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Folders deze week:
Roxs Electro

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Brabantse gastvrijheid,
iedere vrijdagmorgen op de

weekmarkt 
Sint-Oedenrode

Gewoon gezellig
!

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

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

In Mémorial Maarten van den Bosch

‘Springwedstrijd een hele grote stap’

Vanaf vorige week donderdag, 
begon bij manege de Pijnhorst 
de jaarlijkse Outdoor springwed-
strijd. Twee dagen met spring-
wedstrijden voor de paarden en 

de derde dag een springwedstrijd 
voor de pony’s. Dit jaar stond het 
evenement in een wat ander teken 
dan gewoonlijk. Vrijdagmiddag 
werd de rubriek nationaal 1:40 

verreden ter nagedachtenis aan 
Maarten van den Bosch. Een ini-
tiatief van de Rooise Ruiters en 
Ponyruiters, in samenwerking met 
het KWPN (Koninklijk Warmbloed 

Paardenstamboek Nederland) en 
Rabobank Peel Noord.

» lees verder op pag. 7

v.l.n.r.: Frank Salje, Ard van den Eertwegh, 
Jeroen van den Bosch (jongste zoon Maarten), 
Frans van Haperen, Siem Korver                                     

Sybrand van Haersma Buma kijkt ogen uit bij boomkwekerij Van den Berk
Na vorige week dinsdagnacht lang 
aan de onderhandelingstafel te heb-
ben gezeten om het Vijfpartijenak-
koord te sluiten, bracht Sybrand 
van Haersma Buma op woensdag 
een bezoek aan Noord-Brabant. In 
de ochtend ging hij langs bij VDL. 
Later op de dag werd hij welkom 
geheten bij boomkwekerij Van den 
Berk. Met kleine oogjes van de ver-
moeidheid kwam hij binnen, maar 
tijdens de rondleiding keek Buma 
zijn ogen uit.

Wat hij toen nog niet wist, was dat 
hij een paar dagen later verkozen 
zou worden tot de nieuwe CDA-
lijsttrekker. 

» lees verder op pag. 2

Sybrand Buma krijgt uitleg van Pieter van den Berk (l) over een vernuftig 
apparaat. Van de Pasch en enkele CDA-prominenten kijken toe.

Frisdenkers naderen voltooiing toekomstvisie

Een groep Rooienaren, ook wel fris-
denkers genoemd, is al bijna twee 
maanden bezig om de gemeente-
raad een advies te kunnen geven 
over hoe de toekomstvisie ‘de 

Rooi(s)e draad’ herijkt kan worden. 
Het traject nadert haar voltooiing. 

Eerder vonden al diverse themabij-
eenkomsten over woningbouw en 
leefbaarheid, economie en ruimte-
lijke ordening en vitaal platteland 
plaats. Daarin werden prioriteiten 
vastgesteld. Tijdens een openbare 
vergadering, afgelopen maandag-
avond, gaven de frisdenkers en 
het aanwezige publiek nog aanvul-
lingen op thema’s als demografie, 
economie, sociaal maatschappelijk, 
technologie, ecologie en politiek 
(volgens het zogenaamde DESTEP-
model). Daarna werden de belang-
rijkste prioriteiten gemarkeerd.
Voorzitter van de frisdenkers, Ro-
mano van der Meijden: “We heb-
ben een heleboel inzichten verza-
meld van wat er allemaal om ons 
heen gebeurt. Daaruit hebben we 
een aantal aandachtspunten gedes-
tilleerd en later geprioriteerd. Uit-
eindelijk willen we alles terugbren-

gen tot een stuk of tien prioriteiten. 
Nu gaan we een confrontatiematrix 
maken en van daaruit schrijven we 
een scenario over hoe Rooi er in de 
toekomst uit gaat zien.” Het advies 
wordt over een paar weken aange-
boden aan een stuurgroep van de 
gemeente. Zij spelen het door naar 
de gemeenteraad. Die zal zich er 14 
juni over gaan buigen. Uiteindelijk 
beslissen de volksvertegenwoor-
digers welke punten in ‘de Rooi(s) 
draad’ aangepast of toegevoegd 
gaan worden.
Van der Meijden, kijkt tevreden 
terug op de afgelopen maanden. 
“De samenwerking tussen de the-
magroepen, de frisdenkers en de 
gemeente verliep heel goed. Er 
zijn geen spectaculaire uitkomsten, 
maar wel belangrijke inzichten ont-
staan voor de toekomst.”



Woensdag 23 mei 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe2 

COLOFON 

Oplage
10.500 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Biovergisting bij A50
Al jarenlang is Frank van Genug-
ten met zijn bedrijf aan de Wol-
vensteeg bezig met biovergisting. 
Niet zozeer met zijn handen, maar 
vooral met zijn hoofd. In 2008 had 
hij al de vergunning binnen voor 
zijn bouwplan. De provincie was 
akkoord, niemand van de buren 
had bezwaren.

Toch ging hij er nog niet direct mee 
aan de slag, maar verkende de markt. 
En met succes. Staatsbosbeheer (na-
tuurgas), Campina (bio-overschot-
ten), milieubedrijf Van Kaathoven  
(o.a. groenafval) en een aantal agra-
riërs (mest) doen er aan mee.
Hij heeft nu een gewijzigd plan, dat 
voorziet in zes tot zeven silo’s voor 
de te vergisten biomassa. De lig-
ging van zijn bedrijf is ideaal: ach-
ter zijn erf loopt al een gasleiding 
waarop hij kan aansluiten. Van 
Kaathoven, aan de overkant van 
de A50, kan leveren via een pijplei-
ding onder de A50 door. Campina 
op haar beurt levert producten die 
over de datum zijn, en alleen nog 
maar geschikt voor biovergisting. 

Als het geheel klaar is, eind dit jaar 
nog hoopt de jonge agrariër, heeft 

hij een productie waarmee hij maar 
liefst 1700 woningen van gas kan 
voorzien, en 13.000 ton CO2-re-
ductie per jaar genereert. Er zijn al-
leen maar winnaars met dit project, 
schetst portefeuillehouder Cees 
van Rossum. Het wordt een zeer 
duurzaam bedrijf, ruimtelijk inge-
bed tussen wallen met bloemen-
mengsel en struiken, met een mini-
mum aan geuroverlast. Het wordt 
onderdeel van Plan Vlagheide.
Een kanttekening kan geplaatst 
worden bij de overschotten van 
Campina, die met vrachtwagens 
over de Veghelseweg worden ge-
bracht. Maar dat is alleen in de 
beginfase, verzekert Van Rossum, 
die geen aanleiding ziet om de 
Veghelseweg te verbreden. “Een 
geweldig mooi project, niet uniek 
in Nederland maar wel in deze 
regio. Niet te verwarren met bio-
massaverbranding, dat is echt wat 
anders.” Het college vindt dat het 
prima past in het bestemmingsplan 
buitengebied, en een wijzigings-
vergunning volstaat. Het gas wordt 
geleverd aan het netwerk. En zo 
wordt Van Genugten waarschijnlijk 
de eerste Rooienaar die met plezier 
de gasrekening tegemoet ziet.

Eerst kijken naar de riolering, 
dan naar de weg
De aanleg maar vooral het beheer 
van de riolering in Rooi gaat in-
grijpend veranderen. Bij deze ver-
breding van het gemeentelijk ri-
oleringsplan zal bijvoorbeelad de 
staat van de riolering aanleiding 
zijn om meteen maar de bovenlig-
gende weg aan te pakken. Nu is 
dat nog omgekeerd. 

Het onderhoud van riolering wordt 
voortaan “leading” op het onder-
houd van de weg, zoals dat heet. Wat 
overigens niet wil zeggen dat een 
weg die hard aan onderhoud toe is 
daarop moet wachten tot de onder-
liggende riolering daar ook aan toe is. 
Dat is zomaar een voorbeeld van 
de vele veranderingen in het dikke 
boekwerk dat rioleringsplan heet. 
Rooi staat daarin niet alleen: in 
2013 verplicht de wet elke ge-
meente om een dergelijk plan te 
hebben. In het plan worden ach-
tereenvolgens de zorg voor afval-
water, voor regenwater en voor 
grondwater vastgelegd. 
Communicatie is bij dit alles van 
groot belang. De waterdag, die 
iedere vier jaar wordt gehouden, 
was ook afgelopen keer zo’n suc-
cesnummer dat dit zeker wordt 

voortgezet.   
Bij de aanleg of reconstructie van 
wijken wordt zoveel mogelijk re-
genwater afgekoppeld naar wa-
di’s, zoals bijvoorbeeld tussen de 
Schijndelseweg en Heikant goed 
zichtbaar is. De kosten voor de ri-
olering blijven dan beperkt, én de 
“natuurbelevingswaarde” van het 
oppervlaktewater wordt daarmee 
verbeterd, zoals dat zo mooi heet. 
Het mes snijdt zo aan twee kanten. 
Bij het afvalwater van bedrijven 
gaat de gemeente voortaan 100% 
kostendekkend werken. 

Door o.a. deze maatregelen kan 
het rioolafvoerrecht, dat wettelijk 
ook nooit meer dan 100% kosten-
dekkend mag zijn, geleidelijk om-
laag. Elk huishouden in Rooi betaalt 
jaarlijks gemiddeld 181 euro, dit ligt 
nu nog boven het landelijk gemid-
delde van 172 euro. Over drie jaar 
zitten we daar met 168 euro waar-
schijnlijk onder, liet portefeuillehou-
der René Dekkers weten. Maar hij 
waarschuwde dat, door een andere 
manier van berekenen, het totaal-
plaatje voor de Rooise burgers wel 
eens hoger uit kon vallen. Zelfs de 
OZB is daarbij niet langer heilig.

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

vanaf nu 50% korting 
op ieder 2e artikel van de zomercollectie

Nieuwe Erven 2
Liempde

0411-631570
www.kiddoozkinderkleding.nl

Openingstijden:
maandag 

 van 13.00 tot 17.30 uur
dinsdag t/m donderdag 

van 09.30-17.30 uur
 vrijdag van 09.30-20.00 uur 

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

Altijd korting bij Kiddooz, 
super spaaractie voor 

directe korting!!!

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

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

Om campagne te voeren besloot de 
Fries om in het hele land een kijkje 
te gaan nemen bij verschillende be-
drijven, gemeenten en instellingen. 
Een bezoek aan een dusdanig groot 
en internationaal bedrijf als boom-
kwekerij Van den Berk mocht na-
tuurlijk niet ontbreken. CDA Rooi, 
onder leiding van Willem van de 
Pasch, had de eer om het program-
ma voor Buma in elkaar te zetten. 

Behalve Van de Pasch, was ook de 
kersverse wethouder Cees van Ros-
sum aanwezig, evenals lid van Pro-
vinviale Staten, Danielle Aarts-van 
de Loo en enkele prominenten, zo-
als oud-burgemeester Schriek.
Pieter en Johan van den Berk ver-
welkomden de politicus met open 
armen. Ze lieten hem een groot 
gedeelte van het bedrijf zien. Buma 
was duidelijk onder de indruk.

Vervolg voorpagina
Sybrand van Haersma Buma kijkt ogen 
uit bij Van den Berk

Samen met ons hebben veel mensen stilgestaan
bij het leven en overlijden van onze lieve moeder en oma

Narda van Stiphout van Kemenade

Wij willen u hartelijk danken 
voor de manier waarop u ons tot steun bent geweest.

Familie van Stiphout van Kemenade
Mei 2012

DANKBETUIGING

Stel je vragen op de boerderij

Op tweede Pinksterdag is het 
weer zover. Dan opent familie van 
Acht (Sloef 4, Sint-Oedenrode) 
haar deuren in het kader van de 
Campina Open Boerderij dag. 
Tussen 10.00 en 16.00 uur is er 
van alles te beleven.

Familie van Acht heeft 
een leuk en gevarieerd 
programma in elkaar 
gezet. Zo geven ze een 
rondleiding op de boer-
derij. Iedereen mag al-
les, maar dan ook alles 
vragen. Misschien nog 
wel het leukst van alles 

is de mogelijkheid tot picknicken. 
Gasten hoeven alleen maar een 
mandje mee te nemen. De gast-
heer en gastvrouw en hun kin-
deren zorgen voor de inhoud en 
een mooi plekje in de wei. Verder 
is er nog veel meer te beleven.
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Krasje op Dotterbloem door vandalisme 

De bedoeling van het project Dot-
terbloem was, kort samengevat, 
om de belevingswaarde van de 

Dommel flink te verhogen. Nie-
mand zal met droge ogen kunnen 
beweren dat dat niet is gelukt. 

Toch zijn er altijd mensen op uit 
om alles van waarde te vernielen. 
Het is ze weer gelukt: de banken 
bij de vlonder en het plateau bij 
de Dommelbrug zijn vernield.

“Ontzettend balen,” aldus porte-
feuillehouder René Dekkers. “In 
dit prachtige park met uitstraling 
en beeldkwaliteit. Dezelfde ban-
ken terugbrengen gaat teveel kos-
ten, daarom worden er vijf een-
voudige banken teruggezet.”      

CDA
CDA Rooi houdt dinsdag 29 mei 
weer een politieke bijeenkomst in 
zalencentrum de Beckart te Nijnsel. 
Aanvang 20.00 uur

DGS
Dinsdag 29 mei 2012 om 20.00 
uur is de achterbanvergadering 
van DGS in het vergaderzaaltje 
van Brasserie de Beleving aan de 
Hertog Hendrikstraat te Sint-Oe-
denrode. Secretariaat  J. Beerens
Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

Politieke 
bijeenkomsten

Dijksteegje 32           5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05  F 0413 - 47 04 77
M 06 - 51 55 41 54  info@siergrind.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Pepersteaks

3 stuks

5

95

SPECIAL

Filet puur

100 gram

1

75

VLEESWARENKOOPJE

bij boterhamworst+gebraden kipfilet

GRATIS 100 gram VLEESSALADE

TIP VAN UW KEURSLAGER

CROCANTE

4 STUKS

5

50

TIP VAN UW KEURSLAGER

BARBECUE COMPLEET

P.P. 9.35

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

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

Tel. 0413-472728, Fax 0413-479320

www.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

info@kluijtmans.keurslager.nl

Hart voor Rooi/
PVDA
De achterban bijeenkomst van 
Hart voor Rooi/Partij van de Ar-
beid is op dinsdag 29 mei om 
20.00 uur in de commissiekamer 
van het gemeentehuis (witte vleu-
gel). Verdere info over Hart voor 
Rooi/Partij van de Arbeid vindt u 
op www.hartvoorrooipvda.nl

Verkeersexamen 2012 afgerond
Woensdag 16 mei jl. hebben 214 
leerlingen van de 8 basisscholen 
van Sint-Oedenrode het praktisch 
verkeersexamen afgelegd. Zij 
moesten hiervoor een route van 
ruim 8 km. fietsen en daarbij la-
ten zien dat zij op de juiste manier 
aan het verkeer deelnamen. Daar-
voor stonden 19 controleposten in 
de route opgesteld om het gedrag 
van de jeugdige weggebruikers te 
aanschouwen. 

Op basis van die observaties is ge-
bleken dat 212 kinderen de route 
met een correct verkeersgedrag 
hebben afgelegd waardoor zij zijn 

geslaagd voor het praktisch exa-
men. De werkgroep is zeer tevre-
den met dit mooie resultaat. Door 
alert te zijn op de voorbereidende 
activiteiten, door de medewerking 
van de leerkrachten van de betref-
fende groepen en dankzij de hulp 
van een grote groep ouders kan 
de werkgroep terugkijken op een 
goed verloop van zowel het schrif-
telijk als het praktisch verkeersexa-
men, dat geheel volgens de richt-
lijnen van Veilig Verkeer Nederland 
werd afgenomen.

Gisteren werd in het gemeente-
huis aan een afvaardiging van elke 
basisschool voor de deelnemende 

jongens en meisjes de diploma’s 
uitgereikt. Deze bijeenkomst krijgt 
jaarlijks een klein feestelijk tintje 
door het aansnijden van een taart 
en doordat de kinderen plaats mo-
gen nemen in de raadszaal. Maar 
jaarlijks krijgen de kinderen bij 
deze gelegenheid ook de bood-
schap mee om het juiste verkeers-
gedrag steeds te laten zien op weg 
naar o.a. hun toekomstige school 
van het voortgezet onderwijs. Zo 
hoopt de werkgroep dat het deel-
nemen aan het verkeersexamen 
niet een momentopname is, maar 
dat daardoor de aandacht voor de 
veiligheid in het verkeer gewaar-
borgd blijft. 

Open Dag Vlagheide: een kijkje in de groene 
achtertuin van Rooi
Na 5 jaar hard werken willen de onder-
nemers, particuliere initiatiefnemers 
en de gemeenten Veghel, Schijndel en 
Sint-Oedenrode graag laten zien hoe 
de toekomst van de Vlagheide er uit 
gaat zien. De al gerealiseerde projec-
ten houden open huis en de andere 
projecten laten op locatie zien wat 
hun plannen zijn. Als klap op de vuur-
pijl wordt in de ochtend van 28 mei 
een hardloopwedstrijd georganiseerd. 

Het startschot voor de wedstrijd en de 

Open dag zal om 10.00 uur worden 
gelost door gedeputeerde Van den 
Hout van de provincie Noord-Bra-
bant. De Open dag duurt tot 17.00 
uur. De Vlagheide is tijdens de Open 
dag beperkt toegankelijk voor auto’s. 
Iedereen wordt dan ook uitgenodigd 
om zoveel mogelijk op de fiets naar 
de Vlagheide te komen. Voor vervoer 
binnen het gebied kan ook gebruik 
gemaakt worden van busjes.

Toegankelijkheid
Ook aan de minder valide mensen 
is gedacht. De Stichting Platform 
voor Ouderen en Gehandicapten, 
(SPOG) Veghel heeft een route uit-
gezet rond Eerde, welke toegankelijk 
is voor, rolstoel, scootmobiel, rollator 
en ook voor ouders met een kinder-
wagen. De route van ongeveer 5 km 
start bij de Koffie & Theeschenkerij. 

» Lees op pagina 15 meer over 
Open Dag Vlagheide

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Mega Lente Voordeel !

Botermalse jonge graskaas 
van de eerste weimelk 
500 gr       € 3,65  
hele kilo    slechts  € 6,75

Bij aankoop van 750 gr. Beemster kaas 
exclusief naar keuze van jong t/m oud en lite
100 gr. ambachtelijke slagersham gratis !

De absolute top ! Beemster kaas exclusief 
Belegen 500 gr.   € 5,25   
Kom proeven !

Uit eigen keuken: Huzarensalade kilo € 4,49

Natuurlijk koopt u onze kaas alleen vers van het mes,
want dat smaakt nog steeds het lekkerst !

Aanbiedingen geldig van 24-5-2012 t/m 6-6-2012
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ABN AMRO specialist in ontslagvergoedingen

De kranten staan er vol van, het ene ontslag na het andere wordt 
aangekondigd. Ook in de regio Eindhoven/Den Bosch verdwijnen 
de nodige arbeidsplaatsen. Bas van den Biggelaar, kantoordirecteur 
Schijndel/Sint-Oedenrode: “Wij voelen ons betrokken bij iedereen 
die dit raakt. Dit willen we tonen door onze expertise in te zetten 
om geïnteresseerden te informeren over de financiële consequen-
ties en mogelijkheden die een ontslag met zich meebrengt.”

“In gesprekken met onze klan-
ten krijgen wij met grote re-
gelmaat vragen over de wijze 
waarop een eventuele ontslag-
vergoeding kan worden aange-
wend en met welke (fiscale) za-
ken je rekening moet houden”, 
vertelt Van den Biggelaar.

AfStEmmEn inDiviDuEEl 
finAnciEEl plAn
“Ons doel tijdens het gesprek 
is de klant zo goed en breed 
mogelijk informeren over de fi-
nanciële consequenties van ont-
slag.” Zo wordt er stilgestaan bij 
de voor- en nadelen van:

• oprichten van een stamrecht BV
• banksparen
• verzekering
• contante uitkering
• ook is er een combinatie mo-
gelijk van bovenstaande opties

“ABN AMRO kan in ieder geval 
alle vier de vormen aanbieden, 
zodat er altijd een passende op-
lossing is. Omdat elke persoonlij-
ke situatie anders is, beseffen wij 
het belang van een tijdig en in-
houdelijk maatwerkadvies. “Om 
die reden hebben wij in Schijn-
del/Sint-Oedenrode een speciaal 
team samengesteld dat gespeci-

aliseerd is in ontslagvergoedin-
gen”, aldus Van den Biggelaar

BEDrijvEn
Mocht u als eigenaar of direc-
teur van een bedrijf meer infor-
matie willen over dit onderwerp, 
dan zijn wij bereid dit toe te lich-
ten in een presentatie. Dit kan 
ook op uw bedrijf.

mAkEn vAn EEn AfSprAAk 
Op mAAt
Het team Schijndel/Sint-Oe-
denrode staat voor u klaar. 
U kunt ons bereiken op 073-
5494945 of via kantoormail: 
abnamro.schijndel.hoofdstraat@
nl.abnamro.com

U kunt aangeven of u de af-
spraak wilt laten plaatsvinden 
op kantoor Schijndel aan de 
Hoofdstraat 63 of we komen bij 
u thuis. 

Schijndel/Sint-Oedenrode 
Hoofdstraat 63
073-5494945
abnamro.schijndel.hoofdstraat@nl.abnamro.com

073-5494945

Adviesteam Schijndel/Sint-Oedenrode

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

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

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Omroep Brabant volgt team ‘Geen moment van 
opgeven’ op de voet

Afgelopen week 
is team ‘Geen mo-
ment van opgeven’ 
benaderd door 

Omroep Brabant met de vraag of 
ze ons mogen volgen tijdens de 
Roparun! Met enige cameravrees 
en de gedachte dat je na weinig 
slapen er niet echt op je paasbest 
uitziet hebben we uiteraard ja ge-
zegd. Want hoe gaaf is dat! Niet 
alleen voor ons ook het thuisfront 
kan nu op de hoogte blijven. 

Uitzendingen
Omroep Brabant werkt al jaren 
samen met Roparun. En ook dit 
jaar wil Omroep Brabant graag 
bijzondere verhalen van de teams 
aan het publiek laten zien. Ko-
mende week worden opnames ge-
maakt tijdens het trainen en is er 
een interview met Ronny en Linda 
Thomassen. Donderdag draait de 
camera bij het beladen van de bus-
sen. In Parijs zal Omroep Brabant 
team 295 volgen bij de start, op 
de route, in het basiskamp en bij 

de finish. De finish is maandag 28 
mei live te zien op Internet en later 
op televisie. Op vrijdag, zaterdag 
en zondag is er om zeven uur 's 
avonds op televisie een journaal 
met de hoogtepunten van de dag. 
Ook de radio zal aandacht beste-
den aan deze zware tocht van Pa-
rijs naar Rotterdam. 

Via Internet kun je team 295 Geen 
moment van opgeven volgen op 
www.omroepbrabant.nl/roparun.

5-jaar Van Ouds weekend was één groot feest
Vorige week vierde café Van 
Ouds haar vijfjarig bestaan. Het 
hele weekend was het één groot 
feest in de kroeg. Het personeel 
en eigenaar Bernie de Brouwer 
werden overstelpt met goede en 
leuke reacties en felicitaties.

Eigenlijk was iedereen een beetje 
jarig, want de meeste mensen 
komen wekelijks of misschien 
wel een paar keer per week in 
Van Ouds. Bernie de Brouwer wil 
graag iedereen bedanken voor 
het geweldige feestweekend. 

Speciale dank aan de sponsors: 
Bavaria, Drankenhandel van 
Boxmeer, DeMooiRooiKrant, 
JVH gaming en De Kikvorsch 
(Guinness)

Harmonie Nijnsel & Alice in Wonderland
Via de diverse kranten en andere 
media heeft u er vast al over ge-
lezen of anders van gehoord. In 
het weekend van 2 en 3 juni staat 
Rooi in het thema van Alice in 
Wonderland. Dit evenement vindt 
plaats in en op Mariendael, maar 
ook in andere plaatsen in Neder-
land staat het bij de diverse bui-
tentheaters in het thema van Alice 
in Wonderland.

Ook Harmonie Nijnsel neemt 
graag deel aan het programma 
wat dit weekend gepresenteerd 
wordt. Daarmee sluit het Harmo-
nieorkest de dag af op zaterdag 

2 juni. Dit zal gebeuren met een 
optreden van ongeveer een uur op 
het buitenpodium van Mariendael. 
De aanvangstijd is 20.30 uur. Tij-
dens dit optreden zal zowel muziek 
van Alice in Wonderland worden 
vertolkt als ook andere muziek die 
prima aansluit bij het thema van 
Alice. Kortom; de moeite waard 
om te komen luisteren en u zelf 
mee te laten voeren in de ‘sprook-
jes-klanken’.

Vervolgens zal het Opleidingsor-
kest van de Harmonie het program-
ma op de zondag gaan vervolgen. 
Dit in een buitenconcert gezamen-

lijk met het jeugdorkest van NJA. 
Oorspronkelijk stond voor deze 
ochtend het Mathieu Dirven Kof-
fieconcert op het programma, maar 
dit is in goed overleg samen gegaan 
met Alice in Wonderland. Beide or-
kesten zullen een eigen programma 
laten horen en gezamenlijk afslui-
ten met, hoe kan het ook anders, 
een muziekstuk wat hoort bij de 
film van Alice in Wonderland.

Dus, mis het niet! Hopelijk kunnen 
we u verwelkomen op één van de 
twee Alice-dagen. Of misschien 
wel allebei de dagen. Want er is 
genoeg te beleven…

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

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

Heggenschaar Mooi Rooi.indd   1 5/10/2012   4:00:51 PM
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4 mei 2012

Trots en blij verwelkomen wij 
onze zoon

Zoon van
Ralph van Iersel & 
Melissa van Vugt

Broertje van
Bart en Tygo

Doctor Schaepmanstraat 25
5151 CH Drunenmer

De hardlooptrainers 
van SV Fortuna ’67 

wensen het 
Roparun team 295 

heel veel succes 
tijdens hun missie.

