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Folders deze week:
Forum bouwmarkt
Krans tuincentrum

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

Moederdag?

Dinner 
in the Sky!

Reserveer: 
www.rijsingenroyaal.nl

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

UW SEBASTIAN SALON
VOOR DAMES EN HEREN

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

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Verrast door de Koning

Erik Hoppenbrouwers

»Lees verder op pag. 29 

Erik Hoppenbrouwers

Maar liefst zes Rooienaren werden afgelopen vrĳ dagochtend 
verrast. Indirect door de Koning, maar direct door de bur-
gemeester en eigen familie en vrienden. Of de uitverkorenen 
echt schrokken was de vraag, maar de verschoten g� ichten 
spraken boekdelen. Erik Hoppenbrouwers moest thuis snel 
even iets oppikken toen hĳ  zag dat zĳ n huiskamer vol stond. 
Henk Prins was doodleuk het gras aan het maaien. Is hĳ  de 
eerste die een lintje kreeg opgespeld in overall? Ook de an-
dere Rooienaren toonden een verbaasd g� icht. Sprakelo� , 
trots, blĳ  en vereerd. D� e termen pasten bĳ  alle zes.  

Rieky de Roo - Palm Ad van der Wijst

Robert de Haan

Toos Siertsema - Dijkstra

Henk Prins

Geweldige Koningsdag

De Koningsspelen op de Rooise ba-
sisscholen beloofden al veel goeds. 
Die vrijdagochtend werd de toon 
gezet voor een bijzonder weekend. 

Een geweldig weekend, want Sint-
Oedenrode vermaakte zich opper-
best, vooral op Koningsdag. Het 
centrum stond bol van activiteiten. 

Kijk snel op pagina 28 en geniet 
nogmaals van het Koningsfeest. Op 
www.mooirooi.nl staan nog meer 
foto's.

'Rooienaren 
pleiten voor 

veiligere over-
steekplaatsen'

» Lees meer op pagina 23

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!

Scan deze pagina met de layer-app
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Henk Quinten volgt Richard de Visser 
op als hoofdman Sint-Jorisgilde

De oprichter van het Sint-Jorisgil-
de in Sint-Oedenrode, Richard de 
Visser, is na twintig jaar afgetreden 
als hoofdman. Hij blijft nog wel 
lid. De overheid (het bestuur) koos 
Henk Quinten als opvolger. De of-
ficiële wisseling vond plaats op 
de avond van woensdag 23 april. 
Richard ontving naast een mooie 
bos bloemen ook een cheque ter 
waarde van tweehonderd euro om 
te besteden aan een goed doel.

Omringd door zijn broeders, sprak 
Henk tot Richard. “Toen je een aan-
tal maanden geleden aangaf dat je 
ging stoppen als hoofdman van ons 
gilde, overviel je ons daarmee. Je 
beantwoorde onze “waarom” met 
dat je twintig jaar ruim voldoende 
vond voor dit soort functies. Iemand 
anders moest het stokje maar over-
nemen en jijzelf zou weer meer tijd 
krijgen voor andere dingen. Een be-
grijpelijke reden. Ik durf gerust te 
stellen dat er zonder jouw tomeloze 
inzet geen gilde in Rooi zou zijn ge-
weest. De komende tijd zal ook wel 
blijken dat we regelmatig mis zullen 
grijpen op jouw inzet, kennis en be-
vlogenheid. Gelukkig blijf je wel als 
gildebroeder en kunnen we hopelijk 

nog regelmatig een beroep op je 
doen.”

Aan het einde van de speech over-
handigde Henk een cheque aan 
Richard. “Je wilde geen cadeau, dus 
geven we je iets wat je door kunt 
geven. Je mag zelf een goede be-
stemming voor het geld zoeken, het 
liefst binnen Sint-Oedenrode, maar 
daarbuiten kan natuurlijk ook.” Tot 
slot gaf Richard zijn zilver door aan 
Henk. De staf en ketting werden 
overgedragen. “Ik heb alle vertrou-
wen in de nieuwe hoofdman”, zei 
Richard. “Iedereen bedankt voor de 
prachtige jaren.” 

Het Sint-Jorisgilde is in 1994 nieuw 
leven in geblazen, omdat Richard 
vond dat er weer een gilde moest 
komen in Rooi. De club bestond 
eerst ook in de middeleeuwen, maar 
werd in de tijd van Napoleon opge-
heven. Eerst waren de gildes er uit 
verdediging. Later werden ze meer 
gezien als vriendengroepen. Gezel-
ligheid staat voorop bij het Sint-
Jorisgilde. Zo is het clubhuis iedere 
woensdagavond open voor leden 
om samen te zijn en wordt er veel 
gedaan aan kruisboogschieten.

Buurtschap Rijsingen: 
‘Aanmelden voor Dinner in the Sky kan nog steeds’
Dinner in the Sky behoort tot Meest 
Bizarre Restaurants in Europa

GoEuro.nl, een reiswebsite, heeft 
onderzoek gedaan naar Meest Bizar-
re Restaurants in Europa. Bovenaan 
het lijstje staat Dinner in the Sky uit 
België. Laat dit restaurant al geboekt 
zijn door buurtschap Rijsingen. Op 
31 augustus is het mogelijk om dit 
fenomeen mee te maken tijdens 
Rijsingen Royaal. Een groot evene-
ment aan de Ollandseweg. 

Reizen door Europa is altijd een gas-
tronomisch avontuur, of je nu gaat 
voor een Franse pasteitje, Italiaanse 
pasta’s of Duitse worsten. Maar la-
ten we eerlijk zijn: de meeste res-
taurants geven je, maakt niet uit 
hoe heerlijk het eten is, vergelijk-
bare ervaringen. Dát is de reden dat 
GoEuro.nl research heeft gedaan en 

een paar eigenaardige restaurants 
heeft uitgezocht, waardoor je je 
restaurantkeuze een extra keer zult 
overdenken. 
Op nummer 1 staat Dinner in the 
Sky. Eten op bijna 50 meter boven 
de stad of boven de natuur van Oud 
Rijsingen? Diner in the Sky is een 
concept dat voor het eerst geïntro-
duceerd is in België en op 31 au-
gustus dus voet aan wal zet in Sint-
Oedenrode. Gasten en medewer-
kers worden met een kraan, op een 
platform van 9x5m de lucht in gehe-
sen, met nét genoeg ruimte voor de 
22 gasten die aan de vrij zwevende 
tafel kunnen zitten. De diners van 
hoge kwaliteit zijn op het moment 
beschikbaar in 40 verschillende lan-
den op de wereld.

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling en medeleven ter gelegenheid van 
het afscheid van mijn man, ons pap, opa en grote opa 

Jan Heijms 

Danken wij U heel hartelijk 

Leen Heijms Oerlemans
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Richard de Visser (l) gaf het stokje over aan Henk Quinten

DeMooiRooiKrant biedt u iets unieks. Wilt u uw steun 
betuigen aan de familie van een overledene? 
Dan kunt u een reactie plaatsen onder het rouwbericht 
op www.rooisefamilieberichten.nl.

Steun betuigen via 
www.rooisefamilieberichten.nl

Scouting Rooi betrokken bij 
Dodenherdenking op 4 mei
Scouting Rooi is ook dit jaar weer 
betrokken bij de Dodenherden-
king op 4 mei. In Sint-Oedenrode 
zal deze herdenking plaatsvinden 
bij het monument gelegen aan de 
Dommel. De scouts zullen hierbij 
aanwezig zijn en de gemeente on-
dersteunen onder andere door het 
dragen van de kransen en het leg-
gen van bloemen. 

Op veel plaatsen in Nederland zijn 
scouts betrokken bij de Dodenher-
denking op 4 mei. Zij spelen hierbij 
al jaren een ceremoniële rol. Deze 
rol past goed in de spelvisie van 
Scouting Nederland. Scouts voelen 
zich betrokken bij de maatschappij 
en leveren hun bijdrage aan de sa-
menleving, onder andere door mid-
del van het helpen bij maatschap-
pelijke activiteiten. Zo ontwikkelen 
de scouts zich tot zelfstandige vol-
wassenen.

Bij het herdenken van 4 mei komen 
de overlevenden van oorlogsge-

weld en de nabestaanden van oor-
logsslachtoffers op de eerste plaats. 
Voor hen staan bij de herdenking de 
eigen ervaringen en herinneringen, 
gekoppeld aan concrete mensen 
en situaties, centraal. Voor hen is 
de jaarlijkse herdenking vooral een 
moment van (gezamenlijke) rouw.
Voor anderen en jongeren is de 
herdenking vooral een eerbetoon 
aan de slachtoffers en een blijk van 
respect en verbondenheid met de 
oorlogsbetrokkenen. De saamho-
righeid van het gezamenlijk her-
denken biedt voor velen die rou-
wen een moment van erkenning en 
troost.

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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2 croissants

1,00

30 april t/m 13 mei2 WEKEN GELDIG

1,001,00

  bakkerij bekk
e

r
s

10 mini broodjes

wit/tarwe (zonder zaadjes)

1,50

30 april t/m 13 mei2 WEKEN GELDIG

koningsrol

met aardbeitjes
5 personen

9,75

30 april t/m 13 mei2 WEKEN GELDIG

aardbeien toefjes

vlaai
6-8 personen

10,95

30 april t/m 13 mei2 WEKEN GELDIG

10,95

ALS IK HET ZEGGEN MAG…
2 WEKEN GELDIG

op moederdag

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

“Natuurpoort moet een Roois karakter krijgen”

Onder het genot van muziek - ge-
speeld door “De volle blaos” uit 
Boxtel - zaten de bezoekers aan 
de tafeltjes vóór De Vresselse 
Hut. Het prachtige lenteweer had 
de mensen bijna gedwongen te 
komen. Zo’n mooie dag moest 
gevierd worden. En dat werd ook 
gedaan, want bezoekers waren 
bijeengekomen voor de aftrap van 
het seizoen en de opening van de 
Brabantse Natuurpoort. 

Een groot aantal leden van wan-
delvereniging OLAT nam plaats 
op het terras om van het moment 
te genieten met een drankje. Ook 
kwamen de Nijnselse Ruiters met 
hun paarden voorbijdraven. Voor 
Marco Thijssen en Sjannie van den 
Berg biedt de start van het nieu-
we seizoen weer nieuwe kansen. 
Al vele jaren zijn zij de trotse ei-
genaren van De Vresselse Hut en 
sinds vorig jaar is daar de Natuur-
poort aan toegevoegd. Een gun-

stige bijkomstigheid die de 
“poort” naar de buitenwe-
reld opent. 
“Dankzij de Natuurpoort 
gaan we ons meer fo-
cussen op het buitenge-
deelte”, zegt Marco. “In 
samenwerking met wan-
delvereniging OLAT stip-
pelen we wandelroutes 
uit. We zijn al het knoop-
punt voor vele routes, 
waarop zowel ruiters, fiet-
sers, skeeleraars en wan-
delaars zich bevinden. 
Toch deden we daar eerst 
niet veel mee. Nu gaan 
we voor meer interactie 
met de buitenmensen. De komen-
de tijd proberen we zoveel moge-
lijk te doen om ons nog meer op 
de kaart te zetten. De Natuurpoort 
moet een Roois karakter krijgen.”

Naast de open dag bij de Natuur-
poort was “Vulkaan” – een bedrijf 

waarmee De Vresselse Hut in zee 
is gegaan – ook officieel geopend 
voor bezoek. Dit outdoor cen-
trum is sinds kort verhuisd vanuit 
Schijndel en organiseert onder an-
dere survivaltochten met De Vres-
selse Hut als horecagelegenheid.

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 30/04  t/m wo 07/05/2014
The Other Women (€ 7,50) (wo. 30 april) 19:00 & 21:15, do. t/m (wo. 7 mei) 21:00

Tinkerbell en de Piraten 2D NL (€ 6,50) (wo. 30 april) 13:30,  do. t/m 
(wo. 7 mei) 11:15

Toen Was Geluk Heel Gewoon  (€ 7,50)  do. t/m (wo. 7 mei) 18:45 
Rio 2 3D NL (€6,50) (wo.30 april)  11:15 & 16:00 do. t/m (wo. 7 mei) 13:15

Muppets Most Wanted (NL) (€6,50) do. t/m (wo. 7 mei) 15:45

PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00

 

a. s. zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

16.95

9.99
Solanum
Bloeit de hele zomer, 
hoogte 50 cm, 
volle zon, 
potmaat 27 cm.

Intratuin Veghel Heuvel 11
0413-350816. Vrijdag koopavond. www.intratuin.nl
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Kijk óók op eindelijkglasvezel.nl

Waarschijnlijk maken zij gebruik van glasvezel. Hierdoor genieten zij van haar-
scherp tv-beeld, en hoeven ze niet meer zo lang te wachten tot die e-mail met 
foto’s is verzonden. Daar krijgt iedereen een goed humeur van. Wilt u ook 
genieten van alle voordelen van glasvezel? Doe dan de postcodecheck op onze 
website en sluit nu een glasvezelabonnement af. Bijvoorbeeld bij een van onder-
staande serviceproviders. U profiteert nu bovendien van aantrekkelijke acties.

ONTDEK WAAROM
1 OP DE 3 BUREN IN 
SINT-OEDENRODE 
NOOIT MEER KLAAGT.

Reggefiber geeft onafhankelijk overzicht en persoonlijk advies.

Online keuzehulp op www.eindelijkglasvezel.nl/sint-oedenrode. 

Glasvezelwinkel in Totel Tech IT-professionals, Kofferen 40A 
in Sint-Oedenrode.

088 006 37 10 (lokaal tarief)

Fusie leidt tot Rabobank Hart van De Meierij
De fusie tussen 
Rabobank Dommel en 
Aa en Rabobank Sint-
Oedenrode is vanaf 
1 mei een feit. Op 17 
maart stemden de le-
denraden van beide ban-
ken voor de fusie. Vanaf 
mei gaan de banken 
dan ook samen verder 
als Rabobank Hart van 
De Meierij. Een krach-
tige, solide bank met als 

werkgebied de gemeenten Boxtel, Schijndel, 
Sint-Oedenrode en Sint-Michielsgestel.

Achtergrond fusie
Samen sterker. Dat is het idee achter de fu-
sie. Een bank die klaar is voor de toekomst. 
En door samenwerking nog beter kan inspelen 
op veranderende (virtuele) klantwensen, een 
veranderend economisch klimaat en strengere 
wet- en regelgeving. Hans Barelds wordt direc-
tievoorzitter van Rabobank Hart van De Meierij. 
Hij was dit al sinds 2007 bij Rabobank Dommel 
en Aa en blijft dit ook na fusie. Hans Barelds: 
‘De bank wordt door de fusie groot genoeg om 
bijvoorbeeld meer specialistische medewerkers 

aan de bank te binden. We organiseren meer 
kennis in eigen huis. Zodoende kunnen we nog 
beter inspelen op de wensen van onze klanten 
en kwalitatief maatwerk aanbieden.’

Dichtbij & betrokken
Door een fusie wordt de bank groter. De nieu-
we directie heeft uitgesproken om zich sterk in 
te zetten om lokaal ‘dichtbij en betrokken’ te 
blijven. Hans licht toe: ‘Klanten kunnen voor 
dagelijkse bankzaken ook na de fusie terecht 
op onze kantoren én zij kunnen hun vragen 
via e-mail, telefoon en internet stellen. Voor 
ondernemers in het MKB, de agrarische sector 
en grootzakelijk, willen we de vaste aanspreek-
punten zoveel mogelijk behouden. Ook de lo-
kale initiatieven die we ondersteunen en het 
coöperatiefonds blijven binnen de nieuwe bank 
bestaan. Zelf woon ik in het werkgebied (Sint-
Oedenrode) en weet daarom als geen andere 
hoe belangrijk dit soort lokale initiatieven voor 
de gemeenschap zijn’, aldus de directievoorzit-
ter.

Praktische informatie
De klanten van beide banken ontvangen binnen-
kort een brief met praktische informatie, zoals 
telefoonnummers, kantoor- en e-mailadressen.

N622 Veghel – Eerde week eerder 
open na werkzaamheden
De provinciale weg N622 tussen Veghel en 
Eerde kan door gunstige weersomstandighe-
den en extra inzet van de aannemer een week 
eerder opengesteld worden voor verkeer dan 
gepland. 

