HONDEN
BROKKEN
geschikt voor 
elke hond
2,5 kg

2.29

Intex
ZWEM
BAND
diverse kleuren
ca. 91 cm

1.39

500 ml
INSECTEN
VERWIJDERAAR
spuitflacon

0.95

Kijk op action.nl voor de fol

Elders
4.99
7.95

Elders
9.50
14.95

Elders
19.99
24.95

Elders
19.95
24.00

Elders
6.99
7.95

Elders
5.99
6.95

Elders
4.95
5.99

Elders
7.95
9.99

Elders
4.99
5.99
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

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

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

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

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Een erg kort Rallydebuut voor 
Hans Vogels

motorcross

     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

Het rallydebuut van kersverse 
Rooienaar Hans Vogels, tijdens 
de Lybia rally, was helaas te kort. 
Na een perfecte eerste dag reed 
Hans de tweede dag over de top 
van een zandduin en viel voorover 
van zijn motor. Tijdens deze val 
probeerde Hans door te rollen op 
het losse zand, maar dit lukte niet. 
Hans bleef meteen in het losse 
zand steken en brak bij het neer-
komen zijn sleutelbeen. 

Na de goede voorbereidingen en 
goede testrit op donderdag, ging 
Hans met een goed gevoel op vrij-
dag van start. Samen met Alex van 
Ginkel, wie Hans de afgelopen da-
gen heeft begeleid, reed Hans de 
eerste 150 km samen op. Daarna 
dacht Hans ‘ik ga mijn eigen tempo 
rijden zodat ik zelf het navigeren 
beter onder knie kan krijgen.’ Hans 
reed zijn eigen tempo, miste geen 
waypoints en kwam als eerste over 
de finish. Dit was een perfect re-
sultaat en toen Hans in het bivak 
aankwam was de servicetruck nog 
niet aanwezig. 

De coureur moest service aan zijn 
motor verlenen, en met hier en 

daar wat gereedschap lenen, was 
de motor laat op de avond weer 
gereed voor de volgende dag. Hij 
kon in een geïmproviseerd tentje 
een paar uur slapen, toen laat in 
de nacht de service truck binnen 
kwam met Hans zijn spullen. Hij 
leverde zijn motor in bij de ser-
vicetruck en pakte zijn tent en kon 
daarna nog een paar uur slapen. 

De tweede dag ging de Rooienaar 
er met goede moed tegenaan en 
de eerste kilometers ging alles oké. 
Daarna ging het mis. Hans reed 
nog 30 km door naar een contro-
lepost, waar hij de motor inleverde 
en naar het ziekenhuis werd ge-
bracht. 

Na enige tijd werd er een röntgen-
foto gemaakt en werd een gebro-
ken sleutelbeen geconstateerd. Hij 
vloog zo snel mogelijk weer terug 
en arriveerde vorige week maan-
dag weer in Nederland.  Hans 
werd afgelopen woensdag geope-
reerd en hoopt weer zo snel moge-
lijk de motortraining te hervatten. 
De volgende rally van Hans is de 
Sardinië Rally.

Wellie Winne Welles 
Roois biljartkampioen 2012/2013

biljarten

Er waren in totaal 338 competitie-
wedstrijden nodig om te bepalen 
wie zich Roois biljartkampioen 
2012/2013 mocht noemen. Vanaf 
half september streden veertien 
teams om deze titel. Afgelopen 
zaterdag was de prijsuitreiking in 
Café Oud Rooij. Thuisclub Wel-
lie Winne Welles behaalde in 26 
wedstrijden 1920 punten en dat 
was voldoende om zich kampioen 
te worden.

De Rooise Biljartcompetitie begon 
twee weken na de kermis. In de 
competitie speelden veertien ca-
féteams om het Rooise kampioen-
schap. De speelavonden waren 
elke maandag, dinsdag en donder-
dag met zoals dat in een competi-
tie hoort, uit- en thuiswedstrijden.

Voor iedereen gelijke kansen 
Om alle teams een gelijke kans op 
het kampioenschap te geven hebben 
alle spelers een handicap. Een team 
met minder goede spelers maakt net 
zoveel kansen op het kampioenschap 
als een team met alleen sterspelers. 

Alle spelers moeten in zo weinig 
mogelijk beurten proberen om 
twintig keer hun gemiddelde aan-
tal punten te behalen. Een speler 
met een gemiddelde van drie moet 
zo snel mogelijk zestig punten sco-
ren. Een minder bedeelde speler 
met een gemiddelde van anderhalf 
probeert zo snel als het kan dertig 
punten te halen. Wie van de spe-
lers die het eerst zijn of haar pun-
ten heeft gehaald is winnaar.

Bilmotten
Dat zelfs de beste biljarters nog 
wel eens verrast kunnen worden 
bleek afgelopen zaterdag tijdens 
de prijsuitreiking. De organiseren-
de vereniging Wellie Winne Welles 
had een variant op het bekende 
marmottenspel van Fred Oster ge-
maakt. Probeer in vijf beurten de 
rode bal via de lange band in een 
van de vijf 'marmottenholen' te 
spelen. Toch moest menig zichzelf 
respecterend biljarter constateren 
dat het gemakkelijker is een ca-
rambole te maken, dan een bal in 
het 'marmottenhol' te spelen.

De uitslag
1 Wellie Winne Welles 
1920 punten  Oud Rooy
2 De Beurs  
1872 punten De Beurs
3 De Fetsers Boskant 
1865 punten De Vriendschap
4 D'n Toel   
1859 punten D'n Toel
5 Wapen van Eerschot 
1855 punten Wapen v. Eerschot
6 Oud Rooy  
1854 punten Oud Rooy
7 Gin Keus 
1851 punten  D'n Toel
8 Kofferen 
1831 punten  Kofferenbar
9 Sint Joris  
1827 punten Van Ouds
10 B.C. Eerschot  
1808 punten Wapen v. Eerschot
11 Krijt op tijd  
1779 punten 't Pumpke
12 Jachtrust 
1775 punten Van Ouds
13 't Pumpke  
1616 punten 't Pumpke
14 Dorpsherberg  
1590 punten de Dorpsherberg

BMX’ers crossen in Tsjechië
Kyro van Schijndel en Koen van 
der Wijst hebben op 27 en 28 
april de EK voorrondes in Pardu-
bice {Tsjechië} gereden.

Zaterdag heeft Kyro bij de boys 9/10 
jarigen in de manches drie keer een 
derde plek behaald. In de kwartfi-
nale werd hij ook 3e en in de halve 
finale eveneens. De finale bracht 
hem op een 8e plaats. Koen reed bij 
de boys 15/16 jarigen en daar werd 

hij de manches 3 x 1e.  In de kwart-
finale kwam guh als vierde over de 
streep, in de halve finale als tweede 
en in de finale pakte hij brons.
Zondag werd Kyro in de manches 
3 x 1e, in de kwartfinale 2e en in 
de halve finale 5e. Hij kwam 1cm 
te kort om door te gaan naar de 
finale. Koen werd in de manches 
3 x 1e, in de kwartfinale 3e, in de 
halve finale 4e en in de finale 8e, 
omdat hij viel tijdens de start.

bmx

Wij zijn 
verhuisd!