Ze zijn er weer! 
de overheerlijke 
asperges 

Bij annie 
van hoof

olland
ook is er volop wijn en 
heerlijke ham aanwezig

openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 

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

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

Hoeraaa,

deze vrouw wordt 
50 jaar !

Gefeliciteerd !

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Britt Verhagen

Met het behalen van het rijbewijs

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

Bromfiets,  Auto,  Aanhangwagen én Caravantraining!

www.verkeersschoolvdmeijden.nl

Feliciteert: 

Luke van Bokhoven

Met het behalen van het rijbewijs

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

Past. Smitsstraat 64
5491 XP Sint-Oedenrode

Dolgelukkig zijn 

wij met de geboorte 

van onze dochter!

18 mei 2012

Trots
e ou

der
s 

Twan & Ja
nnie 

Brinkman

SANNE

 Corn
eli

a A
nton

ia

Hillstreet House: aan alles was gedacht
Aan alles was gedacht bij Hillstreet 
House in de Beurs; een voorverkoop 
voor de kaartjes, goede promotie 
van het evenement via (social) me-
dia en een leuke line-up met onder 
andere Billy the Klit als artiest. 

Spannend aan een eerste editie, 
van ieder evenement is, of alle 
moeite uiteindelijk beloond wordt? 
Nou en of! Wat was ’t een spet-
terend feestje. De aankleding cre-
eerde meteen een gezellige sfeer 
en gelukkig kon het Rooise publiek 
de andere plek voor de zogenaam-
de DJ-booth meteen waarderen. 
Daardoor bleef het podium vrij, 
wat gebruikt werd om menig dans-
pasjes weg te geven. Sander en 
Edwin kunnen terug kijken op een 
geslaagde eerste editie van Hill-
street House! 

Mede-eigenaar van de Beurs, Sander van de 
Ven (l), voor de nieuwe graffitiwand.
 Gemaakt door de trotse 14-jarige Pim Smit (r) 

Op een 
balkon van
twintighoog 
werpt een kat 
haar jongen 
in de zon.

Kees Hermis
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* Actieprijs geldt voor Glasvezel Alles-in-één Standaard i.c.m. een jaarcontract. 
Na 3 maanden vervalt de korting en betaal je voor het pakket € 66,- /mnd. 
Kijk voor de beschikbaarheid en de voorwaarden op kpn.com/glasvezel
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Thuis live tv ook op je laptop en tablet

kpn.com/glasvezel | 0800-0404

45.-
/mnd*

nu 3 maanden

66.-

bij Glasvezel Alles-in-één Standaard

• Supersnel internetten met 100 Mbit/s
• Gratis Spotify Premium t.w.v. € 10, /mnd

Nu met gratis monteur

Wethouder Hendriks bezoekt OBS de Springplank

Leerlingen ontdekken hun toekomstvisie en krijgen 
nieuwe inzichten

Leerlingen van groep 6 van OBS 
De Springplank zijn zo enthousi-
ast geworden door de ideeën van 
kunstenaar Friedensreich 
Hundertwasser dat ze dolgraag 
ook zo’n kleurrijk huis in Sint-
Oedenrode willen hebben. En dus 
stuurden ze een mooie brief naar 
de gemeente. Kort daarna ontvin-

gen de leerlingen een brief terug 
met de mededeling dat wethouder 
Hendriks graag naar de leerlingen 
komt luisteren. 

Afgelopen woensdagochtend was 
het zover en het hartelijk gesprek 
veranderde vanzelf in een wijze 
les. ‘Als je een duidelijk beeld hebt 

hoe je het over dertig jaar wilt 
hebben, ontdek je wel hoe dit plan 
stukje bij beetje opgebouwd kan 
worden’, sprak mevrouw Hendriks 
geruststellend. Over dertig jaar? 
‘Dan kunnen wij er niet meer in 
wonen. Dan zijn wij te oud voor 
een jongerenhuis met glijbaan!’ 
Eén van de tienjarigen kwam tot 
de verrassende conclusie: ‘Dus dan 
doen we dit voor onze kinderen!’

Aangezien de leerlingenraad van 
OBS De Springplank ook nog een 
brandende vraag voor wethouder 
Hendriks had, nam ze ook nog 
de tijd om een dialoog te voeren 
met deze leerlingen. Eigenlijk was 
het een smeuïge vraag met een 
luchtje. Het ging namelijk over 
hondenpoep. ‘Hoe kan het hon-
denpoepprobleem op het veldje 
naast de school opgelost worden? 
We kunnen daar niet eens slagbal 
spelen.’ ‘Tja, eigenlijk moeten de 
hondenbezitters een beetje opge-
voed worden. De mensen moe-
ten natuurlijk weten dat er op dit 
veldje gespeeld wordt!’ In goed 
overleg mogen de leerlingen een 
bordje plaatsen bij het veld.

Martinushuis: niet wegdoen maar verbeteren
Er is grote ongerustheid over het mogelijk verdwijnen van het Marti-
nushuis als plek waar iedereen zomaar kan binnenlopen. Met name 
een verhuizing van de bibliotheek baart veel mensen zorgen. 

Dat blijkt uit de vele, vele reacties die de werkgroep Martinushuis 
- Gemeenschapshuis de afgelopen maanden heeft ontvangen. Het 
aantal handtekeningen onder de oproep om het Martinushuis voor de 
gemeenschap beschikbaar te houden is opgelopen tot ruim boven de 
tweeduizend. De vele steunbetuigingen en ideeën die aangedragen 
worden, zijn hartverwarmend.
In deze fase houdt de werkgroep oriënterende gesprekken met ver-
schillende organisaties en groepen die belang (kunnen) hebben bij een 
meer optimaal gebruik van het Martinushuis. Gelukkig blijkt de werk-
groep niet de enige te zijn die hiervoor kansen en mogelijkheden ziet. 
Mensen komen soms met heel verrassende ideeën, die alleszins de 
moeite waard zijn om te onderzoeken.
Na de inventarisering gaat de werkgroep aan de slag om de moge-
lijkheden een vastere vorm te geven.  Uitgangspunt is het behoud 
van het open, toegankelijke en ‘gemeenschappelijke’ karakter van het 
Martinushuis. Tegelijkertijd  zijn wij ervan overtuigd dat een beter ge-
bruik van de ruimte niet alleen bijdraagt aan een levendig, bruisend 
centrum, maar ook  verlichting kan bieden voor de financiële proble-
men waar de gemeente mee worstelt.   
Heeft u nog wensen of ideeën voor de invulling van het Martinushuis? 
Laat het weten via: martinushuis.gemeenschapshuis@gmail.com. Of 
gewoon een briefje in de bus van het Martinushuis.

Werkgroep Martinushuis - Gemeenschapshuis.

Lezerspodium....
Door: Werkgroep Martinushuis – 
Gemeenschapshuis

Kossen | Design

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

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

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

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

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

Nijverheidsweg 12, 5492 NK St Oedenrode, 
tel: 0413-477337, www.vdvleutenelektrotechniek.nl
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Elos vErlost u van
ovErtolligE haargroEi!

Harsen, scheren en epileren is voor veel vrou-
wen en mannen het hele jaar door een terug-
kerend, tijdrovend en vaak lastig ritueel. Maar 
waarom al deze moeite nog, als je ook pijnloos, 
veilig en snel je haren definitief kunt verwijde-
ren? Dit kan nu met de Elos.

Met het ELOS apparaat is het mogelijk om on-
gewenste haargroei effectief aan te pakken. De 
Elos werkt ook bij mensen met een donkere 
huid (negroïde) en bij mensen met blond haar.

Met slechts één enkele lichtflits kunnen gemak-
kelijk honderden haren worden behandeld. Dit 
haar zal na enkele weken gewoon uitvallen en 
niet meer teruggroeien. De behandeling moet 
wel worden herhaald, omdat niet alle haren zich 
in de groeifase bevinden. De tussentijd van de 
behandelingen is dus ongeveer 6-8 weken. 

Voor meer informatie of een gratis 
intakegesprek bel naar onderstaand 
nummer.

Kijk op onze site voor meer info! 
www.bodyresult.nl 

Mgr. Bekkersplein 4 St. Oedenrode
Telefoon: 0413 – 87 00 48

Bosseweg 7c Best 
Tel: 0499 – 37 97 87

25% korting Op DE EErSTE 
BEhanDELing En 10% korting 
Op DE TwEEDE BEhanDELing TEgEn 
inLEvEring van DEzE aDvErTEnTiE

Bovenlip
€ 35,00
per behandeling 

Oksels
€ 65,00
per behandeling 

Bikinilijn
€ 110,00
per behandeling 

Onderbenen
vanaf € 210,00
per behandeling 

Rug man
vanaf € 250,00
per behandeling 

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

Mei maand 
feestmaand

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

Nieuwe collecties van:

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

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

Nieuwe 

hoorstudio

Hartelijk welkom 
in onze nieuwe winkel

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

Zomerevenementen: 
Seniorenorkest en Sonore 

Mits het weer het toelaat vinden 
er ook komend weekend twee op-
tredens plaats in het centrum van 
Sint-Oedenrode in het kader van 
Zomerevenementen Sint-Oeden-
rode. Een initiatief, wat al jaren 
loopt en in het leven is geroepen 
om het centrum aantrekkelijker te 
maken voor winkelend publiek. 

Op vrijdagmorgen 25 mei vanaf 
ongeveer 10 uur speelt het Seni-

orenorkest uit Sint-Oedenrode op 
de Markt. Op zaterdagmiddag 26 
mei treedt Sonore uit Son op. Van 
ongeveer 14.00 tot 16.30 uur ma-
ken zij muziek voor restaurant De 
Beurs. Kom dus op vrijdag en za-
terdag gezellig een kijkje nemen in 
het centrum van Sint-Oedenrode. 
Meer informatie over de Zome-
revenementen: 
tel. 0413-472241 of mail naar 
zomerevenementen@gmail.com

Sonore uit Son speelt op zaterdagmiddag 
in het centrum van Sint-Oedenrode

De nieuwe collectie van 
2012 is al binnen!!

Volop aanbiedingen Van 
uitlopende artikelen

Voor de grootste 
keuze in kwaliteit

Ginderdoor 55, 5738 AB Mariahout Tel: 0499-421717

www.martenstuinmeubelen.nl

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

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

WeBer en oUtdoor CheF.

2e pinksterdag
geopend 

Van 10:00 uur tot 17:00 uur

“Maarten kreeg vorig jaar een 
hartstilstand tijdens een spring-
wedstrijd in Asten”, aldus Ard van 
den Eertwegh, voorzitter van de 
Rooise Ruiters en Ponyruiters. “Hij 
heeft bijzonder veel voor ons be-
tekend. 19 jaar was hij bestuurslid 
van de vereniging, waarvan 12 jaar 
als voorzitter. Daarna bleef hij ere-
lid. We verrijden deze rubriek ter 
nagedachtenis aan Maarten van 
den Bosch, omdat hij een stimulans 
was voor ons allemaal. Maarten 
bracht een moderne manier van 
rijden naar de vereniging. Menig 
ruiter bracht hij door zijn trainingen 
naar een hoger niveau. De rubriek 
nationaal 1:40 is de meest aanspre-
kende rubriek, van het hoogste ni-

veau dat hier verreden wordt. ”

Voor een leek zag het er niet zo 
moeilijk uit. “Maar dit zijn bijna 
allemaal professionals”, zei een 
vrouw uit het publiek. Ze bleek al 
29 jaar vrijwilliger bij de club: “Als 
ze eenmaal in deze rubriek zijn, 
hebben ze al veel gezien. Dege-
ne die het basisparcours foutloos 
rijdt, mag door naar de barrage.” 
Dat bleek toch niet zo eenvoudig. 
Menig keer ging een balk naar de 
grond. Een strafpunt was zo ge-
maakt, zelfs door de professionals. 
Van de 32 inschrijvingen, mochten 
uiteindelijk 9 ruiters met hun paard 
door naar de barrage. De uiteinde-
lijke winnaar, Stijn van der Velden 

uit Eindhoven met zijn paard Zip-
pit, verdiende dit jaar iets extra’s. 
Uit handen van Jeroen van den 
Bosch, de jongste zoon van Maar-
ten, kreeg hij de wisselbeker ‘Me-
morial Maarten van den Bosch’.
“We hopen de wisselbeker jaarlijks 
te gaan uitreiken tijdens dit eve-
nement”, aldus Ard van den Eert-
wegh: Voor de familie is dit alweer 
een grote stap.” De aanwezigheid 
van veel vrienden en bekenden 
was een steun voor hen. Naast 
de Memorial stonden nog meer 
rubrieken op het programma.  Di-
verse wedstrijden werden verre-
den in diverse klassen. Net zoals 
altijd tijdens de jaarlijkse Outdoor 
springwedstrijd.

Vervolg voorpagina

In Mémorial Maarten van den Bosch

Kienehoefschool denkt aan bordjes tegen hondenpoep

De gemeente heeft sinds begin 
maart maar één klacht binnen ge-
had over hondenpoep op het veldje 
voor basisschool Kienehoef. Toch 
laat hoofd van de school, Gery van 
Meersbergen, een proefballonne-
tje op om bordjes te plaatsen, die 

mensen bewust moeten maken om 
hun hond er niet uit te laten.

“Daar heb ik het al eens vaker met 
enkele ouders over gehad”, zegt de 
directeur. “Zo nu en dan komen er 
klachten binnen en ook wij hebben 

last van de hondenpoep. We geven 
namelijk gymles op het veld en er 
wordt veel gespeeld. Het gaat over 
gedrag. Als mensen er hun hond 
uitlaten, dan moeten ze een zakje 
gebruiken om het op te ruimen. 
Schijnbaar doet niet iedereen dat. 
Misschien dat bordjes helpen bij de 
bewustwording.”
Mevrouw van de Kamp, een moe-
der wiens kinderen op de Kienehoef-
school zitten, baalt er ook flink van. 
“Regelmatig zit er poep onder de 
schoenen van mijn kinderen en ook 
al verschillende keren aan de wielen 
van hun fietsen. Het is echt heel vies. 
We lopen niet meer over het gras, en 
dan op de stoep moet je nog goed 
naar beneden kijken of dat daar mis-
schien ook iets ligt. Ik hoop dat er 
snel iets aan gedaan wordt, want 
dit vind ik echt niet kunnen bij een 
school waar zoveel kinderen buiten 
spelen. Misschien dat de BOA  daar 
meer op zou kunnen letten?”
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ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 073-5441415 
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn Salus
Odendael 3, tel. 0413-476149
ma.-do. 09:00u-12:30u en 
13:00 -15:00u
Voor vragen aan het vrijwilligers-
steunpunt, steunpunt mantelzorg,
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijnsalus.nl
info@welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

‘Slag om Rooi’ voor gratis optreden
Het is bijna weer zover en dan zal 
de jaarlijkse bandwedstrijd "Slag 
om Rooi" weer plaatsvinden in De 
Werf. Dit jaar is er een groot as-
sortiment aan genre's die het tegen 
elkaar zullen opnemen. Dus komt 
allen tijdens de Slag en geef je oren 
de kost want van funk tot metal zal 
het allemaal voorbij komen.

Op vrijdag 25 en zaterdag 26 mei zal 
de Slag Om Rooi plaatsvinden. De 

winnaar krijgt een betaald optreden 
op Jaarmarktpop en wordt gekozen 
door een jury. Daarnaast is er ook 
nog een publieksprijs; de band met de 
meeste stemmen van het publiek wint 
een leuk geldbedrag.
De bands die het dit jaar tegen elkaar 
zullen opnemen zijn: - Ash One - This 
is History - The Greatest Handshake 
- The Big Bang Theory - Spum - The 
Chimney – Lyssa - The Common Sense 
Doors open: 20.00u. Entree: Gratis

                     
Met de eerste zonnestralen en het aanbreken van de lente ontstaat 
bij vele van ons ook een onrustig gevoel.  Het kan nu nooit lang meer 
duren voor het dertig graden wordt, tijd om je in je bikini of zwem-
broek te hijsen.  In de winter heb je de touwtjes lekker kunnen laten 
vieren.  Die extra kilo’s werden immers toch mooi gecamoufleerd 
onder die dikke trui en die 4 lagen kleding. Nu wordt je weer even 
met de neus op de feiten gedrukt. 

De lente is dan ook de tijd waarin wij massaal en lichtelijk in pa-
niek verwoede lijnpogingen doen om toch nog een beetje bikini- en 
zwembroekproof voor de dag te komen. De sportscholen stromen 
weer even vol,  de hardloopschoenen worden weer uit het stof van-
daan gehaald en met frisse tegenzin gaan we aan de slag. Alles voor 
het goede doel. De smoesjes van “het is te koud”, “ik ben gewoon 
geen sporter” en “in de zomer ben ik nou eenmaal vanzelf stukken 
lichter” worden tijdelijk opgeborgen.  Iemand zei ooit tegen mij `een  
bikinimotivatie is niet winterhard` en hij (ja het was een kerel die deze 
wijze woorden uitsprak), had verdorie nog gelijk ook. Want met het 
verdwijnen van de zon, verdwijnt vaak ook onze zin en de puf om 
een beetje in beweging te blijven en ons gewicht op peil te houden. 
Nu hebben we dit jaar hoogstwaarschijnlijk heel veel geluk. Want bij 
het ontbreken van zon, zelfs in mei, kan het niet anders of we heb-
ben tot en met oktober een geweldige zomer (toch??), nog even vol 
houden dus die bikinimotivatie.  We blijven hopen op 30 graden, en 
tot die tijd ons best doen om die laatste winterpondjes weg te wer-
ken….als die zomer nog lang op zich laat wachten,  gaat het zelfs 
nog lukken!!

In Balans...
Column door:
Kim Rijkers

Bikini crisis en 
zwembroeken leed

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

gemarineerde 
schouderkarbonade 

of gemarineerde speklap

gemarineerde kipfilet

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter
huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€11,00per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Kiddooz kinderkleding voldoet aan eisen van kind, 
tiener én moeder

Mirjam van de Giessen is een 
moeder van drie kinderen. Met 
haar kroost trok ze er vaak op uit, 
op zoek naar de ideale kinderkle-
dingzaak. Ze kreeg de juiste niet 
gevonden. Of er was te weinig 
keus, of de prijs was niet goed, of 
de juiste merken ontbraken. Ook 
de spaaracties konden de Ollandse 
niet bekoren. Mede daarom be-
sloot ze om een eigen kinderkle-
dingwinkel te starten. Kiddooz in 
Liempde voldoet volgens Mirjam 
aan alle verwachtingen en wensen 
die kinderen, tieners én moeders 
hebben.

De zaak is gevestigd aan de Nieu-
we Erven in Liempde. Kiddooz is 
een prachtige en ruime winkel, 
speciaal voor kinderen, van baby 

tot tiener. Bij Kiddooz hangt een 
uitgebreide collectie zeer leuke 
merkkleding in de maten 44 t/m 
176 voor zowel meisjes als jon-
gens. Mirjam: “Ik heb gekozen 
voor de meest populaire en betaal-
bare merken, zoals Retour, Vingi-
no, Cars, Geisha, LCKR, Mexx en 
Blue Rebel. Het zijn de bekendere 
merken voor een goede prijs in ie-
dere categorie. Als moeder hoor 
en zie ik veel van andere moeders. 
Ik zit er bovenop en houd scherp 
in de gaten wat hip en leuk is voor 
de kinderen. Behalve merkkleding 
heb ik ook basis shirts en leg-
gings.” Daarnaast vindt u bij Kid-
dooz een uitgebreid assortiment 
aan bijbehorende accessoires, zo-
als riemen, tassen, haaraccessoires, 
sieraden, slippers en zwemkleding. 

Maar ook voor een leuk cadeau of 
houten speelgoed, stap je binnen 
bij Kiddooz! 

Aangezien spaarsystemen in ande-
re winkels Mirjam vaak niet kon-
den bekoren, besloot ze om zelf 
een spaaractie te bedenken. Bij 
aankoop van kinderkleding krijgt 
een klant 10% tegoed voor de vol-
gende keer. Dus wanneer iemand 
iets voor honderd euro koopt, dan 
levert dat bij de volgende aankoop 
tien euro korting op. Erg aantrek-
kelijk dus om nog eens terug te 
komen! “We hebben vaker leuke 
acties en kortingen”, legt Mirjam 
uit. “Liefhebbers worden op de 
hoogte gehouden middels een 
nieuwsbrief.”

De openingstijden van Kiddooz 
zijn als volgt: maandag van 13.00 
tot 17.30 uur, dinsdag t/m donder-
dag van 9:30 tot 17:30 uur, vrijdag 
van 09:30 tot 20.00 uur, zaterdag: 
09.30 tot 16.30 uur. Mirjam: “Het 
voordeel is dat mensen hier gratis 
voor de deur kunnen parkeren en 
op verzoek zijn we ook ’s avonds 
open. Voor groepen vriendinnen 
vanaf 8 personen die lekker willen 
winkelen en uitleg willen over de 
kleding. Ik nodig iedereen uit om 
een keertje binnen te lopen!”

Kiddooz, Nieuwe Erven 2, 
tel: 0411-631570, 
www.kiddoozkinderkleding.nl

De Ollandse Mirjam van de Giessen 
is eigenaresse van kinderkledingzaak 
Kiddooz in Liempde

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370

GRASZODEN  € 1,95 / m2
  (Vóór donderdag bestellen, 

zaterdag ophalen)
 

HANGING BASKETS
 

GROTE TUINHORTENSIA'S

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl
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Eerlijk over geld

Regel uw hypotheek vooR 2013
Het Lente-accoord is daar. 
De hypotheekrenteaftrek blijft. Maar let op! 
Vanaf 2013 moeten nieuwe hypotheken in 30 jaar worden afgelost  om renteaftrek te krijgen. 

Maak nu uw hypotheek klaar voor de toekomst.  

2012 is het laatste jaar voor de aantrekkelijke bankspaarhypotheek.  Vanaf volgend jaar worden nieuwe 
hypotheken veel en veel duurder en raakt deze hypotheekvorm “uitverkocht”. 

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

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,80%
2. 1 jaar vast   3,20%
3. 5 jaar vast   3,28%
4. 10 jaar vast   4,35% 
5. 20 jaar vast    5,05%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 22-5. Het betreft 
een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,85%
2. 1 jaar vast   3,10%
3. 5 jaar vast    4,0%

Het betreft ons hoogst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 22-5. 
Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Kantoor Sint-Oedenrode
info@eerlijkovergeld.nu

Tel. 0413-483030
www.tsgroep.nl

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

Sander Janssen
Erkend Hypotheekadviseur
sanderj@eerlijkovergeld.nu

Financiële planning Hypotheken Sparen Beleggen Verzekeringen Pensioen 

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

Hertog Janplein 27 - 5469 BJ  Erp (Veghel)
Tel. 0413 21 28 30

w o n e n  •  s l a p e n

dealer van o.a.: 3b • aevum • baan • CarluCCi • Carpet sign • Chivasso 

diez • eastborn • hofstede • imade • inside • jab • karat • lumière • maCazz 

maghalke • raanhuis • rmn-shutters • romo • sChuitema • stout • vi-spring  

2E pinksTErdag opEn 
Van 11.00 ToT 17.00 uur

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??

Voor alle kinderen uit Rooi en omgeving

Loop ook mee voor Kika en ontvang een leuke verrassing
De Avond-
4 d a a g s e 
komt er 
weer aan. 
Lekker een 
paar avon-
den wan-
delen met 

vrienden, familie of klasgenoten. 
In November  2012 gaat Marielle 
van Oirschot de marathon lopen 
in New York voor KiKa. Daarom 
promoot ze de actie ‘loop mee 
voor KiKa’. 
                                                                                                                                                      
Er is als doel gesteld  om geld in 

te zamelen voor  nog meer on-
derzoeken, zodat in de toekomst 
95% van de kinderen met kanker 
geneest. Loop je mee?  Dan krijg je 
de KiKa armband, een waardebon-
netje voor een ijsje  op donderdag 
tijdens de Avond4daagse  bij café 
Den Toel in Olland en een waarde-
bonnetje voor Intertoys na afloop 
van de Avond4daagse om een ver-
rassing te grabbelen. 

Hoe gaat het in zijn werk? Print het 
sponsorformulier op 
www.mooirooi.nl. Je kunt met het 
formulier vragen of iedereen je spon-

sort. Begin bij je vader, moeder, opa, 
oma. Maak vervolgens een rondje 
in de buurt. Wie ken je nog meer? 
Iedereen kan sponsor worden. Zet 
je beste beentje voor en help door 
deze kleine  moeite  kinderen  met 
kanker  te genezen!!   

Alice-workshop 
't Roois Theater

Altijd al eens toneel willen spe-
len? Kom naar het Alice-week-
end en volg de workshop van 't 
Roois Theater. Jabbertalk, the-
atersport, improviseren... Alles 
staat in het teken van het mis-
schien wel  beroemdste meisje 
van de wereld: Alice. Kom mee 
op verkenning in haar land ach-
ter de spiegel.

Het Alice-weekend is op 2 en 3 
juni in en rond Mariëndael. De 
theaterworkshops zijn van 13.00 
tot 15.00 uur.

Alle 
kinderschoenen 

nu halve prijs 
+ 5 euro!

(m.u.v. sportschoenen, sandalen 
en Converse)

Snel naar van de Kamp 
Kinderschoenen!