Om de laatste werkzaamheden aan de nieu-
we rijstroken en vernieuwde kruisingen uit 
te kunnen voeren, worden de kruisingen en 
op- en afritten van de A50/N622 bij Eerde in 
het weekend van 9 tot 12 mei nog eenmaal 
voor alle verkeer afgesloten. Vanaf maandag-
ochtend 12 mei kan het verkeer weer zonder 
omleidingsroutes gebruik maken van de ver-

nieuwde N622.
De provincie Noord-Brabant en aannemers-
bedrijf Heijmans leggen op dit moment extra 
rijstroken aan om de doorstroming te verbete-
ren en de kruisingen worden voorzien van een 
nieuwe asfaltlaag. Voor de laatste werkzaam-
heden zijn vanaf vrijdagavond 9 mei vanaf 
21.30 uur tot en met maandagochtend 12 mei 
5.00 uur alle op- en afritten ‘Eerde’ van de A50 
en de Eerdsebaan tussen de rotonde Corridor 
en de rotonde Eerde afgesloten voor alle ver-
keer. Het verkeer wordt via de A50 afslag 'St.
Oedenrode' en de afslag 'Veghel' omgeleid.

Natuurlijk Rooi

Marijke van den Eertwegh maakte op 24 april deze prachtige foto in het gebied Dotterbloem, 
waar een reiger een fl inke karper ving. Daarmee is een nieuwe rubriek geboren: Natuurlijk 
Rooi. Heeft u ergens in Rooi een mooie natuurfoto gemaakt? Stuur deze dan naar 
redactie@demooirooikrant.nl en wellicht ziet u het plaatje terug in de krant.

Meikever 

Het mooie voorjaarsweer heeft er voor ge-
zorgd dat dinsdagavond 22 april het eerste 
exemplaar van dit jaar op de entree van mijn 
appartement op zijn rug lag te spartelen. Dat 
is niets bijzonders en dat zien we nagenoeg 
dagelijks rond de tweede en derde week van 
mei.  Ze vliegen vaak tegen de lampen en 
ramen aan en belanden dan onfortuinlijk op 
hun rug op de grond en spartelen dan zo 
lang tot ze via een oneffenheid op de vloer 
zich op hun poten kunnen draaien.  Ik heb 
het beestje even geholpen waarna het met-
een zijn vleugels spreidde en in het donkere 
luchtruim verdween op zoek naar een part-
ner. Een bode die dit jaar al vroeg het lek-
kere voorjaarsweer kwam aankondigen.

Cor van Alphen 
Ameroyenhof        
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   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE

   Nu bij Amazing

    
         Kies 2 verschillende milk-shake producten die   
    voor uw haar bedoeld zijn.
    Betaal 1 product en krijg het 2de product gratis.
    Deze actie loopt van 22-01 t/m 16-02
 
   Wij adviseren u graag
 
   Kapsalon en Nagelstudio Amazing

   Opneningstijden:
         Dinsdag 8.30-20.00
         Woensdag 8.30-18.00
         Donderdag 8.30-18.00
           Vrijdag  8.00-18.00
         Zaterdag 8.00-15.00

 Lieshoutseweg 34, 5492 HR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470210  www.kapsalon-amazing.nl

THINK DOUBLE

    OPENINGSTIJDEN
Di  08.30-20.00
wo 08.30-18.00
Do 08.30-18.00
Vr 08.30-18.00
Za 08.00-15.00 

Omdat wij 15 april 6 JAAR 
OPEN ZIJN willen wij dit 
graag met jullie vieren.
Van 15 april t/m 15 mei krijgt u 

15% KORTING  
op al onze haar, nagel en make-up producten. 

15% KORTING 
op al onze kleurbehandelingen.

Koningsdag 2014

Sint-Oedenrode, enorm bedankt!
Het begon allemaal op vrijdag-
avond voor Koningsdag. Enkele 
horecagelegenheden hadden heer-
lijke orkesten uitgenodigd om op 
de diverse podia hun prachtige 
muziek te laten horen. Het was 
overal gezellig druk en de orkesten 
hadden aan belangstelling niet te 
klagen. Een zeer geslaagd evene-
ment en voor herhaling vatbaar.

Zaterdag 26 april Koningsdag
Wat hebben we geboft met het 
weer. Toen burgemeester Peter 
Maas om 10.00 uur Koningsdag 
2014 officieel opende met zijn 
toespraak en daarna de nationale 
driekleur in top hees en de Brabant-
band het Wilhelmus speelde terwijl 
de zon volop scheen alsof hij wilde 
zeggen: “Aan mij zal het niet lig-
gen” kon het feest echt beginnen.
De kinderen en, helaas, maar één 
oma stonden al klaar met hun 
prachtig versierde fietsen, bakfiet-
sen en bolderkar om te beginnen 
aan hun gekleurde optocht. Voor-
op gegaan door dorpsveldwachter 
Bert van de Mèrt en ons jurylid 
Catharina als clowntje reden ze hun 
route en toen ze langs het VVV 
kantoor kwamen stond daar een 
lekkere verfrissing klaar.
Het was niet gemakkelijk voor de 
jury om een keuze te maken, maar 
uiteindelijk gingen de drie mooist 
versierde fietsen naar huis met een 
prachtige beker. Ook oma viel in de 
prijzen en kreeg de “gouden” me-
daille omgehangen. De snoepzak-
ken die alle deelnemertjes kregen 
vielen ook goed in de smaak. Intus-
sen werd door de winnares van de 
mooist versierde fiets het officiële 
startsein gegeven voor de kinder-
markt.
De kramen waren in mum van tijd 

bezet en de handel lag er prachtig 
bij, uitgestald alsof het een etalage 
was. Ook tussen de kramen en op 
ander plekken op de grond zaten 
kinderen met hun ouders om hun 
handel aan de man te brengen.
Connie Simons had amper haar 
schminkkoffer geopend of haar 
eerste klant diende zich al aan en 
dat is de hele middag niet meer ge-
stopt. Op de Markt voor het oude 
Gemeentehuis werden de spring-
kussens volop gebruikt en was het 
een drukte van belang. Er lagen 
meer schoentjes voor de kussens 
dan menig schoenwinkel in zijn ma-
gazijn op voorraad had.
Op het Kerkplein was ook van al-
les te beleven. Ook daar stond een 
springkussen voor de kleintjes en 
op het podium voor de kerk stond 
DJ Frank te draaien. Neeltje van 
Kasteren en Claudia van Gorcum 
wisten de boel lekker op zijn kop te 
zetten met hun dansgroepen. Ook 
de kinderen uit het publiek moch-
ten daar aan mee doen. Je kon er 
zowat over de “koppen lopen”. In-
tussen werd het steeds drukker en 
voller en gezelliger in het centrum. 
Het mooie weer haalde iedereen uit 
huis en stuurde ze naar alles wat de 
Oranje Vereniging voor ze georga-
niseerd had.
Op vier plaatsen in het Centrum 
traden om beurten vier geweldige 
koren op. De Rooi tulpen en de 
Rooise Dommelklanken uit Rooi, 
gezelligheidskoor ÉgeWies uit 
Wanroy en Shantykoor Deining uit 
Drunen zorgden voor een gezel-
lige sfeer en hadden het publiek al 
gauw in hun greep met hun gezel-
lige meezingers.

Ook in zorgcentrum Odendael was 
van alles te beleven. Daar werd ge-

jokerd, gerikt en gekiend. De ge-
lukkige winnaars gingen met mooie 
prijzen naar huis. Het was eigenlijk 
allemaal teveel om op te noemen. 
In het hele centrum zaten alle ter-
rassen stampvol. Er was volop te 
eten en te drinken en iedereen was 
goedgemutst al dan niet met een 
oranje hoedje.
Wij, als Oranje Vereniging, kun-
nen terug kijken op een bijzonder 
geslaagd feest zonder wanklank. 
We zijn een gelukkige vereniging 
en willen iedereen dan ook harte-
lijk danken voor hun enthousiasme, 
hun inzet, hun bereidwilligheid, 
hun medewerking en hun financi-
ele bijdrage. Helaas kunnen we dat 
niet persoonlijk doen. Winkeliers 
bedankt dat jullie het goed vonden 
dat er marktkramen voor jullie win-
kels stonden.
Bewoners van de appartementen, 
bedankt dat we voor jullie uitrit 
mochten staan.
Betrokken horeca, bedankt voor 
jullie medewerking en de drankjes 
voor de koren.
Vooral ook heel veel dank aan de 
vrijwilligers van het VVV. Jullie heb-
ben ons, door de kramen te ver-
huren, heel veel werk uit handen 
genomen. Ook voor het schenken 
en uitdelen van de verfrissing aan 
de fietsers. Odisco bedankt voor 
het opbouwen en afbreken van de 
marktkramen. Misschien vergeten 
we iemand, dan is dat niet onze 
bedoeling. Iedereen die ook maar 
de kleinste bijdrage geleverd heeft 
aan dit prachtige feest: ontzettend 
bedankt!

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode.

»  Kijk voor de foto’s op 
   pagina 28 en 29

Dahliastraat 21 
ZEER SCHERP GEPRIJSD! 

VRAAGPRIJS € 399.000,-k.k 

Koninginnelaan 5 • Sint-Oedenrode • 0413 – 472983 • info@vandenbergmakelaardij.nl • www.vandenbergmakelaardij.nl 

Maak vrijblijvend een afspraak met ons voor een bezichtiging 
van deze woning. 
Meer informatie over deze woning vindt u op onze website: 
www.vandenbergmakelaardij.nl en www.funda.nl 
 Volg ons ook via Twitter en Facebook 

Vrijstaande woning met zeer veel mogelijkheden in 2008 gere-
noveerd en gemoderniseerd. Met garage en carport gelegen in 
rustige woonomgeving op een ruim hoekperceel van 592 m², 
gunstig gelegen ten opzichte van Veghel, Eindhoven en Uden in 
de groene Rooische omgeving. 

Bijzonderheden:  

- Gehele woning voorzien van dubbele beglazing  
- Extra grote garage met vaste trap naar grote  speelkamer/
atelier 
- Gehele woning voorzien van stucwerk wand– en plafondaf-
werking 
- Zeer geschikt voor gezinsbewoning, maar liefst 5 volwaardige 
slaapkamers 

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties

Openbare fractievergadering CDA
De openbare fractievergadering van het CDA 
vindt aanstaande maandag 5 mei plaats in 
Mariëndael en begint om 20.00 uur.

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

Politieke partijen stellen vragen 
over handhaving drank- en horecawet
De ingezonden brief van dhr. Kas-
kens die vorige week in DeMooi-
RooiKrant stond, heeft voor be-
weging gezorgd. De partijen Hart 
voor Rooi en CDA hebben over dit 
onderwerp vragen gesteld aan het 
College van Burgemeester en Wet-
houders.

Hart voor Rooi wil graag weten of 
deze uiteenzetting feitelijk juist is en 
welk beleid eraan ten grondslag ligt 
om direct tot handhaving over te 
gaan en niet bijvoorbeeld eerst een 
waarschuwing te geven?

Ook het CDA wil opheldering over 
een aantal zaken. In een brief aan 
het college schreef de partij het 
volgende: ‘Op 23 februari jl. is een 
eerste controle uitgevoerd op het 
naleven van de wet en zijn er boe-
tes opgelegd aan 3 uitbaters van 
de horecagelegenheden, te weten 
’t Pumpke, Oud Rooi en ’t Strao-
tje. Na rondvraag bij de betrokken 
uitbaters van de horeca gelegen-
heden, werd duidelijk gemaakt 
dat de horeca van Sint-Oedenrode 
nog in gesprek was over de manier 
van controle door de uitbaters zelf 
en de manier van controle van de 

gemeente Sint-Oedenrode. Nog 
voordat er een gezamenlijk plan 
van aanpak was overeengekomen 
is er in de horeca gecontroleerd 
door zogenaamde ‘mysteryshop-
pers.’ Op basis hiervan zijn forse 
boetes uitgedeeld. De CDA-fractie 
wil onder andere weten of de ge-
meente ten tijde van de controle 
nog in overleg was met de horeca 
en of ze nog steeds in overleg zijn. 
Daarnaast wil CDA weten of het 
gebruikelijk is om eerst een waar-
schuwing te geven alvorens over-
gegaan wordt tot het opleggen van 
een boete.

Van Leeuwenhoekweg 7 • 5482 Tk SchijndeL • TeL. 073 549 57 16
WWW.AUTOBEDRIJFVANDENBERK.NL

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

op deze rustieke plek
zie ik het groen om mij heen

het landschap kleuren

een beekje dwarrelt door de velden
en alhoewel in de verte het blik voorbijraast

ervaar ik hier toch, na korte tijd
een bijzonder gevoel, dat mij verstilt

alsof het verleden mij roept

hier, zeven eeuwen geleden,
verrees met verlof van Hertog Jan
de “Coeveringse cooren wintmolen”
ooit ook “De Drie Gemale” geheten

van belang voor de gemeenschap
opdat de mens van de vruchten 

der aarde kon gaan eten

tot tweemaal toe werden de wieken
en de dragende balken en stenen

vernietigd tot aan de grond
brand en oorlogsgeweld hadden

het majestueuze gebouw, 
tot twee maal toe, geveld

midden in de liggende molensteen
ziet men het punt waar de

“Gront der Vrijheijt St.Odenrode” zich hecht
aan de “Gront van den dorpen Schijndel en Veghel”

en lijkt aan deze drie gemeenten
de eenwording, “ringvormig” voorzegd

hier ontwikkelt zich, ook recreatief,
het groene hart van een nieuwe stad

niemand kon ooit bevroeden
dat het mooie buurtschap de Koevering

deze gezamenlijke toekomst in zich had.

De Koevering

De Koevering is het hart van Rooi, Schijndel en Veghel
Het ziet er naar uit dat de gemeen-
ten Sint-Oedenrode, Schijndel en 
Veghel op 1 januari 2018 ophouden 
te bestaan en als één nieuwe ge-
meente verder gaan. Een goede reden 
om voor deze uitgave van Mooi in 
de Buurt eens te gaan kijken in het 
buurtschap Koevering. Daar komen 
namelijk de grenzen van deze drie 
gemeenten in één punt bij elkaar. 

“Op de Koevering hebben we altijd 
in verschillende richtingen gekeken”, 
zegt Marinus Pepers. Samen met zijn 
vrouw Jo en zijn broer Jan praten we 
over de Koevering. “Wij gingen in 
Rooi naar school, maar in Eerde naar 
de kerk. Liever waren we ook in Eerde 
naar school gegaan. Dat was maar 
twintig minuten lopen, naar Rooi wa-
ren we bijna een uur onderweg”, ver-
volgt Marinus. “Toch had het ook zijn 
voordelen”, vult Jan aan. “Wij kenden 
iedereen in zowel Eerde als in Rooi”.

De Romeinen kwamen al op de 
Koevering
De geschiedenis van de 
Koevering gaat ver terug. Het schijnt 
zelfs zo te zijn dat de weg die we nu 
als Koeveringsedijk kennen, al door de 
Romeinen werd gebruikt. Het was in 
die tijd de hoger gelegen weg van 's 
Hertogenbosch naar Helmond en dan 
verder naar België. Ook in de eeuwen 
daarna bleef de Koeveringsedijk een 
belangrijk onderdeel van het wegen-
net. “Vroeger had je hier ook verschil-
lende plaatsen waar voermannen hun 
paard lieten rusten en het te eten ga-
ven en ook zelf wat namen. Er waren 
verschillende van die plaatsen. Hier op 
de Koevering was er één, maar ook 
op het Haagje aan de andere kant van 
waar nu de A50 ligt, was er zo'n rust-
plaats”.

Café de Koevering
Iets waar meer mensen de Koeve-
ring van zullen kennen is het café 'De 

Koevering' met de speeltuin, dat 
vroeger aan de Veghelseweg lag. 
Dat café was in vroegere dagen het 
ontmoetingspunt voor de mensen uit 
Koevering. Het buurtschap Koevering 
wordt nu door de snelweg A50 in 
tweeën geknipt. In de tijd dat de ge-
broeders Pepers nog naar school gin-
gen, was er nauwelijks verkeer. Maar in 
de loop van de jaren is er steeds meer 
verkeer gekomen en was zeker sinds 
de jaren zeventig ook de Veghelseweg 
een steeds grotere barrière tussen de 
beide delen van de Koevering.

Niet de eerste herindeling voor de 
Koevering
Het buurtschap Koevering was al 
eens eerder het middelpunt van een 
gemeentelijke herindeling. Tot 1967 
maakte ook een groot deel van het 

dorp Eerde onderdeel uit van de ge-
meente Sint-Oedenrode. Tot die 
tijd liep er vanaf het huidige driege-
meentenpunt ook een nog 'taartstuk'  
Sint-Oedenrode naar Eerde dat toen 
deels gemeente Sint-Oedenrode was. 
Marinus Pepers bouwde in 1962 zijn 
huis in dat deel van de gemeente. Vijf 
jaar later werd hij zonder te verhuizen 
inwoner van de gemeente Veghel. 
“Het had ook niet veel gescheeld of 
we waren in 1998 inwoner van Uden 
geworden”, vertelt Marinus. “Maar 
dat is toen niet gebeurd en het ziet er 
nu naar uit dat we indirect weer dich-
ter bij Rooi komen”.