Ons nieuwe adres is:
Hertog Jan II laan 42a

5482 BJ  SCHIJNDEL

www.maskeradekledingverhuur.nl     T. 073-5470080 

Nu óók verkoop van 
   galakleding, al vanaf € 29,-
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5 mei; D-day vv Nijnsel
Vaak niet, maar ooit valt alles samen. En dat ooit is 
nu bij vv Nijnsel het geval. Zondag 5 mei wordt de 
Dag der Beslissingen op sportpark Den Eimert. En ze 
kunnen alle drie goed uitvallen.

Vrouwen willen historie schrijven
Om 10.00 uur komt het spel op de wagen en speelt 
Vrouwen 1 tegen EVVC Vrouwen 1 uit Vinkel. Inzet; 
het kampioenschap in de vierde klasse en automa-
tisch promotie naar de derde klasse. Na meer dan tien 
jaar Vrouwenvoetbal in Nijnsel nog nooit vertoond! 
Het team dat nog steeds voor een groot deel bestaat 
uit de succesvolle formatie die ooit als 14-, 15 jarigen 
al snel bij de jeugd prijzen vergaarde, staat nu voor 
een historisch moment in haar bestaan. Tegenstander 
EVVC is ook meteen de naaste concurrent met slechts 
twee punten achterstand. Nijnsel moet dus winnen 
om in elk geval op 5 mei kampioen te worden in de 
wetenschap dat op zondag 12 mei de laatste wed-

strijd op het programma staat, uit tegen het lastige 
Berghem Sport. Ook dan kan het nog mits er zondag 
niet wordt verloren, dat heb je je lot niet meer in ei-
gen hand. Met vijf punten voorsprong kan er echter 
niets meer gebeuren. Bij een gelijkspel kan het nog 
alle kanten op. Zover willen de Nijnselse Vrouwen het 
echter niet laten komen.

Nijnsel 2 op zoek naar voldoende testosteron 
Om 12.00 uur, als hopelijk de champagne net is op-
gedroogd, dan start Nijnsel 2 tegen DVG 2. Vorig jaar 
promoveerde Nijnsel en het gebruikelijke doel is dan 
‘handhaven’. De rest is meegenomen. En wat ge-
beurt? Op één wedstrijd van het einde staan er drie 
clubs gezamenlijk bovenaan; Blauw Geel’38 5, HVCH 
3 en Nijnsel 2. Ongekend spannend. De teams geven 
elkaar nauwelijks iets toe. Wat zal het worden deze 
zondag? Misschien met 3-en nog steeds bovenaan, 
misschien twee ploegen of misschien…….? Het laat-
ste mogen we zelf invullen. Dat zou geweldig zijn. 
Om kwart voor twee zijn we een stuk wijzer. Ook hier 
promotie naar een klasse waar Nijnsel 2 nog nooit 
mocht opereren. Een ander scenario bestaat uit een 
of meerdere beslissingswedstrijden. Dat laatste kan 
ook nog gebeuren met een periodetitel op zak. De 
rekenmeesters kunnen warm gaan draaien….

Nijnsel 1 maakt zich op voor nacompetitie
Last but not least Nijnsel 1, het vlaggenschip. Na de 
winterstop pas echt goed losgekomen en nu op weg 
naar meer, meer naar waar de geelblauwen van af 
kwamen. Zowel de derde plaats als de derde perio-
detitel zijn of waren in zicht. Afhankelijk van wat het 
uiteindelijk wordt, gaat de nacompetitie van start. 
Dit betekent dus drie kandidaten voor één plaats in 
de vierde klasse, bepaald door een halve competitie. 
Ook hier geldt; om kwart over vier valt alles op zijn 
plaats.

Belgische middag met Nijnselse successen
D-day op Bevrijdingsdag, hoe kan het mooier. Niet 
toevallig is zondag 5 mei ook weer uitgeroepen tot 
Themamiddag. En welk land staat er centraal? De ac-
tiviteitencommissie heeft het niet te ver gezocht; Bel-

gië. Een stevig blond of amberkleu-
rig biertje waarschijnlijk, een Luikse 
wafel, een luxe praline bij de koffie, 
de toiletjuffrouw is een oudtante 
van Manneke Pis en zijn zus Jean-
neke. Muzikale omlijsting; een groot 
deel van de dag door de Kneuterka-
pel. Later op de middag zal er wel 
een dj komen opdagen.   

Zinderende spanning op sportpark 
Den Eimert, bijna onafgebroken van 
tien tot half vijf. Als je alles wilt mee-
beleven, neem dan eerst contact op 
met je huisarts.

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Jorg van Lierop
Ollandia

Zondag 28 april jl. was Jorg van 
Lierop degene die de aftrap 
mocht verrichten bij Ollandia 1 - 
Ravenstein 1. Jorg is 9 jaar oud en 
hij woont samen met broer Bas in 
Olland. Hij heeft een hond, ge-
naamd Tes. Jorg zit in groep 5 van 
Bs de Sprongh. Hij vindt de lessen 
geschiedenis het leukst en reke-
nen vind hij niet leuk. 

Jorg hoopt later profvoetballer te 
worden. Hij voetbalt in het leuke 
team van de F1. Als middenvel-
der laat hij zijn talenten zien. Hij 
vindt het leuk om te voetballen 
bij Ollandia, maar hij hoopt dat ze 
voortaan 2x per jaar op voetbal-
kamp gaan. 
Zijn vader Peter van Lierop is zijn 

favoriet binnen Ollandia. Hij is fan 
van PSV en Manchester United. 
Verder ziet hij Wesley Sneijder en 
Lionel Messi graag voetballen. 
Daarnaast speelt Jorg graag buiten. 

Thijs van Deursen
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Thijs van Deursen en ben 
8 jaar oud. Ik woon in Nijnsel en 
zit op de Sint Antonius van Padua 
school in groep 4. Het leukste op 
school vind ik het estafette lezen. 
Na schooltijd ga ik graag voetbal-
len, zwemmen of lezen.  Dit is 
mijn eerste jaar bij VV Nijnsel. Ik 
ben begonnen bij de mini`s maar 
na de winterstop ben ik begonnen 
bij de F1. Daar word ik wekelijks 
getraind door Britt, Sandra en Jo-
han. Het leukste bij het voetbal 
vind ik penalty`s schieten. En mijn 
favoriete voetbalclub is PSV. Mijn 

papa en mama komen iedere trai-
ning naar mij kijken om me aan te 
moedigen.  Aanstaande zondag 
ga ik het eerste elftal van Nijnsel 
aanmoedigen tegen SCMH. 