 Hertog Hendrikstraat 12 
Sint Oedenrode

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.
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‘t ging mer krek krek 
(Het ging maar net!)
Bron: Brabantse Spreukenkalender. Verkrijgbaar bij ‘t Paperas

BRABANTSE SPREUKEN

Eerst kijken naar de riolering, dan naar de weg

Tja als je lang 
genoeg wacht kun 

je uiteindelijk
de riolering door
de weg heen zien

liggen!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Vannacht

 

 vannacht was ik
 niet alleen met haar
 droomde van 
 kapende vagebonden
 
 er werd mij een
 engel gestuurd
 aangemaand door boven
 of wellicht lokaal ingehuurd
 
 zij zong voor mij
 het lied van troost
 waarin eindeloze liefde
 werd aangeprezen
 
 na een wijle 
 hervatte mijn
 neusgeronk
 zijn gelijkmatigheid
 
 zodat ik nu echt 
 in het onbewuste zonk
 *
 bij het ontwaken
 proefde ik aan de dag
 en nam nieuwe kansen waar
 
 ok, nog wel in ochtendjas
 maar de zon belichtte mij
 met een overtuigend gebaar

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Jetty Verbeek

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Mevrouw Stoop
Dommelstraat 53
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Marktplein

Voor het compleet reiningen 
van uw auto

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

van een ozonbehandeling

Clark heftrucks 
bij Total Lifttrucks 
Nederland
Alle activiteiten van Clarklift Ne-
derland en Totalservice zijn over-
genomen door Total Lifttrucks Ne-
derland. Total Lifttrucks Nederland 
heeft ook weer een overeenkomst 
gesloten met Clark Material Hand-
ling Europe over het dealerschap 
van Clark in Nederland.

Total Lifttrucks Nederland uit Sint-
Oedenrode is dus dealer voor 
Clark trucks voor haar klanten en 
relaties in geheel Nederland. Te-
vens betrekt Total Lifttrucks  de 
originele onderdelen via Clark Ma-
terial Handling Europe. Hiermee 
zijn de klanten door de jarenlange 
ervaring van Total Lifttrucks gega-
randeerd van een goede en snelle 
serviceverlening voor hun Clark 
trucks zoals men gewend was uit 
het verleden. 

Showroom UwVeranda 
Europalaan 81 5481 JD, Schijndel Tel: 073 - 7515070

uw specialist op het gebied van veranda’ s en tuinhuizen...

Openingstijden: 
Iedere vrijdag: 

van 17.30 tot 20.30 uur.
 Iedere zaterdag: 

van 09.30 tot 16.00 uur. 
ma t/m do op afspraak

2e pinksterdag geopend

Profiteer van speciale aanbiedingen

11:00 uur tot 16:00 uur

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Zomerbloeiers

Planten 
voor binnen en buiten

bloemen & accessoires
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Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het theater aan de Mariastraat. - Voorverkoop op www.oltm of bij Erik Barten, Wilhelminastraat 22b Mariahout.

Nieuwsgierig naar het theaterprogramma?
k i jk  dan snel  op www.oltm.nl

Rita Kanters; de verbindende factor 
Op 1 mei is Rita Kanters gestart als 
‘verbinder’ voor Hart van Olland. 
Wie zij is en wat zij gaat doen, 
leest u hieronder. 

Wat doet een verbinder? 
“Een verbinder brengt mensen bij 
elkaar. Dit kunnen mensen zijn van 
verenigingen, in besturen, bij orga-
nisatie of bedrijven. Maar ook indi-
viduele mensen. Met als doel meer 
samenhang en verbinding.”

Hoe vertaalt zich dat naar Hart 
van Olland?
“Hart van Olland heeft heel veel 
gebruikers. Denk maar aan de 
school, de kinderopvang, sport-
verenigingen, bibliotheek en ou-
derenbond. Maar ook de inwo-
ners van Olland zijn gebruikers. 
De gebruikers hebben een stuk 
eigenaarschap in zorg en verant-
woording voor  het nieuwe multi-
functionele centrum en hebben nu 
de kans en de mogelijkheid om er 
samen iets moois van maken. Op 
de weg daar naartoe, ga ik daarbij 
ondersteunen.”

Wat betekent dat in de praktijk? 
“Wat ik doe, is mensen op inhoud 
bij elkaar brengen. Zo is er bijvoor-
beeld een werkgroep die zich be-
zighoudt met activiteiten en speel-

voorzieningen voor jongeren. Die 
werkgroep heeft mooie plannen, 
waar we willen graag de leerlingen 
en de kinderen uit de buurt er bij 
betrekken. Maar ik help ook de 
‘nieuwe bewoners’ van het multi-
functionele centrum om meer uit 
hun samenwerking te halen.”

Waarom heeft Hart van Olland 
een verbinder nodig? 
“Er zijn al heel veel goede initiatie-
ven en samenwerkingsverbanden. 
Dat is geweldig, want iedereen 
kijkt uit naar het mooie nieuwe ge-
bouw. Maar de kunst is om al deze 
mensen bij elkaar te brengen zodat 
er een gezamenlijk beeld ontstaat 
van wat ze willen. Maar ook; waar 
kunnen we afspraken maken en 
op welke punten kunnen we sa-
menwerken om zo tijd en geld te 
besparen.”

Hoe merken mensen dat jij er 
bent? 
“Ik ben van plan om vooral goed 
te luisteren en met heel veel men-
sen te praten. Dat doe ik op kan-
toor bij de verschillende organisa-
ties, maar je komt mij bijvoorbeeld 
ook tegen op het schoolplein, in de 
Holm of wandelend door het dorp. 
Het motto is laagdrempelig, ieder-
een kan mij aanspreken.”

Tot slot, wie is Rita Kanters?
“Ik ben 55 jaar en woon samen 
met mijn partner in Schijndel. 
Mijn hobby’s zijn saxofoon spe-
len, lezen, diepzeeduiken en rei-
zen. Behalve ‘verbinder’ ben ik 
ook invalleerkracht en coach bij de 
Vervangers-en Invallerspool van 
de Dommelgroep. 

Vragen, ideeën en suggesties? 
Rtia Kanters werkt op donderdag 
en vrijdag. U kunt haar mailen op 
hartvanolland@wovesto.nl. 

Nieuw volk krijgt nieuwe woning

Bij bijen komt het vaker voor dat 
een volk zich opsplitst in twee bij-

envolken. Dat gebeurde afgelopen 
week ook bij imker Jos van Nunen. 
De zwerm verzamelde zich, zoals 
gewoonlijk, dicht bij de oorspronke-
lijke bijenkast. Voordat de verkenner 
een geschikte plek voor de beestjes 
had gevonden, wist Van Nunen de 
bijen alweer te pakken te krijgen en 
liet hij ze los in hun nieuwe woning.

Nationale buitenspeeldag in wijk Kinderbos
Op woensdag 13 juni a.s. vindt 
ook in wijkvereniging Kinderbos 
weer de nationale buitenspeeldag 
plaats. Deze is van 13.30 uur tot 
16.30 uur en vindt plaats in een 
gedeelte van de Componistenlaan 
en op het Sweelinckplein. 

We gaan proberen om ook dit jaar 

er samen weer een leuke middag 
van te maken, we zullen niet alles 
verklappen maar het gerucht gaat 
dat we bezoek krijgen van een 
clown! En natuurlijk kun je je dit 
jaar ook weer laten schmincken als 
een stoere tijger of als een mooie 
prinses! Je hoeft geen lid te zijn 
van de wijkvereniging dus alle jon-

gens en meisjes zijn uitgenodigd 
en dan maken we er samen een 
gezellige middag van! 

Alle hulp is welkom, dus zijn we 
nog op zoek naar vrijwilligers! Je 
kunt je aanmelden bij Karin Wou-
ters via kaleon1@chello.nl of 
06-23446086.

Kom nu perkplanten kijken op onze kwekerij 
(7000 m²) 

  
Op onze kwekerij vindt u een fleurig  assortiment 

geraniums en andere perkplanten, diverse soorten 
hangplanten, kuipplanten en potgrond in een 

overdekte verkoopruimte.   

Openingstijden: 
Maandag t/m vrijdag open van 8.30 tot 17.30 uur.

Zaterdag open van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Alleen in de maand mei koopavond op vrijdag tot 20.00 uur.

Tweede Pinksterdag open 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
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Meldingen
Gevonden en verloren voorwerpen

Verloren voorwerpen
- zwart mapje met verzekeringspapie-
ren en pasjes
- schroefmachine
- gehoorapparaat rechts
- bruin lederen sleutel-etui met een 
huissleutel
- OV-chipkaart met foto
- zwarte portemonnee met bankpasjes

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 26 mei
- Wijkvereniging Kinderbos; oud papier wordt opgehaald in de wijk Kinderbos 
tussen 09.00 en 12.00 uur;
- Buurtvereniging Heikant, container aan de Gerbrandystraat of Dreesstraat 
tussen 09.00 en 13.00 uur
- Ouderraad basisschool Nijnsel; kraakperswagen op de parkeerplaats tegen-
over de basisschool aan de Jasmijnstraat 11 a, van 8.00 tot 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Dommelrode; container op parkeerterrein bij cultu-
reelcentrum Mariëndael zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur;

Woensdag 30 mei
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 08.00 
tot 13.00 uur;

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

Inzameling wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval op vrijdag 1 juni
Op vrijdag 1 juni wordt wit- en bruingoed en grof huishoudelijk afval inge-
zameld, wanneer dit schriftelijk is aangemeld bij de firma Van Kaathoven. De 
kosten hiervoor bedragen € 20,- voor het wit- en bruingoed en  € 0,185 per 
kilo met een minimum bedrag van € 18,15.

Machtigingskaart
Voor het aanbieden van dit afval heeft u een machtigingskaart nodig. Deze 
kaart is verkrijgbaar in het gemeentehuis (via www.sint-oedenrode.nl of bij de 
receptie) en moet vóór dinsdag 29 mei naar Van Kaathoven BV gestuurd zijn.

Procedures
Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 

Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken vanaf de 
datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uitgereikt. 

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

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

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

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

Gemeentenieuws

30 mei informatiebijeenkomst 

De Smaak van hoogstamfruit Het Groene Woud
Een mooier landschap en toename 
van biodiversiteit. Dat zijn de doe-
len van het project ‘De Smaak van 
hoogstamfruitbomen in Het Groene 
Woud’. Particuliere grondeigenaren 
worden uitgenodigd minimaal vijf 
hoogstamfruitbomen te planten. Ook 
een snoeidienst en workshops fruit 
verwerken maken onderdeel uit van 
het project. Voor geïnteresseerden 
vindt er op woensdagavond 30 mei 
a.s. een informatiebijeenkomst plaats 
in het gemeentehuis van Boxtel. 

De hoogstamfruitbomen passen in 
het oude cultuurlandschap van Het 
Groene Woud. Van oudsher zijn hoog-
stamfruitbomen geplant bij langge-
velboerderijen om in het nodige eigen 
fruit, appels, peren, pruimen en kersen 
te voorzien. Hier en daar staan er nog 
oude hoogstamfruitbomen vlakbij een 
boerderij of langs de moestuin of op 
een ‘verloren’ stukje grond. Ieder met 
een eigen verhaal. Helaas verdwenen 
hoogstamfruitbomen geleidelijk uit 
het landschap en uit het zicht van Het 
Groene Woud. Sinds enkele jaren is 
hierin een zekere kentering gekomen. 
De waarde vanuit biodiversiteit en na-

tuur, vanuit cultuurhistorie, landschap 
en recreatie vindt steeds meer (h)er-
kenning. 

Plant, onderhoud en oogst!
Om de hoogstamfruitbomen terug te 
krijgen in Het Groene Woud is het pro-
ject ‘De Smaak van Hoogstamfruit Het 
Groene Woud opgestart’. De opzet 
is dat ieder deelnemer ‘een boompje 
bijdraagt’ aan een prachtig en divers 
landschap in de eigen tuin en omge-
ving. Niet alleen aanplant is van belang, 
ook het onderhoud van de fruitbomen 
vraagt speciale aandacht. Vanuit het 
project wordt een hoogstambrigade 
opgericht: een groep vrijwilligers gaat 
straks aan de slag met het snoeien 
van de bomen bij particulieren. Ook 
een vak apart en daarom voorziet het 
project in extra snoeicursussen voor 
deze vrijwilligers. Geïnteresseerden in 
het project ontvangen na aanmelding 
informatie over deze snoeidienst en 
kunnen zelf ook deelnemen. Daar-
naast worden er kookworkshops geor-
ganiseerd voor het verwerken van het 
fruit van de eigen bomen. Denk aan 
het maken van jams, sappen, taarten, 
appel-perenstroop e.d. 

Woensdag 30 mei 2012
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer 
weten over dit project? Op woens-
dagavond 30 mei 2012 is er een infor-
matiebijeenkomst in de raadzaal van 
het gemeentehuis van Boxtel. Tijdens 
deze avond wordt nader ingegaan op 
hoogstamfruitbomen in het algemeen, 
de verschillende cursussen, de hoog-
stamfruitbrigade en de voorwaarden 
voor deelname aan het project. De 
avond start om 19.30 uur. De ingang 
van de raadzaal is aan de achterzijde 
van het gemeentehuis, aan de Doctor 
van Helvoortstraat. Om een indicatie 
te krijgen van het aantal belangstellen-
den op deze avond, verzoeken wij u 
zich aan te melden via mni@boxtel.nl. 

Het project is mogelijk gemaakt door 
financiële bijdragen van de provincie 
Noord-Brabant, Stichting Streekreke-
ning Het Groene Woud, Streekhuis 
Het Groene Woud & De Meierij en 
de gemeenten Boxtel, Schijndel en 
Oirschot. Kartrekker van het project 
is Stichting Streekfestival Het Groene 
Woud.

Bestemmingsplan “Ollandseweg 117 e.o.” vastgesteld 
Bestemmingsplan ter inzage 
Het college van de gemeente Sint-
Oedenrode maakt bekend, dat de 
gemeenteraad in de vergadering van 
26 april 2012 het bestemmingsplan 
‘Ollandseweg 117 e.o.’ NL. IMRO.BP 
0846.BP2012BUI03OLLA117-vg01 
gewijzigd heeft vastgesteld. Vanaf 
dinsdag 29 mei 2012 liggen de stuk-
ken gedurende zes weken ter inzage 
op werkdagen tussen 09.00 en 12.30 
uur bij het publieksplein van het ge-
meentehuis, Burgemeester Werner-
plein 1 te Sint-Oedenrode. U kunt het 
bestemmingsplan ook raadplegen op 
de gemeentelijke website via de recht-
streekse link: www.sint-oedenrode.nl. 
Tevens is het bestemmingsplan raad-
pleegbaar op de landelijke website 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Omschrijving bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan biedt een juridi-
sche regeling voor de oprichting van 3 
woningen nabij Ollandseweg 117  als-
mede het omzetten van de agrarische 
bedrijfsbestemming van de locatie  Ol-
landseweg 117 naar de bestemming 
“Wonen”.

Wijzigingen 
Ten opzichte van het ontwerp bestem-
mingsplan Ollandseweg 117 e.o. zijn 
er wijzigingen aangebracht voor wat 
betreft een bouwvlak en de regeling 

voor bijgebouwen. 

Beschikking hogere grenswaarde 
Bij de oprichting van de nieuwe wo-
ningen zal de geluidbelasting boven 
de voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
geluidhinder uitkomen. Daarom heeft 
het college een hogere grenswaarde 
vastgesteld vanwege de geluidhinder 
op de op te richten woningen. Inge-
volge artikel 110c Wet geluidhinder 
ligt de beschikking hogere grenswaar-
de met het akoestisch onderzoek te-
gelijkertijd met het bestemmingsplan 
ter inzage. 

Beroep 
Als belanghebbende kunt u tegen het 
vaststellingsbesluit een beroepschrift in-
dienen. U bent belanghebbende als u: 
1. het niet eens bent met het niet ho-
noreren van een door u ingediende 
zienswijze; 
2. geen zienswijze heeft ingediend en 
het kan u niet verweten worden dat u 
geen zienswijze heeft ingediend; 
3. het niet eens bent met wijzigingen 
die de gemeenteraad heeft aange-
bracht bij de vaststelling van het be-
stemmingsplan;

Op grond van artikel 145 van de wet 
geluidhinder loopt de beroepstermijn 
van het Besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder tegelijk en gezamenlijk 

met de beroepstermijn voor het be-
stemmingsplan.
Gedurende de bovengenoemde ter-
mijn van zes weken kan beroep wor-
den ingediend tegen het vastgestelde 
bestemmingsplan en het besluit ho-
gere waarden Wet geluidhinder.
Het beroepschrift kan worden inge-
diend bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Een 
ingediend beroepschrift schorst niet 
de werking van het bestemmingsplan 
en het besluit hogere waarden Wet 
geluidhinder. U moet dan tevens een 
verzoek om een voorlopige voorzie-
ning indienen bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Het bestemmingsplan “Ollandseweg 
117 e.o.” treedt in werking met in-
gang van de dag na die waarop de be-
roepstermijn afloopt. Indien geduren-
de de beroepstermijn bij de Voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt in-
gediend, treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist. 

Voor vragen kunt u telefonisch contact 
opnemen met de heer J. den Otter 
(0413-481911).

Openingstijden gemeentehuis en 
zwembad de Neul met Pinksteren 

Verordening Winkeltijden 
Sint-Oedenrode 2012

Met Pinksteren is het gemeentehuis 
gesloten op maandag 28 mei 2012.
De avondopenstelling van maandag 
28 mei is verplaatst naar dinsdag 29 
mei. 
De balie is dan geopend van 16.00 – 
20.00 uur.

Zwembad de Neul
Op zaterdag 26 mei is het geen vrij-
zwemmen vanwege diplomazwem-

men.
Het zwembad is vanwege Pinksteren 
op zondag 27 mei en maandag 28 mei 
gesloten.

Kijk voor onze reguliere openingstijden 
en voor het maken van een afspraak 
op www.sint-oedenrode.nl of bel voor 
het maken van een afspraak (0413) 
481911.

In de vergadering van 26 april 2012 
heeft de gemeenteraad van Sint-Oe-
denrode de “Verordening Winkeltijden 
Sint-Oedenrode 2012” vastgesteld. 

Deze verordening treedt in werking op 
1 juni 2012.
De verordening ligt van 24 mei 2012 
tot en met 28 juni 2012 ter inzage.
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Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Hazelaarstraat 54 5492 ET  15-05-2012 Uitbreiden opslagruimte
Venkel 17 5491 KZ  15-05-2012 Uitbreiden woonhuis
Lieshoutseweg ongen. - 21-05-2012 Bouwen woonhuis
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres   Postcode Omschrijving
Mater Lemmensstraat 31 5492 BJ Realiseren kinderdagopvang en buitenschoolse opvang in basisschool Dommelrode
Hierop is procedure 2 van toepassing (zie procedurekader). De stukken liggen met ingang van donderdag 24 mei 2012 
ter inzage. 

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 15 tot en met 21 mei 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van Buurtvereniging ’t Everse voor het organiseren van een jubileumdag op 9 juni 2012 aan de Everse Bergen te Sint-
Oedenrode.
- Van de heer T. van Alphen voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 19 augustus 2012 op het Dorpsplein te Olland.
- Van de heer T. van Alphen voor het organiseren van het 15 jarig bestaan van de Dorpsherberg van 7 tot en met 9 sep-
tember 2012 in de Pastoor Smitsstraat 48 te Olland.
- Van Handboogvereniging Concordia voor het organiseren van veldwedstrijden op 13 en 14 juli 2013 op het terrein van 
v.d. Berk Boomkwekerijen, Donderdonksedijk te Boskant.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan Voetbalvereniging Rhode voor het organiseren van een kofferbakverkoop op 20 mei 2012 op de parkeerplaats voor 
de kantine van voetbalvereniging Rhode, sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.
- Aan De Dorpherberg voor het organiseren van de Brabantse Muziekgroep Van Ons End op 20 mei 2012 op het Dorps-
plein te Olland.
- Aan de Rooise Ruiters en Ponyruiters voor het organiseren van een springwedstrijd van 17 tot en met 19 mei 2012 op 
manege de Pijnhorst, Bremhorst 6 te Sint-Oedenrode.
- Aan het bestuur van MHC Sint-Oedenrode voor het organiseren van een minikamp voor de jongste hockeyjeugd van 
17 tot en met 18 augustus 2012, accommodatie MHC, Bremhorst te Sint-Oedenrode.
- Aan Voetbalvereniging Rhode voor het organiseren van het Beachsoccer Rooi van 26 tot en met 28 mei 2012 op het 
evenemententerrein en veld 5 van Rhode in sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.
- Aan de heer H. v.d. Zanden voor het organiseren van een straatfeest op 23 juni 2012 in de Stompersstraat te Sint-Oedenrode.
Hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Melding meerjarenvergunning 
- Van Handboogvereniging Concordia voor het organiseren van veldwedstrijden handboogschieten op 14 en 15 juli 
2012, Donderdonksedijk 3 te Sint-Oedenrode.
- Van Buurtvereniging Heikant voor het organiseren van een buurtfeest op 1 september 2012, hoek Marijnenstraat/De 
Quaystraat te Sint-Oedenrode.
- Van zaalvoetbalvereniging Dorpsherberg van Driel voor het organiseren van een voetvolleytoernooi op 15 juli 2012 op 
het Dorpsplein te Olland.
- Van Oldtimer Stichting Rondje Rooi voor het organiseren van de oldtimerrit Rondje Rooi op 1 juli 2012 vanaf de par-
keerplaats achter de Vresselse Hut, Vresselseweg 33 te Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met de Open Dag Masterplan Vlagheide zullen op 28 mei 2012 de volgende wegen tussen 08.00 uur en 
18.00 uur afgesloten zijn voor het verkeer: gedeelte van de Damianenweg tot aan de zandweg, Koeveringsedijk richting 
Vlagheide en de Landingsweg.

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

Kijk voor actuele politieberichten 
op www.mooirooi.nl

Gemeentenieuws

Man aangehouden voor poging 
tot doodslag in Sint-Oedenrode
Een 26-jarige man uit Schijndel 
is donderdagochtend omstreeks 
02.15 uur op een camping aan de 
Zwembadweg in Sint-Oedernro-
de aangehouden voor poging 
doodslag. De verdachte bezocht, 
onuitgenodigd, een feestje op de 
camping. 

Vervolgens kreeg hij onenigheid 
en werd verzocht te vertrekken. 

Hierop bedreigde de man de aan-
wezigen met een mes en vertrok. 
Even later kwam hij terug en reed 
met zijn auto in op een 20-jarige 
man uit Sint-Oedenrode die ook 
aanwezig was op het feestje. De 
man bleef ongedeerd en belde 
de politie die de verdachte op het 
campingterrein kon aanhouden. 
De man is overgebracht naar het 
bureau.

De Verkeerspolitie meldt de 
volgende controles
Donderdag 24 mei: 
A-50 tussen Arnhem en Eindhoven 
A-6 tussen Joure en Emmeloord 

Vrijdag 25 mei: 
A-7 tussen Zaandam en Hoorn 
A-32 tussen Meppel en Heeren-
veen 

Zaterdag 26 mei: 
A-12 tussen Utrecht en Arnhem 
A-27 tussen Utrecht en Almere 

Zondag 27 mei: 
A-9 tussen Velsen en Alkmaar 
A-5 tussen Hoofddorp en Zwa-
nenburg 

Openbare raadsvergadering
De gemeenteraad van Sint-Oe-
denrode vergadert op donderdag 
31 mei a.s. De vergadering begint 
om 20.00 uur. Op de voorlopige 
agenda voor deze openbare ver-
gadering komen de volgende on-
derwerpen voor:

-aansluiting bij de Nationale Om-
budsman (klachtbehandeling)
-vaststellen Verordening rechtspo-
sitie raadsleden en wethouders
-vaststellen nota harmonisatie 
peuterspeelwerk/kinderopvang
-beschikbaar stellen krediet voor 
de omvorming van openbaar 
groen
-vaststelling jaarrekening 2011
-vaststelling 1e bestuursrappor-

tage (Berap) 2012
-Burgerjaarverslag
Tenzij anders aangegeven, is 
spreekrecht over genoemde agen-
dapunten mogelijk. Iedereen die 
gebruik wil maken van het spreek-
recht dient dit ten minste 48 uur 
voor aanvang van de vergadering 
te melden bij de griffier (tel. 0413-
481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl

De voorlopige agenda en de daar-
bij behorende stukken liggen voor 
iedereen ter inzage in het publieks-
plein van het gemeentehuis op 
werkdagen van 09.00 - 12.30 uur. 
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Te koop/Te huur

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

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

--------------------------------------
Alle kinderschoenen nu halve prijs 
+ 5 euro. m.u.v. sportschoenen, 
sandalen en Converse. Snel naar 
van de Kamp Kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint-Oedenrode.
--------------------------------------
Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------

www.thuisfeesten.com

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Donderdag 17 mei en 
Openingstijden: di, do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
FEESTJE?, zeskamp? huur een 
springkussen, spellen of tent bij de 
goedkoopste en grootste attractie-
verhuurder van de regio
Al vanaf 5 euro 
www.springkussens.nl of 
www.zeskampen.nl uit Uden
--------------------------------------
Alle kinderschoenen nu halve prijs 
+ 5 euro. m.u.v. sportschoenen, 
sandalen en Converse. Snel naar 
van de Kamp Kinderschoenen, 
Hertog Hendrikstraat 12. 
Sint-Oedenrode.
--------------------------------------
TE HUUR: parkeerplaats in par-
keergarage midden in centrum, in-
gang Kerkstraat. € 50,00 mp.mnd. 
excl. servicekosten. 
Tel: 0413-473737.
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex. 
(bedrijventerrein Nijnsel) 
Nijverheidsweg 4. Tel : 476805
--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop
Kashian Thunder drumstel. Achtde-
lig. Hans Verhoeven. 0622458606
--------------------------------------
Te koop
Herenfiets. Batavus Navajo. Als 
nieuw. 225 euro. 0413-473453

Aangeboden

Kom tot jezelf !
Kijk voor meer info over yoga en/
of massage
op www.de-bodhiboom.nl of 
bel: 06 - 52 21 36 52.
--------------------------------------
Klusjes in en rondom uw huis waar 
u als alleenstaande of oudere niet 
aan toekomt? Bel RN Solutions op 
06 20534852 of 
e-mail info@rn-solutions.nl
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf ? Meer tijd 
voor ontspanning ? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------

Dieren

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

Gevonden

Gehoorapparaat. 
In winkel ’t Paperas.
--------------------------------------

Diversen

De Plekkers houden 10 juni vlooi-
enmarkt, heeft U spullen bel 
490700.
--------------------------------------
Heeft U goede vlooienmarktspul-
len voor CV ’t Skrothupke? Wij ko-
men ze graag bij U ophalen. Geen 
grote meubelstukken, witgoed, 
tv’s of computers. Bel: 477537 of 
06-13251020
--------------------------------------

   

Wie herkent deze 
dames?
Stuur uw oplossing naar 
redactie@demooirooikrant.
nl, bel naar 0413-479322 
of kom langs op ons kan-
toor, Heuvel 17. De koffie 
staat klaar!