Rooi had betere voorzieningen
Niemand beter dan Marinus kan we-
ten of het beter is om onder Veghel of 
Rooi te wonen. “Het hangt er maar 

vanaf hoe je het bekijkt”, vertelt hij. 
“Wat belastingen betreft zijn we denk 
ik in Veghel wat beter af geweest. 
Maar als het om voorzieningen gaat 
hadden we beter bij Rooi kunnen ho-
ren”. Zijn broer Jan bevestigt dat. “Ja, 
hier in Rooi hadden we veel vroeger 
al voorzieningen zoals gas en elektri-
citeit dan in het Veghelse deel van de 
Koevering. Ook het drukriool werd in 
Veghel pas heel laat aangelegd, iets 
dat we in Rooi halverwege de jaren 
tachtig al kregen”. Marinus vertelt 
dat hij om een gasaansluiting te krij-
gen zelf behoorlijk moest bijdragen in 
de kosten. “Daar hadden ze in Veghel 
geen potje voor”.
 
Niet in Schijndel dansen
Voor de ervaringen met Schijndel 
moeten de broers verder in het ge-

heugen graven. “Vroeger liep de 
Koeveringsedijk, die toen nog een 
zandpad was door tot midden in 
Schijndel. Maar we waren daar in 
Schijndel in die tijd nog niet zo heel 
erg welkom”, vertelt Jan. “Het was 
zeker voor en kort na de oorlog niet 
vanzelfsprekend dat je zo maar ver-
kering of meer kreeg met een meisje 
uit een ander dorp. In Schijndel had-
den ze het er naar mijn gevoel niet 
op dat we daar kwamen dansen. Een 
van de gevleugelde vragen uit die 
tijd in Schijndel was: Waar kom je 
vandaan en hoe lang loop je er weer 
op terug. Na die vraag was het tijd 
om rechtsomkeert te maken, want 
anders liep je klappen op”. Toch 
kan Jan ons gerust stellen, want te-
genwoordig speelt dat allemaal niet 
meer. 

Van vuilnisbak naar prachtplaatje
Nadat het gebied rond de Koevering 
in de jaren tachtig en negentig van 
de vorige eeuw vooral als vuilnisbak 
van de regio was gebruikt, ziet de 
toekomst er nu stukken beter uit. “Ja 
we waren niet gelukkig met de Vlag-
heide, de regionale vuilnisbelt”, ver-
telt Jan. “We waren daar als omwo-
nenden zeker niet gelukkig mee en 
hebben er behoorlijk bezwaar tegen 
gemaakt. Maar het is wonderbaar-
lijk als je dan in de loop van de tijd 
een laag grond van een meter over 
die bult ziet komen. De natuur komt 
dan weer snel terug. Vooral aan de 
Eerdse kant van de Vlagheide zie 
je nu al hoe het er straks overal uit 
komt te zien. Daar is al een kleine 
camping en er zijn gelegenheden 
waar je wat kunt drinken. Het is de 
bedoeling dat dat straks overal rond-
om de Vlagheide mogelijk is. Ik kan 
nu wel zeggen dat ik er eigenlijk best 
trots op ben, dat de Koevering straks 
een onderdeel is van een groot recre-
atiegebied in het groene hart van de 
nieuwe gemeente is”.

De laatste brand werd de Koeveringse molen fataal

Op 6 december van het jaar 1299 verleende Hertog 
Jan II van Brabant het verlof om op de plaats waar 
de gemeentegrenzen Sint-Oedenrode, Schijndel en 
Veghel samen komen een windmolen te bouwen. 
Twee van de vier staanders stonden op Rooise grond, 
een op Schijndelse en de laatste 'poot' van de molen 
was verbonden met de Veghelse aarde. Die bevoor-
rechte positie gaf de molenaar het recht om het graan 
uit alle drie de gemeenten te malen. 

Dat recht om het graan uit Sint-Oedenrode, Schijndel 

en Veghel te malen was andere molenaars uit deze 
drie gemeenten een doorn in het oog. De twist om dat 
recht is dan ook in het verleden regelmatig aanleiding 
geweest om de gang naar de rechtbank te maken. Die 
gang naar de rechtbank heeft naar verluid, de eisers 
nooit iets opgeleverd. Alle eisers werden geconfron-
teerd met het maalrecht dat Hertog Jan II in het jaar 
1299 verleende aan de inwoners van de drie gemeen-
ten.

Roerige laatste halve eeuw
Hoe het molen in de eerste zes eeuwen van haar be-
staan heeft vergaan is niet bekend. Het is echter niet 
aannemelijk dat de molen die in 1300 werd gebouwd 
in het begin van de twintigste eeuw er nog stond. De 
moderne geschiedenis vertelt wel dat de molen in de 
vorige eeuw weinig voorspoed kende. In juli van het 
jaar 1912 brandde de molen namelijk af. Toen werd de 
molen nog vervangen door een andere die afkomstig 
zou zijn uit Langenboom dat tussen Mill en Zeeland 
ligt.

In de vroege ochtend van maandag 25 september 1944 
brandde de korenmolen op de Koevering opnieuw tot 
op de grond toe af. Deze keer was het oorlogsgeweld 
oorzaak van de brand. De molen stond op een steen-
worp afstand van Hell's Highway, die de geallieerden 
gebruikten bij de operatie Market Garden.

Wie de molen in brand schoot is tot op de dag van 
vandaag niet duidelijk. Er wordt beweerd dat de molen 
door één van de strijdende partijen als uitkijkpost werd 
gebruikt en dat de andere partij de molen daarom in 
brand schoot. Het is dan ook aannemelijk dat het de 
geallieerden waren die in de molen een Duitse uitkijk-
post vermoedden. De Duitse luchtmacht was in die tijd 
al erg verzwakt en het is bekend dat de bezetter hogere 
bouwwerken als uitkijkpost gebruikte. Zekerheid over 
wie de molen in brand schoot is er niet.

v.l.n.r.: Jan Pepers, Marinus Pepers en Jo Pepers
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MEGA OUTLET SALE
O

nze tijdelijke outlet opent speciaal haar deuren voor 4 dagen. Be there!

SPECIAAL GEOPEND

Al onze top merken voor
OUTLET prijzen

1e paar 25% - 50% korting

2e paar is het goedkoopste paar. De prijs wordt berekend over de originele verkoopprijs

New Balance - Converse - Via Vai - Shabbies - Tommy Hilfiger - Gabor - G-star - Timberland - Nubikk
Ugg - Paul Green - Bronx - Janet & Janet - Super Trash - Floris van Bommel - Giorgio - Mjus - Enz...

2e paar de helft vd helft!

VOOR 4 DAGEN |
OUTLET SCHIJNDEL
Hoofdstraat 162

wo10-18u do10-18u vr10-21u za10-17u 
wo 30/4 t/m za 3/5

Nieuwe collectie
ACTIE
Bij iedere aankoop maakt u 
kans op:

Jaar 
Bij iedere aankoop maakt u 

Jaar

Hoofdprijs
Weekend charmehotel Frankrijk

2de prijs
Kledingset t.w.v. € 250,-

3de prijs
Diner voor twee personen

t.w.v. € 100,-

Jaar Jaar
Markt 28
5492 AB St-Oedenrode
T (0413) 47 70 30
www.geritsmode.nl

Koeveringse Molen stapje dichterbij

Het bestuur van de Koeveringse Molen is wederom een stapje dichterbij het realiseren van de 
historische molen op een stukje grond aan de Koeveringsedijk. Afgelopen donderdagmiddag werd 
een gedeelte afgezet met paaltjes. Wilt u meer weten of zien? Download dan de Layar app op uw 
telefoon. Scan deze pagina in en bekijk het filmpje van TV Meierij.   

v.l.n.r.: Toon Bekkers, twee medewerkers van de gemeente Schijndel, 
Jos Wijn, Patrick van der Heijden en Mari van Kasteren.

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Wijkvereniging Eerschot
Woensdag 30  april om  20.00 uur gaat de bingomachine 
van wijkvereniging Eerschot het eerste nummer trekken. 
Dus leden wil je een gokje wagen kom dan deze avond 
naar Meerschot Heistraat 22.  De zaal is om 19.15 uur 
open en Marianne heeft dan de koffie en thee klaar. In de 
pauze is er een loterij.

Bloemen in mei in hanging baskets geplaatst

Nieuws uit het centrum….

Wie nu door het centrum fietst en kri-
tisch oplet zal het vast opvallen dat de 
dorpspomp ontbreekt. Deze is onlangs 
beschadigd geraakt omdat er iemand te-
genaan is gereden. De komende weken 
zal de dorpspomp  dus aan een opknap-
beurt worden onderworpen. Vers water 
halen uit de herkenbare en authentieke 
pomp is er daarom even niet bij. 

Een ander opvallend punt is de nieuwe 
plantenbakken die inmiddels aan de lan-
taarnpalen in het centrum zijn bevestigd. 
Het Centrummanagement kondigde en-
kele weken geleden al aan dat er han-
ging baskets zouden worden geplaatst. 
In mei worden er bloemen in geplant, 
zodat het centrum er straks fleurig en 
kleurrijk opstaat. Tuincentrum Brekel-
mans heeft voor de bakken gezorgd en 
voorziet deze ook van bloemen. 

OPROEP
Veel mensen zijn naarstig op zoek naar werk. De re-
dactie van DeMooiRooiKrant wil werkloze Rooienaren 
de kans geven om zich gratis te presenteren via dit me-
dium. Bent u werkloos en wilt u een oproep plaatsen 
in DeMooiRooiKrant? Stuur dan een mail naar redac-
tie@demooirooikrant.nl, voorzien van twee bijlages, 
bestaande uit een duidelijke (pas)foto en een tekstbe-
stand (maximaal 100 woorden). Vermeld uw contact-

gegevens in de tekst, zodat eventuele geïnteresseerde bedrijven contact met u op kunnen 
nemen.
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Kijk op www.onsbrabantnet.nl of bel 040 780 7800

Alles-in-één 

TOTAAL 60 Mb/s60 Mb/s

Speciaal voor ons BrabandersSpeciaal voor ons Brabanders

Eerste 6 maanden

Daarna € 55,- /mnd

€45,-     /mnd

Gratis HD-ontvanger t.w.v. € 175,-   |   Gratis Installatiemonteur t.w.v. € 45,-

Eerste 6 maanden € 10,- korting   |   Geen activatie- en verzendkosten t.w.v. € 35,-

Internet, Bellen, TV & Radio
en Interactieve TV

De wondere wereld van de bijen
In dit artikel wil ik u meenemen naar de wondere wereld van 
de bijen. Veel mensen spreken mij aan: ‘het gaat slecht met de 
bijen, is het niet?’ Dat klopt inderdaad, maar gelukkig zijn er 
nog wat enthousiastelingen in ons dorp die moeite doen om 
dit bijzondere diertje zijn gang te laten gaan. In een viertal ar-
tikelen van april tot september willen wij u door de jaarcyclus 
van dit prachtige diertje leiden. Dat doen we door te vertellen 
over een bijenvolk dat op een A-lokatie staat, op camping de 
Graspol in Nijnsel tussen de bloemen op een prachtig plekje. 

Door: Pieter van Besouw

De bijen zijn belangrijk voor ons mensen. Zeker 30% van ons 
voedsel wordt mogelijk gemaakt door de bijen. Ze bevruchten 
appels, peren, aardbeien, blauwe bessen, maar ook kiwi’s, uien, 
bloemkool en nog veel meer. Albert Einstein schijnt ooit gezegd 
te hebben: ‘als de bijen uitsterven heeft de mens nog maar 4 
jaar te leven’. Waar of niet, het is een belangrijk beestje.

Het volk
Een bijenvolk bestaat uit 1 koningin, werkbijen en darren. In 
de zomer kan een volk bestaan uit 50.000 bijen. De koningin 
zorgt voor de voortplanting en heeft een iets langer achterlijf. 
De (vrouwelijke) werkbijen doen al het werk in en buiten de 
kast. Dat wil zeggen, ze maken de raten schoon, zorgen dat 
de koningin eitjes kan leggen, verzorgen het broed, halen het 
stuifmeel en de honing en slaan het op in de raat. Van april tot 

ongeveer september zijn er ook mannelijke bijen, darren ge-
naamd. Darren hebben geen angel en kunnen dus niet steken. 
Ze zijn een stuk groter dan werkbijen. Hun enige taak is het be-
vruchten van een jonge koningin. Als er een nieuwe koningin 
geboren wordt gaat ze eenmalig op bruidsvlucht. Dat betekent 
dat ze zich een paar dagen begeeft in een sexorgie waarbij ze 
uitvliegt en achtervolgt wordt door de darren en door een flink 
aantal in de lucht bevrucht wordt. Al het sperma wordt goed 
bewaard in het achterlijf van de koningin en is genoeg om ge-
durende een jaar of 5 elke dag in de zomer ongeveer 1000 
eitjes te leggen. 

Het begin van het bijenjaar 
Het jaar van de bijen duurt ongeveer een maand of 8. Dat wil 
zeggen, ze leven natuurlijk wel de volle 12 maanden, maar ge-
durende 8 maanden heb je er werk aan als imker.  Ze ontwa-
ken uit de winterrust als het een weer een beetje warm wordt 
(boven de 12-14 graden) en er eten voor ze is, bloemen dus. 
Dat kan februari zijn zoals dit jaar maar ook later bij een lange 
winter. De eerste bloemen (in jargon: dracht) zijn de sneeuw-
klokjes en de krokus. Het is elk jaar een mooi gezicht om de 
bijen te zien landen op de plank met vuurrode bolletjes aan de 
achterpoten: het stuifmeel van de krokus is nl. felrood. Dat wil 
zeggen dat ze de krokussen aan de Dommeloevers hebben ge-
vonden (bij de Hambrug bijvoorbeeld). Stuifmeel is nodig om 
het broed te laten groeien.  

Het bijenjaar wordt geopend met de voorjaarsinspectie door de 
imker. Je probeert als imker te bekijken hoe het volk de winter 
overleeft heeft. In de wintertijd zitten ze in een bol op elkaar 
om op die manier warm te blijven. Ze zitten per slot van reke-
ning in een houten kastje zonder verwarming en de koninigin 
zit in het midden van de bol. Door te bewegen houden ze het 
centrum van de bol op 25 graden. 

Je kunt als imker veel afleiden uit het gedrag zonder de kast 
open te maken. Als de bijen stuifmeel aan de pootjes hebben 
weet je zeker dat er een koningin is die eitjes aan het leggen 
is.  Om die te laten groeien tot pop en later bij of dar halen ze 
het noodzakelijke eiwit (=stuifmeel) uit bloemen. Dus daarvoor 
hoef je de kast niet open te maken. Maar als het warm genoeg 
is breekt het moment aan. Hoe zit het broed op de raat? De 
ideale vorm van broed is een bol. In het midden van de kast zit 
broed, aan rand van de bol zit het stuifmeel, nog verder langs 
de randen zit de verse honing die gehaald is. Het is altijd span-
nend om de koningin te vinden. Vaak lukt het niet. Tenminste 
mij lukt het vaak niet.

Op de bijgaande foto is te zien dat het volk op de Graspol een 
gezond volk is. Gesloten broed in het midden, nog net niet 
gesloten broed ernaast, cellen met eitjes daar weer naast. In de 
ring naast het broed zijn de verschillende tinten geel van het 
stuifmeel van de wilgen te zien. Linksboven zie je vers gehaalde 
honing, sommige honingcellen zijn al met was afgesloten. Een 
kerngezond volk! Daar kun je als imker blij van worden. 
Volgende keer: het zwermen van de bijen.

Namens De Rooise imkers.

Libellenexcursie in de 
Hazenputten  
Op zondag 4 mei is je kans om met de Heem-natuurgroep 
van Heemkundekring “De Oude vrijheid” uit Sint-Oeden-
rode naar de Hazenputten te gaan op zoek naar libellen. 
Tijdens de wandeling zal uitleg gegeven worden wat de Ha-
zenputten zo'n goed libellengebied maakt en wat de levens-
wijze van libellen is.