Boskant F1 kampioenenvoetbal

Op zondag 28 april is het team van 
de F1 Boskant kampioen gewor-
den. Met een 9-0 overwinning op 

het team van Boekel is het kampi-
oenschap een feit geworden. Na-
men bij de foto: Boaz, Mirco, Josh, 

Rens, Youri, Jens, Lucca, Roel, 
Tess, Nils en Luuk. Trainers: Jurgen 
en Rinus.

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

Tel: 0413-478610/06-83598124
info@podotherapiebrugmans.nl
www.podotherapiebrugmans.nl

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

7 mei; Nijnsel 1 – FC Eindhoven

De traditioneel en van oudsher 
goede verstandhouding met FC 
Eindhoven heeft een prachtig affi-
che opgeleverd; op dinsdag 7 mei 
speelt om 19.00 uur Nijnsel 1 een 
oefenwedstrijd tegen FC Eindho-
ven op sportpark Den Eimert. 

FC Eindhoven beleefde een teleur-
stellend seizoen in de Jupiler Le-
ague, dit in tegenstelling tot het sei-
zoen ervoor toen men tot het laatst 
meestreed om de prijzen. Eindho-
ven wil daarom snel een punt ach-
ter de minder goede herinneringen 
zetten en meteen doorpakken naar 
het seizoen 2013-2014. Het tekent 
het zelfvertrouwen van de blauw-
witten dat men meteen tegen een 
ploeg in vorm wil spelen. Aan am-
bitie ontbreekt het dus niet aan 
de Aalsterweg. Het sympathieke 
FC Eindhoven heeft natuurlijk nog 
steeds een aansprekende selectie 
met spelers die alom tot de verbeel-
ding spreken, denk hierbij eens aan 
Theo Lucius, Serhat Koc en Brahim 
Zaari, de absolute revelatie van het 

Nederlandse voetbalseizoen 2012-
2013, een keeper van exceptionele 
klasse. Het grote talent Maria zal 
ook niet ontbreken. Vergeet ook 
niet dat de FC de nodige supporters 
in Nijnsel heeft! Dit heeft natuurlijk 
alles te maken met de definitieve 
doorbraak destijds van dorpsge-
noot Ruud van der Rijt.   

Nijnsel dat zich opmaakt voor de 
nacompetitie kan zich dus mooi op-
trekken aan de stedelingen uit Zuid-
Eindhoven en kijken waar het op dit 
moment staat. vv Nijnsel heeft veel 
waardering voor de bereidwilligheid 
van FC Eindhoven en hoopt dan ook 
dat veel Nijnselaren en andere voet-
balliefhebbers uit Zuidoost-Brabant 
deze niet te missen kans inkop-
pen en massaal naar het sportpark 
van het Rooise kerkdorp trekken. 
FC Eindhoven had op sportief ter-
rein maar één eis en dat was dat de 
gastheren in hun sterkste opstelling 
aantreden. Waarvan acte.

De entree bedraagt vijf euro, hier-
over zijn afspraken gemaakt met 
FC Eindhoven. Kinderen onder de 
12 jaar genieten gratis entree. De 
wedstrijd staat onder leiding van de 
in Nijnsel geboren scheidsrechter 
Stefan van den Boom, thans woon-
achtig in Sint-Oedenrode.

“klompemklets 22”

Proost!  

 

Lekker vur mensen ut Roi 
en ok veur de mensen die 
in Roi op bezoek waare.

Borchmolendijk 20A Tel: 472520 

Ditte borreltje 
“Klompenklets 22” 
is ‘n idee van 2 boerkes 
uit Sint-Oedenrode.

www.dapstoedenrode.nl

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

de dierenartsenpraktijk  
voor al uw
• Gezelschapsdieren
• paarden
• landbouwhuisdieren
• Hobbydieren
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Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

Rhode viert 85-jarig bestaan

Dit jaar bestaan voetbalvereniging 
Rhode 85-jaar. Op de “clubdag” 
op zaterdag 18 mei zal bij deze 
mijlpaal gevierd worden. Overdag 
zijn er diverse leuke activiteiten 
voor de jongste jeugdleden. De 
oudere jeugd kan zich uitleven op 
het tijdelijke strand, zij hebben 
zich massaal ingeschreven voor 
Beach Soccer Rooi dat in samen-
werking met Rhode wordt georga-
niseerd. De veteranen zullen een 
vriendschappelijk duel  spelen te-
gen het veteranenteam van buur-
man VV Nijnsel.

Grote Club-BBQ
Om 18:00uur start de feestavond 
met een grote “Club-BBQ” voor 
alle Rhodenaren en hun families. 

Tijdens de barbecue wordt  stil ge-
staan bij het 85-jarig bestaan en 
vinden er diverse officiële hande-
lingen plaats zoals de huldigingen 
van de kampioenen en sportman 
van het jaar.

Veel live-muziek
Vanaf 19:00uur is er veel live-
muziek waaronder optredens van 
rooienaar Ryan van Langen, de 
bekende feestzanger Alex West 
en de in Rooi welbekende Brian 
Cristopher. Deze sterke en diverse 
“line-up” zal garant staan voor 
een mooie viering van het 85-jarig 
bestaan.

Het programma van de feestavond 
is:

19:00uur – 20:00uur 
Ryan van Langen
20:00uur  - 21:00uur 
Alex West
21:00uur – 23:00uur 
Brian Cristopher
23:00uur – 00:00uur 
DJ
01:00uur  
Einde
Iedereen is op zaterdag 18 mei 
vanaf 19:00uur van harte welkom 
op Evenemententerrein De Neul. 
Entree is gratis.

Jurre van Eertwegh
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 6 jarige Jurre van Eertwegh  is 
zondag 5 mei “Pupil van de Wed-
strijd” bij de thuiswedstrijd van Rho-
de 1 tegen RKOSV Achates 1. Jurre 
voetbalt in de F11. Zijn trainer is 
Leo Evers en leiders op zaterdag 
Otto Verhoef en zijn vader Jeroen. 
Jurre is bij de mini’s begonnen. 
Na de winterstop is hij in de F11 
gekomen. Jurre is een  echte ver-
dediger. Samen met Koen Schuur-
mans staan ze het mannetje ach-
terin. Jurre zal zijn opa en vader 
wel nagaan op het voetbalveld. 
Opa Bert heeft  jaren in Nijnsel 1 
gevoetbald, en zijn vader Jeroen 
heeft 7 jaar in Rhode 1 gevoet-
bald. Zijn favoriete voetbalclub 
is P.S.V. en favoriete speler Lens. 
Jurre zit op basisschool Eerschot 
in groep 3. Schrijven vindt hij leuk 
en in de pauze voetballen met zijn 
klasgenootjes die ook bij hem in 
de F11 voetballen. 