Oplossing historische 
beelden wk 20:
We kregen een oplos-
sing binnen van mevrouw 
Willems-Sanders. Ze had 
meerdere namen bij de 
foto gezet. Toch zijn we 
nog op zoek naar meer 
mensen die namen weten. 
Volgens haar ging het in ie-
der geval over de Zilveren 
bruiloft van op 20 feb. 1936 van Willem van Lieshout en Theodora van 
Lieshout – Kempkens op landgoed De Hulst. Daar woonden ze.

Historische beelden
Winnaars 
Bon-vùr-Ton 
moederdagactie

Afgelopen vrijdag vond op de Ki-
osk de eerste trekking plaats van 
de consumentenactie Bon-vùr-Ton, 
die op zaterdag 12 mei voor het 
eerst plaats vond in het centrum 
van Sint-Oedenrode. Uit de hon-
derden ingeleverde bonnen zijn de 
volgende winnaars getrokken:

Stofzuiger van Roxs Elektro: 
Elise van de Pol, 
lotnr: VDO13250

E-reader van ‘t Paperas: 
M. van Bakel, lotnr: QJO00243

Draadloze printer van Digitotaal: 
Dhr. of mevr. Romme, 
lotnr: NSS78310

5 gangen diner voor twee perso-
nen bij De Beleving: 
Judith Brouwers, 
lotnr: FRD81130

High Tea voor vier personen + 
Prosecco bij Pan & Cook: 
T. Vervoort, lotnr: CRX22130

¼ pagina in  DeMooiRooiKrant:
P. van Vugt, lotnr: XFD24326

Tap + vat van J.de Leijer dranken-
handel: F. Das-Tymstra, 
lotnr: INM98144

5 maal zespersoons Monchout-
aarten van bij Bakkerij Bekkers: 
1- dhr. of mevr. Das, lotnr: 
SSB11206. 2- Martha School, lot-
nr: IYQ19648. 3- Mark Verschu-
ren, lotnr: GOR64095. 4- Rian van 
Kessel, lotnr: UXY97816. 5- dhr. of 
mevr. Sanders, lotnr: MJO94666

De prijzen zijn af te halen bij ’t Pa-
peras. De winnaars zijn ook te zien 
op de website www.rooi-is.nl 

    Prachtige hangplanten 
in een 27 cm pot

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

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

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

Schoor 3 
06-20438743

www.groenexclusief.nl

Sponsoren melden zich gretig aan bij 
Rooi Events

Rooi Events is op dit moment druk 
bezig met de organisatie van een 
EK evenement op de Markt. Tot hun 
grote vreugde zijn er flink wat spon-
soren die zich hebben aangemeld. 

Op dit moment zijn dat al vier 
hoofdsponsors. Drie daarvan ko-
men uit Sint-Oedenrode, namelijk  
Fred van de Laar Grondwerken, 
drankenhandel de Leyer en Pro-
gress uitzendbureau. Administratie 
kantoor Van de Winkel uit Geldrop 
is ook hoofdsponsor. Al deze spon-
soren zijn bereid om maar liefst 
€ 1.500 ,- beschikbaar te stellen 
voor dit evenement. Zeven bedrij-
ven hebben op dit moment hun  
toezegging gedaan als sterspon-
sor. Zij stellen maar liefst € 400,- 
beschikbaar. Waaronder Direct 
Fich  uit Veghel en de volgende 

Rooise ondernemingen: Bakkerij 
Bekkers, Emte Supermarkten, Trai-
teur slagerij Verheijen , Reisbureau 
Columbus, Snorkel BV  en Beton-
fabriek van de Meulengraaf . 

Al 15 bedrijven uit Sint-Oedenrode 
en de regio zijn bereid om € 150,- 
beschikbaar te stellen. Het zijn: Bol 
Adviseurs, Sizework, RBBE Beveili-
gingen, Mikanos restaurant, Voets 
specialiteiten, Robben Groothan-
del, Stucadoorbedrijf van de Loo, 
Paperas, Formido Bouwmarkt, 
Boxons Lease, Van der Vleuten 
Interieurbeplanting, Mart Habra-
ken, Van Kaathoven Milieu B.V., 
DigiTotaal  en Albert Heijn. Mede 
dankzij deze sponsoren zal het EK 
event een knaller worden. Natuur-
lijk moet het Nederlands Elftal dan 
wel wedstrijden gaan winnen!

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 25 mei liggen de kaarten 
voor het jokeren en rikken weer 
op tafel. Alle leden vanaf 16 jaar 
zijn welkom. Deze avond begint 
om 20.00 uur in Meerschot Hei-
straat 22. Maar iedereen is vanaf 
19.30 welkom want dan is de kof-
fie en thee al klaar. Ook wordt er 
weer een loterij gehouden. Heb je 
geen geluk in de loterij. Na afloop 
van het kaarten gaat iedereen 
weer met een vleesprijs naar huis.

Voor de fietstocht met picknick 
op zondag 3 juni kunnen alle le-
den zich opgeven bij Riny en Ton-
nie van Zoggel, telefoon 475726. 
Doe het voor 27 mei, want daarna 
gaan wij de inkopen doen.
De kinderen van groep 2 tot en 
met 8 kunnen zich, voor het kin-
derreisje naar Drievliet,  aanmel-
den bij Carin Jansen, Tartwijck 47. 
Doe het snel want vol = vol

Onkruid vergaat wel

Op deze manier wel althans. De ge-
meente stelt wederom alles in het 
werk om het centrum onkruidvrij te 
maken. Dat geeft een net beeld voor 
bewoners en winkelend publiek.  
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Vlagheide: De nieuwe groene achtertuin van Rooi

“Er zijn hier nog veel verborgen pareltjes”
De meeste Rooienaren zullen bij 
de Vlagheide meteen denken aan 
de vuilnisbelt. Nooit meer doen! 
Want de afgelopen vijf jaar is door 
ondernemers  en particuliere ini-
tiatiefnemers in het gebied en de 
gemeenten Veghel, Schijndel en 
Sint-Oedenrode keihard gewerkt 
aan een nieuwe groene en recre-
atieve invulling van Vlagheide. 
Bezoek daarom de open dag op 
maandag 28 mei zodat u zelf dit 
mooie stukje Rooi kunt ontdekken.

Vlagheide ligt verspreid over drie 
gemeenten. Wethouder Cees van 
Rossum herinnert zich goed hoe 
hij deelname aan het masterplan 
Vlagheide ‘voor de poorten van 
de hel moest wegslepen’. “De ge-
meenteraad zag er in 2003 niet 
de toegevoegde waarde van in. 
Ik ben er dwars voor gaan liggen, 
omdat groen en recreatie perfect 
aansluiten bij de missie en visie van 
onze gemeente.” 

Verbindingsfunctie
Sinds 2007 werkt de stuurgroep 
Vlagheide, onder regie van project-
leider Peter Prins, aan de uitvoering 
van Masterplan Vlagheide. De be-
langrijkste pijlers van dit plan zijn: 
een ecologische verbindingsfunctie 
tussen de drie gemeenten, een sterk 
groen en landschappelijk gebied, de 
cultuurhistorische waarde van dit 
gebied vertellen en de verschillen-
de vormen van recreatie bij elkaar 
brengen. “De ondernemende en 
initiatiefrijke bewoners van dit ge-
bied zijn de verbindende schakels” 
vertelt Prins. “Dat is ook meteen 
de kracht en hét grootste succes tot 
nu toe. Ik kan als zoveel mooie ini-
tiatieven opnoemen. Bijvoorbeeld 
een pluk tuin, een bed en breakfast, 
een natuurcamping die moeiteloos 
integreren met bestaande monu-
menten zoals de onlangs gerestau-
reerde Eerdse Molen en bestaande 
bedrijven zoals de wijngaard op de 
Damianenweg. De ondernemers 

hebben elkaar gevonden en zijn de 
dragende krachten van het master-
plan Vlagheide. De gemeenten heb-
ben voornamelijk een faciliterende 
rol. Denk hierbij aan het aanpassen 
van het bestemmingsplan, verlenen 
van vergunningen en meedenken 
over de verbindingsroutes.”

Imago
Prins vervolgt: “Iedere gemeente 
heeft zijn eigen reden om mee 
te doen. Veghel staat in de regio 
voornamelijk bekend om haar in-
dustriële imago. Om aantrekkelijk 
te zijn als leefomgeving voor hui-
dige en nieuwe bewoners is een 
groen achterland zeer gewenst. 
Sint-Oedenrode daarentegen staat 
al bekend als een groene gemeen-
te en met dit plan kan zij haar ima-
go alleen maar versterken. Dichtbij 
het centrum van Sint-Oedenrode 

ontstaat wederom een plek waar 
inwoners kunnen wandelen, 
paardrijden, mountainbiken enzo-
voort. Door smallere wegen te ma-
ken dringen we het gemotoriseerd 
verkeer terug en creëren op deze 
manier een veilige omgeving.”

Golfbaan
Een van de grootste projecten in 
het Masterplan Vlagheide is de re-
alisatie van een 18-holes golfbaan 
op de voormalige vuilnisbelt. Op 
dit moment grazen de schapen 
van stichting Schaapskudde Eerde 
op de flanken ervan. De werk-
zaamheden om de voormalige be-
stemming in te pakken vorderen 
gestaag en achter de schermen 
wordt hard gewerkt om de rea-
lisatie van de baan van de grond 
krijgen. De planning is dat de golf-
baan in 2016 deels gereed is. De 

baan krijgt uiteindelijk een groten-
deels openbaar en laagdrempelig 
karakter. Fietser en wandelaars 
zullen op speciale paden als het 
ware door de golfbaan heen wor-
den geleid. Op deze manier vormt 
ook de golfbaan een verbinding 
met de andere onderdelen van 
Vlagheide. 

Verborgen pareltjes
Tijdens een rondrit door het gebied 
valt wethouder Cees van Rossum 
van de ene verbazing in de andere. 
“Ik fiets hier toch regelmatig met 
mijn vrouw, maar ik kom nu op plek-
ken waar ik erg blij van wordt. Er zijn 
hier nog veel verborgen pareltjes. Ik 
weet zeker dat de meeste inwoners 
van Rooi over het algemeen niet 
weten hoe mooi dit gebied is ge-
worden. Daarbij: de verhalen achter 
alle initiatieven zijn prachtig.”

Particulier initiatief
Een van de particuliere initiatieven 
is die van Bert Coppelmans aan de 
Koeveringsdijk. Coppelmans blijkt 
een oud-leerling van Cees van 
Rossum te zijn en het weerzien is 
hartelijk. Coppelmans kocht begin 
deze eeuw een oude boerderij met 
ongeveer 1,5 hectare grond. “Des-
tijds was de ruilverkaveling afge-
rond en heb ik meteen meer grond 
erbij gekocht.” Inmiddels bezit Bert 
9 hectare grond waarvan hij een 
groot gedeelte teruggeeft aan de 
natuur. “Natuur blijft…altijd! Met 
deze gedachte in mijn hoofd ben 
ik me gaan verdiepen in bomen en 
planten. Ik heb veel gelezen en ad-
vies gevraagd wat ik het beste kan 
doen. De afgelopen vijf jaar heb ik 
zelfstandig ruim 10.000 bomen en 
struiken geplant. Dit is een mix van 
allerlei soorten. Er zijn al een aantal 
vogelsoorten gespot die hier lang 
niet zijn geweest en er lopen nu 
wilde hazen door de wei. Aan het 
einde van de middag zie ik de her-
ten door het hoge maaiveld. Daar 
doe ik het voor! Over een aantal 
jaar, als bomen en struiken goed 
gegroeid zijn wil ik mijn landgoed 
graag openstellen voor publiek.”

Bezoek de open dag
De open dag is een mooie manier 
om Vlagheide te verkennen. On-
dernemers en particuliere initiatief-
nemers tonen vol trots hun gerea-
liseerde projecten. Rond 10.00 uur 
zal gedeputeerde Van den Hout 
van de provincie Noord-Brabant de 
open dag officieel openen. Peter 
Prins adviseert om zoveel mogelijk 
met de fiets te komen. Tijdens de 
open dag vindt ook de Vlagheide-
loop plaats, een hardloopwedstrijd 
over diverse afstanden. Meer infor-
matie over de open dag is te vinden 
op www.masterplanvlagheide.nl. 
Daar is ook een folder te down-
loaden met een overzicht van de 
deelnemende bedrijven en ver-
schillende activiteiten. 

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

Lente!
Fietsen! 

Nieuwe modellen!  

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

mountainbikes

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

 

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

eerlijke mensen.
Koop bij de fietsenmaker, 

wie kan anders je fiets maken???  
5492 BN Sint Oedenrode.

Tel: 0413 – 477902
www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen

stomerijvanbeeck@hetnet.nl 
Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl

BOTERHOEK 175, 5683 AZ BEST, 
0499-392365, INFO@KIDZINDUSTRY.NL

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

ONZE MERKEN
Baker Bridge – BENGH per principesse – Blue System – Bomba

CKS Claesen’s – Feetje - Geisha – Gymp –IKKS baby/peuter
MuyMalo – R’Belle by Scotch - Relaunch – Reset Retour 

Tumble&Dry – Vingino – Antony Morato – BOR*Z – Monta 
Scotch Shrunk

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

ZOMERCOLLECTIE 30 % KORTING
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MEIMAAND
(Medisch) pedicure
Registerpodologie
Registersportpodologie

Hoofdvestiging Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a

5491 AD Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476544

www.voetcentrum.nl
info@voetcentrum.nl

Overige vestigingen:
Leerdam
Eiland 1 / 
Koningin Emmalaan 82

Geldermalsen
Herman Kuijkstraat 68

NeulstraatÊ37
5492ÊDCÊÊSint-Oedenrode

TelefoonÊÊ:Ê0413Ê476818
MobielÊÊÊÊ :Ê06Ê305Ê605Ê72

AantekeningÊ
diabetische /reumatischeÊvoet

i.o. medisch pedicure

Maand van de voet 2012

Wat is podotherapie?

Podotherapie is een jong, pa-
ramedisch beroep en het be-
staat in deze vorm pas vanaf 
1982. Het beroep podothera-
peut is wettelijk beschermd. 
Dat wil zeggen dat de op-
leidingstitel podotherapeut 
alleen gevoerd mag worden 
door iemand die daarvoor ge-
diplomeerd is. Een podothe-
rapeut heeft een (sinds 2003) 
4-jarige fulltime HBO oplei-
ding afgerond in Eindhoven 
(Fontys Paramedische Hoge-
school) of Enschede (Saxion 
Hogescholen). 

Marloes Goossens- van der 
Zanden uit Sint-Oedenrode 
heeft een eigen praktijk in 
Sint-Oedenrode: Podothera-
pie Sint-Oedenrode. Samen 
met Lieke Schuts heeft ze 

ook een praktijk in Schijndel. 
Ze bestrijken het hele gebied 
en inmiddels hebben ze een 
ijzersterke naam opgebouwd. 
Over twee weken komt de 
nieuwe website online: www.
podotherapiesintoedenrode.
nl.  Inmiddels is ze samen 
met pedicure Wilma van de 
Wetering verhuisd. Ze deel-
den samen een ruimte aan de 
Neulstraat (in Odendael). Nu 
zijn ze een verdieping naar 
boven gegaan en hebben ze 
praktijkruimtes naast elkaar. 
Dat geeft de mogelijkheid om 
op dezelfde tijd open te zijn 
(dinsdag en donderdag). Op 
deze manier kunnen ze extra 
service bieden aan patiënten. 
Dat doet Marloes ook door 
voortaan op dinsdagavond 
open te zijn. Wilma van de 

Wetering studeert 14 juni af 
als medisch pedicure. Dat le-
vert haar meer specialisatie 
op. 

Wat doet een podothera-
peut? 
Een podotherapeut behandelt 
mensen met voetklachten 
of klachten die voortvloeien 
uit het niet goed functione-
ren van de voeten. Hierbij 
valt te denken aan klachten 
aan het bewegingsapparaat, 
zoals knie-, heup- of (lage) 
rugklachten. Wanneer de 
oorzaak van de klacht is ach-
terhaald, wordt er een be-
handelplan opgesteld en uit-
gevoerd. De podotherapeut 
probeert de functie van de 
voet te behouden of te verbe-
teren en hierbij zijn verschil-
lende therapieën mogelijk. 

Wat behandelt een podothe-
rapeut?
De klachten die een podothe-
rapeut kan behandelen zijn 
erg divers. Hierbij kan onder 
andere worden gedacht aan: 
- standsafwijkingen met als 
gevolg klachten aan de voe-
ten en/of benen  - klachten 
door overbelasting  - sport-
blessures  - voetproblemen bij 
kinderen - nagelproblematiek 
zoals ingegroeide teenna-
gels - afwijkingen van tenen  
- huidaandoeningen zoals 
likdoorns en eelt  - voetklach-
ten bij Diabetes Mellitus en 
reuma  - wondbehandelingen 

Directe Toegankelijkheid Po-
dotherapie 
Vanaf 1 augustus 2011 is Po-
dotherapie direct toeganke-
lijk. Dat wil zeggen dat er niet 
per definitie een verwijzing 
van huisarts of specialist meer 
nodig is om een consult aan te 
vragen bij de podotherapeut. 
Let op: een consult op verwij-
zing van huisarts of specialist 
blijft wel de voorkeur houden.

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

Wellicht is een bezoek aan de
Podotherapeut een oplossing.

Overleg met uw arts voor een verwijzing.

Gevestigd in Odendael

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

Voeten zo stroef en geolied zo glad,
voeten zo glanzend en toch innerlijk mat.
Voeten waarop het oog niets aan scheelt,
voeten verhard met wel drie lagen eelt.
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Wat is podotherapie?

LEKKER RELAXED DE ZOMER IN

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

Merken: 
DUREA

FOOTNOTES
GABOR
THINK

POCCOPAZZA

MEPHISTO
WALDLAUFER

WOLKY
FINN COMFORT

XSENSIBLE

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

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

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

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

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

VOETENMAAND

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

Voeten die koel zijn en voeten die branden,
voeten net zo mooi als je handen.
Voeten zo ruw en voeten zo fijn,
voeten gezond en voeten met pijn.

Anouk van der Zanden doet mee 
aan Special Olympics

De 27-jarige Anouk van der Zan-
den kan erg goed zwemmen. Zo 
goed zelfs dat ze mee mag doen 
aan de Special Olympics in Den 
Bosch. Door haar coach van de 
speciale zwemvereniging WGZ 
in Uden werd ze verkozen om te 
starten op de onderdelen vrije 
slag, schoolslag en 4x estafette. 
Anouk is trots, maar ze vindt het 
ook erg spannend!

Kun je ons uitleggen wat voor be-
perking je hebt? 
“Sinds mijn geboorte heb ik een 
hersenbeschadiging. Ik heb meestal 
trillingen en spanningen. Het ene 
moment meer dan het andere. 
Daarnaast heb ik ook een vorm van 
autisme. Een vertrouwde omgeving 
is dus heel belangrijk voor mij.”

Vind je het daarom zo spannend?
“Inderdaad. Ik vind het erg span-
nend omdat het allemaal nieuw is 
voor me. Ik weet niet wat ik moet 
verwachten. Ik weet niet hoe het 
eruit ziet en hoe het er aan toe 
gaat. Binnenkort gaan we alvast 
een keertje kijken. Het zal vast al-
lemaal wel goedkomen.”

Kun je goed zwemmen?
Ik kan best goed zwemmen ja. 
Ik zwem al vanaf mijn elfde jaar. 
Twee keer per week ga ik naar 
Uden om te trainen met onze 
coach Jo. Hij vond me snel genoeg 
om mee te doen aan de Special 

Olympics. Met twintig man doen 
we mee aan de wedstrijden. Ik ben 
één van de snelste. Soms proberen 
ze me in te halen, maar dat lukt 
meestal niet!”

Kun je wel tegen je verlies?
“Haha, ja dat wel. Het hoort erbij 
he!”

Hoeveel sporters doen er mee?
“Dat weet ik niet precies, maar er 
worden dat weekend allerlei spor-
ten gedaan, dus niet alleen maar 
zwemmen. Vanuit heel Neder-
land komen de sporters naar Den 
Bosch. Natuurlijk wil ik best win-
nen, maar dat is niet het belang-
rijkste. Het gaat vooral om de eer 
en de mooie medaille.”

De Nationale Spelen worden door 
een lokaal organisatiecomité ge-
organiseerd onder auspiciën van 
stichting Special Olympics Neder-
land. Voor elke editie geldt een 
bid-procedure. Geïnteresseerde ste-
den/organisaties kunnen bij Special 
Olympics Nederland deze proce-
dure opvragen. Als een vereniging 
wil meedoen aan de loting voor in-
ternationale Special Olympics toer-
nooien, dan is deelname aan Nati-
onale Spelen een voorwaarde. De 
Special Olympics Nationale Spelen 
worden om de 2 jaar roulerend door 
Nederland heen georganiseerd, 
voor minimaal 12 en maximaal 20 
takken van sport. Wilt u Anouk aan 
komen moedigen in Den Bosch? 
Dat kan! Kom dan op 1,2 en 3 juni 
naar de Special Olympics Nationale 
Spelen in Den Bosch en schreeuw 
haar naar een overwinning.

Anouk, veel succes!
DeMooiRooiKrant

Anouk doet mee aan het 
onderdeel zwemmen

vrijdag, zaterdag, zondag en op

 alle feestdagen 
geopend van 10.00 t/m 22.00 uur

(reservering gewenst)

Kom proeven van onze
uitgebreide lunch- en 

dinerkaart.

Iedere middag serveren 
wij heerlijke borrelhapjes!

(o.a. Aziatische)

Verwen uzelf en/of een ander 
met onze high tea!

Lunch, diner en drinken

Borchgrave 1 | Sint Oedenrode | 0413 47 55 96 | www.lunchroomcestlavie.nl

Pedicuresalon 
Gerard Beerens

Diabetische voet
Voetmassage

Aangesloten bij Pro Voet

Bernhardstraat 35
5491 HS Sint Oedenrode

0413-478591
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www.diepvriesspecialist.nl

HELMOND De Hoefkens 1B  T: 0492-544407

VEGHEL Gasthuisstr. 36  T: 0413-344004

DEURNE Molenstraat 7   T: 0493-320051
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Kleintje snack
Diepvriesspecialist, 

96 stuks. 9,99

Gemarineerde kipsaté
of varkenssaté
Diepvriesspecialist, 

8 stuks. 3,99

Appel-/walnotentaart
Coppenrath & Wiese, 

8-10 personen. 5,49

Croissants
zelf af te bakken
Diepvriesspecialist, 

10 stuks. 2,99

Reuzechoco wit of melk
Diepvriesspecialist, 

8 stuks. 6,79

Vietnamese loempia’s
Diepvriesspecialist, 8 stuks. 4,95

Gemarineerde speklappen
Diepvriesspecialist, 4 stuks. 3,99

Regenboogforel
Diepvriesspecialist, 1 kg. 6,49

Gerookte palingfi let
Royaal, 100 gr. 4,25

Gerookte zalmfi let
Diepvriesspecialist, 100 gr. 2,99

Slagroombavarois frambozen, 
bosvruchten of dame blanche
Diepvriesspecialist, 750 ml. 3,69

Choco ijsstick vanille of met nootjes
Diepvriesspecialist, 10 stuks. 4,75

Boerenroomijs
Diepvriesspecialist, 2,5 ltr. 5,69

 7,99

 4,49

 1,99

 3,29

 3,95

 2,79

 3,49

 3,49

 2,49

 3,79

 2,99

 4,99

 4,95

SPAARKAART AANBIEDING
tegen inlevering van 10 spaarpunten

GRATIS 500 gr. SLAGROOMSOESJES

uw barbecue specialist

2 zakken 
voor 

 6,00Worsten-, goulash- of ragoutbroodje
Diepvriesspecialist, 8 / 6 stuks. 5,49 / 4,49

Modeshow Switch in 
Eindhoven daverend succes

Op woensdag 16 mei gaf Switch Fashion en Lifestyle uit 
Sint-Oedenrode een modeshow in danscafé Playerz in 
Eindhoven. Het werd een daverend succes. 

In een bomvolle Playerz toonden modellen van Switch de 
nieuwe zomercollectie. Het thema van de avond was Sum-
mer Night Out. Veel shorts, jurkjes en felle kleuren. Zowel 
het personeel van de winkel, als de modellen en het pu-
bliek beleefden een mooie avond.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Op donderdag 24 mei 2012 
wordt er op Mariëndael van 18.15 tot 19.15 uur 

een gratis  kennismaking les gegeven 
Yoga voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.