Wat veel mensen in Rooi en omgeving niet weten over de  
Hazenputten in het Vressels bos, is dat dit gebied onder de 
10 beste libellengebieden van Brabant hoort. Veel insecten-  
en libellenfanaten uit het midden en westen van het land 
bezoeken jaarlijks de Hazenputten om zijn rijke en bijzonde-
re libellenfauna. De laatste jaren zijn maar liefst 34 soorten 
libellen waargenomen. Dit is een groot aantal gezien het feit 
dat er in Nederland ongeveer 65 soorten libellen voorko-
men. Meer dan de helft van het totaal aantal in Nederland 
voorkomende soorten libellen is dus in het Vressels bos waar 
te nemen! 

Soorten met prachtige namen zoals de Speerwaterjuffer, 
Vuurlibel, Tengere pantserjuffer en Noordse witsnuitlibel zijn 
er te bewonderen. Het wordt dus hoog tijd om ook mensen 
uit Rooi en omgeving kennis te laten maken met libellen. 

We vertrekken om 9.00 vanaf de Markt in Sint Oedenrode. 
Voor degene die in Nijnsel en omgeving wonen kunnen om 
9:15 aansluiten op de parkeerplaats aan de Ostayeweg. 
Volg de Vresselseweg, dan de weg Hazenputten inrijden en 
dan rechtsaf de Ostayweg inrijden.   

Open motortoertocht 
MC Olland
Op zondag 4 mei aanstaande houdt MC Olland haar jaarlijkse 
Open motortoertocht. Iedereen die een ronde mee wil rijden, 
lid of geen lid, is van harte welkom. De route liegt er niet om. 
Dat wordt weer genieten.

De Dorpsherberg is het clubhuis van de lokale motorclub. Daar 
begint de inschrijving dan ook vanaf 9 uur ’s ochtends. Tot 10 
uur mag iedereen zich inschrijven. Voor SMC leden kost het 
twee euro om mee te doen. Voor overige motorrijders vijf euro. 
De Dorpsherberg is gevestigd aan de Pastoor Smitsstraat 48 in 
Olland. 
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Nelleke (90)

Centrum Sint-Oedenrode kleurt blauw, 
voorverkoop Blauwe Kei gestart
Tijdens Koningsdag kleurde de ge-
meente Sint-Oedenrode, naast 
oranje, ook blauw. Het team van 
Theater De Blauwe Kei in Veghel 
voorzag de fietsen in het centrum 
van vrolijk gekleurde zadelhoesjes. 
Hiermee werden de voorverkoop 

voor nieuwe seizoen en een leuke 
VIP-winactie aangekondigd. Heeft u 
geen hoesje ontvangen? Dan maakt 
u uiteraard toch kans op een VIP-ar-
rangement. Kijk hiervoor en voor het 
nieuwe theaterprogramma op 
www.blauwekei.nl.

Rian, 
Rowdy & ShaRon, 

anouk & Mitch

65

Onze 
kampiOen 

gaat 
met 

pensiOen

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

NAAI-STUDIO
Creatief bezig zijn met het 

maken van je eigen kleding 
in een gezellige sfeer.

Voor meer info: 0413-420330
Sint Oedenrode

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

GESLAAGD 
Anouk Gordijn
Gefeliciteerd

Miranda van harte gefeliciteerd!

Bedankt voor 12,5 jaar inzet bij  
Gerits Man en Mode

Mona 
toetje 

al 
“40 jaar” 

feest

IJkpunt

Je glimlacht vaag, zucht woord voor woord
hardop in ademstoten, volgt nog
totdat het niet meer kan

nu je gedaan hebt wat je deed
gezegd hebt wat je zei
hebt uitgeschreven wat je schreef

nu je je dagen bent voorbij
en aan de vooravond gekomen van
een nacht misschien een zomer
die altijd duren zal

brengt tijd je thuis en jij de tijd terecht
maar kom nog één keer mee

de boomgaard in, dan lees ik je het voorjaar
en hoe het licht over je handen zingt
je mond aanraakt

laat dat nog één keer waarheid zijn
zoals jij hebt geleefd
ga dus nog niet weg, blijf nog even
ook al heb je je ogen al dicht

Kees Hermis

Uit : De val van de witte duiven
       verschijnt 10 mei a.s.

50 jaar?
Huur een opblaasbare 
Sarah of Abraham!

Joey Reniers
Oranjenassaulaan 12
5491 HJ 
Sint-Oedenrode

Tel: 06-15555477
Joeyreniers@gmail.com

Reünie fanfare Nos Jungit Apollo
Fanfare Nos Jungit Apollo bestaat 
dit jaar 150 jaar. Ter gelegen-
heid hiervan houdt de fanfare een 
reünie. Op 28 juni geeft NJA een 
concert met "Friends" in kerk “de 
Goede Herder”. Aansluitend vindt 
in de Knoptoren de reünie plaats 
voor oud-leden en anderen be-
trokkenen. Graag ontmoeten wij 
hierbij zoveel mogelijk oud-leden. 
Aanmelden kan via het mailadres: 
info@fanfarenja.nl o.v.v. naam 
en adres en aangeven dat het om 
de reünie gaat. Ook kan er ge-
bruik worden gemaakt van het 
contactformulier op de website: 
www.fanfarenja.nl. Graag voor 1 
juni aanmelden.

Cees van Rossum 
en René Dekkers, 

bedankt voor jullie 
goede inzet in Rooi.

Gert-Jan Pepers, 
Baron van Nijnsel van 

CV de Heikneuters

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

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

www.facebook.com/demooirooikrant

Geboren op 
15 April 2014

Suze Termeer
Zusje van Tessa

Dochter van Mathieu Termeer 
en Margo Habraken
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Mooi op  leeftijd
NAH heb je niet alleen

Café Brein Uden en Oss
Een niet-aangeboren hersenletsel 
heb je niet alleen. Wat betekent 
dit voor partners? Dit thema staat 
centraal tijdens Café Brein op 13 
mei in Uden en 15 mei in Oss. Café 
Brein is een trefpunt voor mensen 
met een niet-aangeboren hersenlet-
sel (NAH), mantelzorgers, partners, 
familieleden, vrienden en professi-
onals. NAH kan bijvoorbeeld ont-
staan na een beroerte, ongeval, her-
sentumor of reanimatie. Kijk voor 
meer informatie op 
www.nahnobrabant.nl. 

“Hersenletsel heb je niet alleen”, is 
een vaak gehoorde uitspraak. Het 
raakt iedereen in de directe omge-
ving van de persoon met hersenlet-
sel. De meest betrokken verzorger, 
vaak de partner, zou deze zorg ook 
niet alleen moeten dragen. Zorgen 
voor een ander kan alleen als je ook 
goed voor jezelf zorgt. Mantelzor-
gen kost vaak veel energie en gaat 
ten koste van je eigen ontspanning. 
Juist dingen die nodig zijn om het 

vol te blijven houden. In Café Brein 
is er aandacht voor waar je als man-
telzorger terecht kunt voor hulp 
en ondersteuning. Er is ook ruimte 
voor uw vragen en het uitwisselen 
van ervaringen, ideeën en tips. Café 
Brein Uden is op dinsdag 13 mei in 
Eigen Herd, Rooijsestraat 32. Café 
Brein Oss is op donderdag 15 mei in 
Buurthuis De Kortfoort, Floraliastraat 
93. Beide bijeenkomsten starten om 
19.30 uur (19.00 uur zaal open) en 
duren tot 21.30 uur. Deelname is 
gratis en aanmelden is niet nodig. 

In Café Brein worden wisselende 
onderwerpen besproken in een ge-
zellige ontspannen sfeer. Het accent 
ligt op contact, erkenning, herken-
ning en voorlichting. Een plek waar 
je niet steeds hoeft uit te leggen wat 
er aan de hand is. Vrijwilligers orga-
niseren Café Brein samen met SWZ, 
Thuiszorg Pantein, Brabant Zorg, 
Revalidatiecentrum Tolbrug, 
Pluryn, De Mantelzorgwinkel en 
MEE Noordoost Brabant.

Gratis Infomiddag E-BIKE Son en Breugel 
Op initiatief van de KVO afd. Son 
wordt er in samenwerking met de 
PVGE en de KBO afd. Son een gratis 
voorlichtingsmiddag  georganiseerd 
op maandagmiddag 5 mei 14 uur in 
de grote zaal van de Zwaan aan de 
Markt 9 in Son. 

Daar er een oplopend percentage is 
van ongelukken met een elektrische 
fiets, de zogenaamde E-Bike, en 
waaronder helaas heel veel ouderen, 
die al een elektrische fiets hebben, 
willen we iets proberen toe te voe-
gen aan het veilig fietsen met een 
E-Bike oftewel een elektrische fiets, 
middels een voorlichtingsmiddag. 
Voor degenen die al over een E-Bike 
beschikken en ook voor degenen die 
er een willen aanschaffen, mis deze 
middag niet want er komen zeer in-
teressante zaken aan bod.

Voor de pauze worden deze  onder-
werpen behandeld: 
“Veiligheid op de E-Bike”  en “Waar 
op te letten bij de aankoop van een 
E-Bike?” In de pauze kan men ook 
deelnemen met een leuke quiz. Na 
de pauze wordt gesproken over 

“GPS op de fiets”, daarnaast zal nog 
de uitslag van een inmiddels gehou-
den enquête worden gepresenteerd 
die gehouden is onder de leden van 
de fietsclub van de PVGE en gaat 
over hun ervaringen met hun E-Bike.  
De zaal van De Zwaan is open vanaf 

half twee. De toegang is gratis en 
u wordt ontvangen met een gratis 
kopje koffie. Verdere consumpties 
zijn voor eigen rekening.  Het mid-
dagprogramma zal om ongeveer 16 
uur worden beëindigd.
 

Gitaarlessen voor 50-plussers
In september start er een nieuw 
seizoen voor gitaarlessen voor 
50-plussers.  Een gesprek met Nico 
van de Wetering, de initiatiefnemer.

Waarom ben je aan deze cursus be-
gonnen?
“Thuis heb ik een 500 á 600 liedjes 
uit de jaren ’60 en ’70 liggen, uitge-
werkt met de bijbehorende gitaarak-
koorden. Jammer om daar niet meer 
mensen van te laten genieten. Nu 
weet ik uit ervaring dat er heel veel 
mensen zijn die vroeger graag gitaar 
wilden leren spelen maar dat het er 
niet van gekomen is. Vandaar mijn 
idee om juist voor deze mensen een 
eenvoudige cursus op te starten. 
We werken niet met noten maar ik 
werk met zgn. gitaarakkoorden. Met 
deze akkoorden (grepen) kunnen de 

mensen de liedjes begeleiden.” 

Vanwaar het succes van deze cursus?
“Ik geloof wel dat je het een succes 
kunt noemen. Afgelopen jaar had ik 
76 deelnemers. We gaan niet werken 
met moeilijke zaken als noten lezen. 
Dat willen deze mensen niet. Men 
zoekt de gezelligheid en het lekker 
spelen en eventueel meezingen met 
de Beatles, Corry Konings, Kinks, 
Heikrekels, Wil Tura en Boudewijn 
de Groot. Na de eerste les kunnen ze 
vaak al hun eerste liedjes eenvoudig 
begeleiden. Na verloop van tijd kan 
men ook zijn eigen favoriete liedjes 
inbrengen.
Mensen die een jaartje gestopt zijn 
met de lessen, kunnen zo weer aan-
sluiten in een groepje met een gelijk-
waardig nivo.”

Wat zijn de kosten en waar vindt 
het plaats?
“Een gitaar aanschaffen kan via mij. 
Men moet dan ruw geschat denken 
aan een bedrag tussen de € 125,- en 
€ 175,-. Ik kan deze gitaren zo goed-
koop leveren omdat ik bepaalde af-
spraken heb bij de leveranciers waar 
ik dus al tientallen gitaren en aanver-
wante artikelen kocht. Verdere info 
op aanvraag. Er wordt in groepjes 
van maximaal 4 personen gewerkt. 
De lessen  van een half uur vinden 
bij Nico thuis plaats in de Hoefstraat. 
Vooralsnog alleen in de avond. 
Mensen kunnen hun eigen groepje 
vaststellen als ze willen. Meer info: 
nicovandewetering@kpnmail.nl of 
telefoon:  06 510 517 52.”

advertorial

Programma KBO Liempde voor maanden mei en juni
Vrijdagmiddag 2 mei: contact-
middag voor KBO-leden van de 
KBO in Dienstencentrum, aan-
vang 14.00 uur. 

Deze middag wordt begonnen 
met foto’s kijken van het 50-jarig 
bestaan. Het is een mooie terug-
blik op alle activiteiten die er in 
2013 zijn geweest.Daarna komt 
Alphons van de Heijden, voorzit-
ter van de Voedselbank Boxtel e.o. 
een lezing geven wat de Voedsel-
bank inhoudt: o.a. welke mensen 
geholpen worden, hoeveel voed-
sel er verspild wordt, hoe de or-
ganisatie in elkaar steekt en nog 
veel meer. Na afloop kunnen er 
vragen gesteld worden. Iedereen 
is van harte welkom! S.v.p. wel 
even opgeven bij Tiny Dobbel-
steen, tel 632357 of bij Tiny Bax, 
tel 631818.

Dinsdag 3 juni: jaarlijks reisje 
Dit jaar gaan we naar Haps, naar 
de Aalshof, waar ons alles ver-
teld zal worden over de weetjes 
van de kip en het ei. We wor-
den ontvangen met koffie met 
zelfgemaakte appeltaart en we 
kunnen proeven van 4 soorten 
advocaat. ‘s-Middags is er een 
lunch in het Witte Huis in Zee-

land, vervolgens gaan we naar 
Helmond waar we een bezoek 
brengen aan het Edah Museum. 
Heel leuk om te zien wat er alle-
maal bewaard is gebleven. Vele 
artikelen die heel herkenbaar zijn 
o.a. ook kassa’s en kantoorartike-
len. De dag wordt afgesloten met 
een diner in restaurant Kruiden-
lucht in Casteren. Kosten € 50,00. 
Opgeven bij Piet van Berkel voor 
23 mei. Vertrek om 9.00 uur vanaf 
de kerk.

Woensdag 4 juni: accordeoncon-
cert in het Dienstencentrum. Aan-
vang 19.00u. 
Deze avond wordt verzorgd door 
het accordeonorkest “De Door-
drukkers”, er spelen 2 van onze 
leden mee: Jac. de Graaf en Annie 
Sanders. Opgeven graag bij Tiny 
Dobbelsteen, tel 632357 of bij 
Tiny Bax, tel 631818

Oprichting Culturele Club
We willen een toneelclub op gaan 
richten, Mariska Smulders en Joke 
van Aarle willen ons hierbij helpen. 
Ons eerste stukje zal dan gespeeld 
worden met de Kerstviering. Als er 
leden zijn (mannen en vrouwen)  
die hier belangstelling voor heb-
ben en er meer over willen weten, 

kunnen zij voor informatie terecht 
bij Tiny Bax, tel 631818. Dit alles 
kunt u nog meer uitgebreid  terug-
vinden in de Nieuwsbrief!          

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

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

Weet wat u doet, bij pijn aan uw voet

www.makkelijklopen.nl

Sint Oedenrode
Neulstraat 37
5492 DC Sint Oedenrode

0413-470058

Schijndel
Avantilaan 7
5482 RE Schijndel

073-5470019

Heeswijk
Abdijstraat 13a
5473 AB Heeswijk

0413-310237

Berlicum
Milrooijseweg 57
5258 KG Berlicum

0413-310237

Rosmalen
Groote Wielenlaan 85
5247 JA Rosmalen

0413-310237

info@makkelijklopen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
zoekt vrijwilligers
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
Welzijn De Meierij is steeds op zoek 
naar vrijwilligers voor uiteenlopen-
de vragen. Deze keer vragen wij uw 
bijzondere aandacht voor:

Woonservice-Zuid (de Vink) zoekt 
voor maandagmorgen een vrijwil-
liger om te helpen bij het sfeer-
vol aankleden en inrichten van de 
ruimte en de tafels. Bij de gemeente 
Schijndel heeft zich een vrijwilliger 
gemeld die eenmaal per maand het 
zwerfvuil in haar wijk wil opruimen. 
Wie komt haar gezellig helpen. De 
gemeente zorgt voor materiaal om 
het afval te verzamelen en zorgt ook 
voor het ophalen ervan.