Hij is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Jurre 
zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen 
en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out vol-
gen. Wij wensen hem een gezel-
lige voetbalmiddag bij Rhode.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM

Nacompetitie voor Nijnsel, Rhode wint, Boskant lijkt klaar

Titelkansen keren voor ‘lucky’ Ollandia

Dankzij een miraculeuze serie 
doelpunten in de eigen wedstrijd 
tegen Ravenstein en in de ontmoe-
ting tussen Keldonk en NLC ‘03 is 
Ollandia terug op de eerste plek in 
de vijfde klasse. Nijnsel wist zich, 
ondanks een offday, te verzekeren 
van een plaats in de nacompetitie. 
Boskant verspeelde de laatste kan-
sen voor de nacompetitie en pro-
motie naar de derde klasse. Rhode 
boekte een benarde zege, maar is 
vrijetrappenspecialist Paul Smeets 
door een rode kaart voor minstens 
twee wedstrijden kwijt.

Ravenstein – Ollandia 0-1 (0-0)
Ontsnappingskoning Houdini zal 
vanaf zijn wolkje grijnzend heb-
ben toegekeken. Ollandia, dat het 
hele seizoen bovenaan stond, maar 
bezweek onder de titeldruk, is op 
één wedstrijd voor het einde weer 
medekoploper geworden. Dat had 
de ploeg van Gerard van Zutphen 
in de eerste plaats te danken aan 
Robert Erven die drie minuten 
voor tijd een klutsbal in de touwen 
werkte, maar ook aan Keldonk, dat 
zich tegen koploper NLC ‘03 in ze-
ven minuten blessuretijd van een 
0 2-achterstand naar 2-2 knokte. 
Door het puntverlies van NLC kan 
Ollandia zondag kampioen wor-
den, als het al gedegradeerde OVC 
‘63 naar Ekkerzicht komt. NLC ‘03 
speelt op hetzelfde moment tegen 
Ulysses, en moet het net zo goed 
doen als Ollandia om een beslis-
singswedstrijd af te dwingen. ‘Wat 
een feest!’, bulderde coach Gerard 
van Zutphen na afloop van de pot 
in Ravenstein. En: ‘Wat er zondag 
ook gebeurt, dat kampioenschap is 
voor ons.’

Ulysses – Nijnsel 2-0 (2-0)
Het lijkt vreemd, maar coach Theo 
Hageman van Nijnsel was na afloop 
van de verliespartij tegen Ulysses 
een tevreden man. ‘We hebben 
ons geplaatst voor de nacompeti-
tie, en dat had niemand een paar 
maanden geleden nog durven ho-
pen’, glom de oefenmeester, die de 
even terechte als onnodige neder-
laag weet aan de wisselvalligheid 
van zijn jonge ploeg. Nijnsel, dat 
het moest stellen zonder de vaste 
verdedigers Mark van Berlo en 
Tom ten Broecke, speelde zo slecht 
dat Hageman bij aanvang van de 
tweede helft al drie keer had ge-
wisseld. ‘Dat hadden gerust acht 
spelers kunnen zijn’, analyseerde 
de coach na afloop. Toch kregen de 
bezoekers aan het begin van zowel 
de eerste als de tweede helft nog 
vijf opgelegde kansen. ‘Het zal de 
gemakzucht ook wel zijn’, dacht 
Hageman. Zondag sluit zijn ploeg 
het reguliere seizoen op eigen veld 
af tegen WEC. Op oorlogssterkte, 
zo belooft de coach: ‘Voor eigen 
publiek moet je er vol voor gaan.’

Boskant – Boekel Sport 2-3 (1-0)
Boskant vergat in de voorlaatste 
speelronde te profiteren van de mis-
stap van nummer twee Avesteyn, 
en schakelde zichzelf daarmee zo 
goed als uit voor de tweede plaats, 
die recht geeft op nacompetitie. En 
dat had helemaal niet gehoeven, 
als Boskant in zijn beste eerste helft 
van het seizoen een ruimere voor-
sprong had genomen. Het was na 
drie kwartier goed voetbal maar 
1-0, en vijf minuten na rust 1-2. 
Coach Theo van Lieshout voerde 
na afloop de afwezigheid van spits 

Maikel Merks (liesblessure) en ver-
dediger Edo Brans (geschorst) op als 
redenen dat zijn ploeg niet de hele 
wedstrijd scherp kon blijven. Ook 
moest Boskant het stellen zonder 
doelman Erwin Brouwers (ribbles-
sure). Michel Wouters, de keeper 
van Boskants vierde elftal, viel voor 
hem in en keepte een uitstekende 
wedstrijd. Zondag moet de num-
mer drie van de vierde klasse drie 
punten pakken bij VOW – wat op 
de Scheken niet lukte – en hopen 
op nóg een misstap van Avesteyn.

Vitesse ‘08 – Rhode 0-1 (0-0)
Paul Smeets heette de man die de 
hoofdrol opeiste in de wedstrijd 
waarin Rhode de stijgende lijn op-
pakte die uiteindelijk moet leiden 
naar promotie via de nacompetitie. 
Smeets scoorde na een uur spelen 
het enige doelpunt van de wed-
strijd uit een vrije trap, en pakte 
een kwartier later rood voor wat 
door scheidsrechter Schuijling werd 
gezien als een slaande beweging. 
Door die rode kaart mist de ver-
dediger de laatste wedstrijd van 
de competitie. Ook loopt Smeets’ 
deelname aan de nacompetitie 
gevaar. Vervelend voor Rhode, 
dat vooral uit stilstaande momen-
ten tot scoren komt. De wedstrijd 
tegen Vitesse was degelijk maar 
niet goed, Rhode kwam een helft 
lang nauwelijks onder de druk van 
de thuisploeg uit. Na rust ging het 
beter, met de goal van Smeets als 
hoogtepunt, maar was het nog een 
kwartier lang met samengeknepen 
billen kijken naar vrije trappen en 
corners voor de Genneppers – die 
niet tot de gelijkmaker leidden.