Nog steeds kaarten verkrijgbaar

Ollend Dreijt Dur wordt waar volksfeestje

Vroeger was het traditioneel feest 
bij Ollandia aan het eind van het 
seizoen. Toen ze daarmee stop-
ten, pakten twee andere groepen 
in Olland de handschoen op. Alle-
bei wilden ze een feestje bouwen, 
maar ze beseften dat krachten ver-
enigen beter uit kwam. Dat deden 
ze. Ollend Dreijt Dur was direct een 
groot succes en ook dit jaar gaan ze 
er weer tegen aan. Het wordt een 
speciale editie.

Op 1, 2 en 3 juni is het weer zover. 
Voor het vijfde jaar op rij organiseert 
een enthousiaste groep vrijwilligers 
het feestweekend Ollend Dreijt Dur. 
Het afgelopen jaar is er weer hard 
aan de weg getimmerd en dit heeft 
geresulteerd in een spetterend pro-
gramma voor jong en oud. Tijdens 
en direct voorafgaand aan het week-
end zullen zo’n 100 vrijwilligers er 
alles aan doen om het feest tot een 
succes te maken. De Middeleeuwse 
brunch op zondagmiddag (thema 
Ridders en Jonkvrouwen) springt het 
meest in het oog. Bijna 600 Ollan-
ders en oud-Ollanders hebben zich 
er voor aangemeld. Het wordt dus 
een waar volksfeest. 

De aftrap voor het weekend wordt 
op vrijdag gegeven door G@ZZER-
op. Nog nooit van G@ZZERop 
gehoord? Dat kan, want deze ge-

legenheidsband is speciaal in het 
leven geroepen ter ere van het 1ste 
lustrum van Ollend Dreijt Dur. Deze 
15-koppige band bestaat deels uit 
muzikanten uit ons eigen Olland, 
aangevuld met gerenommeerde 
muzikanten uit de regio en niet te 
vergeten Anne van der Heijden uit 
Sint-Oedenrode.   Daarna zal Co-
verband THE FOOLS optreden. 
Deze prettig gestoorde partyband 
behoort tot de absolute top van de 
coverbands! Laat je verrassen door 
de meest waanzinnige covers en 
doldwaze medleys gedurende een 
wervelende show. 

Op zaterdag wordt 
er verder gefeest met 
Coverband STOOT! 
Dit is een band met 
een grote diversiteit 
aan hits uit de Neder-
landse popgeschiede-
nis. De strakke ba-
sisbezetting bestaat 
uit moddervette bla-
zers, een fantastische 
zanger en zangeres. 
STOOT! Speelt alle 
hits op energieke wij-
ze die je direct mee-
neemt in haar show!

Op zondag, aanslui-
tend aan de Middel-

eeuwse brunch, staat de dag bol van 
leuke activiteiten voor jong en oud. 
Zo is het Sint Joris Gilde uit Sint-Oe-
denrode van de partij met het be-
kende “Koningsschieten”. Voor de 
echte durfals is er een spectaculaire 
roofvogelshow met o.a. grote uilen, 
zeearenden, gieren en valken. Ook 
kan men mee doen aan een wed-
strijd ringsteken en zijn er nog vele 
middeleeuwse spelen verspreid over 
het terrein. Ook het animatieteam 
in de tent staat dit jaar weer voor 
klaar met een leuk programma voor 
de kinderen. Kijk voor een compleet 
overzicht van alle activiteiten op 
www.ollenddreijtdur.nl

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

Feestgangers 2011 (archieffoto)
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Duurzaam ondernemen in Rooi met Coen van de Meulengraaf

De termen Maatschappelijk Ver-
antwoord Ondernemen en Duur-
zaam Ondernemen worden tegen-
woordig als bedrijfsstrategie te pas 
en te onpas gebruikt. Literatuur 
geeft evenwicht in people, pla-
net en profit als uitleg. Maar hoe 
breng je dat nu als ondernemer in 
de praktijk? 

DeMooiRooiKrant gaat in de di-
recte omgeving op zoek naar ant-
woorden en concrete voorbeelden. 
In deze eerste editie is het woord 
aan Coen van de Meulengraaf, di-
recteur van Betonfabriek A. van de 
Meulengraaf & Zonen.

Wat betekenen deze begrippen 
voor jou als Rooise ondernemer? 
“Natuurlijk willen wij als Nijnselse 
onderneming aandacht geven aan 
een verantwoorde productie-om-
geving.  Betonproducten zijn zeer 
duurzaam. Daarentegen vraagt 
de productie een stevig stroom-
verbruik (500.000 kWh dat gelijk 
staat aan het verbruik van 150 ge-
zinnen) en werden er tot voor kort 
hoofdzakelijk nieuwe gewonnen 
grondstoffen ingezet bij de pro-

ductie van beton. Samen met de 
provincie Noord-Brabant hebben 
we destijds een onderzoek uitge-
voerd naar milieubelastende be-
drijfsprocessen. Dit onderzoek was 
het startpunt om kritischer te zijn 
op onze bedrijfsvoering.”

Hoe breng je dat in je bedrijf in de 
praktijk en wat merkt je omgeving 
daarvan? 
“Zo zijn we overgestapt op 100 % 
groene stroom. Ook wordt vliegas, 
dat als reststof bij verbranding van 
steenkool vrijkomt, volledig ver-
werkt in beton. Vrij uniek is ook het 
efficiënt inzetten van puinafval. Ons 
productieproces vraagt om een con-
stante kwaliteit van materialen. Sa-

men met de leverancier hebben wij 
gezocht naar een optimale manier 
om recycling economisch haalbaar 
te maken. Op deze manier komen 
wij steeds dichter bij de cradle-to-

cradle gedachte (geen afval meer).
Ook hebben wij met onze nieuw-
bouw bijvoorbeeld zelf hogere eisen 
gesteld aan milieubelastingen om 
daarmee én voor de toekomst ge-
wapend te zijn én de overlast voor 
de omgeving zoveel mogelijk te be-
perken. Door de hydratatiewarmte 
die vrijkomt tijdens het hardingspro-
ces en de lucht van de stofafzuig- 
installaties en compressoren te be-
nutten, hoeft zelfs in de winter de 
hal niet verwarmd te worden voor 
een aangenaam werkklimaat. Terwijl 
in de zomer de temperatuur niet te 
hoog wordt. Het klimaat in het kan-
toor wordt beheerst door gebruik 
te maken van een warmtepomp en 
een warmteterugwin-installatie. Als 

Rooienaar vind ik het ook belangrijk 
om naar de omgeving te luisteren en 
samen aan oplossingen te werken. 
Want dat we vooral samen aan een 
duurzame woon- en werkomgeving 

werken, is voor mij belangrijk als 
mens en als ondernemer.”  

Je ondersteunt een project voor de 
basisschool in Nijnsel om de jeugd 
meer te laten buitenspelen en met 
natuur te leren omgaan. Waarom?
“De jeugd heeft tegenwoordig veel 
keuze in het aanbod van sport-
beoefening. Financieel hebben ze 
echter geen keuze en zijn ze af-
hankelijk van anderen terwijl sport 
wel heel belangrijk is voor de licha-
melijke en mentale ontwikkeling. 
Daarom vinden wij het belangrijk 
om hieraan bij te dragen. Dat doen 
wij onder andere voor de jeugd van 
meerdere Rooise sportclubs. Daar-
naast verschraalt het aanbod van 
voorzieningen in de kleine kernen, 
ook hier kunnen wij ondersteunen 
als lokale ondernemer. Wat mij in 
de aanpak van het speelproject van 
de bassischool Nijnsel aansprak, 
was de wil om elkaars capaciteiten 
te benutten. Daar heb je het weer: 
samenwerken aan een duurzaam 
resultaat! Als bedrijf werd onze in-
zet van kennis van constructies en 
materiaalkeuze gewaardeerd. En in 
onze bijdrage hebben wij niet wil-
len bezuinigen op de kwaliteit van 
funderings- en bestratingsmateria-
len (van natuursteen tot gebakken 
klinkers en eigen betonproducten). 
Dat onze kinderen op school in 
Nijnsel zitten en het vroeger ook 
onze school is geweest, gaf wel 
een extra motivatie.”

Hoe verder?
“De consument wordt zich steeds 
meer bewust van de noodzaak om 
duurzame producten te gebruiken, 
tóch blijft echter de prijs van groot 
belang. En voor de ondernemer 
geldt dat het minimaal hetzelfde 
moet opleveren. De overheid kan 

hierin een stimulerende rol hebben 
en zo de vraag naar duurzame pro-
ducten stimuleren. De ondernemer 
is de spil in het proces naar duur-
zame producten en wordt aan-
gemoedigd door de vraag. Door 
innovatief te handelen, zal hij ver-
volgens zijn leveranciers enthousi-
asmeren. En zo is uiteindelijk Duur-
zaam Ondernemen niet meer weg 
te denken in onze samenleving.”

“DE CONSuMENT WORDT zICH STEEDS MEER 
BEWuST VAN DE NOODzAAK OM DuuRzAME 

PRODuCTEN TE GEBRuIKEN”

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

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

Deel 3: Wonen, werken en recreëren. 
Over vijf jaar ook nog in Nederland?

Eerder hebben we al kunnen lezen dat Da-
wid, Ania, Borys, Kristina en Gosia ondanks 
de taalbarrière redelijk hun weg vinden in 
de Nederlandse maatschappij. Ze wonen 
en werken hier. Natuurlijk hebben ze ook 
vrije tijd te besteden. Zoals ieder hardwer-
kend mens verdienen ook zij het om zich te 
ontspannen. Op wat voor manier dan ook. 
Maar hoe recreëren ze? Hebben ze über-
haupt hobby’s?

Ania en Dawid hebben een gemeenschap-
pelijke hobby: fotograferen. Ze trekken het 
park in of gaan naar de stad om foto’s te 
maken. Ania: “Via het werk zijn we be-
vriend geraakt met een Nederlands paar 
dat ook interesse heeft in fotografie. We 
hebben privé contact met ze. Dat gaat 
prima, ondanks dat we amper met elkaar 
kunnen praten.” Dawid blijkt uiterst cre-

atief. Niet alleen op het ge-
bied van fotografie. Hij is ook 
fervent graffiti spuiter en kan 
prachtige tatoeages zetten. 
Hij heeft wel eens meegehol-
pen in een tatooshop in Eind-
hoven. Dawid: “Zo vaak zet ik 

geen tatoeages, maar ik kan wel zeggen 
dat er een Letse collega rondloopt met een 
Poolse tatoeage. Dankzij mij, haha!”

Laat nu net Borys die Let zijn. Hij besteedt 
zijn vrij tijd in de stad. “In de weekenden 
gaan we vaak naar Eindhoven, maar dan 
moet het wel mooi weer zijn. Helaas re-
gent het hier veel te veel!”, baalt Borys. 
Wanneer ze thuis blijven gaat regelmatig 
de barbecue aan. Borys en Kristina vinden 
het gezellig om met vrienden te barbecue-
en. Ook Goshia houdt van lekker eten. Ze 
is bezig met een cursus koken. “Dat doe ik 
iedere dag”, zegt ze. “Net als hardlopen. 
Verder ga ik graag shoppen in het week-
end.”

Zo te horen zijn ze allemaal flink ingebur-

gerd in Nederland. Ze 
werken, wonen en re-
creëren bijna op dezelfde 
manier zoals wij dat doen. 
Hoe denken ze over de 
toekomst? Willen ze blij-
ven of kopen ze straks 
een huisje in hun moe-
derland? Goshia is er nog 
niet uit. “Ik heb het nu 
goed naar mijn zin. Twee 
á drie keer per jaar ga ik 
een week terug naar Po-
len. Maar voorlopig blijf ik 
nog hier.” Ook Borys en 
Kristina zijn nog niet van 
plan om terug te gaan 
naar Letland. Borys: “Ik 
wil zo lang mogelijk hier 
blijven om geld te verdienen. Pas op het 
moment dat ik een gezin ga stichten, ga ik 
terug. Tenminste, dat zeg ik nu. Misschien 
blijf ik wel hier. Het werk wat ik doe bevalt 
me namelijk uitstekend.”
Het koppel Ania en Dawid is erg duidelijk. 
“We blijven voorlopig nog hier”, bevestigt 

Ania. “In Polen zijn gewoon geen moge-
lijkheden. Hier hebben we die wel. Ik hoop 
hier nog ooit mijn oude baan als fitness in-
structrice op te pakken, maar dan moet ik 
eerst de taal beter spreken.”

Volgende week deel 4. We nemen dan een 
kijkje bij een werkgever.

Win een oranje 
straatje met je 
oranje straat!

De oranjekoorts begint zich als een 
olievlek uit te breiden over heel 
Nederland. Ook in Sint-Oeden-
rode kleuren steeds meer gebou-
wen, huizen en voortuinen oranje. 
Op de foto zie je de Mauritsstraat 
in wijk Kienehoef. Daar zijn ze al 
flink bezig geweest met versieren.

DeMooiRooiKrant ziet tijdens het 
EK ook oranje en schrijft een wed-
strijd uit voor de mooiste oranje 
straat van Rooi. Versier uw straat of 
pleintje de komende weken, stuur 
wat foto’s in en maak kans op een 
straatje 1/5 staatsloten! De initia-
tiefnemer van de straat mag de prijs 
in ontvangst nemen. Met de verde-
ling zal het ook vast wel goed ko-
men! Lever de foto’s in voor 10 juni 
en win! De uitslag staat op woens-
dag 13 juni in DeMooiRooiKrant!
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Casa don Carlos: Een Roois rustpunt in Spanje

Waarom zijn jullie geëmigreerd?
“We hebben altijd al tegen elkaar 
gezegd: als we straks 55+ zijn dan 
gaan we... Die stap maakten goe-
de vrienden van ons en we kwa-
men er al snel erachter dat 55+ 
te laat is. Want wanneer het een-
maal goed loopt je ben al snel 5 
jaar verder, terwijl je dan eigenlijk 
het rustiger aan zou willen doen. 
Dat was voor ons het sein om het 
juist zo snel mogelijk te doen,  we 
waren toen 45 en 42. Hier hebben 
we geen spijt van want het is hard 
werken.” 

En waarom juist naar Spanje?
“Omdat we zeker wisten dat we 
in de zon/warmte oud wilden 
worden en het feit dat we beiden 
niets met Frankrijk of Italië hebben 
was de keuze voor Spanje snel ge-
maakt.
Wat zeker meespeelde is dat we 
een bedrijf (een B&B) wilden op-
starten waar je het hele jaar door  
gasten kunt ontvangen  en een 
streek die veel  te bieden heeft, 
strand, natuur, steden, cultuur, 
bergen...... dan kom je al snel in 
Andalusië.”

Wat viel er mee aan de emigratie?
“Eigenlijk viel alles mee, we zijn 
de juiste mensen tegen gekomen 
en hebben veel met Spanjaarden 
gewerkt en hun vertrouwen ge-
geven en nog meer vertrouwen 
teruggekregen. Dat werkt tot op 
de dag van vandaag nog steeds in 
ons voordeel. Feit was ook dat we 
een prachtige locatie vonden met 
een casco nieuwbouwhuis dat we 
samen met de Spaanse aannemer 
naar onze zin konden afmaken tot 
een B & B met 6 kamers.”

En wat viel er tegen?
“Echte tegenvallers hebben we 
helemaal niet gehad en daar zijn 
we dan ook erg blij om, natuurlijk 
komt niet alles zomaar aanwaaien 
en moet je enorm hard werken om 
alles te realiseren. Natuurlijk moet 
je leren om jezelf aan te passen 
aan de Spaanse cultuur en de ge-
bruiken.”
 
Hoe is jullie Spaans?
“We hebben in Nederland een 
stoomcursus gedaan in Vught, een 
maand voor vertrek, maar dat is 
weggegooid geld geweest voor 
ons omdat we al veel te druk wa-
ren met alle voorbereidingen. We 
werkten allebei tot de laatste dag 
nog meer dan fulltime. Vervolgens 
kwamen we in Spanje met onze 
basis vakantie Spaans maar met 
de bereidheid om te leren en om je 
volledig aan te passen en dat vindt 
de Spanjaard al helemaal gewel-
dig. Ze waarderen alles wat je doet 
om hun taal te spreken, inmiddels 
hebben we hier aan huis al weer 
ruim 4,5 jaar elke week les en zo 
komen we steeds een stapje ver-
der.”

Zijn jullie geïntegreerd?
“We voelen ons wel geïntegreerd 
maar doordat we in het buitenge-
bied wonen en vrijwel alleen niet 
Spaanse gasten mogen ontvangen 
blijf je op afstand en je blijft voor 

de Spanjaard sowieso een buiten-
lander, hoe goed je de taal ook 
spreekt.”

Wat missen jullie van Nederland?
“Het klinkt misschien raar maar 
niet veel ! Ja, de stress al helemaal 
niet, het moet allemaal nu, het 
dicht op elkaar wonen, het be-
perkte uitzicht als je naar buiten 

kijkt, de kou en het grauwe weer.
Natuurlijk zou je misschien wat va-
ker familie en vrienden opzoeken 
maar die komen gelukkig allemaal 
met regelmaat naar ons toe om te 
genieten.” 

Al veel gasten uit Sint-Oedenrode 
mogen ontvangen?
“In de afgelopen jaren zijn reeds 
een groot aantal gasten uit Rooi 
en omgeving bij ons aangekomen, 
veelal via onze “reclamezuil” in 
Rooi, mijn vader Gerard. Hij komt 
ca. 3 a 4 maal per jaar en meestal 

moeten we wel een klussenlijst 
aanleggen voordat hij komt. In de 
verfraaiing van onze B&B heeft 
hij een grote invloed gehad. Op 
hout gebied heb ik namelijk niet 
zijn talent doorgekregen. Met trots 
vertellen wij dat al het houtwerk 
(pergola’s, overkappingen) van zijn 
hand zijn, op zijn beurt verteld hij 
in Rooi met trots over ons.”

Willen jullie verder nog wat kwijt? 
“Het leuke is, ondanks dat je zover 
in het buitenland zit, dat de bin-
ding met Rooi blijvend is. Getuige 
mijn bijdrage aan het veertigjarig 
jubileum van ARGO in 2008 en de 
50ste editie van de jeugdvakantie-
week, maar ook de spontane re-
acties die wij krijgen als we weer 
eens door Rooi wandelen.”

Kijk voor meer informatie op 
www.casadoncarlos.com

Veel mensen dromen. Van een wereldreis, om te stoppen met werken, 
of om te emigreren. Die laatste gedachte had Carlo van den Nieuwen-
huijzen (52) uit Sint-Oedenrode ook. Samen met zijn partner Ronald 
Henselmans (49) besloot hij om in Spanje te gaan wonen. Aldaar run-
nen ze nu zes jaar een bed & breakfast (Casa don Carlos) en verhuren ze 
BMW motoren. Onlangs sleepten ze nog de prestigieuze Zoover award 
en de TripAdvisor Guests Choice 2012 in de wacht. Maar hoe komen 
ze er bij om naar het Zuiden van Europa te verhuizen? Zijn ze inmiddels 
geïntegreerd? Carlo en Ronald motiveren hun stap.

“HET KLINKT MISSCHIEN RAAR, MAAR WE 
MISSEN NIET VEEL AAN NEDERLAND”

Carlo van den Nieuwenhuijzen (l) met man Ronald Henselmans 

Een sfeerimpressie van Casa don Carlos

Ondernemersvereniging BtB

Floriade Venlo: Economisch en duurzaam

“We hadden geen beter weer 
kunnen treffen”, glundert Arent 
van Dijk voorzitter BtB. Een klein 
gezelschap van BtB-leden zat in 
de bus naar Venlo, waar dit jaar de 
Wereld Tuinbouw Expo Floriade, 
plaatsvindt.  Juist op dat moment 
kwam de regen met bakken uit 
de lucht. Hoezo geen beter weer? 
“Lekker groeizaam”, vervolgde de 
voorzitter van de BtB.

Mede dankzij de Rabobank was 
een boeiend programma samen-
gesteld, te beginnen met koffie/
thee en Limburgse vlaai. Tijdens 
de rondleiding kon een bezoekje 
aan de Rooise boomkwekerij van 
den Berk uiteraard niet ontbreken. 
Daar bevindt zich de grootst aan-
geplante boom van het park. “Een 
Moerascypres”, lichtte Pieter van 
den Berk zelf toe. Achttien meter 

hoog, een stamomtrek van 170 cm 
en zo’n 40 jaar oud. Her en der op 
het terrein zijn zo’n 120 verschil-
lende boomsoorten aangeplant, 
waarvan meer dan de helft van de 
Rooise boomkwekerij. 

Ook de ‘Earth walk’ van hoofd-
sponsor Rabobank is erg indruk-
wekkend; de aarde ‘vliegt’ er 
zomaar onder je door. Maar wat 
betekent een dergelijk grootscha-
lig evenement nu voor de regio 
Limburg? Wiel Aerts voorzitter van 
de BtB Venlo en de Duits-Neder-
landse Handelskammer: “Ik kan 
alle regio’s aanraden een groot-
schalig evenement te organiseren. 
De Floriade heeft veel zaken hier 
versneld en mogelijk gemaakt. Er is 
een soort dynamiek ontstaan, die 
de regionale samenwerking een-
voudiger maakt. Daarnaast staan 

we plotseling in Nederland op de 
kaart. Floriade Venlo is anders dan 
de vorige exposities. Het is vooral 
een beleving. Duurzaamheid staat 
hierbij centraal; ook voor later. De 
Floriade is een feestje van April tot 
Oktober, maar ook daarna blijft dit 
park het meest duurzame gebied 
van Nederland.” 

Venlo zit boordevol plannen voor 
een economisch gezonde en te-
vens duurzame toekomst. De 
Floriade: een uitje met de BtB dat 
smaakt naar meer. Met dank aan 
voorzitter Arent van Dijk die het 
geheel goed verzorgd had en aan 
Rabobank STOS. Arent: “Zonder 
hen was het niet mogelijk ge-
weest. Zij hebben een groot deel 
gesponsord en de logistieke inde-
ling verzorgd.” 

2e pinksterdag 
geopend  

van 10:00 tot 17:00 uur

Groot assortiment 
zomerbloeiers, 

vijvervissen en koi

Schijndelseweg 65 | 5491 TA St. Oedenrode | 0413-472529  
www.tuincentrumkrans.nl
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Kris en Cas zwemmen 
baantjes voor KWF

Op 26 mei aanstaande 
van 14.30 tot 15.30 uur 
gaan Kris Raaijmakers en 
Cas van Elderen een uur 
lang baantjes zwemmen 
in zwembad De Neul. 
Ze doen dat niet zomaar. 
Nee, ze zetten zich in voor 
een heel goed doel dat ze 
zelf hebben uitgekozen, 
namelijk KWF Kankerbe-
strijding. Het opgehaalde 
bedrag schenken ze aan 
de stichting. Gewoon, 
omdat ze vinden dat ze 
het moeten doen.

“Op school hadden we 
een presentatie van een 
andere stichting en toen 
hoorden we op wat voor 
manier ze aan geld moe-

ten komen”, zegt Kris. Cas: “Ik had het idee om het 
voor het KWF te doen en het was Kris zijn plan om te 
gaan zwemmen. Zo is het een typisch plan van ons alle-
bei.” Maar waarom dan voor het KWF? Kris: “Mijn opa 
is aan kanker gestorven. Het is dus een stomme ziekte. 
Veel mensen hebben of krijgen het.” “Ik vind het altijd 
heel erg als mensen het als scheldwoord gebruiken. Je 
mag er niet mee spotten.” De laatste weken haalde de 
jongens al meer dan 150 euro op aan sponsorgeld. Dat 
zal alleen nog maar meer worden. Voor iedere vijftien 
minuten zwemmen kunnen mensen geld doneren. Wilt 
u dat ook doen? Bel dan naar 0413-470028.

Cas (l) en zijn vriendje Kris 
gaan zwemmen voor het 
goede doel

Terrasconcert Cambiance de Kienehoef voor 
herhaling vatbaar

Afgelopen zondag 20 mei jl. heeft 
er op Cambiance de Kienehoef een 
terrasconcert plaats gevonden met 
medewerking van verschillende 
blaaskapellen zoals de Neultuuters 
en Noottoestand uit Liempde. We 
kunnen terug kijken op een zeer 
succesvol terras concert . Gelukkig 
hadden de weergoden ons niet in 

de steek gelaten en konden ze ge-
nieten op het zonnige terras waar 
veel campinggasten maar ook heel 
veel mensen uit Sint-Oedenrode 
en omstreken aanwezig waren. Ze 
kwamen spontaan aan gefietst of 
gewandeld.  Er was een gezellige 
sfeer en de men-
sen genoten zicht-

baar. Cambiance 
de Kienehoef kan 
terug kijken op een 
leuk evenement 
wat voor herhaling 
vatbaar is . 

Automobielbedrijf mAriAhout
Uw officiële Opel-Agent

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
De mooiste occasions voor De scherpste prijzen 

staan in mariahout (Laarbeek)

Naam: ________________________________________  Telefoonnummer: _________________________

Leeftijd: _______ (Leeftijd t/m 12 jaar)

Hoofdprijs; Radiografisch bestuurbare race-auto
Bij inlevering van deze kleurplaat; GRATIS SOFTIJSJE (1 ijsje per kleurplaat)

 1e en 2de Pinksterdag open
Heuvel 32, Sint-Oedenrode

INLEVEREN KAN T/M 2DE PINKSTERDAG TOT 17.00 UUR

Sunrise goes Broadway
Dansvereniging Sunrise 
is op dit moment volop 
bezig met de voorberei-
dingen van een spectacu-
laire dansvoorstelling die 
op 15 en 16 juni wordt 
gehouden in cultureel 
centrum Mariëndael. 