Het Fonds Verstandelijk Gehandi-
capten zoekt een plaatselijke organi-
sator voor de jaarlijkse collecte.
Een mooie manier om concreet een 
steen bij te dragen. Het fonds biedt 
financiële ondersteuning aan activi-
teiten die mensen met een verstan-
delijk beperking in staat stellen om 
zo volwaardig mogelijk mee te doen 
in de samenleving. Het fonds be-

staat inmiddels ruim 50 jaar en heeft 
het CBF-Keurmerk. Woonservice 
Boschweg (het Gasthuis) is op zoek 
naar iemand voor het onderhouden 
van de tuin. Ook zoeken zij iemand 
die op maandagmiddag wil helpen 
bij het internetcafé.

Voor aanmelding of informatie kunt 
u contact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, Welzijn De 
Meierij, telefoon 073 – 544 14 19 of 
stuur een e-mail naar: steunpunt@
welzijndemeierij.nl 
Bezoek ook onze vernieuwde web-
site voor al onze vacatures en activi-
teiten www.welzijndemeierij.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Ollend dreijt dur

Bestuur steekt er weer een hoop tijd in

Voor de dorpsgenoten is het inmiddels een vast 
gegeven. Het weekend na Pinksteren is het Ollend 
dreijt dur. Ook dit jaar fungeert d’n Tip in Ol-
land op 13, 14 en 15 juni weer als episch cen-
trum van het dorp. Om een dergelijk evene-
ment telkens weer tot een succes te maken, 
is geen sinecure. De organisatie bestaat dan 
ook uit een aantal verschillende werkgroepen. 
De komende weken brengt DeMooiRooiKrant 
deze beurtelings onder de aandacht.  
Deze keer:  het bestuur van Ollend dreijt dur.

Door: Ria Balk 

Hup Ollend Hup
“Het thema is dit jaar geënt op het WK”, valt 
voorzitter Twan Sanders met de deur in huis. 
“Aangezien het WK hetzelfde weekend begint, 
stonden we voor een dilemma. Verschuiven 
was geen optie, dus konden we niks anders dan 
erin meegaan. Het speelschema wisten we een 
paar maanden geleden nog niet, maar juist die 
vrijdagavond speelt Nederland natuurlijk haar 
eerste wedstrijd tegen Spanje. Bij hoge uitzon-
dering is de tent die avond al eerder open. De 
wedstrijd gaan we op groot scherm bekijken.”

Bestuur bepaalt de grote lijnen
Het bestuur bewaakt de algehele planning, 
het budget, de benodigde vergunningen, ver-
zekeringen en de financiële afwikkeling. Nieu-
we ideeën worden bij het bestuur ingebracht, 
waarna deze ze uitzet bij de juiste werkgroep. 
“Wij zorgen voor de grote lijnen”, aldus de 
voorzitter: “In het begin bemoeide iedereen 
zich met alles, maar dat werkt niet. Inmiddels 
verzorgt iedere werkgroep zijn eigen taken en 
werkt de hele organisatie volgens een chrono-
logisch draaiboek. In oktober komen we als be-

stuur voor het eerst bij elkaar en in november 
volgt de eerste algemene vergadering voor alle 
leden.”

Nix18
Een tweede uitdaging voor het bestuur betrof 
dit jaar de gewijzigde drank- en horecawetge-
ving m.b.t. onze jeugd onder de 18 jaar. Beide 
feestavonden zijn immers toegankelijk voor 
jongeren vanaf 16 jaar. Het bestuur besloot 
het direct goed aan te pakken en er streng op 
toe te zien. Bij de ingang worden de regels dui-
delijk aangegeven. Iedereen moet zich bij bin-
nenkomst legitimeren en de beveiliging wordt 
geïnstrueerd er extra op te letten.  “Als we het 
doen, doen we het ook zoals het moet”, is het 
standpunt van het bestuur: “Dan is het tenmin-
ste duidelijk voor iedereen.”

Ollend dreijt dur draait helemaal op sponsors 
en vrijwilligers. De organisatie wil het kosten-
neutraal rondbreien en vooralsnog lukt dat 
ieder jaar. Een gedeelte 
van de opbrengst gaat 
zelfs terug naar de eigen 
gemeenschap middels 
schenkingen aan goede 
Ollandse doelen. Bestuur 
en werkgroepen bestaan 
momenteel uit vijftien 
mensen die allemaal 
van een feestje houden. 
Twan: “Het is leuk om zo-
iets mee op poten te zet-
ten. Je steekt er een hoop 
tijd in, maar je krijgt er 
veel voor terug. Iedereen 
wil wel werken. Dan word 
je vanzelf enthousiast.”

Bestuursleden Ollend dreijt dur op d’n Tip
v.l.n.r.: Meike Leenderts, Mark Brinkman, Gerry Voets, Twan Sanders (Ine de Bie ontbreekt) 

Hondentrimsalon Barry 
heeft nieuw onderkomen

Ruim 25 jaar geleden opende hon-
dentrimsalon Barry haar deuren aan 
de Anjerlaan te Nijnsel. De afgelopen 
jaren was de Margrietstraat het vaste 
adres. Eigenaresse Astrid Dillen ver-
noemde haar bedrijf naar haar over-
leden Sint-Bernard hond. Inmiddels 
heeft de trimsalon een nieuw onder-
komen. Het adres? Bolle Akkers 10.

Astrid en haar man zijn namelijk ver-
huisd. Daarom verhuisde de salon 
automatisch mee. Haar vaste klanten 
zijn inmiddels allemaal op de hoogte. 
Nu Astrid alweer een tijdje aan de 
Bolle Akkers woont, zijn er ook alweer 
nieuwe klanten bijgekomen die pret-
tig geholpen zijn. Astrid is namelijk 
zeer ervaren in het werk, gedreven 
ook en buitengewoon punctueel. “In 

het begin kon ik een klantenkring 
overnemen van een trimsalon uit Son 
en Breugel. Dat maakte de start wat 
makkelijker. Door de jaren heen zijn er 
ontzettend veel vaste klanten bijgeko-
men. Ik moet het dan ook vooral heb-
ben van mond-tot-mond reclame”, 
verklaart de Rooise.

Astrid werkt parttime in de honden-
trimsalon. Daarnaast coacht ze ook 
nog mensen op hun levensweg. Dat 
doet ze als wandeltherapeut. Omdat 
ze veel in contact kwam met mensen 
via de trimsalon en vaak met ze in 
gesprek ging, merkte ze dat ze daar 
bedreven in was. Het werd een extra 
aanvulling op haar eigen carrière. 
Het huis is nog niet klaar waar Astrid 
en haar man in zijn gaan wonen. De 

salon echter wel. Het is te bereiken via 
de zijingang van het huis. Bolle Akkers 
10 zie je recht voor je als je vanaf het 
Cathelijnepad/Ollandseweg de twee-
de weg links de Bolle Akkers indraait. 

advertorial

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Constantijnstraat 14, 5491 HZ Sint-Oedenrode
Tel.: 06-21550955

Kleine Heisteeg 1
Sint - Oedenrode

06 - 547 537 95

www.HeerkensBouw.nl
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Van Aarle Houtbedrijf
Ollandseweg 159, 

5491 XB  Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 47 24 61

www.vanaarlehoutbedrijf.nl

Van Aarle Kozijnen
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 65 35 25
www.vanaarlekozijnen.nl

BPG Boxtel
Koppenhoefstraat 6, 5283 VK  Boxtel

Tel. 0411 - 67 42 30
www.bpgboxtel.nl

Hoogste groei in bouwsector  

Het herstel in de bouw zet, ook mede 
dankzij het zachte winterweer, door. In 
veel sectoren gaat het nog vooral om 
volumeherstel en verbetert de winstge-
vendheid nog nauwelijks. Dit stelt het 
ING Economisch Bureau in zijn Kwartaal-
bericht Sectoren. 

De meeste branches laten dit jaar een be-
perkte groei zien. Sectoren die afhankelijk 
zijn van de export, industrie en transport 
zijn al eerder het groeipad ingeslagen. De 

detailhandel en de horeca pro� teren van 
een beter consumentenvertrouwen, al lijkt 
er vooralsnog weinig ruimte voor huishou-
dens om bestedingen echt serieus te laten 
stijgen.
In de bouw zet de groei van het volume, 
mede geholpen door het zachte winter-
weer, in de eerste maanden van dit jaar 
door. Hierdoor stijgt de bouwproductie 
naar verwachting vier kwartalen op rij, iets 
dat sinds de hoogtijdagen van 2007/2008 
niet meer is voorgekomen. ING Economisch 

Bureau verwacht daardoor voor 2014 een 
groei van 3,5% van de bouwproductie. Het 
vertrouwen van aannemers steeg in maart 
2014 verder naar het hoogste niveau sinds 
twee jaar. Het is vooral de onderhouds- en 
verbouwsector die voor de groei zorgt, 
mede gedreven door de tijdelijke verlaging 
van het BTW-tarief.
Voor een hosannastemming is echter nog 
absoluut geen reden. Circa vier op de tien 
bouwbedrijven geven nog steeds aan dat 
zij te weinig opdrachten hebben om hun 

personeel aan het werk te houden - en dit 
aantal is sinds eind 2013 ook weer licht 
gestegen.
De industrie weet de goede lijn van eind 
2013 door te trekken. Door binnenlandse 
bedrijfsinvesteringen stijgt de productie 
van de machinebouw in de eerste twee 
maanden van 2014 met ruim 11% ten op-
zichte van een jaar geleden. De groei wordt 
breed gedragen. Zo draaien ook de chemie 
en metaalindustrie (beide +7%) goed. 
bron: www.houtwereld.nl
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Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 

Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 

Ekkersrijt 1509, 5692 AN Son   •   Telefoon: 0499-371545   •   Email: info@vankemenadebest.nl   •   Website: www.vankemenadebest.nl
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De expert in sierbestratingen

Zo’n 45 jaar geleden begonnen in 
foerage en inmiddels uitgebreid tot 
landelijke speler op het gebied van be-
stratingen. De reden is heel eenvoudig. 
De boeren vroegen om erfverharding. 
Familie van Kemenade, ondernemend 
en slim, ging daar voor zorgen. Van-
daag de dag is het bedrijf expert op 
het gebied van sierbestratingen en 
transport. Van Kemenade 
Bestratingen is gevestigd in Bavel, Best 
en Son. Belangrijk voor u om te weten; 
in Son kijkt u de ogen uit in een 
prachtige showtuin.

Van goedkope tweedehandse tegels 
tot de duurste meest exclusieve 

natuursteen. Van Kemenade 
Bestratingen heeft werkelijk alles in 
huis. Zo ook de enorme collectie 
keramisch gebakken tegels van 60x60. 
Die zijn op dit moment helemaal in. Ze 
worden niet groen, niet glad en boven-
dien behoeven ze weinig onderhoud. 
Dat laatste is vandaag de dag 
misschien wel het grootste pluspunt 
van alles. 

Je staat er van te kijken wat er 
allemaal mogelijk is op het gebied van 
tegels en bestratingen. Wat het ook is, 
Van Kemenade Bestratingen, waarvan 
de showtuin te vinden is aan Ekkersrijt 
1509, kan het leveren. De onderne-

ming fungeert vooral als groothandel 
voor onder andere hoveniers en stra-
tenmakers, maar ook de particuliere 
markt wordt aangeboord. Het advies 
wat ze geven is eerlijk, de keuze ruim 
in alle prijscategorieën. Van Kemenade 
werkt met de allerbeste betonfabrie-
ken in Nederland en Duitsland. 
De producten komen van MBI, 
Excuton, Redsun en Schellevis. 
Net als Van Kemenade gevestigde 
namen. Het bedrijf levert ook 
authentieke gebakken stenen, nieuw 
én oud zitten in het assortiment.

Van Kemenade Bestratingen is zoals 
gezegd een landelijke speler. Zodra u op 

de website kijkt van het bedrijf weet u 
precies wat daarmee wordt bedoeld. 
www.vankemenadebest.nl geeft een 
geweldige inkijk in de wereld van 
sierbestrating en de mogelijkheden die 
het familiebedrijf biedt. 
Eén ding is zeker, bij Van Kemenade 
bent u op het juiste adres.

Van Kemenade Bestratingen, 
Ekkersrijt 1509, 
5692 AN Son, 
tel: 0499 - 37 15 45, 
www.vankemenadebest.nl 
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Hoogste groei in bouwsector  

Het herstel in de bouw zet, ook mede 
dankzij het zachte winterweer, door. In 
veel sectoren gaat het nog vooral om 
volumeherstel en verbetert de winstge-
vendheid nog nauwelijks. Dit stelt het 
ING Economisch Bureau in zijn Kwartaal-
bericht Sectoren. 

De meeste branches laten dit jaar een be-
perkte groei zien. Sectoren die afhankelijk 
zijn van de export, industrie en transport 
zijn al eerder het groeipad ingeslagen. De 

detailhandel en de horeca pro� teren van 
een beter consumentenvertrouwen, al lijkt 
er vooralsnog weinig ruimte voor huishou-
dens om bestedingen echt serieus te laten 
stijgen.
In de bouw zet de groei van het volume, 
mede geholpen door het zachte winter-
weer, in de eerste maanden van dit jaar 
door. Hierdoor stijgt de bouwproductie 
naar verwachting vier kwartalen op rij, iets 
dat sinds de hoogtijdagen van 2007/2008 
niet meer is voorgekomen. ING Economisch 

Bureau verwacht daardoor voor 2014 een 
groei van 3,5% van de bouwproductie. Het 
vertrouwen van aannemers steeg in maart 
2014 verder naar het hoogste niveau sinds 
twee jaar. Het is vooral de onderhouds- en 
verbouwsector die voor de groei zorgt, 
mede gedreven door de tijdelijke verlaging 
van het BTW-tarief.
Voor een hosannastemming is echter nog 
absoluut geen reden. Circa vier op de tien 
bouwbedrijven geven nog steeds aan dat 
zij te weinig opdrachten hebben om hun 

personeel aan het werk te houden - en dit 
aantal is sinds eind 2013 ook weer licht 
gestegen.
De industrie weet de goede lijn van eind 
2013 door te trekken. Door binnenlandse 
bedrijfsinvesteringen stijgt de productie 
van de machinebouw in de eerste twee 
maanden van 2014 met ruim 11% ten op-
zichte van een jaar geleden. De groei wordt 
breed gedragen. Zo draaien ook de chemie 
en metaalindustrie (beide +7%) goed. 
bron: www.houtwereld.nl
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BOUWMATERIALEN

0413-472565

Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 

Naast alle bestratings materialen voor 
uw tuin hebben wij ook turf, 

siertuinbemesting e.d. 

Ekkersrijt 1509, 5692 AN Son   •   Telefoon: 0499-371545   •   Email: info@vankemenadebest.nl   •   Website: www.vankemenadebest.nl

Advertorial

De expert in sierbestratingen

Zo’n 45 jaar geleden begonnen in 
foerage en inmiddels uitgebreid tot 
landelijke speler op het gebied van be-
stratingen. De reden is heel eenvoudig. 
De boeren vroegen om erfverharding. 
Familie van Kemenade, ondernemend 
en slim, ging daar voor zorgen. Van-
daag de dag is het bedrijf expert op 
het gebied van sierbestratingen en 
transport. Van Kemenade 
Bestratingen is gevestigd in Bavel, Best 
en Son. Belangrijk voor u om te weten; 
in Son kijkt u de ogen uit in een 
prachtige showtuin.

Van goedkope tweedehandse tegels 
tot de duurste meest exclusieve 

natuursteen. Van Kemenade 
Bestratingen heeft werkelijk alles in 
huis. Zo ook de enorme collectie 
keramisch gebakken tegels van 60x60. 
Die zijn op dit moment helemaal in. Ze 
worden niet groen, niet glad en boven-
dien behoeven ze weinig onderhoud. 
Dat laatste is vandaag de dag 
misschien wel het grootste pluspunt 
van alles. 

Je staat er van te kijken wat er 
allemaal mogelijk is op het gebied van 
tegels en bestratingen. Wat het ook is, 
Van Kemenade Bestratingen, waarvan 
de showtuin te vinden is aan Ekkersrijt 
1509, kan het leveren. De onderne-

ming fungeert vooral als groothandel 
voor onder andere hoveniers en stra-
tenmakers, maar ook de particuliere 
markt wordt aangeboord. Het advies 
wat ze geven is eerlijk, de keuze ruim 
in alle prijscategorieën. Van Kemenade 
werkt met de allerbeste betonfabrie-
ken in Nederland en Duitsland. 
De producten komen van MBI, 
Excuton, Redsun en Schellevis. 
Net als Van Kemenade gevestigde 
namen. Het bedrijf levert ook 
authentieke gebakken stenen, nieuw 
én oud zitten in het assortiment.