Schoenmakers

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw
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Uitslagen

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 28/4:
Ulysses 1 - Nijnsel 1 2-0
Margriet 3 - Nijnsel 2 0-5
Boekel Sport 3 - Nijnsel 3 6-0
Nijnsel 4 - Avesteyn 3 0-8
Nijnsel 6 - Boekel Sport 5 3-3
VOW VR2 - Nijnsel VR2 9-0
Za 27/4:
Nijnsel   Vet - Sparta’25   Vet 3-0 

Uitslagen jeugd za 27/4:
Mariahout   A1 - Nijnsel   A1 5-0
Nijnsel   B1 - Blauw   Geel’38 B3 5-3
Ollandia   C1G - Nijnsel   C1G 4-2
Nijnsel   C2 - ASV’33   C3 v.z
RKPVV   D1 - Nijnsel   D1G 6-3
Nijnsel   E1 - SCMH E1 1-6
Venhorst   E3 - Nijnsel   E2G 0-6
Nijnsel   F1G - Sparta’25   F4 1-6

Programma senioren do 2/5:
Nijnsel 4 - ASV’33 3 18:45u
Programma senioren  zo 5/5:
Nijnsel 1 - WEC 1 14:30u
Nijnsel 2 - DVG 2 12:00u
Nijnsel 3 - Bruheze 2 12:00u
ELI 3 - Nijnsel 4 11:00u
Gemert 8 - Nijnsel 5 12:00u
Nijnsel VR1 - EVVC VR1 10:00u
Nijnsel VR2 - RKVV Keldonk VR1 10:00u

Programma jeugd za 4/5:
Or.Zw Helmond A1G - Nijnsel A1 14:30u
Nijnsel B1 - Avanti’31 B2 14:30u
ELI E1G - Nijnsel E1 11:00u
Nijnsel E2G - Rhode E8G 10:00u
MULO F3 - Nijnsel F1G 9:00u

Rhode

Uitslagen senioren zo 28/4:
Vitesse’08 1 - Rhode 1  0-1
Blauw Geel’38 2 - Rhode 2 3-1
Rhode 3 - HVCH 3 0-3
Rhode 4  - DVG 3 1-2
Nijnsel 4 - Rhode 4 0-3
Ollandia 3 – Rhode 4 1-3
Rhode 5 - Blauw Geel’38 10 3-4 
Vorstenbossche Boys 3 - Rhode 6 4-3
Rhode 7 - WEC 5 1-1
Rhode 8 - Irene 3 5-2
Avesteyn 7 - Rhode 9 9-3 
Schijndel/VITAM 11 - Rhode 10 2-2 
DVG VR1 - Rhode VR1 3-1

Uitslagen jeugd ma 22/4:
SCMH C1-Rhode C4  1-3
Schijndel/VITAM E1-Rhode E1  7-3
Erp E2-Rhode E2  7-2
Schijndel/VITAM E8-Rhode E9  6-0
Blauw Geel’38/JUMBO F1-Rhode F1  1-0
Rhode F9-Erp F6  5-2
Venhorst F3-Rhode F8  4-3
Erp F8-Rhode F11  7-5
 Uitslagen jeugd di 23/4:
Ollandia 3-Rhode 4  1-3
Rhode B2-Boekel Sport B2  1-0
Rhode C5-Blauw Geel’38 C7  1-3
Uitslagen jeugd woe 24/4:
Nooit Gedacht C1G-Rhode C1  0-2
Rhode A2-Boskant A1  1-1
VOW C1-Rhode C2G  9-0
Gemert E5-Rhode E5  3-6
Rood Wit’62 E7-Rhode E7  4-3
Rood Wit’62 F3-Rhode F5  1-1
Gemert F10-Rhode F10  0-2
Rhode B1-Schijndel/VITAM B1  5-3
Uitslagen jeugd do 25/4:
ASV’33 MB1-Rhode MB1  3-0
DVG D1G-Rhode D1G  0-1
Rhode D3G-WEC D1G  2-5
Irene E2-Rhode E6G  n.b.
S.V. Brandevoort E2-Rhode E3  1-14
Irene F1-Rhode F4  n.b.
Uitslagen jeugd za 27/4:
Rhode A1-SSS’18 A1  1-3
Rood Wit’62 B1-Rhode B1  4-3
Rhode C1-Someren C1  0-3
Rhode MB1-DSV MB1  0-3
Oranje Zwart A1G-Rhode A2  7-0
Rhode B2-Sparta’25 B2  2-1
Rhode B3-Mierlo Hout B4  3-1
Sparta’25 B3-Rhode B4  8-1
Rhode C3-Boskant C1  3-3
Rhode C4-RKPVV C1  2-2
ELI C4G-Rhode C5  12-4

Rhode D1G-Schijndel D2  3-0
Rhode D2-MULO D3  5-3
Gemert D3-Rhode D3G  3-4
Erp D3-Rhode D5  0-9
RKVV Keldonk D1G-Rhode D4  2-2
Rhode E1-RKPVV E1  3-2
Blauw Geel’38 E7-Rhode E2  1-7
Rhode E3-Gemert E4  2-3
Rhode E5-Bavos E2  14-1
SCMH E2-Rhode E6G  7-12
Schijndel/VITAM E6-Rhode E4  0-7
Sparta’25 E5-Rhode E8G  4-1
Rhode E9-ASV’33 E3G  2-3
Sparta’25 E6G-Rhode E10  2-10
Avanti’31 F1-Rhode F1  1-7
Rhode F4-Schijndel/VITAM F3  1-4
Irene F1-Rhode F3  0-6
Rhode F2-Blauw Geel’38 F3  2-3
Rhode F6G-Schijndel F8  2-0
Rhode F9-Gemert F5  2-0
MULO F3-Rhode F5  11-0
Gemert F8-Rhode F7  1-5
ELI F3G-Rhode F8  3-5
Rhode F10-Avanti’31 F6  0-5
Blauw Geel’38 F19-Rhode F11  7-3

Programma senioren zo 5/5:
Rhode 1 - KOSV Achates 1 14:30u
Rhode 2 - SV Venray 2 11:00u
ASV’33 2 - Rhode 3 11:30u
Boskant 3 - Rhode 4 12:00u
DVG 4 - Rhode 5 10:00u
Rhode 6 - Schijndel/VITAM 7 12:00u
RKVV Keldonk 4 - Rhode 7 11:30u
Blauw Geel 15 - Rhode 8 10:00u
Rhode 9 - VOW 3 12:00u
Rhode 10 - Blauw Geel 17 10:00u
Rhode VR1 - Vorstenb. Boys VR1 10:00u
Blauw Geel-A – Veteranen 17:00u