Dit jaar staat de voorstel-
ling in het teken van het 
thema ‘Broadway’ en zul-
len dansen uit diverse po-
pulaire musicals worden 
opgevoerd, zoals Annie, 
Tarzan,  Mama Mia en 

High school Musical. De trainsters van Sunrise hebben het 
de laatste tijd erg druk gehad. De voorbereidingen van 
deze spectaculaire seizoensafsluiting zijn gestart terwijl de 
danstoernooien nog in volle gang waren. In de avonduren 
werd hard gewerkt aan een spetterend programma. 
Nu de toernooien voorbij zijn trainen alle danseressen, 
van jong tot oud, zeker twee keer in de week om alle 
verschillende dansen onder de knie te krijgen. De voor-
stelling wordt maar liefst drie keer opgevoerd: op vrijdag 
15 juni om 19.00 uur en op zaterdag 16 juni om 14.00 
uur en om 19.00 uur.  Kijk voor meer informatie op 
www.dansverenigingsunrise.nl.
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(In de vorige column vertelde de schrijver over zijn psychische chaos, 
inclusief herstelpogingen)
Niet geheel gesterkt door deze experimentele vorm van hulpverlening 
ging het na ’n paar jaar weer kantje-boord. “Zou transcendente medi-
tatie niet iets voor jou zijn?” sprak de nieuwe huisarts met de jampot-
glazen. Als je geestelijk in een labiele periode verkeert ben je geneigd 
je aan elke strohalm vast te klampen. Nou had ik, uit pure nieuwsgie-
righeid, op de universiteit een studium-generale college gevolgd van 
een aantal in nette pakken gestoken jongelui. Zij kwamen van een of 
andere universiteit uit Zwitserland die onderzoek deed naar de positieve 
effecten van TM, zoals deze vorm van meditatie door de “incrowd” 
werd genoemd. Ik zocht contact en maakte een afspraak. Men verze-
kerde mij dat het niets met religie of sektes te maken had en dat alles 
wetenschappelijk was onderlegd. Wel werd ik verzocht, als symbool, 
witte bloemen en een witte shawl mee te nemen voor de eerste kennis-
making op een zaterdagmiddag, nota bene midden in het jachtseizoen. 
Zodoende nam ik afscheid van mijn maten, die zich al verbaasden over 
die attributen op de achterbank, verwisselde mijn modderige laarzen 
voor normale schoenen en mijn jachtbroek voor nette jeans en reed 
enigszins nerveus richting Eindhoven. Daar, op een appartementje er-
gens bij de Karel-de-Grotelaan, werd ik door een jonge vrouw ontvan-
gen, die mij leidde naar een slecht verlicht kamertje, waar in een hoek 
een beeld van een soort zittende olifant met handjes stond, met kaars-
jes en wierook ervoor. Géén religie dus! En daar ontving ik mijn mantra, 
een twee-lettergrepig woord, dat uniek op de wereld en alleen voor mij 
bestemd was - ik moest ook uiterste geheimhouding beloven -. Door in 
gedachten dit woord eindeloos te herhalen zou ik in een hoger niveau 
van bewustzijn en andere verheven toestanden geraken, ja, ik zou uit-
eindelijk los van de grond kunnen komen…….

Na een maand ongeveer belandde er een brief met gouddruk en dito 
magazine in de bus, afkomstig van “zijne heiligheid” de Holy Habba-
kuk YogoYogi, toevallig de eigenaar van de Zwitserse universiteit en 
woonachtig in een of ander groot complex in Limburg. In het maga-
zine stond zwart op wit dat in Nicaragua een burgeroorlog was voor-
komen doordat tweehonderd aanhangers van de langharige soepjurk-
goeroe tegelijkertijd hadden zitten mediteren. Can you believe this? 
Op de laatste pagina was een foto te zien van een breed lachende 
jongeman, die in meditatiehouding 10 cm boven een matras zweef-
de, Photoshop avant-la-lettre. En, by-the-way, of ik minimaal duizend 
gulden wilde overmaken op rekeningnummer zoveel en zoveel van de 
stichting Zus & Zo ter Redding van de Wereld, of zo iets. Ik haakte af, 
dat mediteren hielp sowieso toch al geen moer, en voelde me opge-
lucht. Die brieven en lachwekkende magazines kreeg ik nog een jaar 
lang en toen was daar opeens die TV-uitzending: De universiteit in 
Zwitserland kwam in beeld als een waanzinnig duur bouwsel, zwaar 
afgeschermd voor pottenkijkers. In de door hen zelf geregisseerde in-
terviews met de “wetenschappelijke” medewerkers zinderde het van 
de leugens, ontkenningen en meest bizarre onzin. Tot slot verscheen 
er een lopend rijtje, als een aftiteling, met diverse mantra’s op het 
scherm. En dáár stond, tussen alle andere, de mijne! De mijne, gdvr-
degdvr, die zogenaamde unieke mantra. “Shyrin”, ja “Shyrin” non-
dejuu! “Krijg toch helemaal ’t zuur, stelletje laajelichters, leugenaars, 
geldwolven in dienst van die eeuwig glimlachende ouwe stinker in z’n 
Rolls Royce”, riep ik stampvoetend voor de TV. Ik, Van de Kamp, met 
z’n witte bloemen en shawltje, mezelf onsterflijk belachelijk makend 
voor iedereen. “Rustig nou maar,” sprak mijn vrouw, die ondertussen 
wél weet hoe ik in elkaar steek. Troost voor alle ADHD-ers: Ik ben er 
nog, word ook gek van mezelf, maar ’t is te doen……..

We maken een gerechtje uit het land van herkomst van al die spiritu-
ele strapatsen:
Chicken Tandoori (4 personen)
1 braadkip van goede komaf
4 volle eetlepels tandooripasta (supermarkt), ½ liter volle yoghurt
1 ui, 2 tenen knoflook, stukje verse gember, 1 ui in ringen
Vermaal de ene ui, knoflook en gember met de pasta in de machine 
fijn en roer door de yoghurt. Verdeel de kip in 8 stukken  en marineer 
ca. 6 uur in het yoghurtmengsel. Verwarm de oven voor op 225°C, 
doe het teveel aan marinade van het vlees (laat er een mooi laagje 
op zitten) en leg op een rooster boven een opvangplaat. Bak ca. 30 
minuten, maar controleer af en toe. Leg de laatste 10 minuten de 
uiringen op de opvangplaat en laat bruin worden. Serveer de kip met 
de gebakken uiringen en bijvoorbeeld nasi koening. Geef er een frisse 
salade bij en ’n koud biertje.

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

Mantra(2)

Een vrolijke en levendige causerie van Maarten van 
Rossum

Op dinsdagavond 15 mei gaf 
Maarten van Rossum een cause-
rie in kasteel Henkenshage. Het 
begon om 20.00 uur en werd ver-
zorgd door het RKK, Bibliotheek 
en ‘t Paperas.

De zaal en het balkon van het kas-
teel Henkenshage zaten tjokvol met 
fans, belangstellenden en bewon-
deraars van Maarten van Rossum, 
bekend als Nederlands historicus 
en Amerika deskundige. Hij treedt 
regelmatig op in allerlei tv program-
ma’s zoals Pauw en Witteman en 
De Wereld Draait Door.
Bij binnenkomst vertelde hij dat hij 
zich net de kasteelheer voelde van 
dit slot “Bommelsteintje” en begon 
meteen aan zijn toehoorders een 
aantal onderwerpen voor te stellen 
die deze causerieavond zouden vul-

len. Begonnen werd met 
‘Als er een hemel is hoe 
zou die er dan uitzien’ 
en aansluitend natuur-
lijk over zijn specialisme 
‘Amerika’. Van Rossum 
gaf duidelijk de voorkeur 
aan Obama en bij de 
volgende presidentsver-
kiezing zou Obama ze-
ker herkozen worden, mits de vrou-
wen op hem zouden stemmen. 
Ook gaf Van Rossum aan blij te 
zijn dat we eindelijk verlost zijn van 
‘dit ellendig kabinetje’.  De politiek 
kwam ter sprake en volgens hem 
was “gekke Geert” mopperend 
weggelopen. Je kunt de PVV zien 
als pure protestpartij en zou dus 
niet meer gevraagd moeten wor-
den om deel te nemen aan de re-
gering. Dat het slecht gaat met de 
economie ligt aan ons zelf, aldus 

Van Rossum.  Omdat we zelf veel 
te weinig geld uitgeven en dat we 
meer moeten gaan consumeren. 
De politiek moet volgens de his-
toricus meer naar de burgers gaan 
luisteren. Na de woorden  “dankzij 
de val van dit kabinetje is de angst 
voorbij” was het pauze.

Na de pauze werd slechts een on-
derwerp besproken naar aanleiding 
van zijn artikel in “Maarten” (mei 
2012) Of het niet mogelijk was om 
een maal per dag nieuws voor ver-

standige, volwassen kijkers te ma-
ken. Van Rossum vindt dat alleen 
de kijkcijfers regeren en dat loopt 
parallel met de populistische poli-
tiek en de waan van de dag. Zo was 
er overdreven aandacht voor de 
Elfstedentocht, Joran van der Sloot, 
Willem Holleeder en Robert M.  
Om 23.00 uur werd de prettige 
causerie afgesloten omdat ‘we dit 
“Bommelsteintje” moesten ver-
laten’, kortom het was een leuke 
optimistische avond.

Foto´s: Cor van Oorschot

Mathieu Dirven Koffieconcert 3 juni verplaatst
Op 3 juni a.s. was het Koffieconcert 
met als motto: ‘Hoor ons Blazen’ 
gepland in Kasteel Henkenshage.  
Dit concert is ‘geadopteerd’ door 

het Project Alice in Wonderland. 
Het concert is daarom verplaatst 
naar Mariëndael . Ook het tijdsstip 
is veranderd;  het concert  begint 
om  14:00 uur. Het concert wordt 
gegeven  door de jeugdorkesten 
van Harmonie Nijnsel en van de 

Fanfare NJA.  Het concert ‘Hoor 
ons blazen! vindt nu dus plaats op 
zondag 3 juni in Cultureel Cen-
trum Mariëndael , aanvang 14.00 
uur. Voor  meer informatie over  
het verdere programma  zie de 
persberichten in de weekbladen.
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fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl

Autoparkeerplaatsen 
te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode 
aan de Borchgrave. 

€ 54,- excl. 
servicekosten 

per maand

Alle 
kinderschoenen 

nu halve prijs 
+ 5 euro!

(m.u.v. sportschoenen, sandalen 
en Converse)

Snel naar van de Kamp 
Kinderschoenen!

 Hertog Hendrikstraat 12 
Sint Oedenrode

Vanaf 
volgende week

dagelijks verse 
aardbeien en 
diverse verse 

groenten.

Fam. vd Oever
Zwembadweg 66
 Sint-Oedenrode
Tel: 0413-477124
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Team gemengd 1 t/m 17 jaar kampioen

Met nog één speeldag voor de boeg 
is afgelopen zondag team 1 ge-
mengd t/m 17 kampioen geworden 
in de 2e klasse. Alle zes de zonda-
gen hebben ze gewonnen en staan 
nu zover los dat ze met nog één 

speeldag te gaan, niet meer inge-
haald kunnen worden. Een knappe 
prestatie van Pim, Sebastiaan, Ca-
sper, Lauren en Daisy. 3 Juni staat 
nog de uitwedstrijd tegen Smesh in 
Schijndel op het programma.   

tennis

tennis

Sebastiaan Kuyken, Lauren Gordijn, Casper Aalders, 
Daisy Bloks en Pim vd Broek.

Resultaten Rooise rennerswielersport

Van 14 tot en met 19 mei werd 
er de traditionele Olympia's Tour 
verreden. Op maandag werd er 
van start gegaan met een proloog 
over 3.6 kilometer in Zandvoort. 
Roy van Heeswijk eindigde als 
124e op 27 seconden. De tweede 
etappe van Zandvoort naar Noord-
wijk op dinsdag eindigde na ruim 
144 kilometer in een massasprint. 
Roy van Heeswijk werd 122e in 
een groepje op 5'31".

Drie renners konden in de derde 
etappe op woensdag van Ulft naar 
Gendringen over 162.7 kilome-
ter het peloton met 13 seconden 
voorblijven. In dit peloton sprintte 
Roy van Heeswijk naar een 38e 
plaats.
De etappe op Hemelvaartsdag 
van Elst naar Hoofddorp werd na 
163.4 kilometer gewonnen door 

Jeff Vermeulen.  Roy kwam als 
61e over de streep. Op vrijdag 18 
mei werd de etappe verreden van 
Simpelveld naar Buchten over 206 
kilometer. 31 renners wisten in 
deze zwarte rit een afscheiding te 
maken met het peloton. Roy ein-
digde in het peloton dat op  8'01" 
van de eersten over de eindstreep 
kwam. van Heeswijk 42e.

Zaterdagochtend vormde Reuver 
het decor voor een individuele 
tijdrit over 13.8 kilometer. Roy  be-
haalde een 103e plaats. Op zater-
dagavond werd in Reuver de korte 
slotetappe verreden over 96.3 km. 
Deze etappe eindigde in een mas-
sasprint waarin Roy van Heeswijk 
23e werd. Roy van Heeswijk werd 
77e in het algemeen klassement.

Bavaria ronde van Lieshout
In de Bavaria ronde van Lieshout 
kwam Chipo Banda als 23e over 
de meet in het peloton. Frank Lat-
houwers werd als 36e geklasseerd.
Int.. Junioren Driedaagse van Axel
Van 18 tot en met 20 mei werd er 
in Zeeland de Internationale Juni-
oren Driedaagse van Axel verre-
den. Op vrijdag werd er de eerste 
etappe van Philippine naar Axel 
verreden over een afstand van 109 
kilometer. Sander Schuurmans ein-
digde in het peloton als 108e. Op 
zaterdag de individuele tijdrit te 
Axel over 7.8 kilometer in 9'33". 
Sander Schuurmans werd 156e op 
1'57" van de winnaar.
In de middagetappe van Axel naar 
Axel over 99.6 kilometer wisten 
Schuurmans zich in een groep te 
handhaven welke op vijf minuten 

van de koplopers binnen kwam. 
Schuurmans 84e. Meer dan veer-
tig renners kwamen te laat binnen 
of stapten af.
Op zondag werd de slotetappe 
verreden van Strijpen naar Strijpen 
over 104.4 kilometer.  Schuurmans 
kon wederom de etappe tot een 
goed einde brengen terwijl ruim 
veertig renners de eindstreep niet 
haalden. Schuurmans eindigde 
net achter het peloton als 77e. De 
Deen Mads Schmitz Würtz won 
met overmacht de internationale 
junioren driedaagse van Axel ter-
wijl Sander Schuurmans als 72e 
eindigde.

DK Tijdrijden Zuid-Oost
Johan de Beer behaalde bij de 
amateurs een 4e plaats. Terwijl 
Orry de Beer 9e werd.

Deurne-Walsberg(WVAN)
Op woensdag 16 mei in de WVAN 
wedstrijd te Deurne-Walsberg bij 
de amateurs werd Maikel de Ko-
ning 17e.

Maak kennis met tennis!!

Op 9, 16 en 23 juni vinden de kennismakingsdagen plaats 
van Tennisvereniging de Kienehoef voor de jeugd en seni-
oren. Deze drie middagen worden volledig gratis verzorgd!

Jeugd Kennismakingsdagen
Onze clubtrainers staan drie opeenvolgende zaterdagen klaar 
om uw kind, in de leeftijd van vijf tot zeventien jaar oud, de 
beginselen van het tennisspel bij te brengen. U kunt uw kind 
aanmelden voor 4 juni, waarna de clubtrainer u zal informeren 
op welke uur uw kind speelt tussen 14.00 en 16.00 uur. Enthou-
siast na deze cyclus? Dan kunt u uw kind aanmelden voor een 
heel seizoen en zal een wekelijkse training verzorgd worden 
van september 2012 t/m juni 2013. Meer informatie wordt tij-
dens deze dagen verstrekt.

Senioren kennismakingsdagen
Deze kennismakingsdagen voor de senioren zijn vooral be- 
doeld om een grote groep mensen op een originele manier te 
laten kennismaken met het spel. 
Voordelen voor de starters zijn;
	 •	reductie	op	lidmaatschapgeld
	 •	reductie	op	trainingsgeld
Want voor slechts e 100,- kunt u een jaar lang gebruik maken 
van de tennisbanen met een ledenpas en 10 opeenvolgende 
weken training volgen bij een van onze clubtrainers.

    

  

Interesse voor inschrijving?

Doe dit voor 4 juni en u wordt geïnformeerd over het 

programma. Mocht u één van de dagen verhinderd 

zijn dan is dat geen enkel probleem.

Opgeven kan via info@tvdekienehoef.nl,

of bel op werkdagen Cees v/d Boer 06-46776090.

Spoor familie, vrienden en kennissen aan

om ook te komen!

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

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

Van Kuringe sponsor BMX talent Koen van der Wijst
Van Kuringe adviesgroep sponsort vanaf 
heden BMX talent Koen van der Wijst. De 
dertienjarige fietscrosser uit Sint-Oeden-
rode, die komend weekend meedoet aan 
het WK in Engeland, is erg blij met zijn 
sponsor. Mede dankzij Van Kuringe  kan 
hij zijn sport serieus bedrijven. Hij heeft 
dan ook grote ambities. 

Een grote droom van Koen is om nog eens 
aan een Olympische Spelen mee te doen. 
De sport is immers Olympisch. Zijn sponsor, 
Koen van Kuringe, was zelf een zeer ver-
dienstelijk BMX’er. Hij reisde de hele wereld 
over om wedstrijden te fietsen. Van Kuringe 
werd al eens Europees kampioen en negen-
de op een wereldkampioenschap. Behalve 
een financiële geste, kan hij de jonge Koen 
dus ook van de nodige tips voorzien.

Koen van Kuringe (l) is voortaan 
sponsor van Koen van der Wijst (r)

Spannend slot volgt voor Gemengd 1

Niet komende zondag maar zon-
dag 3 juni speelt Gemengd 1 uit 
bij ELTV Eindhoven haar meest 
cruciale duel van de competitie. 
Het spannende slot komt doordat 
donderdag een knappe 5-3 over-
winning geboekt werd op Bemmel 
en zondag 4-4 gelijk is gespeeld 
tegen Shot. 

Afgelopen donderdag wonnen 
Evert en Floor beide de Enkels. 
Evert en Remko en Floor en Puck 
wisten tegen Bemmel de dubbels te 

winnen. Pieter Jan en Floor wisten 
de mix binnen te trekken. Com-
plimenten daarbij zeker aan Floor, 
zij won 3 van haar 3 wedstrijden. 
Afgelopen zondag werden 4-4 
gespeeld. Echter of dit genoeg zal 
zijn zal 3 juni blijken, want TV de 
Kienehoef en Venray zullen trach-
ten beide de felbegeerde 6de plek 
te bemachtigen. TV de Kienehoef 
heeft 1 punt voorsprong op Venray. 
Echter mochten de teams gelijk ein-
digen zal TV de Kienehoef degra-
deren op onderling resultaat. TV de 

Kienehoef kent een zwaarder pro-
gramma tegen ELTV aangezien zij 
nog gaan voor het kampioenschap 
en elk punt nodig hebben. Venray 
speelt tegen Rapiditas die niets te 
winnen of te verliezen hebben. Dit 
levert dus de nodige druk op, maar 
tot op heden hebben onze dames 
en heren zich knap verweerd. Uw 
support zal zeer welkom zijn op 3 
juni om 10 uur op het park van het 
Eindhovense ELTV. Alle overige uit-
slagen kunt u vinden op 
www.tvdekienehoef.nl. 

triatlon Negende plaats Delisse in 1/4 
triatlon van Weert

Afgelopen zondag heeft Erwin 
deelgenomen aan de kwart triat-
lon van Weert, de eerste triatlon 
van het nieuwe seizoen.

Aan de start stond een groot en sterk 
deelnemersveld, bestaande uit totaal 
170 deelnemers. Er moest deze keer 

1,5 km worden gezwommen door 
het koude water (16,5 ˚C), als 20e 
kwam Erwin uit het water. Door de 
ideale weersomstandigheden kon 
er hard gefietst worden, de 40 km 
werden dan ook binnen het uur af-
gelegd. Als 7e begon Erwin aan de 
afsluitende 10km hardlopen.  Deze 

werden net binnen de 38 minuten 
afgelegd en eindigde hij op een ver-
dienstelijke 9e plaats. Helaas kon 
Lex Habraken nog niet deelnemen, 
aangezien hij herstellende is van 
een fiets ongeluk. Over twee weken 
staan beide aan de start van de halve 
triathlon van Nieuwkoop.

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 

Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

MEUBELS 
& TUINMEUBELS
15 % KORTING

Sander Schuurmans
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Familie Eskes wint het vv Boskant 
familievoetbaltoernooi 

voetbal

In een spannende finale was de 
familie Eskes op Hemelvaartsdag 
net wat trefzekerder dan de fami-
lie Brans, waardoor ze winnaar 
werden van het 21e familievoet-
baltoernooi.

Afgelopen week dus volop activitei-
ten bij voetbalvereniging Boskant. 
Het begon op Hemelvaartsdag 
toen vanaf 10.00 uur het jaarlijkse 
familievoetbaltoernooi van start 
ging. De omstandigheden waren 
voortreffelijk, de paraplu’s konden 
in de auto blijven en de (zomer)
zon zorgde voor een aangename 

temperatuur, later in 
de middag ook bij de 
3e helft.

Na de poulewedstrij-
den en de “kruisfi-
nales”, konden de 
teams zich opmaken 
voor het nemen van 
minimaal 11 penal-
ty’s. Voor de familie 
Brans de gelegenheid om het 4-3 
verlies tegen de familie Eskes in de 
poule, recht te trekken. Maar ook 
deze keer bleek de familie Eskes de 
meerdere waardoor de wisseltrofee 

mee naar Eerde ver-
huisde. Een andere 
belangrijke beker, 
de sportiviteitsprijs, 
ging naar de fami-
lie van Hastenberg. 
Een 2e activiteit die 
deze middag op het 
spel stond, het (Ba-
varia)kratje trappen 
werd afgetekend 
gewonnen door de 
familie Brans.

Aan de andere kant van de kan-
tine kon de jaarlijkse vlooienmarkt 
vanaf klokslag 10.00 uur rekenen 
op een overweldigende belang-
stelling.  Vanzelfsprekend zorgde 
het zonnige weer ook hier voor 
extra publiek. De organisatie keek 
op het einde van de dag tevreden 
terug op het evenement in de we-
tenschap dat de jeugd van vv Bos-
kant financieel weer wat beter in 
het “vet” komt zitten.

Het jeugdvoetbaltoernooi, wat 
afgelopen zondag was georgani-
seerd, kende een enigszins natte 

start. Maar dat veranderde snel, 
zodat ook dat evenement onder 
zomerse omstandigheden plaats 
kon vinden. Liefst 33 teams, van 
Mini’s tot en met D-pupillen, wa-
ren actief. Winnaars: Gemert F2, 
Wilhelmina Boys F8, Nijnsel E1, 
Best Vooruit D3, DVG D1 en Nijn-
sel D2. Ook waren er door Ad de 
Bever een drietal sportiviteitsbe-
kers beschikbaar gesteld die ge-
wonnen werden door Boskant F1, 
DVG E2 en DVG D2.

Meer info vindt u op de v.v. Bos-
kant site: www.vvBoskant.nl 

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal
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           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen
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          autosport                      karten              motorsport

Drie kampioenen bij KV Concordia

Zaterdag 19 mei was een geslaag-
de dag voor de jeugdafdeling van 
K.V. Concordia. Maar liefst drie  
teams behaalden het kampioen-
schap.  De D1 en de E1 ongeslagen 
en de F1 bleek na een spannende 

laatste wedstrijd ook de beste te 
zijn.  Dit werd natuurlijk uitbundig 
gevierd met o.a. een rondrit op de 
platte kar door Rooi en een groot 
{friet}feest met hun families in het 
clubgebouw .

D1: Adrienne  (coach), Sanne , Jessie , Sanne , Iris en Jeanne (coach).
Britt , Nienke , Maaike , Sanne , Nina. Loes en Rowie 

E1: Trainsters/coaches Anouk, Manoek en Danielle 
Staand 2e rij: Emma, Mirne, Daisy, Britt, Fabien
zittend: Marlie, Puck, Tesse, Veerle, Rody en Noor

F1: Lindie (trainster/coach), Daniek , Roos, Pleun , 
Romy , Anoek , Dirkje (trainster/coach) 
zittend vlnr Kim en Jente (afwezig Rowy)

Zusjes Peters aan top in Sint Oedenrodepaardensport

Het hemelvaartweekend werd de 
traditionele springwedstrijd in St. 
Oedenrode gehouden. Voor een 
groot en enthousiast publiek werd 
er drie dagen genoten van de paar-
den- en ponyspringsport. De Nijn-
selse ruiters en ponyruiters waren 
natuurlijk present, want deze wed-
strijd telt ook als selectiewedstrijd 
voor kring Eindhoven.

Het meest opvallend waren de pres-
taties van de familie Peters. Eline Pe-
ters zette haar zegereeks voort met 
haar paard Balinda F.S. In de druk 
bezette L- rubriek, waarin maar 

liefst 112 deelnemers 
aan start kwamen, wist 
Eline de zege op haar 
naam te schrijven. Haar 
zusjes waren bij de po-
ny's succesvol. Ashley 
won bij de pony's de CL 
rubriek met de Vriesjes 
Jordy en werd in de DB 
2e met Napoleon. Jong-
ste zusje Rachel schreef 
de AB-L rubriek op haar 
naam met "good old" 
Mickey.