Van Kemenade Bestratingen is zoals 
gezegd een landelijke speler. Zodra u op 

de website kijkt van het bedrijf weet u 
precies wat daarmee wordt bedoeld. 
www.vankemenadebest.nl geeft een 
geweldige inkijk in de wereld van 
sierbestrating en de mogelijkheden die 
het familiebedrijf biedt. 
Eén ding is zeker, bij Van Kemenade 
bent u op het juiste adres.

Van Kemenade Bestratingen, 
Ekkersrijt 1509, 
5692 AN Son, 
tel: 0499 - 37 15 45, 
www.vankemenadebest.nl 
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L. van den Biggelaar Installatietechniek BV
Sanitair - C.V. - Water - Gas - Duurzame energie - Ventilatie - Constructie

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

Uw ATAG SelectDealer            

Voor het betere schilderwerk:

0 6  -  5 2 0  7 1  8 4 8  o f  0 7 3  -  5 4 7  6 6  8 6

Tulpstraat 13
5492 HP Nijnsel

0413-840489

Hildewarelaan 14
5491 GG Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-473553 
Mob.: 06-51502666

www.latijnhouwerstegelwerken.nl

Formido krijgt totale 

make-over

Er is de laatste weken veel geknutseld, getimmerd en ges-
childerd bij bouwmarkt Formido. Dat ze daar bekwaam in 
zijn, mag duidelijk zijn. 
Het bewijs is geleverd met de totale nieuwe winkel die een 
� inke make-over heeft gekregen. Door de opknapbeurt is 
de zaak een stuk overzichtelijker geworden. Klanten zien in 
één oogopslag waar ze moeten zijn. Daarnaast is de entree 
aangepakt. Kortom, Formido is voorzien van een modern 
gezicht, gericht op service. 

Heikampenweg 23 • 5491 TP Sint Oedenrode • 06-42094189
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Jumbo opbergrek
Verzinkt staal, met 5 legplanken
Draagkracht per plank 175 kg. 
Afmeting: (hxbxd) 180 x 90 x 45 cm.
Per stuk 39.95 23.95
Bij aankoop van 3 stuks. 
Per stuk

Bij 
aankoop 
3 stuks 
€19.95 per exemplaar.

     
  OP=OP! 

  19.95
    OP=OP! 265.-

  199.-

 HEROPENINGS- 
KNALLER

NU MET 2 ACCU’S!

Accuboormachineset
Type: BDF 343 SHX.
14,4 Volt. Incl. 2 Lithium Ion accu’s 
2 Jaar garantie.

Ruitensproeier vloeistof
Anti-insect. Flacon 5 liter.

 HEROPENINGS- 
KNALLER

 OP=OP!
 Twee fl acons    

  5.-
Muurverf
Zeer duurzame muurverf met 
een excellente dekking. 
Geschikt voor wanden en 
plafonds binnen. In wit of 
RAL 9010 (gebroken wit). 
Mat. Vergeelt niet.
Geurarm. Emmer 10 liter.
Rendement: 80-100 m2

 HEROPENINGS- 
KNALLER

    OP=OP! 80.-

  39.-

    OP=OP! 185.-

  99.-

Reformladder  
3 maal 12 treeds
Incl. stabiliteitsbalk. 
Voldoet aan de Warenwet. 3 Jaar garantie. 
3 Maal 12 treeds. Max. werkhoogte: 8,3 meter.
239.- 179.-

Idem, 3 x 9 treeds. 
Max. werkhoogte: 6,6 meter.

 HEROPENINGS- 
KNALLER

VAN WOENSDAG 30 APRIL 
T/M ZATERDAG 3 MEI

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE* 

25%
KORTING*

KNIP 
KIES
KOOP

8 7 1 1 1 4 6 0 3 4 8 2 9

*Geldig van 30 april t/m 3 mei 2014. Zie spelregels in onze bouwmarkt.

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE* 

20%
KORTING*

KNIP 
KIES
KOOP

8 7 1 1 1 4 6 0 1 8 9 4 2

*Geldig van 30 april t/m 3 mei 2014. Zie spelregels in onze bouwmarkt.

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE* 

20%
KORTING*

KNIP 
KIES
KOOP

8 7 1 1 1 4 6 0 1 8 9 4 2

*Geldig van 30 april t/m 3 mei 2014. Zie spelregels in onze bouwmarkt.

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE* 

20%
KORTING*

KNIP 
KIES
KOOP

8 7 1 1 1 4 6 0 1 8 9 4 2

*Geldig van 30 april t/m 3 mei 2014. Zie spelregels in onze bouwmarkt.

OP 1 ARTIKEL NAAR KEUZE* 

20%
KORTING*

KNIP 
KIES
KOOP

8 7 1 1 1 4 6 0 1 8 9 4 2

*Geldig van 30 april t/m 3 mei 2014. Zie spelregels in onze bouwmarkt.

 HEROPENINGS- 
KNALLER

Laminaat
Type: Old Grey Oak. Grijs eiken. 
Dikte: 7 mm. Met V-groef. 12 jaar garantie. 
Verkoop per pak (2.47 m2)

   
 OP=OP! 12.99

  7.99
 Per m2

Formido Sint Oedenrode
Eerschotsestraat 44. Tel.: 0413-49 03 33 

Blijf op de hoogte van onze acties/aanbiedingen 
en meldt u aan bij formido.nl/nieuwsbrief 
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“Arbeid aodelt”, zin Hannus en ie ging stempulle.
Stempelen moesten diegenen die in de steun liepen.
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Koningsdag mooi verlopen met
o.a. kindermarkt in centrum.

Een 
kinderwagen

hadden we al een
tijdje, dus nu aan het
zoeken naar een kind

voor erin op de
kindermarkt

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Pieter van Kessel

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Anja Dortmans
Wolvensteeg 6

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

Zijn

 ik maak het bestaan wat draaglijk
 schaduw ontvouwt zich als van zelve
 haast aan mijn ziel gelijk

 toch scheppen zonnestralen
 in mij, stuwende rijgende kralen
 die mijn longen vullen tot rijke gewelven
 en daarna licht uitademen in woord en    
 klank

 die - ook - mij toebehoren
 in mij wonen en naar genade verlangen;

 ik zoek immer liefdevolle engelenkoren
 aan iedere pijnlijke flank

 julius dreyfsandt zu schlamm

 

Julius Dreyfsandt zu Schlamm10 verschillen Feest - Dag van de Arbeid

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:
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Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl

voor een gigantische kwaliteit
Zondag 4 mei open van 12.00 tot 17.00 uur

Alles van Kettler 20% korting!

Martens Tuinmeubelen vindt u tussen Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

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

De Duitse inval (deel 3)
Vorige week kon u lezen over de 
gebeurtenissen en de gevoelens die 
Janus van Kuijk had op vrijdag 10  
en zaterdag 11 mei 1940. Die dag 
vielen de Duitsers Nederland bin-
nen. Van Kuijk hoorde de knallen 
als er weer een brug over de Dom-
mel of het Wilhelminakanaal werd 
op geblazen. Hoe de strijd verliep 
was voor de gemiddelde burger bij 
gebrek aan goede communicatie-
middelen lastig op te maken. 

Op zaterdag en zondag hoorden 
we in de verte wat schieten met 
lichte wapens. Later bleek dat er 
bij de Veghelse kanaalbrug en in 
het Rooise Eerschot en Boskant was 
gevochten. Ik ben kort daarna nooit 
in Veghel geweest en ik weet dus 
niet uit eigen waarneming hoe het 
er daar uitzag. Ik ben toen wél in 
Eerschot en in de Boskant geweest. 
Daar stonden uitgebrande Neder-
landse legervoertuigen. Bij Eerschot 
was café De Verwe afgebrand. Ik 
geloof dat daar in de buurt ook 
vernield militair materiaal stond. In 
het westelijk deel van het park bij 
kasteel Henkenshage lagen twee 
Duitse soldaten begraven. Zoals in 
zo’n geval gebruikelijk, had men de 
helmen over de kruisen gehangen. 
Een van de helmen vertoonde aan 
twee kanten een gaatje waar een 
kogel doorheen was gegaan. Dat 
was dus goed raak geweest. Ik had 
helemaal geen medelijden met die 
doden. Ze waren hier gekomen om 
onze streek te veroveren door mid-
del van moord en vernieling. Ze 
hadden maar thuis moeten blijven.

Ik heb op zondagmiddag 12 mei, 
eerste Pinksterdag, de eerste Duitse 
soldaten gezien. Ze trokken langer 
dan een dag, vanaf de plaats bij De 

Spank waar de Nijnselse brug was 
opgeblazen en ze dus niet over de 
Dommel konden, over zandwegen, 
in een gesloten colonne over de 
houten Wolfswinkelse Dommelbrug 
die nooit ondermijnd was geweest 
en niet was opgeblazen, naar de 
weg tussen Son en Nijnsel. Omdat 
de brug in Rooi ook was opgebla-
zen, konden ze, komend over een 
verharde weg vanuit het oosten, in 
onze streek nergens anders met hun 
rijdend materiaal over de Dommel, 
zonder eerst zelf een brug te slaan. 
De Duitsers zijn wél vrijwel meteen 
begonnen met het aanleggen van  
houten noodbruggen. Die waren 
echter pas één of twee dagen later 
klaar.

We stonden versteld van het aantal 
soldaten dat voorbij kwam en ook 
van de hoeveelheid en van kwali-
teit van het materiaal dat ze bij zich 
hadden. Dat zag er over het alge-
meen veel moderner uit dan dat 
van het Nederlandse leger. Boven 
op hun voertuigen was een felge-
kleurde iriserende groenachtige lap 
gespannen. Ik denk dat die diende 
als herkenningsteken voor hun 
vliegtuigen.
Omdat ze ongestoord door bleven 
trekken, wisten we dat ze nergens 
veel tegenstand ondervonden.
Het viel ons op dat alle militairen 
een koker aan hun lijf hadden han-
gen, die leek op een groot uitgeval-
len biscuitbus. We kwamen er later 
achter dat daar een gasmasker in-
zat. Ze hadden dat gedurende de 
hele oorlog, zowat dag en nacht bij 
zich.

Lees binnenkort verder in 
DeMooiRooiKrant

In de periode van september en 
oktober 1944 hebben 23 Britse sol-
daten die in en om Sint-Oedenrode 
vochten, hun leven voor onze vrij-
heid gegeven. Zij rusten sinds die 
tijd hier op het St. Martinuskerkhof. 
De verhalen zullen hen een gezicht 
geven, de lezer een passend gevoel 
van diepe dankbaarheid en mogelijk 
ook een antwoord op de vraag: Is 
het goed om deze mensen te blijven 
herdenken, of moeten we hen maar 
vergeten?

Frederick Sharp 
(Legernummer14280868)

Frederick was de zoon van Tho-
mas en Mary Sharp uit Londen. Hij 
werd geboren in 1923 of 1924. Hij 
had twee oudere zussen: Ruth en  
Rosie. Hij was bij de 8th King’s Royal 
Irish Hussars, evenals Harry Redfern 
die naast hem begraven ligt. Louis 
Kleijne veronderstelt dat Frederick 
Sharp en Harry Redfern ook in de-
zelfde tank zaten. Hoe zij allebei 
sneuvelden staat bij de beschrijving 
van Harry Redfern. Frederick was 20 
jaar oud toen hij sneuvelde.
 
Harry Frank Redfern 
(Legernummer 3460097)
Harry was de zoon van Henry Jasper 
en Charlotte Annie Redfern en ge-
boren op 1 oktober 1912. Hij had 
één broer en twee zussen: Jasper, 
Amy en Gladys. Ze woonden in  
Manchester. Harry Redfern was ge-
trouwd, maar had geen kinderen.  
Zijn vader en moeder waren jong 

overleden. Als tieners waren de kin-
deren dus veel  op elkaar aangewe-
zen. De meeste informatie en ook 
een originele brief van Harry heeft 
Louis Kleijne van zijn zus Gladys 
Smith gehad. Ze was altijd blij als ze 
hoorde dat mensen in Rooi hun be-
vrijders van 1944/45 die hun leven 
voor de vrijheid gaven, niet waren 
vergeten! Gladys overleed 16 de-
cember 1999.
               
Harry was in 1944 ingedeeld bij de 
8th King’s Royal Irish Hussars. Hij 
landde met zijn regiment in Nor-
mandië en in september waren ze 
al doorgestoten tot in België. Op 
24 september was hij in Mol (B.) ’s 
Avonds laat hoorden ze dat ze de 
volgende morgen moesten opruk-
ken naar Nederland tot de omgeving 
van Veghel, omdat de Duitsers daar 
de Corridor naar Arnhem hadden af-
gesneden. De laatste brief die Harry 
schreef, was aan zijn twee zussen in 
Engeland. Hij moet die brief ’s nachts 
hebben geschreven en gepost in 
het veldpostkantoor vlak vóór ver-
trek uit Mol. De volgende morgen, 
25 september, vertrokken ze al om 
5.00 u. Ze reden via Lommel naar 
het gehucht Heers, ten zuiden van 
Eindhoven.

Halverwege de ochtend kwamen 
ze in Heers aan en tegen de mid-
dag passeerden ze massa’s tanks en 
trucks die in een file bij Eindhoven 
stonden. Toen haastig verder naar 
Sint-Oedenrode. Het A-squadron, 
waar Harry bijhoorde, kreeg op-
dracht in reserve te gaan en verbleef 
die nacht vlakbij de Sluitappel in Sint-
Oedenrode. In de brief die Harry 
op 25 september aan zijn zussen in  
Engeland had gestuurd, schreef hij 
onder andere het volgende: ‘Beste 
zussen, Ik schrijf alleen maar een 
paar regeltjes om jullie te laten weten 
dat ik nog in het land van de leven-
den ben en op het ogenblik ergens 
in België.  Alles gaat redelijk goed, 
dus maak je maar niet bezorgd. Ik 
heb deze dagen erg weinig tijd om 
te schrijven, dus neem me niet kwa-
lijk als mijn brieven erg onregelmatig 
komen. Laten we hopen dat de oor-
log nu spoedig voorbij zal zijn en dat 
we  elkaar weer terug zullen zien.
Broer Harry”.’
 
Op Harry’s grafsteen staat dat hij op 
25 september 1944 is gesneuveld, de-
zelfde dag dat hij de brief aan zijn zus-
sen stuurde! Het is Louis Kleijne echter 
opgevallen dat zowel de oorlogsdag-
boeken van zijn regiment als het ge-
schiedenisboek van het regiment af en 
toe niet met elkaar overeenstemmen 
wat betreft data, met name zo rond 
24-26 september 1944.  Omdat er na-
genoeg geen oorlogshandelingen van 
dit regiment bekend zijn op 25 sep-
tember, maar juist wel op 26 septem-
ber 1944 en er ook enkele verliezen 
van die datum gemeld worden, is het 
zeker niet uitgesloten dat Harry Red-
fern niet op 25 maar op 26 september 
1944 is gesneuveld en wel tegelijker-
tijd met Frederick Sharp die in dezelfde 
tank zat. Het feit dat de datum die op 
de grafsteen vermeld staat, mogelijk 
afwijkt van de werkelijke datum van 
sneuvelen, is een gegeven dat bij in-
siders bekend is, want men had, ge-
zien de oorlogshandelingen, niet altijd 
de gelegenheid de oorlogsdagboeken 
elke avond bij te werken. 

Heuvel 26, 5492 AD Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472463

www.traiteur-slagerijverheijen.nl

€13,95
per 

persoon

BARBECUE VERHEIJEN 
(minimaal 4 personen)
▪ Gemarineerde varkenshaasspies 
▪ Hamburger 
▪  Gemarineerde entrecote of 

trio (biefstuk, varkenshaas en 
lams� let)

▪ Gemarineerde kip� let 
▪  Cocktailsaus à la Verheijen, 

zigeunersaus en satésaus 

▪  Stokbrood, 
uien-stokbrood 
en kruidenboter 

▪  Huzarensalade, rauwkost-
salade en vers fruit 

   (alles uit eigen keuken!)

5% KORTING VANAF 20 PERSONEN

Leven in de bezettingstijd

Persoonsbewijs
De Duitsers beweerden dat ze innig 
met ons bevriend waren. Dat ze al-
leen maar uit bezorgdheid onze rust 
waren komen verstoren. Dat ze het 
allerbeste met ons voorhadden. En 
dat ze door onze vijanden te bestrij-
den en de ons vijandig gezinde Ne-
derlandse regering die nu in Londen 
zat uit te schakelen, ons naar een 
veel betere toekomst zouden voe-
ren. 