Programma jeugd za 4/5:
Volharding A1-Rhode A1  14:30u
Rhode A2  vrij
Rhode B1-UDI’19/Beter Bed B2  14:30u
Rhode B2-Boerdonk B1G  14:30u
Rhode B3-Erp B2  14:30u
Mariahout B2-Rhode B4  14:30u
Wittenhorst C1-Rhode C1  13:15u
Rhode C2  vrij
Rhode C3  vrij
Rhode C4  vrij
Rhode C5-Venhorst C2G  13:00u
Hapse Boys MB1-Rhode MB1  13:00u
Rhode MC1  vrij
Rhode D1G-Boekel Sport D1G 11:30u
Rhode D2  vrij
Ollandia D1G-Rhode D3G  12:00u
Irene D2-Rhode D4  11:30u
Rhode D5  vrij
Rhode D6-ZSV D4G  11:30u
Rhode E1  vrij
Schijndel/VITAM E4-Rhode E2  9:00u
Rhode E3  vrij
VOW E2-Rhode E4  9:30u
Rhode E5-ST Fiducia/Elsendorp E1  10:30u
Rhode E6  vrij
Rhode E7  vrij
Nijnsel E2G-Rhode E8G  10:00u
Rhode E9  vrij
Rhode E10  vrij
Rhode F1  vrij
Rhode F2-Schijndel F4  10:30u
Rhode F3  vrij
Rhode F4  vrij
Rhode F5  vrij
Rhode F6G-Mariahout F3G  10:30u
Avanti’31 F4G-Rhode F7  10:30u
Rhode F8  vrij
Rhode F9-ELI F2G  10:30u
Rhode F10-ASV’33 F3G  10:30u
Rhode F11  vrij
Mini-pupillen onderling wedstrijdjes 
aanvang 10:00u

  Ollandia

Uitslagen senioren 
Ollandia 3-Rhode 4   1-3
Ollandia 4-Schijndel/VITAM 12   2-2
Ollandia 1-Ravenstein 1   1-0
Blauw Geel’38  9-Ollandia 3    3-0
Ollandia 4-EVVC 7    1-1
Schijndel/VITAM VR1-Ollandia Vr1   4-1

Uitslagen jeugd:
Ollandia D1-VOW D1G   3-1
Ollandia B1-Nijnsel B1   0-4
Ollandia C1-SV Brandevoort C1   4-1
Ollandia B1-Boerdonk B1G   5-1

Ollandia C1G-Nijnsel C1G    4-2
DVG D2G-Ollandia D1G   0-1
Mariahout E1G-Ollandia E1G   9-5
Ollandia E2G-Fiducia/Elsendorp E3   5-1
Ollandia F1-Stiphout Vooruit F3   4-2
DVG  F4-Ollandia F2G  1-2

Programma senioren zo 5/5: 
OVC’63 1-Ollandia 1  14.30u
UDI’19/BeterBed 5-Ollandia 2  11.00u
Ollandia 3-Sparta’25 7   11.00u 
CITO 5-Ollandia 4   9.30u
VOW Vr1-Ollandia Vr1   11.30u 

Programma jeugd za 4/5: 
Ollandia B1- SCMH B1  14.30u 
Ollandia C1G-Venhorst C1   13.30u
Ollandia D1G-Rhode D3G   12.00u
Ollandia F1-Blauw Geel’38 F8   9.30u
Ollandia F2G-Gemert F5  10.30u
Woe 8/5: 
Gemert C5-Ollandia C1G  v:17.45u
Blauw Geel’38 F6-Ollandia F2G  v:18.00u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 28/4: 
Boskant 1-Boekel Sport 1  2-3
Avanti’31 2-Boskant 2  6-3
Gemert 7-Boskant 3  5-3
Boskant 4-Gemert 8  4-4
Boskant 5-Irene 2  1-1
Boskant 6-Blauw Geel 15  2-1
SCMH 5-Boskant 7  0-8

Uitslagen jeugd za 27/4:
Boskant A1–Mariahout A1  0-1
Rhode A2-Boskant A1  1-1
RKPVV A1-Boskant A1  8-1
Boskant B1-Mulo B2  2-0,
Handel C1-Boskant C1  4-2
Rhode C3-Boskant C1  3-3
Boskant D1-ASV’33 D2  0-4
Irene E1-Boskant E1  3-4
Boekel Sport E2G-Boskant E1  0-1
ELI E1G-Boskant E2  6-0
Boskant F1-Boekel Sport F4  9-0
Boskant mini F-Wilhelmina mini F4  6-10

Programma senioren do 2/5: 
FC De Rakt VR2-Boskant VR1 19.15u.
Programma senioren zo 5/5:
VOW 1-Boskant 1 14.30u.
Boskant 2-Blauw Geel 4  11.30u.
Boskant 3-Rhode 4  12.00u.
Heeswijk 4-Boskant 4  10.00u.
Erp 6-Boskant 5  12.00u.
Heeswijk 5-Boskant 6  10.00u.
Boskant 7-Heeswijk 9  9.30u.
Boskant VR1-FC Uden VR1  10.00u.

Programma jeugd za 4/5:
Boskant A1-Boekel Sport A2 a. 14:30u
Gemert C4-Boskant C1  v.10:30u
Boskant D1-MVC D2  a.11:30u
Schijndel/VITAM E6-Boskant E2  a.9:00 
Blauw Geel ’38 F7-Boskant F1 v.9:30u.

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

Uitslag 24/4
1 Mevr. J.v.d.Meerakker- Hr. P.v.Hoof 
62,50 % 2 Dms. A.v.Genugten- 
W.v.Gerwen 59,72 % 3 Hrn. 
H.v.Genugten- H.v.Erp 54,86 % 4 
Echtpr. v.Gerwen 51,39 %.

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag competitie 24/4:
A-lijn : 1. Ria Habraken & Toon Ha-
braken 62,08 2. Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters 52,83 3. Marion Konings 
& Thea v.d. Laar 52,45 4. Jan Machiel-
sen & Henk Schakenraad 52,19 B-lijn 
1. Theo van Geffen & Jan Kuijpers 
72,08 2. Jos van Rijbroek-Vervoort & 
Harrie van Rijbroek 66,00 3. Nettie 
Hulsen & Jeanne Verberk     56,50 4. 
Nelleke Kappen & Thea van de Aker 
53,33 C-lijn 1. Will van Rooij & Mieke 
Vugs 63,02 2. Mies Stroeken & Gerard 
Verkade 59,06 (3) Riet v.d. Laar & Mia 
de Leijer 58,33 (3) Hermien Botter & 
Dick Botter 58,33 

Uitslag cyclus 6 A-lijn 1. Theo Jans-
sen & Robert Janssen 58,22 2. Jan Ma-
chielsen & Henk Schakenraad 56,62 3. 
Maria Broeke & Lin de la Parra 52,28 
4. Christine van Heertum & Mieke 
Janssen 51,72 B-lijn 1. Jos van Rij-
broek-Vervoort & Harrie van Rijbroek 
55,47 2. Theo van Geffen & Jan Kuij-
pers 54,40 3. Jetty van der Velden & 
Dirk Gillissen 54,24 4.  Lia van Ham 
& Leny Kremers 53,46 C-lijn 1. Mies 
Stroeken & Gerard Verkade 56,95 2. 
Diny v.d. Biggelaar & Wilma v.d. Big-
gelaar 55,83 3. Will van Rooij & Mieke 
Vugs 54,07 4. Riet v.d. Laar & Mia de 
Leijer 53,97