Maar er waren meer Nijnselse rui-
ters die succesvol waren. In de 
klasse B konden verschillende Nijn-
selse ruiters hun paard zadelen voor 
de prijsuitreiking. Linda van Gastel 
werd met haar paard Vanitha Z 3e, 
haar zus Moniek van Gastel behaal-
de de 4e plaats met de nog jonge 
David Guetta en Nicole Gevers 
werd 6e met haar paard Fortune. 
De dag ervoor behaalde Marloes 
van Stiphout met haar Beauté de 
8e prijs. In de klasse L behaalden de 
Nijnselse Ruiters ook enkele prijzen. 
Suzan van Gastel met Boncetto W 
en Eefje Huijbers met C Vip HZ wis-

ten beiden een 8e prijs te behalen 
en Annette van Engeland behaalde 
met Urbanus een 9e prijs. 

In Udenhout werd er gedressuurd. 
Henriëtte Smits mocht in de klas-
se L1 wederom de overwinning 
op haar naam schrijven met haar 
paard Dutches. Ze reed een mooie 
proef met 205 punten als resultaat.

Elise Peters met Balinda
Stuivertje 
wisselen voor 
Van Enckevort
Voor Nina van Enckevort is het 
stuivertje wisselen met haar 
springponies. Dit keer was het 
Vingino die samen met haar 
springruiter Nina in de klasse CB 
de 1e prijs in de wacht sleepte tij-
dens de mooie Outdoor Sint-Oe-
denrode, georganiseerd door de 
Rooise Ruiters. Voor Veerle van 
de Pasch was de overstap naar 
de klasse DL meteen een succes-
volle. Het leverde deze combina-
tie de 3e plaats op.

Van der Rijt speelt volgend seizoen eredivisie met Willem II
Voor verdediger Ruud van der Rijt uit 
Sint-Oedenrode wordt een droom 
werkelijkheid. Door de 2-1 winst 
van zijn ploeg Willem II, tegen FC 
Den Bosch, speelt hij volgend sei-
zoen in de eredivisie. Hij kan zich 
dus op gaan maken voor duels met 
spitsen als Jermaine Lens, Wilfried 
Bony en Kolbein Sigthorsson.

Willem II was doorgedrongen tot 

de finale van de play-offs door 
Sparta Rotterdam uit te schake-
len. Den Bosch kegelde verras-
send genoeg De Graafschap uit 
de promotiewedstrijden. Na het 
0-0 gelijkspel in Den Bosch, af-
gelopen donderdag, had de Wil-
lem II ditmaal genoeg aan een 
gelijkspel. De Tilburgers kwamen 
op voorsprong voor rust. Na de 
pauze kreeg Seuntjens van Den 

Bosch zijn tweede gele kaart. Op 
dat moment sloeg de vlam in de 
pan op de tribune. Vooral de Den 
Bosch supporters misdroegen zich 
ernstig, waardoor de wedstrijd tij-
delijk werd stilgelegd.
Na de hervatting maakte Willem 
II snel de 2-0.De tegentreffer van 
Den Bosch deed geen pijn meer. 
Het feest barstte los en dat duurde 
nog tot in de late uurtjes.

 

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

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

Familie Eskes
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Odisco sluit seizoen af met 
overtuigende zege

Afgelopen zondag moest Odisco 
naar Zeilberg, ZSV was de tegen-
stander. Odisco had, ondanks dat 
het kampioenschap en dus pro-
motie al binnen waren, toch maar 
één doel en dat was winnen.

Odisco begon ontspannen aan de 
wedstrijd. Na de overwinning van 
vorige week speelde de ploeg zon-
der druk. Dit leverde een doelpunt 
in de 1e minuut van Meike Leen-
derts op 0-1. Binnen 12 minuten 
wist Odisco via Meike Leenderts, 

Jessie Wouters en Dena Essens uit 
te lopen naar 0-4. Hierna deed 
ZSV iets terug, maar Meike Leend-
erts antwoorde daar gelijk weer op 
1-5. ZSV kon voor rust toch nog 
de 2-5 maken.

Na rust leek ZSV terug te komen 
in de wedstrijd door snel te scoren, 
maar door nog een doelpunt van 
Meike Leenderts bleef het verschil 3 
doelpunten, 3-6. ZSV wist nog één 
maal te scoren 4-6. Via Jessie Wou-
ters en Myrthe van Heereveld was de 

stand 4-8 vijf minuten voor tijd. Maré 
Meijs wist in de 33e minuut nog te 
scoren, 4-9. Hierdoor was ook het 
doelsaldo van Odisco het beste van 
allemaal. Odisco speelde vandaag 
een tactisch zeer goede wedstrijd, 
miste weer wat kansen, maar bleef 
knokken om de wedstrijd te winnen. 
Zo lieten de dames zien de terechte 
kampioen te zijn en zich volgend jaar 
te willen meten in de 1e klasse. Het 
harde werken van dit seizoen is met 
het kampioenschap en de bijbeho-
rende promotie terecht beloond.

Odisco D1 kampioen

Afgelopen zaterdag zijn de meiden van Odisco D1 ongeslagen kampioen 
geworden na met 1-20 te winnen van de Spoordonkse Girls D2.

 diverse herenbroeken
 € 25,=

 
 

 diverse damesbroeken
 2 halen = 1 betalen 

( u betaalt voor de duurste )

Nieuwstraat 4          5691 AC Son en Breugel          0499-460738
son@bergmansjeanshouse.nl          www.bergmansjeanshouse.nl

Voor een uitgebreide beschrijving 
kunt u terecht op onze website
www.debeurssintoedenrode.nl

Reserveren kan telefonisch 0413 472645 
per mail beurs@introweb.nl 
of loop even bij ons binnen

Restaurant 
& 

Partycentrum

Op deze avond serveren wij u een 

overheerlijk 5 gangenmenu 

waarin de Spaanse keuken 

centraal staat…

SPAANSE AVOND
Zaterdag 26 mei

€ 
34

,5
0

Agenda:

1 juni 

Hillstreet Junior 

(12 t/m 15 jaar)

30 juni 

Culinaire Rondreis 

De Beurs

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

VDz racing en Mats en Mark van den Brand 

Nijnselse rallyteams rijden Vechtdal Rally

De Nijnselse rallyrijders Mats van 
den Brand en Roel van der Zan-
den en hun navigators Mark van 
den Brand en Paul Geerts kwamen 
afgelopen weekend allemaal in 
actie tijdens de Vechtdal Rally in 
Hardenberg. Mats reed onder de 
naam Autodrop mee en Roel gaf 
gas voor het team VDZ/Racing 
Nummer1auto.nl.

Voor Mats werd het een heel spe-
ciaal weekend. Hij presteerde erg 
goed en haalde uiteindelijk een li-
centie binnen die hem recht geeft 
om mee te doen aan de ELE rally, 
over twee weken. De Nijnselnaar 

werd 20e algemeen, 3e sprinter 
algemeen, met de Mitsubishi Colt. 
Mats heeft zich wederom bewe-
zen, om zowel met een achterwiel 
als voorwiel aangedreven auto 
hard te kunnen gaan.  “Ik ben erg 
tevreden over het AutodropRal-
lyteam die samen met Hontec 
zorgen voor de juiste spullen, een 
goeie betrouwbare auto, de juiste 
ondersteuning en de goede orga-
nisatie. Nu ga ik me voorbereiden 
op de ELE rally”, blikt Mats voor-
uit.

Ook Roel en Paul doen mee aan 
de ELE rally, maar dan met hun 

Peugeot. Daarom wilden ze zo 
min mogelijk schade rijden deze 
rally. Tijdens het verkennen heb-
ben Paul en Roel veel aandacht 
besteed om de notes zo kort en 
duidelijk mogelijk op papier te krij-
gen en dit betaalde uit. Ze wisten 
het tempo vast te houden en de 
voorsprong met scratch na scratch 
(snelste tijd binnen de klasse op 
een proef) steeds verder uit te 
bouwen. De proeven daarna ver-
liep het voortvarend, maar een 
kleine 2 km voor het eind van de 
proef sloeg het noodlot toe. Een 
paar harde klappen met de neus 
van de auto in het zand op het 
onverhard veroorzaakte een mo-
torisch probleem.  Tot drie keer 
toe moesten ze de auto uit om te 
repareren. Helaas glipte de winst 
uit handen, maar de tweede plaats 
was binnen. Zowel Mats als Roel 
kijkt erg uit naar de ELE rally. Ze 
hopen dat veel mensen hen aan 
komen moedigen! Lees meer op 
www.mooirooi.nl

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

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

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak
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Roois beachsoccer is mede mogelijk gemaakt door:

Dit jaar met groots jeugdtoernooi!

www.beachsoccerrooi.nl

Gratis entree!

Grandioos spektakel!

Jij komt toch ook kijken?
Spetterende beachparty!

• Aanvang zaterdag, zondag + maandag om 09:00 uur• Evenemententerrein De Neul Sint-Oedenrode• Zondagavond Beachparty vanaf 18:00 uur• Eredivisie wedstrijd Beach Soccer Nijnsel• Live muziek + DJ – Rooise gezelligheid!

voor iedereen!
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Rhode ClubdagClubdag ‘11 - ’12
Rhode Seizoen

Locatie:   Evenemententerrein ‘De Neul’ 

09:00 uur Beach Soccer toernooi
   jeugd van 11 t/m 16 jaar
11:00–14:00u Div. jeugdspelletjes, mini’s,  
   E- & F-pupillen van Rhode
18:00–20:00u Barbecue voor alle Rhodenaren
 

Vanaf 20:00u  Eindejaarsfeest  
    “Rhode kleurt Oranje”
      met Nederland – Bulgarije 
    op groot scherm;
     diverse huldigingen, 
    live-muziek, DJ en  
    “special guest”

Zaterdag 26 mei 2012: Rhode clubdag

Kom gerust kijken, iedereen is welkom

Adv 278x388mm_spread v1.indd   1 19-05-12   16:05

Chiel v.d Biggelaar en Koen van de Oever

Winnaars ‘Martien van Lieshout ‘ 
penalty bokaal

Donderdag 17 mei vond bij Rho-
de de rhode-clinic voor de E-F en 
Mini’s plaats, en voor de grotere 
jeugd het 6 X 6 toernooi. Het was 
weer een geslaagde dag met een 
grote opkomst. Na afloop werd 

er gestreden voor de Martien van 
Lieshout penaltybokaal. Bij de 
E-F en Mini’s werd hij gewonnen 
door Chiel van de Biggelaar van 
de E3. Bij de A tot en met de D 
jeugd won Koen van de Oever van 
de D3. Jongens proficiat met het 
behalen van die prachtige bokaal.

Rhode Clubdag
Zaterdag zijn er weer activiteiten 
voor de Jeugd van Rhode.  De D-
pupillen (die zich hebben aange-
meld) moeten om 8:45 aanwezig 
zijn voor hun Beach soccer toer-
nooi op het grote parkeerplaats bij 
de Neul. De toernooi voor de juni-
oren is hierna.
Voor de jongere spelers (die zich 
hebben aangemeld) zijn er spelle-
tjes, op het sportpark de Neul, tus-
sen 11:00 en 14:00.

voetbal Zwaarbevochten verdiende 
overwinning voor Ollandia

Ollandia liet afgelopen zondag uit 
bij Keldonk – in de 2de wedstrijd 
van de play-off wedstrijden zien 
waartoe ze in staat zijn. Over de 
hele wedstrijd gezien was Ollan-
dia de betere ploeg met de beste 
kansen. In de beginfase was het 
voor beide ploegen nog even af-
tasten en werden er hier en daar 
wat speldenprikken uitgedeeld. 
Maar naarmate de wedstrijd vor-
derde kwam Ollandia beter in het 
spel, was creatief en aanvallend 
ingesteld en ontplooide daardoor 
de meeste scoringskansen. 

Na een half uur spelen was de 
voorspong voor Ollandia een feit. 
Stefan Erven werd op links aan-
gespeeld. Schitterende actie aan 
de zijlijn, tegenstander op het ver-
keerde been en dan solo op volle 

snelheid richting doel tegenstan-
der. Met een schot in de verre hoek 
zeilt de bal achter de doelman, die 
had het nakijken. 0 – 1. Ollandia 
in euforiestemming. Maar die was 
helaas van korte duur. Binnen de 
minuut trekt Keldonk de stand ge-
lijk. Aan de basis van dit doelpunt 
stond de supersnelle linksbuiten 
Robin Knap. Hij werd niet aange-
pakt door de Ollandia verdediging. 
Ongehinderd en op volle snelheid 
sprintte hij door de Ollandia defen-
sie. Zijn puntgave assist kwam te-
recht bij Roland Vervoort die de bal 
achter de Ollandia doelman pun-
tert.1 – 1. In de slotfase van de 1ste 
helft was Ollandia nog een aantal 
malen dicht bij een doelpunt. De 
vrije trap van William Bekkers werd 
fabuleus gered door de doelman 
van Keldonk en het schot van Ro-

bert Erven ketste af op de lat. Met 
een gelijkspel zoeken beide ploe-
gen de kleedkamers op. 

Ollandia begon gedreven en gemo-
tiveerd aan de 2de helft. Technische 
staf en spelers wisten dat een gelijk 
spel niet voldoende was om nog 
mee te dingen naar een promotie-
plek. Toen de 2de helft 10 min oud 
was kreeg Ollandia een vrije trap te 
nemen op de hoek van de 16 me-
ter. Jos Leenders ging achter de bal 
staan en plaatste met veel maatge-
voel de bal bij de 2de paal waar Bart 
van de Tillaart goed was ingelopen. 
Met een schijnbaar simpele bewe-
ging wist hij op sublieme wijze de 
goalie van Keldonk te verschalken. 
1 – 2. En weer lieten de mannen 
van Keldonk het niet gebeuren. Het 
scenario uit de 1ste helft herhaalde 
zich. Wederom binnen 1 minuut 
was de stand gelijk, nu door een 
doelpunt van Robin Knap. Ollandia 
moest weer aan de bak, het richtte 
zich op, schroefde het tempo op en 
bleef het doel van Keldonk besto-
ken. Keldonk had geen antwoord 
op het dominant spelende Ollan-
dia. Het uiterst gedreven Ollandia 
kreeg loon naar werken toen in de 
80 ste min de fraaie lob van Robert 
Erven doel trof. Het was er een uit 
het boekje. De bal werd nog door 
de doelman aangeraakt maar dat 
mocht niet meer baten. Ollandia 
leidt de wedstrijd met 2 – 3. De 
laatste 10 min probeerde Keldonk 
het nog om voor de derde keer de 
eerdere scenario’s  uit te voeren 
maar Ollandia stond dat niet toe en 
speelde de wedstrijd gecontroleerd 
uit. Met deze zwaar bevochten 
driepunter heeft Ollandia nog alle 
kans op promotie. Kijken hoe de 
wedstrijd van volgende week SDDL 
– Keldonk uitpakt.

Kofferbakverkoop Rhode Dames 
groot succes 
Afgelopen zondag hebben de da-
mes van Rhode een succesvolle kof-
ferbakverkoop op het parkeerterrein 
bij Rhode gehouden. Vanaf 9:00 uur 
konden de kofferbak-verkopers hun 
plaatsje opbouwen en vanaf 10:00 
uur stroomden de bezoekers bin-
nen. Het inschrijfgeld, de opbrengst 
van de kantine en het entreegeld 
van de bezoekers van deze dag 
komt ten goede aan de bouw van 
de kleedlokalen bij Rhode.

Er was van alles te vinden en er 
werd goed gesnuffeld, gepingeld 
en gekocht door de bezoekers. 
Ook de sjoelwedstrijd was een 
groot succes en uiteindelijk ging Lia 

v.d. Ven er met de hoofdprijs van-
door. Het geldbedrag wat zij won, 
werd door haar ook aan Rhode ge-
schonken. In de kantine konden de 
bezoekers en de verkopers terecht 
voor een hapje en een drankje.
De Rhode Dames hebben als eerste 
team maar liefst €1000,00 opge-
haald en hiermee is de  doelstelling 
bereikt, wat natuurlijk een gewel-
dige prestatie is. Alle verkopers, 
bezoekers, vrijwilligers en natuur-
lijk de dames van de kantine Karin 
& Henriette; bedankt voor jullie 
inzet! Mede dankzij jullie is deze 
kofferbakverkoop een groot suc-
ces geworden! Groetjes de Rhode 
dames.
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KV Boskant D1 glansrijk kampioen

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

De meiden van KV Boskant  D1 
zijn afgelopen zaterdag wederom 
ongeslagen kampioen geworden.
Na een super binnencompetitie 
zijn ze nu ook weer buiten kam-
pioen.  
Deze meiden spelen al enkele ja-
ren samen in een team. Dit is wel 
te merken aan de uitslagen die 

ze elke wedstrijd halen. De kam-
pioenswedstrijd wonnen ze weer 
glansrijk met 4-16. Met cham-
pagne en een mooie roos werd 
het team beloond. Volgende com-
petitie is er weer een nieuwe uit-
daging. Nu hebben ze een mooie 
vakantie verdiend.

De meiden op de foto zijn: Boven v.l.n.r.: 
Myrthe- Ellen (coach) - Malou- Marga (coach)- Elise- Thea (trainster) - Jill
Onder v.l.n.r.: Fleur- Kim- Pleun- Janne. Afwezig : Pleun

B1 KV Boskant wederom kampioen

Afgelopen zaterdag is de B1 van KV 
Boskant opnieuw kampioen gewor-
den. Dit team wist in de zaalcom-
petitie bovenaan te eindigen in de 

2e klasse. Maar nu is het de dames 
ook gelukt in de 1e klasse kampioen 
te worden! Een hele mooi prestatie. 
Dames, van harte gefeliciteerd!

Staand vlnr: Dorenda van Liempd (Coach), Iris vd zanden, Kristi vd zanden, 
Anouk vd Berk, Demi Ernest, Eline vd Berk. zittend vlnr: Lisa vd zanden, Britt 
vd Laar, Emke de Bever, Maud vd Vleuten.

Bas Gibbels Brabants Kampioenzwemmen

Het tweede weekend van de Bra-
bantse Kampioenschappen in 
Eindhoven heeft Bas Gibbels de 
Brabantse titel behaald op de 
200m schoolslag. Met een tijd van 
2.59.71 was hij iedereen te snel af.  
Zijn zus Anne wist twee keer het 
podium te bereiken, op de 200m 
schoolslag werd ze 2e in een tijd 
van 3.03.62 en op de 100m vrije 
slag  werd ze 3e in een tijd van 
1.03.07. Daarnaast wist de Minio-
ren estafette ploeg bestaande uit 
Kris Raaijmakers, Julian van Oor-
schodt, Bram Rooyakkers en Stijn 
van Aarle een bronzen medaille te 
behalen op de 4x50m vrije slag in 

een tijd van 2.19.19.

Ook de andere zwemmers hebben 
mooie prestaties neergezet:
Stijn van Aarle: 14e op de 100m 
vrije slag in 1.16.98;
Pascal van Bakel: 4e op de 200m 
schoolslag in 3.09.00, 7e op de 
50m schoolslag in 0.39.06, 16e op 
de 200m vrije slag in 2.31.92;
Wessel Brands: 23e op de 50m 
rugslag in 0.37.58, 9e op de 200m 
wisselslag in 2.57.18, 16e op de 
100m vrije slag in 1.11.19, 4e op 
de 200m rugslag in 2.50.74, 14e 
op de 200m vrije slag in 2.36.38;
Jannus van Dinther: 12e op de 

50m rugslag in 0.35.48, 4e op de 
200m wisselslag in 2.46.12, 6e op 
de 200m rugslag in 2.45.14, 9e op 
de 200m vrije slag in 2.25.95;
Anne Gibbels: 4e op de 50m 
schoolslag in 0.38.47, 6e op de 
200m rugslag in 2.50.53, 7e op de 
200m vrije slag in 2.22.98, 6e op 
de 200m wisselslag in 2.45.60;
Bas Gibbels: 9e op de 200m wis-
selslag in 2.51.99, 15e op de 100m 
vrije slag in 1.08.07, 6e op de 50m 
schoolslag in 0.40.36, 15e op de 
200m vrije slag in 2.30.93;
Julian van Oorschodt: 16e op de 
100m vrije slag in 1.17.06;
Bram Rooyakkers: 9e op de 200m 
wisselslag in 3.05.17, 20e op de 
100m vrije slag in 1.20.31, 4e op 
de 50m schoolslag in 0.44.39, 8e 
op de 100m vlinderslag in 1.33.45;
Luuk Santegoeds: 14e op de 200m 
wisselslag in 3.06.77, 12e op de 
200m rugslag in 3.07.87;

Daarnaast kwam er nog een esta-
fette ploeg in actie bestaande uit 
Wessel Brands, Jannus van Din-
ther, Pascal van Bakel en Bas Gib-
bels, zij behaalden een 4e plaats op 
de 4x100m vrije slag in 4.38.07.

Voor Anne, Bas en Jannus kreeg 
dit kampioenschap nog wat extra 
glans, zij wisten 5 limieten te beha-
len voor de komende Nederlandse 
Kampioenschappen.

Anne Gibbels haalde twee keer het podium. 
Broer Bas werd Brabants Kampioen.

8 Inschrijvingen, 8 medailles voor Elise Pennings
Afgelopen weekenden (12 + 13  
en 19 + 20 mei) werden de Bra-
bantse Zomer Kampioenschappen 
2012 gehouden in het Pieter van 
den Hoogenband Zwemstadion te 
Eindhoven. Rooienaar Elise Pen-
nings, uitkomend voor zwemver-
eniging Zeester-Meerval uit Uden, 
presteerde weer uitstekend en be-
haalde daar mooie resultaten.

Ze werd 3x Brabants kampioen 
(1e):
100m. schoolslag, senioren 1, in 
1.16.49, 50m. schoolslag, senioren 
open, in 34.21, 100m. vrije slag, 
senioren 1, in 59.54
Behaalde 3x zilver (2e):
50m. vlinderslag, senioren open, 

in 29.65, 50m. vrije slag, senioren 
open, in 27.21, 100m. vlinderslag, 
senioren 1, in 1.09.31
En 2x brons (3e): 100m. rugslag, 
senioren 1, in 1.13.28, 50m. rug-
slag, senioren open, in 33.57

Op alle afstanden zwom ze een 
PR (persoonlijk record) en voor het 
eerst onder de minuut op de 100 
meter vrije slag. Een mijlpaal voor 
een zwemster en dat in een lang 
(50m) bad.

Op 6, 7 en 8 juni zullen de Open 
Nederlandse Kampioenschappen 
worden gezwommen, waar Elise 
5 afstanden zal zwemmen en ook 
daar medaille kansen heeft.

zaalvoetbal Inschrijven van teams al begonnen

Rooise zaalvoetbalcompetitie 
kijkt uit naar nieuw seizoen

Het bestuur en de deelnemende 
teams kijken vooral uit naar de 
nieuwe sporthal. Medio augus-
tus zal die klaar zijn en dat houdt 
in dat de ploegen niet meer naar 
Veghel hoeven om hun wedstrij-
den af te werken. Toch ziet voor-
zitter Mario Korsten terug op een 
geslaagde jaargang.

Zoals verwacht stopte een aantal 
teams, omdat ze de afstand naar 
Veghel te ver en als niet praktisch 
ervoeren. “Uiteindelijk schreven 
zich toch nog twintig teams in en 
daar waren we aardig tevreden 
over”, zegt Mario. “De competitie 
is heel goed verlopen. Er zijn weinig 

tot geen wedstrijden uitgevallen. 
Zelfs toen het zo heftig sneeuwde, 
kwam toch nog iedereen opdagen. 
Natuurlijk zijn we wel blij dat we 
komend seizoen weer in Rooi kun-
nen spelen. We verwachten dan 
ook meer inschrijvingen te krijgen.
Ieder team dat wil terugkeren, 
maar natuurlijk ook nieuwe ploe-
gen kunnen zich al inschrijven 
voor het nieuwe seizoen. Afge-
lopen jaargang werd gespeeld in 
twee poules. De organisatie gaat 
het liefst terug naar drie en dat 
verwachten ze ook te kunnen rea-
liseren. Er wordt zelfs al gesproken 
over een aparte Veteranenpoule, 
omdat daar steeds meer vraag 
naar is. 

Normaal gesproken vindt de feest-
avond en de prijsuitreiking aan het 
eind van het seizoen plaats. Deze 
keer wordt dat juist aan het begin 
van het seizoen gehouden. Mario: 
“Op 31 augustus begint de compe-
titie. Dan willen we de feestavond 
houden en kan iedereen meteen 
een kijkje nemen in de nieuwe zaal. 
Ook huldigen we dan de bekerwin-
naar en de kampioenen.”

De winnaar van de bekerwedstrijd van afgelopen vrijdag: Bart Klerkx 
Hoveniers tegen Schildersbedrijf gebroeders Harks. uitslag 6 - 3.

Veerle van Erp was zondag 13 mei 
speelster van de wedstrijd bij Con-
cordia/Boskant 1 - Corridor 1.

Het was een super spannende 
wedstrijd die eindigde in een 15-
-15 eindstand. Veerle heeft het 
hartstikke druk gehad met het bij-
houden van het scorebord. Veerle 
korfbalt bij de E-pupillen van Con-
cordia en is afgelopen zaterdag 
kampioen geworden. Een hele 
knappe prestatie.

Naast het korfbal zit Veerle ook 
nog bij waterpolo en vindt ze 
hardlopen erg leuk.

Concordia hoopt dat Veerle, haar 
ouders, broer en zus een leuke 
middag hebben gehad.