Door: Janus van Kuijk

Ondanks dat, leken ze ons echter 
van meet af aan niet te vertrouwen. 
Toen ze hier eenmaal de baas waren, 
vonden ze het al vlug noodzakelijk 

dat ze ons allemaal persoonlijk héél 
goed in de gaten konden houden. 
Om dat werk een stuk gemakkelijker 
te maken, lijken ze al vrijwel meteen 
opdrachten te hebben gegeven om 
identiteitsbewijzen te ontwerpen 
en te fabriceren die voortaan elke  
Nederlander die ouder was dan 
veertien jaar, dag en nacht bij zich 
zou moeten hebben. Ze noemden 
die dingen ”persoonsbewijzen”. Het 
was voor ons niet helemaal vreemd, 
want in België bestonden voor de 
oorlog al eenzelvigheids-bewijzen, 
die alle volwassen Belgen altijd bij 
zich moesten hebben.

Omdat onze nieuwe heren zo pünkt-
lich, en/of bang en/of bezorgd wa-
ren, de reden[en] mag je zelf invul-
len, mochten er geen kosten en ook 
geen moeite gespaard worden voor 
dingen die bevorderden  dat nie-
mand die dingen zodanig kon ver-
valsen, dat onze Duitse ”vrienden” 
dat niet konden zien of merken. Het 
mocht een paar centen kosten, als 
het maar geen pfenningen waren!  
Voor het ontwerp en voor de bege-
leiding werd de overijverige Neder-
landse ambtenaar Jacobus L. Lentz 
ingeschakeld.
Dat ding waar we niet om hadden 

gevraagd en wat we eigenlijk hele-
maal niet wilden hebben, moesten 
we wél betalen. Ik geloof dat het 
mijne één of anderhalve gulden 
kostte. Dat was voor mij twaalf tot 
achttien uur werken en daar kwa-
men de foto's nog bovenop.

Het duurde nog geen jaar eer de 
nodige miljoenen persoonsbewijzen 
klaar lagen. Dat was in april 1941. 
Om de ”gelukkige” bezitter te wor-
den van zo'n ding, moesten we per-
soonlijk op het distributiekantoor 
komen met recente pasfoto's, en 
die moesten aan een aantal eisen 
voldoen. Ik meen dat we twee iden-
tieke foto's mee moesten brengen. 

Dat hield in dat vrijwel iedereen die 
ouder was dan veertien jaar, pas-
foto's moest laten maken. De fo-
tografen kregen het plotseling heel 
erg druk. Voor een aantal Nederlan-
ders was het de eerste keer dat ze 
werden vereeuwigd. Op de dorpen 
waren bijna geen beroepsfotografen 
gevestigd. Mijn ouders en ik heb-
ben onze foto's laten maken in Sint- 
Oedenrode op de Heuvel bij foto-
graaf, schilder annex verfhandel en 
misschien ook annex drogisterij, Jan 
van de Ven (Jan Ven). Ik heb het 
eerste jaar nog geen persoonsbewijs 
nodig gehad omdat ik toen niet ou-
der was dan 14 jaar.

Het is het Nederlandse verzet nooit 
gelukt om persoonsbewijzen goed te 
vervalsen of na te maken. Dat kwam 
onder andere omdat bij het druk-
ken een inktsoort werd gebruikt die 
onzichtbaar werd onder een kwarts-
lamp, omdat het karton reageerde 
met aceton waardoor veranderingen 
in de geschreven tekst direct opvie-
len en omdat het zéér moeilijk was 
om iets te veranderen aan de foto 
en de vingerafdrukken, vooral om-
dat de zegel vrijwel niet verwijderd 
kon worden zonder opvallende spo-
ren na te laten. Bovendien moesten 
de gegevens op het persoonsbewijs 
kloppen met die van een centraal 
beheerd schaduwbestand. 
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

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

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex.
Massagepraktijk Adisa in 
Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Bemiddeling bij import voor uw auto 
uit het buitenland
06-83249245
--------------------------------------

Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322
06-13937343
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren.
Verkoop montage reparatie renovatie. 
Bel of mail voor informatie 
0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” 
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke na-
gels verstevigen, manicure, gelnagels, 
acrylnagels, nailart.
Tel. 06 – 2688 8984 
www.care4nails.eu
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Te huur; 2 paardenstallen, 
auto ambulance. Interessante prijzen
06-83249245
--------------------------------------

TE KOOP 
wegens omstandigheden

DETHLEFFS CARAVAN 
incl. alle toebehoren
in zeer goede staat

bouwjaar 2004

Bezichtigen? 
Bel 06-20113927

--------------------------------------
Te huur in Sint-Oedenrode
Groot woonhuis in buitengebied
met dubbele garage.
Tel. 0413-473290
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloges, au-
tosleutels, etc.) Ook horlogebandjes 
verkrijgbaar. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Cartridges 
Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

   

Waar is deze foto gemaakt en herkent iemand deze mensen? We horen 
graag uw reactie via redactie@demooirooikrant.nl. Bellen mag ook naar 
0413-479322 of loop eens binnen in ons kantoor. Heuvel 17, de koffie 
staat klaar!

Historische beelden

Marktplein
Aanbieding:
het hele seizoen staande geraniums 
€ 0,99, 50 soorten vaste planten 
€ 1,00, grote pot lavendel € 1,49, 
kuipplanten, alle soorten groente-, 
kruiden- en aardbeienplanten, alle 
soorten zomerbloeiers. Heel de zomer 
heesters, bomen in containerpot. Van-
af heden tot Moederdag iedere avond 
koopavond tot 20.00 uur. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk zuid 7b.
--------------------------------------
Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
HET IS TIJD VOOR UW TUIN

WIJ HEbbEN VOOR U:
- DIV. SOORTEN kUNSTmEST
- kORREl-/POEDERkalk
- mOSbESTRIJDER

- CUlTERRa
- POTgROND
- gRaSzaaD

kOm laNgS VOOR gRaTIS aDVIES VOOR 
OPTImaal RESUlTaaT.

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

--------------------------------------
Aanbieding:
het hele seizoen staande geraniums 
€ 0,99, 50 soorten vaste planten 
€ 1,00, grote pot lavendel € 1,49, 
kuipplanten, alle soorten groente-, 
kruiden- en aardbeienplanten, alle 
soorten zomerbloeiers. Heel de zomer 
heesters, bomen in containerpot. Van-
af heden tot Moederdag iedere avond 
koopavond tot 20.00 uur. Groencen-
trum van Heesch, Kerkdijk zuid 7b.
--------------------------------------
Te koop
Jonge bruine legkippen
Volledig ingeënt.
Tel. 0499-471755
Mob. 06-13894215
--------------------------------------
Te koop caravan knaus sudwind, 3 
persoons, bouwjaar 1989. Vrij nieuwe 
voortent met los luifel vraagprijs 1500 
euro. Voor informatie bel 0653826447 
of renevanerp2a@gmail.com
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------

Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop: Herenfiets z.g.a.n.
Tel. 0413-472262
--------------------------------------
Feestartikelen voor Abraham 
en Sarah enz. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------
Parkeerplaatsen te huur in het centrum 
van Sint-Oedenrode (Borchgrave) 
€62,50 p.m. Telefoon: 0413-474933
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, maar is deze nog in 
goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en over-
lijden, en Rots en Watertraining (fysie-
ke en sociale weerbaarheidstraining)
Ingeborg Minderhoud 
Tel. 06-11236472, 
www.praktijk-emergo.nl
--------------------------------------

Heeft u of uw kind moeite met iets be-
spreken? Kijk dan op 
www.jijeniktraining.com
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren:
op 11 april in of nabij Tuincentrum 
Brekelmans te St. Oedenrode: Gouden 
Armband met veiligheidsslotje. Tegen 
beloning terug te bezorgen bij M. 
Veraart-van Kronenburg te Best, tel. 
0499 372 372.
--------------------------------------

Gezocht

Oppas voor 2 kinderen in de leeftijd 
van 6 en 11 op maandag en dinsdag-
middag van 15.30 tot 17.30 uur. Lo-
catie Eerschot. Voor verdere info kunt 
u contact opnemen na 18.00uur op 
06-23483721
--------------------------------------

Diversen

MEGA VLOOIENMARKT
4 MEI 220 KRAMEN 
Tennishal Ehv. Noord 
Vijfkamplaan 12
Eindhoven. 9-16 uur.
220 kramen Bomvol !
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
C.V. de Heikneuters komt weer spullen 
voor de rommelmarkt ophalen op de 
1e zaterdag van de maand.
Wij halen alle bruikbare, verkoop-
bare spullen op, echter geen witgoed, 
bankstellen en matrassen.
U kunt bellen met Piet van Erp op 
nummer 06-20078145 en wij komen 
de spullen ophalen.
--------------------------------------
De Plekkers houden 1 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700.
--------------------------------------
De Boekenkamer is ook weer vrijdags 
open van 14.00 - 17.00 uur.
Borchmolendijk 34, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-470462
--------------------------------------

viert haar 
1-jarig bestaan:

De gehele maand 
mei 10% korting op 
alle behandelingen

Bel voor een 
afspraak: 

0413-840319

Irisstraat 8, 5492 JK Sint-Oedenrode
Tel.: 0413-840319

www.sandrashaarmode.nl

Irisstraat 8
5492JK

Sint-Oedenrode
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Rock & Roll met 
The RayBen Rockers in De Ossekop

Op zaterdag 3 mei wordt het podi-
um in de Ossekop vrijgemaakt voor 
de RayBen Rockers. Met de nog 
altijd dynamische gitaarlegende en 

‘Indo-rocker’ Benny Poetiray (o.a. 
bekend van de Javaguitars en The 
Poetiray Brothers) kan het publiek 
rekenen op ’n wervelende show! 

Nummers van o.a. Chuck Berry en 
Elvis Presley staan op het repertoire, 
maar ook instrumentale gitaarnum-
mers zoals The Guitar Boogie zul-
len met veel enthousiasme gespeeld 
worden.
Naast Benny Poetiray bestaan The 
RayBen Rockers uit gitarist/zan-
ger Raymond Deuning en bassist/
zanger Fred Doppert (beiden van 
Mobilae) en de twee “Belanda’s” 
drummer Hans Aarts en toetsenist 
Henry van Helvoirt (beiden bekend 
van o.a. Marasquin en Newz). Wie 
de sfeer van de early sixties nog eens 
wil proeven mag dit optreden niet 
missen.  Aanvang 21.30 uur na het 
sluiten van de keuken. 

advertorial

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

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131

Nog plekken vrij voor Rondom Rooi

Hossen, zingen en lekker eten voor goed doel

‘O Sole Miooooo, sta nfronte 
a te!!’ Plotseling schalde Luci-
ano Pavarotti door de speakers 
van Brasserie de Beleving. Ralf 
Dirven, Jan van Vroenhoven en 
Ton van Schaaijk fietsten – beplakt 
met snor – het restaurant door. Ze 
deelden speciale pizza’s uit. Bin-
nen de kortste keren konden de 
dozen weer retour. Het was één 
van de verrassende momenten van 
een succesvolle benefietsavond.

De drie heren zijn volop verwik-
keld in een fase die geld op moet 
leveren voor deelname aan Alpe 
d’Huzes. Het minimumbedrag is al 
ruimschoots gepasseerd en dat ter-
wijl de laatste activiteit nog op de 
agenda staat. Afgelopen woens-
dag zat het restaurant afgeladen 
vol. Vrienden en bekenden van de 
wielrenners schoven aan voor een 
goed voorbereid diner. ‘Verrassen’ 
liep als rode draad door de avond. 
Behalve de pizzatruc van de drie 
heren, de sfeervolle muziek van de 
ingehuurde pianist en de polonaise 
van het personeel en gasten, klom-
men eigenaresse Noortje Dirven en 
een medewerkster in de microfoon 
om een nummer te laten horen. Dat 
kreeg de handen wel op elkaar en 

misschien werd daardoor wel iets 
meer geld geschonken dan de be-
zoekers eigenlijk voor ogen hadden.
Uiteindelijk bracht het benefietsdi-
ner net wat meer op dan 5000 euro. 
Vrijwel identiek aan het bedrag 
wat de kinderen van basisschool 
Kienehoef ophaalden. Die liepen 
een week eerder een sponsorloop. 
Ralf, Jan en Ton hebben op deze 
manier weer een groep waar ze 
trots op kunnen zijn. Nu staat de 
eigen prestatie voor de deur. Al 
weken, misschien wel maanden, 
zijn ze aan het trainen voor Alpe 
d’Huzes. 

Rondom Rooi

Het paradepaardje van de acties is 
echter de rit Rondom Rooi, naar 
een idee van Gerry van Gerwen. 
Het is de bedoeling dat op zondag 
18 mei een peloton van maximaal 
tweehonderd renners zich een weg 

baant door de regio. Op de nor-
male autoweg, onder begeleiding 
van echte motards. Altijd al willen 
weten hoe een professionele wiel-
renner zich voelt? Grijp dan nu de 
kans! Inmiddels hebben al meer 
dan honderd mensen zich aange-
meld voor de rit. Rondom Rooi is 
150 km. Na de eerste 75 km is er 
een pauze en kan degene die wil, 
stoppen. De gemiddelde snelheid is 
30 km/ph. Deelname aan de BBQ 
(inclusief 2 consumpties) verzorgd 
door Brasserie de Beleving is € 15,- 
p.p. Graag bij inschrijving duidelijk 
te vermelden! 
Aanvang barbecue 16.15 uur. 
rondomrooi@brasseriedebeleving.nl

BASISSCHOOL KIENEHOEF, 
JUMBO SINT-OEDENRODE EN 

PERSONEEL BRASSERIE DE BELEVING

BEDANKT VOOR ALLES!!
RALF, JAN EN TON

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Huis-aan-Huis-blad met het o�  ciële gemeentenieuws.
Oplage 13.000: Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, 

Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).
A� egplaatsen: Schijndel, Lieshout, Mariahout, Son, 

Breugel, Eerde en Zijtaart
De krant is cross mediaal en gekoppeld aan: 
www.mooirooi.nl / www.DeMooiRooiKrant.nl
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Geslaagde sponsorloop 
basisschool Kienehoef
Op dinsdag 15 april jl. vond op 
basisschool Kienehoef een spon-
sorloop plaats in het teken van het 
KWF. Alle kinderen liepen rondjes 
rond de school om zodoende geld 
in te zamelen. 

Lynn uit groep 8 vertelt. “Ik vond het 
leuk om te doen en het was goed 
georganiseerd. Ook goed dat we 
ons hebben ingezet voor het KWF.” 
Het enthousiasme om mee te doen 
was groot en dat resulteerde in een 
prachtig totaalbedrag. Alle kinderen 
en sponsoren hartstikke bedankt 
voor jullie inzet. Het totaalbedrag 
kwam neer op € 5221,65  en werd 
overhandigd aan Ton van Schaaijk 
en Ralf Dirven.  Zij zijn ouders van 
kinderen op school en gaan in juni 
proberen om zes keer Alpe d’Huez 
te beklimmen tijdens de actie Alpe 
d’Huzes.  “Ik had wel verwacht dat 
we veel geld hadden opgehaald, 

maar niet zoveel”, aldus Femke uit 
groep 8. Ton en Ralf vertelden ons 
dat ze al flink getraind hebben voor 
hun zware fietstocht en we wensen 
hen heel veel succes toe op deze dag. 
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Beperkt aantal bedrijven doet mee

Kom maar achterom trekt veel bezoekers

Het jaarlijkse 'Kom maar achterom' 
heeft zondag opnieuw veel be-
zoekers getrokken. Vooral bij de  
Peppelhoeve en Hoeve Strobol was 
veel publiek. Maar ook de andere 
twee deelnemers wijngaard Do-
maine Les Damianes en Brasserie 
de Beleving konden op bezoekers 
rekenen.

Al meteen aan het begin van de dag 
hebben zich enkele fietsers gemeld 
bij Brasserie de Beleving. Zij starten 
de dag met een kop koffie om ver-
volgens de deelnemende bedrijven 
te bezoeken. Maar ook na afloop 
van de fietstocht door het Rooise 
buitengebied kan een heerlijke maal-
tijd goed smaken.

Een van de deelnemende bedrijven 
is de Hoeve Strobol. Daar laten Bert 
Verbakel en tientallen andere vrijwil-
ligers zien hoe het leven er vroeger 
aan toeging. Zeker het starten van 
de bijna een eeuw oude Deutz-mo-
tor willen veel mensen zien. Ook het 
leggen van een stalen band om een 
houten karrewiel trekt veel bezoe-
kers.