B.C. “d’n einder’05”

Uitslag 24/4:
A Lijn.1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
61.11 % 2. Truus v Heesch-Addie 
Rijkers 60.42 % 3. Joop en Marianne 
Muller 58.68 % 4.Mia Poels-Ria v Zon 
57.64 %. Uitslag 6 e ronde: A Lijn:1 
Joop en Marianne Muller 56.45 % 2. 
Mia Poels-Ria v Zon 56.32 % 3. Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 55.35 %. B Lijn 1. 
Harrie en Marianne Timmermans 53.11 
% 2. Bert Foolen-Martien Vos 52.46 % 
3. Ardie v Bakel-Riet Verstappen 52.41 
% zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub ’t Koffertje

Uitslag competitie 29/4:
A-lijn : 1. 1 Tiny van der Steen & Lies 
Vissers 63,33 2. Jan van Rooij & Piet 
Voss 57,19 3. Jan Machielsen & Rien 
Voets 56,98 4. Cees Laas & Sjef van 
Rooij 56,25 
B-lijn 1. Ad van Helvoort & Jan van La-
nen 58,89 2. Christ Verhoeven & Jan 
Verbunt 58,68 3. Nelly Derks van de 
Ven & Jo Renders 58,54 4. Wilma van 
den Biggelaar & Jan Janssen 57,99

hardlopen

Fortuna ‘67

28 april Lieshout Oranjeloop 

MannenTrim 5.000 m
Patrick Sanders 18.37 (3e)
Henk Heymans 25.28
Peter Hellings 29.49

VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 23.53 PR
Tineke Mous 35.42

MannenTrim 10.000 m
Bart van de Sande 46.23 PR
Mari van Houtum 46.36
Jos van Uden 47.04
Wim van Vugt 55.07
Piet van Engeland 55.15

VrouwenTrim 10.000 m
Tineke van Boxmeer 57.36
Isa van Heijningen 57.36

MannenTrim 15.000 m
Nico Sanders 1.04.20 PR
Henry Wijffelaars 1.07.02
Peter Smulders 1.11.53 PR
Pierre Lardenois 1.14.57
Ad van de Laar 1.17.37
Peter van Rooij 1.27.21

VrouwenTrim 15.000 m
Ingrid Jansen 1.15.00 (3e) PR
Pam van den Hurk 1.26.11

MannenTrim halve marathon
Jeffrey van Hout 1.25.58
Eric van den Oetelaar 1.29.51
VrouwenTrim halve marathon
Antoinette van de Laar 1.38.47 (3e)

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 Concordia

Uitslagen
Concordia A1-DSV A1  9-9
Concordia B2-Vessem B1  7-6
Concordia C1-Geko C1  1-1
De Korfrakkers D2-Concordia D1  1-2
Tovido E1-Concordia E1  0-9
JES E2-Concordia E2  0-2
JES F1-Concordia F1  0-20  

Afgelopen weekend werd de eer-
ste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen in België verreden van de 
DAP (Dressuur Arabische Paar-
den). Deze vond plaats bij een 
prachtige lokatie in Sint-Niklaas. 
Dankzij Progress, die Annelieke 
Stoop dit jaar sponsort, is het mo-
gelijk dat er weer in België gestart 

kan worden. Hiervoor is Anne-
lieke Progress zeer dankbaar en 
hoopt haar kampioenstitels van 
vorig jaar te verdedigen. Er werd 
gestart met Progress Ysabella en 
nu een klasse hoger, in de A-proe-
ven. Beide proeven wist ze te win-
nen met scores van 64% en 65%. 

Annelieke Stoop wint in Sint-Niklaas

paardensport

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Koos Brands Koning B.H.V. 2013
Op 27 april is in Boskant de Ko-
ningswedstrijd gevist. De vis was 
niet tot bijten te verleiden. 

Redenen waren waarschijnlijk de 
lage watertemperatuur en de ja-
gende aalscholvers. Op ondiep 
water valt wel vis te vangen om-
dat het water sneller opwarmt. 

Desondanks wist Koos toch een 
aanbeet te verzilveren en landde 
hij een zeelt van 1500 gram. We 
konden Koos niet kronen maar wel 
het koningsinsigne opspelden en 
de wisselbokaal aan hem uitreiken. 
Op zaterdag 4 mei is de eerste 
voorjaarswedstrijd. Zorg dat je op 
tijd bent i.v.m. inschrijven.

vissen

Nicole en Linda domineren B- rubrieken

paardensport

De Nijnselse amazones Nicole Ge-
vers en Linda van Gastel wisten af-
gelopen weekend beiden de klasse 
B op hun naam te schrijven. Nicole 
startte met Bentley op de spring-
selectiewedstrijd in Eindhoven en 
Linda kwam met Vanitha Z in Asten 
aan start. Beiden wisten de hoogste 
stijlpunten in de wacht te slepen en 
boekten daarmee hun overwinning.

Ook Nijnselse springruiter Thom van 
Dijck wist het weekend een rubriek 
op zijn naam te zetten. Hij won de 
4- jarige rubriek in Roosendaal met 
de AES- goedgekeurde hengst E.R.P. 

van Olland.Biz. Ook wist hij op vrij-
dag in Eindhoven 6e te worden met 
April in de klasse L. 
Eline Peters had eveneens succes 
in Eindhoven. Ze werd met Balinda 
F.S. 8e in de klasse M. Suzan van 
Gastel startte, net als haar zus, met 
haar paarden in Asten. In de klasse 
L bracht zij David Guetta naar de 5e 
prijs en Ao's Chuck naar de 7e prijs. 
In de klasse M mocht Suzan zich met 
Barca voor de 3e prijs opstellen en 
werd ze ook nog eens 6e met Bon-
cetto W. Tenslotte zette ze ook nog 
een hele mooie prestatie neer door in 
het ZZ 3e te worden met Zuberlina.

Van zes naar zestien teams

Tenniskids TV Kienehoef krijgt 
steeds meer vorm

Vorig startte Tennis Vereniging De Kie-
nehoef met de zogenaamde Tenniskids 
opleidingsmethode. De jeugdopleiding 
moet voor meer doorvoer gaan zorgen 
van selectiewaardige spelers. De weg is 
ingeslagen en de kinderen zijn dolenthou-
siast. Tegenwoordig ligt de focus niet al-
leen meer op trainen, maar vooral ook op 
wedstrijden. De rood/oranje competitie is 
daarom begonnen.