Veerle van Erp
Boskant/Concordia

SPEELSTER VAN 
DE WEDSTRIJD
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GRATIS
Bij aankoop van

een Vango tent

deze backpack

GRATIS

Actie geldig op
28 mei 2012

-40%

Campingaz
El Prado 1800 Deluxe
• Luxe barbecue, uitgevoerd

met o.a. 2 branders
en 2 vetlades

• Zeer eenvoudig
schoon te
maken

€ 179,95
€ 229,00

Bardani Sorano
• Set bestaande uit een onderhoudsvrije

Polywood tafel en 4 inklapbare 
aluminium stoelen met Polywood

• Afmetingen tafel:
150 x 90 cm (l x b)

Tuinkussens
• Diverse modellen

Thuisshirt / uitshirt
• Verkrijgbaar voor

senior en junior

Asics Gel-Cumulus 13
• Runningschoen voor heren
• Zeer goede pasvorm
• Uitstekende demping

Regenlaarzen
• Rubberen laarzen voor dames,

in meer dan 10 verschillende prints

€ 549,-
€ 879,99

NEDERLANDS ELFTAL

4 HALEN - 3 BETALEN

€ 64,99
€ 80,00   Senior

€ 58,99
€ 70,00   Junior

ALLE

Hockeyschoenen

€ 74,99
€ 119,95

in meer dan 10 verschillende prints

€ 9,99

Tuinmeubelshow 2012:
Meer dan 100 sets opgesteld - Alles uit voorraad leverbaar - Alle topmerken!

Barbecue & buitenkeukenshow:
Meer dan 100 modellen opgesteld

Alles uit voorraad leverbaar - Alle topmerken!

Ruim 70.000 M2 Kampeer, Tuin en Sportplezier!
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Rooiseweg 22 • Schijndel • Tel.(073) 5492356
Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

Extra acties en aanbiedingen • Live muziek • Gezellig buitenterras en springkussen • Promoteam ACSI • BBQ Demoteam Outdoorchef

¤e Pinksterdag open van ⁄‚-⁄‡ uur!

Damesafdeling vv Nijnsel floreert 
als nooit tevoren

voetbal

Maar liefst drie teams deden het 
afgelopen seizoen mee aan de 
competitie en dat zal ook het ko-
mende seizoen weer gebeuren. 
Onder de stuwende leiding van 
coördinator Ruud van der Rijt, 
samen met de leiders en trainers, 
gaat professionalisme en de 'der-
de helft' hand in hand in de juiste 
balans. Er worden zelfs afspraken 
gemaakt over gezinsplanning om 
alle drie de teams in de lucht te 
kunnen houden en van voldoende 

kwalitatieve bezetting te voor-
zien. Net als bij de mannen spe-
len sponsoren een belangrijke rol. 
Betrokken mensen die de dames-
afdeling een warm hart toedragen 
en onder meer zorgen voor een 
passende outfit. Er goed uit zien is 
van alle tijden en het vermoeden 
bestaat dat dit bij dames nog net 
iets zwaarder weegt.

Nijnsel Dames 2 werd recent nog 
verrast toen maar liefst twee spon-

soren kenbaar maakten om het 
enthousiaste team een nieuwe 
facelift te geven; friterie D'n In-
loop, sinds jaar en dag gevestigd 
in de kom van Nijnsel, en café d’n 
Dommel. Innovatieve shirts en 
fraai vormgegeven tassen waren 
het gevolg van deze gulle gevers. 
vv Nijnsel en het damesteam in het 
bijzonder zijn erg ingenomen met 
deze gerespecteerde geste van 
beide horecatieve ondernemers; 
waardering is op zijn plaats. 

vissen Prijsvissen op de 
Kienehoef

De tweede wedstrijd van het prijs-
vissen  is  gevist op de Kienehoef. 
De winst ging voor de tweede 
keer naar Ad Foolen met 2423gr 
in vak A , 2e P de Greef 1623gr, 3e 
Th Smulders  569gr vak A. 

De derde wedstrijd gevist aan de 
Dommel in Vught is gewonnen door 
A van Boxmeer in vak B met 6490gr, 

2e R de Haan vak A 735gr, 3e P de 
Greef 3978gr vak B.  De eerste  wed-
strijd van het Koningsvissen is afge-
last vanwege onweer, daarom don-
derdag 24 mei een nieuwe kans aan 
het Klaverpad , inschrijven aan het 
water tot 18.15 uur. Vrijdag 25 mei 
koningsvissen voor de jeugd aan het 
Klaverpad,deelnamen gratis en altijd 
prijs. Inschrijven tot 18.30uur.

HBV Ontspanning

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Winnaar werd Jan van Bergen 
met een score van 214. Verdere 
uitslag: Albert Ofwegen 212, Ron 
Spijker 205, Leo van Breugel 197, 
Jan Gordijn 184, Jan Lathouwers 
162, Ad Hastenberg 156, Paul Rei-
chert 154 en Jan Habraken 123. 

Op vrijdag hebben de senioren 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. De winnaar was Wil Kivits 
met 237 punten. De overige scores 
waren: William Huyberts 234, An-
toon Vervoort 225, John van Mu-
lukom 223, Koen Harperink 214, 

Bep van Bergen 214, Ron Spijker 
197 en Jos van den Berg 178.

Piet en Sjef van den Berg hebben 
in het weekend een wedstrijd ge-
schoten in Haaksbergen. Op vrij-
dag stond een teamwedstrijd op 
het programma met teams uit Bel-
gië en Duitsland. Sjef en Piet scho-
ten samen met Claire van Dijck 
uit Goirle. Zij gingen als derde 
geplaatst naar de finales. Uitein-
delijk werden zij tweede achter 
een Belgische team. Op zaterdag 
schoten zij een fita. Piet schoot 
een mooie wedstrijd en wist een 
mooie score van 1101 neer te zet-

ten. Op zondag schoot hij nog 
een keer. Nu wist hij zijn score nog 
eens te verbeteren naar 1128. Een 
knap nieuw PR. Met deze uitsla-
gen werd hij eerste bij de cadetten 
in de 1000-categorie. Sjef schoot 
alleen op zaterdag. Hij realiseerde 
een score van 1349 punten. Hier-
mee werd hij winnaar bij de cadet-
ten in de 1300-categorie.
Sjef is zondag vertrokken naar Am-
sterdam om daar deel te nemen 
aan het Europees Kampioenschap 
outdoor bij de senioren. Meer in-
formatie hierover is te vinden op 
www.ecarchery2012.nl

handboogschieten

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

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

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

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

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

Bel voor een afspraak of informatie naar Mariëndael 0413-474031 
of mail naar info@mariendael.nu
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bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 16/5:
1 Mevr.M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
67,50 % 2 Echtpr. Seegers 61,25 
% 3 Echtpr. v.Gerwen 59,58 %. 4 
Dms. N.Philipsen- R.v.Hoof en Mevr. 
A.v.d.Velden- Hr. L.v.Uffelen 54,11 %.

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 16/5:
A-lijn:  1.  Jan Machielsen & Henk Scha-
kenraad 71,25 2. Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters  57,08 3. Will Schilder & Tino 
Hillenaar 56,25 4.Theo Janssen & Robert 
Janssen 52,50 B-lijn: 1. Betsy van Kaatho-
ven & Tiny v.d. Pasch 61,46 2. Theo van 
Geffen & Jan Kuijpers 60,42 3. Nettie Hul-
sen & Jeanne Verberk 57,29 (4) Marijn van 
de Akker & Evert Vugs 50,00 (4)  Lia van 
Ham & Leny Kremers 50,00 C-lijn: 1. Jan 
Verbunt & Christ Verhoeven 63,13 2. Riet 
v.d. Laar & Mia de Leijer 61,88 3. Netty 
Leijtens & Nel van der Pijl 59,58 4.Tineke 
Klomp & Lenie Tijsma 51,46  vanaf 30 mei 
weer zomerbridge ook niet leden welkom

B.C. d’n einder ‘05
Uitslag 16/5: 
A Lijn. 1. Jan en Mien v Rooij 59.9 % 2. 
Joop en Marianne Muller 58.85 % 3. Mari 
en Nellie v.d.Vleuten 56.77 % 4. Truus v 
Heesch- Addie Rijkers 54.17 % . B lijn.1. 
Harrie en Marianne Timmermans 58.33 

% 2. Ageeth Schevers- Maria Bloem 
52.78 % 3. Bets Mars- Riet Verstappen 
50.69 % 4. Sjef  en Gerda v.d. kerkhof 
50.00 % zie ook: www.deneinder.nl

BC ’t Koffertje 
Uitslag van 21/5
A-lijn: 1. Cees Laas & Sjef van Rooij 
en Irmgard Etman & Willem de Roo 
53,75; 3. Nicole van de Berg & Theo 
van Geffen 53,65; 4. Jos & Harrie van 
Rijbroek en Tonnie & Ton van Acht 
52,08; B-lijn: 1. Bep Machielsen & 
Heleen Voets 54,86; 2. Jan van Rooij 
& Piet Voss en Herman Pauw & Leny 
van de Wall 53,47; 4. An van Genug-
ten & Wil van Gerwen 52,78; C-lijn: 1. 
Jan Derks van de Ven & Gerard Ver-
kade 65,42; 2. Rina van der Hurk & 
Cisca Scheepens 60,00; 3. Corry van 
der Hamsvoort & Jeanne de Kruijf 
53,33; 4. Christ Verhoeven & Jan Ver-
bunt 52,08 Eindstand A-lijn: 1. Tonnie 
& Ton van Acht 56,30; 2. Leny van 
Kemenade & Rina Verhagen 54,34; 
3. Cees Laas & Sjef van Rooij 53,67; 
4 Willem Pieters & Harrie van Rijbroek 
53,19; B-lijn: 1. Jan van Rooij & Piet 
Voss 59,20; 2. Bep Machielsen & Hel-
een Voets 54,77; 3. Herman Pauw & 
Leny van de Wall 53,18; 4. Jos van 
Acht & Ben van der Steen 51,07; C-
lijn: 1. Jan Derks van de Ven & Gerard 
Verkade 60,04; 2. Thea van de Aker 
& Netty Leijtens 57,38; 3. Corry van 
der Hamsvoort & Jeanne de Kruijf 

57,05; 4. Wil Janse & Ria Jongepier 
55,76; D-lijn: 1. Nelly Derks van de 
Ven & Jo Renders 63,07; 2. Rina van 
der Hurk & Cisca Scheepens 54,84; 3. 
Larry Rackwitz & Jan Verbunt 50,49; 
4. Mien van de Velde & Veva van de 
Wiel 48,61: Vanaf 4 juni vrij bridgen 
ook voor niet leden

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 Nijnsel
Uitslagen:
Nijnsel 1-Midako 1 10-7
SVSH B2-Nijnsel B1  1-11
Korloo C1-Nijnsel C1  0-4
Nijnsel D1-Corridor D1  4-2
Nijnsel E1-Corridor E1  8-0

Programma wo 23 mei: 
Nijnsel 2-Altior 6   a.19.15u
Za 26 mei: 
Geko E1-Nijnsel E1  v.8.45u

KV Concordia
Uitslagen
Rosolo B1-Concordia B1 5-4 
Concordia B2-Avanti B2  2-3 
Miko’76 D1-Concordia D1  2-10
Concordia E1-Odisco D1  5-0 
EDN’56 F1-Concordia F1  0-2
BMC W2-Concordia W1  0-1

KV Odisco
Uitslagen Ma 14 Mei:
Odisco E1 - Boskant E1 1 – 5
Wo 16 Mei: 
ONA 2 - Odisco 2     5 – 11
Zaterdag 19 Mei:
Corridor B1 - Odisco B1      6 - 3
Spoordonkse Girls D2 - Odisco D1 1 – 20
Concordia E1 - Odisco E1   5 - 0
Zo 20 Mei:
ZSV 1 - Odisco 1                          4 – 9

Overige sporten

“Hampshire” vitrinekast met 2 deuren, 
3 laden en 3 glasdeuren. 180x50x225(h) van 1099.- voor 999.- 
“Hampshire” salontafel accasia hout gecombineerd met metaal. 
120x70x45(h) 249.-

Compleet 
2 zits + longchair999.-

289x174x85(h)(excl. sierkussens)

Prior van Milstraat 6  Uden, 0413-262539, www.vandonzel.nl

2e pinksterdag 

open
van 10.00 tot 17.00 uur

Vlagheideloop tijdens open dag 
recreatiegebied
Op tweede Pinksterdag vindt er 
een uniek hardloopevenement 
plaats in Eerde. Uniek, omdat het 
de eerste keer is dat deze wedstrijd 
gelopen wordt. En uniek omdat er 
na afloop een gratis toegankelijke 
gezellige middag wordt geboden 
met live muziek van de bands 
Missing One en LIMBus.

De wedstrijd vormt onderdeel van 
de open dag van recreatiegebied 
de Vlagheide bij Eerde. Deelname 
aan de Vlagheideloop is prima te 
combineren met een bezoek aan de 
verschillende Vlagheide-projecten.

Er zijn parcoursen uitgezet van 
verschillende afstanden. De dag 
begint met een jeugdloop van 2,5 
km. Deze is voor kinderen tot en 
met 12 jaar. Het startsein  wordt 
om 10 uur gegeven door gedepu-

teerde Van den Hout. Om 10:30 
uur begint het serieuze werk met 
de start van de halve marathon en 
de 10 kilometer. Een kwartier later 
gaat de 5 kilometer van start.

Inschrijven via internet is nog mo-
gelijk tot en met 24 mei. Daarna 
kunt u zich nog opgeven op de 
wedstrijddag zelf op Vlagheide nr. 
8a, vanaf 9.00 uur.
Ter hoogte van dit adres bevinden 
zich ook start en finish. Er is gezorgd 
voor kleedruimte en na afloop kun-
nen deelnemers douchen. Zodra 
u Eerde nadert, hoeft u alleen nog 
maar de wegbewijzering te volgen.  
Voor alle lopers is er een aandenken 
en voor de snelsten zijn er mooie prij-
zen te winnen. Alle informatie over 
de parcoursen en over de inschrijving 
vindt u op www.vlagheideloop.nl.

hardlopen

BMX Fietscrosswielersport

Donderdag 7 mei werd de 2e A.K. 
gereden in Oss. 
Kyro van Schijndel (boys 9 jarige): 
Manches 3x 1e, Kwartfinale in de 
halve finale 2e. De A finale 2e en 
in de Openklasse boys (8/9 jarige) 
werd Kyro in de manches 2-1-1. 
Kwart 4e in de halve 1e en de fi-
nale 3e
Lex Veldt (boys 9 jarige) werd in 
de manches 3-3-4 en in de Kwart-
finale 5e.
Bas Verhagen (boys 9 jarige) werd 
in de  manches 3x 3e en in de 

Kwartfinale 8e.
Koen van der Wijst (boys 14 ja-
rige) werd in de  manches 3x 1e en 
in de halve finale 1e. A finale 1e. 
In openklasse 12/13 jarige werd 
Koen in de  manches 3x1e, halve 
finale 2e en  finale 1e.

Zaterdag 19 mei werd een inter-
club wedstrijd gereden in Schijndel. 
Bas Verhagen (boys 9 jarige) werd 
in de manches 2-2-1 en in de fi-
nale 3e

Stef en Jur in Schijndel en Someren
Afgelopen weekend reden Stef 
en Jur in Someren en Schijndel. 
In Schijndel haalde Jur een zesde 
plek. Ook zijn broertje wilde een 
beker, maar dat lukte hem helaas 
niet. Hij werd 13e. Hij deed het 

in Someren een stuk beter. Hij zat 
de hele wedstrijd voorin en werd 
uiteindelijk zevende. Met het oog 
op het NK van over twee weken, 
werd Jur zesde in Someren. Samen 
kijken ze uit naar het komende NK.
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hockey

Heren 1 beloont zichzelf
Het was een hete zondagmiddag 
toen HOD heren 1 uit Valkens-
waard op bezoek kwam in Sint-
Oedenrode. HOD strijdt nog te-
gen degradatie, maar blijkt vaak 
een lastige tegenstander voor 
heren 1. Het spel was niet goed, 
maar er werd veel strijdt geleverd 
en de punten bleven in Rooi: 2-1.

Het initiatief in de eerste helft van 
de wedstrijd was duidelijk voor he-
ren 1, maar het tempo was te laag 
en er werden dan ook geen grote 
veldkansen gecreëerd. Bij de eerste 
strafcorner voor heren 1 had het 
echter al vroeg in de wedstrijd 1-0 
kunnen zijn, maar de bal eindigde 
op de paal en de rebound werd 
nog net van de lijn gehaald. 

Ook de tweede corner werd niet 
tot doelpunt gepromoveerd, waar-
door het een doelpuntloze eerste 
helft leek te gaan worden. Net 
voor rust was het echter Willem 
van der Heijden die over de rech-
terkant van het veld doorkwam 
en de achterlijn haalde. Hij zette 
sterk door en kon met zijn back-
hand van dichtbij uithalen en zo de 
openingstreffer voor zijn rekening 
nemen: 1-0.

Na rust was het spelbeeld anders 
en kwam heren 1 meer onder druk 
te staan. HOD ging meer naar vo-
ren hockeyen en nam het initiatief 
over.  De wedstrijd leek echter re-

delijk simpel in het voordeel van 
rooi heren 1 beslist te worden, om-
dat HOD geen grote kansen wist 
te creeëren en de strafcorner van 
de mannen uit Valkenswaard niet 
liep. 2 minuten voor tijd was het 
echter toch raak uit een strafcor-
ner. De rebound uit een geslagen 
strafcorner werd achter keeper Ca-

spar geduwd en zo leek de wed-
strijd in een teleurstellend gelijk-
spel te eindigen: 1-1.

Een strafcorner in de laatste mi-
nuut bleek echter de nekslag voor 
HOD. Jorn van ’t Hof wist uit een 
moeilijke hoek te scoren en de drie 
punten bleven alsnog in Rooi: 2-1.

Jongens C1 spelen in Engeland

De jongens C1 van MHC Sint-Oe-
denrode zijn in het Hemelvaart-
weekend vier dagen in Engeland 
geweest op bezoek bij de hockey-
club van Sudbury.

De jongens hadden van tevoren al 
veel zin en hebben vooraf koffie 
met cake verkocht waarmee een 
aardig zakcentje werd verdiend.  
Op donderdag gingen ze in vier 
auto’s bestuurd door evenzoveel 
vaders met de ferry van Hoek van 
Holland naar Harwich om daarna 
door te rijden naar Sudbury. Er 
werd geslapen bij de plaatselijke 

rugbyclub en gegeten bij de cric-
ketclub. 

Er zijn vrijdag en zaterdag twee 
veldwedstrijden en twee indoor-
wedstrijden gespeeld tegen teams 
van Sudbury en tegen een team 
van de Great Cornard Upper 
School. 
Op zaterdag heeft een speler van 
het Olympisch hockeyteam van 
Groot-Brittannië de jongens trai-
ning gegeven. 

Het verblijf begon met een ont-
vangst in de Town Hall door de 

burgemeester in toga en ambtske-
ten en tussen de wedstrijden door 
werd er in Sudbury gezwommen 
en gebowld.
In het clubhuis hebben de jongens 
met de Engelsen gekeken naar de 
Champions League-finale tussen 
het Londense Chelsea en Bayern 
München. Het werd na afloop 
één groot Engels feest. Op zon-
dag kwamen ze over de Noordzee 
weer enthousiast terug in Sint-
Oedenrode vol verhalen en erva-
ringen. Een internationaal contact 
om te koesteren.

Nieuw in ons programma:

Tractor met 
landbouwfrees.

Wilhelminastraat 20c | 5738 AE Mariahout | 0499 - 42 21 26
www.haroldvereijken.nl

‘Nege(r) d’r in’ wederom een succes 
Dit jaar alweer voor de negende keer, stond het 
hockeytoernooi “Nege(r) d’r in” op de planning. 
Het toernooi, wat erg populair is onder de 
Rooise jeugd, zat helemaal vol met een re-
cord aantal inschrijvingen. Op Hemelvaarts-
dag streden 15 teams voor de eerste plek op 
de hockeyvelden.

Om 10.00 uur klonk het fluitsignaal voor 
de eerste wedstrijd. Heel de dag door 
werd er fanatiek gespeeld en tussen 
de wedstrijden werd er genoten van 
het (onverwachte) zonnetje. Friet-
feest zorgde voor de nodige bo-
dem later op de avond.  De finale 
bestaat al jaren uit een bierronde, 
waarbij vier teams – onder inge-
wikkelde omstandigheden- zo 
snel mogelijk een aantal biertjes 
op moeten drinken. Het aan-
sluitend feestje in de kantine 
was wederom een gezellig 
succes, kortom: op naar 
de tiende editie van dit 
toernooi?! 

duivensport

Duif van Vos het snelst terug in Rooi
Op zaterdag stond er weer een 
vlucht vanuit Sezanne (F) op het 
programma.  340km in totaal met 
een Z/W wind, dus wat minder 
werken dan de week daarvoor 
maar toch: het blijven 340km. Na 
vorige week wat gemakkelijker 
met wind van achter, maar niet 
minder spannend. H. Vos werd 
1e met 1520 meter per minuut 
voor nummer 2 J.v.Boxmeer. met 
1450 meter per minuut. Mooi  
van H.Vos,  maar niet minder van 
J.v.Boxmeer met 7 duiven bij de 

eerste 15. Knap gevlogen. Met 26 
deelnemers en 612 duiven uit Sint 
Oedenrode werd aan deze vlucht 
begonnen. 

De eerste 15 zijn:
H.Vos. 1. J.v.Boxmeer. 2,3,6,7,8,9,13. 
W.v.Houtum.4,14,15. L.v/d.Wey-
deven5. Comb.G.&.H.v.Dijk..10. 
H.v.Boxmeer.11,12. 

Volgende week gaan we vanuit 
Reims en de eerste eendaagse 
vanuit Bourges.

Altijd €250,- inruil voor 
uw oude fiets bij aankoop 

van een E-bike!
Papenhoef 21, Lieshout  Tel. 0499-42 53 60 www.triafi etsen.nl
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

12 maart - 28 mei 
Schilderijen Anita Sikking 

Bibliotheek Sint-Oedenrode 

24 april - 23 juni 
Expositie Eindeloze Hakkers 
Kruidentuin Paulusgasthuisjes 

6 mei - 30 september 
Iedere zondag: Open zondag

Kasteel Henkenshage 

14 mei - 30 juni 
Boekenmarkt
  Bibliotheek 

25 - 26 mei 
Slag om Rooi
  OJC de Werf 

26 mei
Rhode Clubdag

Sportpark de Neul

26 - 28 mei 
Beachsoccer Rooi

  Evenemententerrein 
de Neul 

26 mei 2012
Spaanse avond

  De Beurs 

27 mei 
1e Pinsterdag

  
28 mei 

2e Pinksterdag

28 mei 
Concert Thomas Reuter

Martinuskerk 

28 mei 
Open dag Vlagheide

Vlagheide 

28 mei 
Campina Open Boerderijdag

Sloef 4 

30 mei 
Excursie naar aspergeteler

KVO Nijnsel

1, 2 en 3 juni
“Ollend dreijt dur”

  Olland 

1 juni 
Hillstreet junior

  De Beurs 

 2 juni  
Live muziek 2-jaar bestaan

  Café Oud Rooij 

2 - 3 juni 
Internationale Kano slalomwed-

strijd
Dommel bij de Neul 

2 - 3 juni 
Alice in Wonderland

Mariendael 

2 juni 
Ambachtenmarkt

  Odendael 

2 juni 
ELE rally

  Broekdijk 

  3 juni 
Tentoonstelling 

tekeningen cursisten
  Atelier Mansarde Boskant 

3 juni 
Open Dag 

Paardenmelkerij Bekkers
Hoogstraat 55 

3 juni 
Mathieu Dirven Koffieconcert

Mariendael 

3 juni 
Café Oud Rooij 
2 jaar bestaan

Markt Sint-Oedenrode 

3 juni 
15 jaar Kinderboerderij 

Kienehoeve
 

 5 - 8 juni 
Avondwandelvierdaagse

  Sint-Oedenrode 

6 juni 
Open Raft Avond

  Dommel
Bij sportpark de Neul 

8 juni - 1 juli 
EK Voetbal op groot beeldscherm

Markt

8 juni  
Nijnsel Kermis: Live Sax

  Oud Nijnsel 

9 juni 
Nijnsel Kermis
  Oud Nijnsel 

  9 juni  
Kermisdisco

  the Joy 

10 juni 
Familie/vrienden korfbaltoernooi

  Sportvelden Nijnsel 

10 juni 
Vlooienmarkt

 CV de Plekkers
terrein Van Kaathoven 

10 juni 
Fietstocht IVN

  Markt 

10 juni 
Nijnsel Kermis: live muziek

Oud Nijnsel 

11 juni 
Nijnsel Kermis: Darkraver

Oud Nijnsel 

12 juni  
KBO film: 

Seven Years in Tibet
Odendael 

12 juni 
Nijnsel Kermis: 
Feest DJ Jeroen

Oud Nijnsel 

13 juni 
Buitenspeeldag

Heikant 

13 juni 
Buitenspeeldag

Dorpsplein Olland 

  15 juni  
Black and White Party

  The Joy 

16 - 17 juni  
Arabian Horse Weekend

  manege de Pijnhorst 

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

Café ‘t Pumpke 

16 juni 
Sunrise goes Broadway

Mariendael 

17 juni 
Vaderdag

  20 juni  
Roois Biergilde
  Café Van Ouds  

21 juni 
Onderonsje:

 uitleg geschiedenis Rooi
Damiaancentrum 

22 juni  
DJ Sandro Silva
  Café Oud Rooij 

23 juni 
Live: Get back 2 
café Van Ouds 

24 juni 
Jaarmarkt

Centrum Sint-Oedenrode 

30 juni - 1 juli 
Plattelands festival  

  Nijnsel 

30 juni 
Culinaire rondreis

  De Beurs 

 1 juli  
Oldtimerrit Rondje Rooi

  Sint-Oedenrode 

1 juli  
Wielrennen: 

Rabo Ronde van Rooi
  Sint-Oedenrode 

6 - 8 juli 
Ruiterdagen 

Nijnselse ruiters
Nijnsel 

8 juli 
Solexrace

  Café d’n Toel  

10 juli 
KBO film: 