Rood en oranje staan voor de fase waarin 
de jonge tennissers zitten. De rood compe-
titie wordt in de servicevlakken gespeeld, 
terwijl oranje een driekwart veld tot haar 
beschikking heeft. Trainers Cees en Twan 
helpen de kinderen om stapje voor stapje 
beter te worden. Dat er een stijgende lijn 
in zit is duidelijk merkbaar. Vorig jaar schre-
ven zich zes teams in voor de rood/oranje 
competitie. Dit jaar zijn er dat zestien (!). 
Dat houdt in dat maar liefst 65 kinderen 
bezig zijn met deze tak van de jeugdoplei-
ding. Het geeft aan dat ze meer competitie 
leuk vinden. Alleen maar trainen is verle-
den tijd.

De competitie wordt onderling gespeeld, 
maar het is de bedoeling dat de jonge le-
den ook toernooitjes gaan spelen bij ande-

re clubs. Zo leren ze alle 
aspecten van het tennis meemaken. Willen 
winnen, tactisch spelen, maar ook ervaren 
hoe het is om te verliezen. Hoe ga je daar 
mee om? Met deze wijze lessen wordt een 
tennisser completer, hoe je het ook wendt 
of keert. Wil een kind alleen maar trainen? 
Dat kan natuurlijk ook. 
Op dit moment loopt er een leuke actie 
voor kinderen die tennis eens willen probe-
ren. Voor maar vijftig euro mogen ze acht 
keer mee trainen. Er wordt gretig gebruik 
van gemaakt, want er zijn al tientallen aan-
meldingen. Dit vloeien onder andere voort 
uit de inloopdagen voor Rooise basisscho-
len. Basisschoolleerlingen mogen dan een 
kijkje komen nemen en een balletje komen 
slaan. Er zijn er veel bij die het zo leuk vin-
den dat ze er nog een paar trainingen aan 
vast knopen.

Het Tenniskids programma krijgt dus 
steeds meer houvast in Sint-Oedenrode. Er 
zit weer structuur in het jeugdbeleid en dat 
is nodig om straks ieder jaar of om de paar 
jaar selectierijpe spelers af te leveren aan 
de senioren. Het niveau in Sint-Oedenrode 
ligt hoog, maar het mag nog hoger. Vooral 
voor een club met deze proporties. 

tennis

Aanbieding
Sigma S2U 
primer 1 ltr blik 
(lichte kleur)

Verf, behang,  
plafond- en muurdecoratie

www.boschdecoratie.nl
32,00

Kennis maken met voetbal bij Ollandia

Voetbalclub Ollandia gaf deze 
week een bijzondere voetbal-
dag voor de allerkleinsten uit het 
kerkdorp van Sint-Oedenrode. 
Op deze manier wil de club la-
ten zien hoe leuk voetballen is 
bij misschien wel de aanstaande 
kampioen van de vijfde klasse. 
Ollandia bruist en dat was ook 
te merken tijdens de uiterst suc-
cesvolle jeugdclinic op sportpark 
Ekkerzicht.

Maar liefst 25 kinderen deden mee 

aan de clinic. Dat aantal overtrof 
de stoutste verwachtingen. De or-
ganisatie was ontzettend blij met 
het aantal. Twee er waren al lid, 
maar wie weet worden ze straks 
gevolgd door de rest. Dat zou 
mooi zijn, want Ollandia kan altijd 
wel leden gebruiken. Aan de voet-
balclinic kan het niet gelegen heb-
ben. Die verliep super. De kinderen 
hadden ontzettend veel plezier en 
ze kregen allerlei goede tips van de 
leiders en trainers van de plaatse-
lijke voetbalclub. Er werden spelle-

tjes gedaan, natuurlijk altijd met de 
voetbal als middelpunt.

Toen de clinic af was gelopen, wa-
ren de kinderen heel voldaan. Dat 
straalden ze stuk voor stuk uit. Als 
klap op de vuurpijl kregen de voet-
ballertjes ook nog eens een lek-
kere snoepzak en ranja. Het was 
de ideale afsluiting van een mooie 
training. Ollandia hoopt hen snel 
weer te ontmoeten op het sport-
park. Wie weet zit er wel een toe-
komstig eerste elftal speler tussen!

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

Evenementen

2 mei 
Onderonsje: spellen spelen

Damiaancentrum

4 mei 
Dodenherdenking
Oorlogsmonument 

Sint-Oedenrode

4 mei 
Benefi etavond voor 

Alpe d’HuZes
café van Ouds

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

5 mei 
Bevrijdingsdag
Sint-Oedenrode

5 mei 
Vroege-vogelexcursie
vertrek vanaf Markt

5 mei 
Motortoertocht van 

MC Olland
Dorpsherberg

5 mei 
Pannenkoeken bakken!

Kinderboerderij

5 mei - 23 juni 
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en 
Judith Dubois

Mariendael

7 mei 
KBO fi lm: Angela’s ashes

Odendael

7 mei 
Lezing Marente de Moor

Kasteel Henkenshage

8 mei 
Zweminstuif in meivakantie

Zwembad de Neul

8 mei
90’s WOW
De Beurs

11 mei 
Lentekoopavond

Centrum Sint-Oedenrode

12 mei 
Boskant Open Air
De Vriendschap

12 mei
Open podium voor 

jong muzikaal talent
Mariendael

15 mei 
Verkeersexamen 

Rooise jeugd
Sint-Oedenrode

15 mei 
Avond voor KWF met komische 

Wim Daniëls
De Beurs

15 mei 
Roois Biergilde
café Van Ouds

16 mei
Paranormale avond

Meerschot

17 - 19 mei 
Beachsoccer

Evenemententerrein 
De Neul

17 mei 
Film “Haar naam was Sarah” van 

Gilles Paquet–Brenn
Mariendael

19 mei 
Open Huis

Danscentrum Cultura

21 - 23 mei 
Elke dag gratis 

workshops dansen!
Danscentrum Cultura

22 mei 
Musical PerMissie, 
Theaterkoor Rooi

Sporthal de Streepen

24 - 26 mei 
Ollend Dreijt Dur
D’n Tip, Olland

24 mei
Black & white groep 7 party

The Joy

24 mei 
Muscical PerMissie
Sporthal de Streepen

24 mei 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura / 
De Vriendschap

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

25 mei 
Après-ski party

The Joy

25 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei 
Ollands Mooiste
Start in Olland

26 mei 
Kunst in Rooi

Sint-Oedenrode

26 mei 
Kano en raftwedstrijden

Dommelpark

26 mei 
Open Dag Damiaancentrum

Damiaancentrum

26 mei 
Nationale Kinderboerderijendag!

Kinderboerderij

Voor meer informatie 
kijk op www.moooirooi.nl 

Voor Rooienaren, 
door Rooienaren

26 mei 
Musical PerMissie

Sporthal de Streepen

26 mei 
Orgelconcert 

Laurens de Man
Martinuskerk

31 mei 
Vrije dansavond

Danscentrum Cultura

1 juni 
ELE rally

Sint-Oedenrode

Boeket Moederdag  
van    ,                          

nu    ,  
ophalen ook           

mogelijk

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant
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