Aan de andere kant van Sint- 
Oedenrode laat de familie van  
Boxmeer zien hoe in het Nederlandse 
klimaat druiven worden verbouwd. 
Voor wie wil proeven hoe de Rooise 
Heidewijn smaakt is er op de binnen-
plaats een gezellig terras ingericht. 
Na een wandeling door de wijngaard 
kan iedereen daar genieten van een 
drankje. 

Gastexposanten
“We hadden meteen vanaf het begin 
een goede opkomst”, vertelt Albert 
Sanders van de Peppelhoeve. “Wij 
combineren 'Kom maar achterom' 
ieder jaar met het lente-event. Dit 
jaar hebben we verschillende gastex-
posanten, die de mogelijkheid krijgen 
om hun producten hier te tonen”. Een van die gastexposanten is BNT 

Biocoating, met een bekend gezicht 
in de stand. Appie van Liempd,, die 
vroeger café 't Dommeltje uitbaatte 
timmert nu met Henry van de Ven 
aan de weg met een waterafsto-
tende coating op natuurlijke basis.  
Appie en Henry hebben verschillende 
materialen varieërend van steen tot 
hout en van metaal tot textiel geïm-
pregneerd. Dat het werkt laten zij zien 
door water op het behandelde opper-
vlak te druppelen. Het maakt niet uit 
of het nu steen, hout of textiel is, het 
water trekt niet in het materiaal.

Gratis reclame
Helaas is dit jaar het aantal deelne-
mende bedrijven aan 'Kom maar 
achterom' erg laag. Zowel Jolanda 
Eijkemans-Van Boxmeer als Bert  
Verbakel betreuren dat. Zij hopen 
dan ook beiden dat er volgend jaar 
meer bedrijven zijn, die hun deuren 
voor het publiek open willen zetten 
om te laten zien wat er allemaal ge-
beurt. “Zie het vooral als een stukje 
gratis reclame en een investering in 
de toekomst”, zo sluit Bert Verbakel.

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

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

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Rondleiding langs ‘Hells Highway’ 

Treed in de voetsporen van de be-
roemde 101ste luchtlandingsdivisie 
die in 1944 bij Eindhoven landde. 
Battlefield Tours houdt vanwege het 
70-jarig jubileum van operatie Mar-
ket Garden op zaterdag 17 mei een 
speciale rondleiding langs de Hells 
Highway.

De tourbus van Battlefield Tours rijdt 
de route die de Screaming Eagles 
van de luchtlandingsdivisie volgden 
tussen Eindhoven en Veghel. Ze 
hadden de taak de bruggen bij Son, 
St. Oedenrode en Veghel te verove-
ren om vervolgens Eindhoven in te 
nemen. De luchtlandingstroepen 
stuitten op zware tegenstand. 

De bustoer begint om 9.45 uur op 
het centraal station in Eindhoven en 
wordt met korte wandelingen afge-
wisseld. Een deskundige gids reist 
mee en toont u de sporen van de 
gevechten die zelfs na 70 jaar nog 
steeds zijn te zien. 

Tijdens de tour is er ook een optre-
den van reënactors, gekleed in au-
thentieke, Amerikaanse uniformen. 
Ook ziet u de beelden van de oor-
log, waardoor u een idee krijgt hoe 
hevig het er in de septemberdagen 
van 1944 aan toe ging. De lunch 
vindt in Eerde plaats. De rondleiding 
eindigt om 17.00 uur op het station 
in Eindhoven. 

Er is plek voor 20 deelnemers. De 
tour staat onder leiding van Joris 
Nieuwint en Joël Stoppels, Battle-
field Tour gids en lid van The Inter-
national Guild of Battlefield Guides. 
Voor meer informatie of boeken 
kunt u terecht op de website: 
www.battlefieldtours.nu Of u kunt 
contact opnemen met Battlefield 
Tours, telefoon 050 2803684/ 
06 36335370 of email 
info@battlefieldtours.nu 

Een gebitsprothese waar je jezelf zeker mee voelt

Daar zorgt 
de Tand-
protetische 
P r a k t i j k 

Best voor. De praktijk adviseert 
een lach. Dat zegt genoeg. Klanten 
die er een tandprothese hebben la-
ten aanmeten, durven te lachen in 
volle glorie. Ten eerste omdat ze 
professioneel geholpen zijn en ten 
tweede omdat het resultaat er we-
zen mag.

“Het grootste voordeel is dat we 
alles zelf in huis hebben”, vertelt 
eigenaar Jeroen Kuijpers terwijl hij 
zijn ruime praktijk laat zien. “We 
behandelen de patiënten zelf en de 
protheses worden geheel  hier in ons 

eigen laboratorium gemaakt.  We 
werken onder één dak samen met 
een tandarts/implantoloog van het 
inpandige ‘Best Smile’. We nemen 
alles uit handen van de patiënt.” De 
praktijk van Kuijpers bestaat inmid-
dels zes jaar. Sinds een jaar zit het 
gehuisvest op de Oirschotseweg 
68 in Best. Net als Kuijpers is ook 
het team jong en ambitieus, maar 
wel met veel ervaring.  De praktijk 
is ruim en modern opgezet. Laag-
drempelig ook, dat vinden wij en de 
patiënt van vandaag de dag prettig.

Tandprothetische Praktijk Best ver-
vaardigt en plaatst verschillende 
soorten protheses; normale prothe-
ses, gedeeltelijke protheses of een 
frame. “Het klassieke kunstgebit 
komt bijna niet meer voor”, weet 
Kuijpers. “Tegenwoordig kiezen 
mensen bijna allemaal voor een 
prothese op implantaten. Als tan-
den verloren gaan, komen wij in 
beeld. Mensen vinden het wel eens 
spannend, maar na het plaatsen van 
de prothese zijn ze enorm blij. Een 
extra manier waarop we ons onder-
scheiden is dat we kunnen implan-
teren en plaatsen in één dag. ‘Dat 
kan niet’ zullen veel mensen zeg-
gen, maar het kan dus wel!”

De praktijk van Kuijpers heeft een 
regionale functie. Van Helmond tot 
Drunen, overal komen de patiën-
ten vandaan. Een teken dat er goed 
werk wordt geleverd. Daarnaast 
houdt de Tandprotetische Praktijk 
Best alle ontwikkelingen scherp in 
de gaten. “Als er iets nieuws is op 
de markt, zijn wij er bij”, aldus de 
eigenaar.

Tandprothetische Praktijk Best, 
Oirschotseweg 68, 
5684 NK, Best, 0499-871387,  
www.tppbest.nl   

advertorial

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

Live-muziek tijdens seizoensafsluiter

Brian Cristopher zondag op 
Sportpark De Neul

De Engelse zanger Brian Cristop-
her bezoekt komend weekend Sint-
Oedenrode tijdens zijn voorjaars-
tour door Nederland. 

Deze rasartiest speelt de eigentijdse 
meesterwerken van beroemde pop-
artiesten als The Beatles, Kinks en 
Rolling Stones. Maar ook meer re-

cent werk van The Eagles, Billy Joel, 
Police, Elton John, Sting, Simon and 
Garfunkel, Robbie Williams of zelfs 
Guus Meeuwis. Al deze werken 
worden met minstens zoveel passie, 
energie en vakmanschap vertolkt 
door de Engelse topentertainer, die 
elke zaal waar hij zijn opwachting 
maakt 'plat' speelt. 
Brian heeft in de afgelopen jaren 
regelmatig in Sint-Oedenrode opge-
treden en hiermee ook een “Rooise 
fanbase” opgebouwd, mocht je deze 
gitaarvirtuoos nooit live aan het werk 
gezien hebben dan is een bezoekje 
aan De Neul zeker de moeite waard. 
Deze middag staat deels in het teken 
van de seizoensafsluiting van Rhode 
maar iedereen is meer dan van harte 
welkom om dit drie uur durende live 
spektakel bij te wonen. Het optreden 
start om 17:30uur.  

Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

VOORRAAD VAN CA. 100 AUTO’S, BESTELWAGENS EN JEEPS 
BENZINE, GAS EN DIESEL TEGEN INTERNETPRIJZEN

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

ALLES MET GARANTIE *INRUIL *APK *SCHADETAXATIE
Schijndelseweg 55 - Sint-Oedenrode - Tel. (0413) 47 32 90

 
Haarwerken

bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl
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MooiRooikrantDe22 
Sjors van Wanrooij in finale 
BSO’s got talent 

Woensdag 16 april was het zover. 
De finale van BSO’s got talent 2014 
vond plaats in regio Peel en Maas 
van Kinderopvang Humanitas. Ook 
bij BSO De Dommelclub heeft een 
voorronde en halve finale plaats-
gevonden. Sjors van Wanrooij van 
BSO De Dommelclub heeft zich 
daar prima staande weten te hou-
den en mocht door naar de finale. 

De finalelocatie was in Weert. Met 
een bus gingen ze vanuit Sint- 
Oedenrode met de supporters en 
Sjors op weg. Eenmaal in Weert 
wachtten ouders, opa’s en oma’s, 
vriendjes en vriendinnetjes allemaal 
in spanning af. De finalisten had-
den een eigen artiestenruimte waar 
ze zich konden klaarmaken voor het 
optreden. Naast de kandidaten be-
reidden andere BSO kinderen zich 
voor op hun taken als het bedienen 
van het licht en geluid, het presente-
ren, jureren, fotograferen en filmen. 
Van BSO De Dommelclub hebben 
Eva en Tim gefilmd en gefotogra-
feerd.

Sjors was als 8e aan de beurt. Hij 
maakte iedereen aan het lachen. Hij 
vertelde als of het niets was, de ene 
mop na de andere. Hij gaf een “rond-
je”, en liet iedereen lachen toen hij 
daarna een rondje maakte over het 
podium met zijn paard. Na zijn laatste 
mop draaide hij zich om en stond er 
“applaus” op zijn rug te lezen. Ieder-
een begon hard voor hem te klappen 
en daarna kreeg hij nog een geweldig 
commentaar van de jury. Nadat alle 
kandidaten waren geweest verdween 
de jury naar een andere ruimte om 
met elkaar te bespreken wie de finale 
zou gaan winnen. Helaas viel Sjors 
niet in de prijzen. 

Voor Sjors en alle overige kandidaten 
was er een aandenken als deelnemer 
aan de finale. Ook alle kinderen die 
mee hebben geholpen werden be-
dankt en kregen een medaille voor 
hun bijdrage aan de finale van BSO’s 
got talent 2014. Moe maar voldaan 
ging iedereen weer op weg naar huis, 
nagenietend van een hele gezellige af-
sluiting van BSO's got talent 2014. 

Jan van den Eshof: “schrijven is mijn grote passie”

Hij werd geboren in Utrecht, maar 
groeide op in 's-Hertogenbosch. Het 
grootste deel van zijn leven woonde 
hij echter in Sint-Oedenrode. Hij 
verdiepte zich in de Rooise geschie-
denis. Ook bij de hockeyclub is hij 
geen onbekende Maar zijn grootste 
passie is toch schrijven. We hebben 
het over Jan van den Eshof. Drie 
weken geleden won hij met zijn ge-
dicht 'De Muzikant' in Oirschot de 
eerste prijs bij het Literair Palet.

“Eigenlijk wilde ik vroeger journalist 
worden. Op de HBS werkte ik aan 
de schoolkrant. Na mijn diensttijd 
besloot ik om te gaan werken en 
kwam zo bij Philips. Voor het oog 
verdwenen de journalistieke am-
bities”, vertelt Jan. “De laatst tien 
tot vijftien jaar dat ik werkte kwam 
dat schrijven weer boven drijven. 
Ik maakte presentaties en was ook 
eindredacteur van het vakblad 'Spe-
len met licht'. Het schrijven kreeg 
een steeds belangrijkere plaats in 
mijn leven. Toen ik met pensioen 
ging, gaven mijn kinderen me een 
schrijverscursus cadeau”.

Schrijverscollectief
Met die schrijverscursus was Jan 
helemaal in zijn element. Met zijn 
medestudenten richtte hij een schrij-
verscollectief op. Nu zo'n tien jaar la-

ter, komt dat collectief nog steeds bij 
elkaar. “We geven elkaar opdrachten 
en werken die uit. Daarna voorzien 
we elkaars werk van commentaar. 
Ook nodigen we regelmatig docen-
ten uit, die ons dan weer nieuwe 
dingen leren”, vertelt Van den Eshof.

Veel nominaties
De Rooienaar heeft aan verschillen-
de schrijfwedstrijden deelgenomen. 
Zijn werk werd regelmatig genomi-
neerd. “Een nominatie is al een er-
kenning van je werk”, zegt Jan. “Er 
kan er maar één winnen. Zo'n no-
minatie wil zeggen dat een jury van 
mening is dat jouw werk bij de top 
hoort”. Misschien ook wel daarom 
was het voor Jan positief verrassend 
dat zijn gedicht 'De Muzikant’, twee 
weken geleden door de jury als win-
naar werd genoemd van het Literair 
Palet.

Met twee benen in de Rooise 
samenleving
Jan heeft als schrijver ook zijn bijdra-
ge geleverd aan het project Roem-
rijk Rooi. Jan droeg zijn steentje bij 
aan boek en de revue van dat drie-
luik. Maar Van den Eshof doet meer 
voor de Rooise samenleving dan al-
leen schrijven. Zo geeft hij rondlei-
dingen voor de VVV en op kasteel 
Henkenshage. Daarnaast werkt Jan 

samen met Michiel Bakker aan een 
documentaire over de Tweede We-
reldoorlog in Sint-Oedenrode. Het is 
de bedoeling dat die documentaire 
in september bij de viering van ze-
ventig jaar bevrijding door TV-Mei-
erij wordt uitgezonden. 

Het winnende gedicht van Jan:
De Muzikant

In een vale tingeltangel
Gemeen, goor, rood
Verzamelt zich
Belust op buit
Het wrakhout uit de goot
Lepe hoeren
Pooiers in het goud
Verdwaalde boeren
Zeelui jong en oud 

Omfloerst door blauwe mist
Gelonk en heet gefluister
Speelt daar een accordeonist
Niemand die hem hoort
Niemand die hem stoort
Alleen ik luister

Muzikant, toe muzikant
Het spijt me dat ik ween
Maar speel alstublieft 
Voor mij alleen
Dat mooie lied
Over heimwee, verlangen
Vreugde en verdriet

Ook TV Nijnsel in actie voor KWF

Nienke en Bouke, de dochters van 
de in Nijnsel wonende Peter en Ti-
neke Meulenbroeks, staan op tegen 
kanker en gaan de Alpe d'Huzes be-
klimmen.

Peter is lange tijd actief lid geweest 
van onze tennisvereniging totdat hij 
vijf jaar geleden te horen kreeg dat 
hij longkanker had en dat zijn le-
vensverwachting op 6 tot 12 maan-
den werd ingeschat. Op de website 
van “Opgeven is geen optie” heb-

ben Nienke en Bouke het verhaal 
van Peter en diens strijd tegen deze 
ziekte beschreven. Zij geven aan bij-
zonder dankbaar te zijn dat hun pap 
nog steeds in hun midden is en dat 
ze nog dagelijks van elkaar kunnen 
genieten.

Niet alleen de dochters zijn hier 
dankbaar voor. Dat geldt natuurlijk 
voor iedereen die Peter en Tineke 
kennen en dat zijn er velen. Onder 
de slogan “Opgeven is geen optie” 

gaan de beide meiden zelf ook een 
strijd aan door op 5 juni twee keer 
de Alphe d’Huzes te beklimmen.  De 
meiden zijn volop in training en ma-
ken inmiddels de Limburgse heuvels 
onveilig en dit alles onder begelei-
ding van TV Nijnsel-lid Wim Dort-
mans.
Met deze inspanning hopen zij te-
vens mensen te vinden die hun actie 
ook financieel willen ondersteunen. 
Niet voor henzelf maar voor onder-
zoek tegen kanker. Tennisvereniging 
Nijnsel wil dit initiatief graag onder-
steunen en houdt daarom op zon-
dag 4 mei een husselmiddag voor 
haar leden, de familie en goede be-
kenden van Peter en Tineke. Uiter-
aard zijn Tineke en Peter en de beide 
dochters daarbij aanwezig. Iedereen 
die op zondag 4 mei een kijkje wil 
komen nemen op het tennispark om 
Peter, Tineke maar zeker ook hun 
dochters een hart onder de riem te 
steken, is van harte welkom.  Op het 
tennispark is er uiteraard ook gele-
genheid om geld te doneren. Met de 
volgende link kom je op de site van 
Nienke en Bouke en kun je het ver-
haal lezen.
http://deelnemers.opgevenisgeen-
optie.nl/teams/nienke-en-bouke
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Uitslag Veiligheid
Kwart burgerpanelleden vindt eigen wijk niet inbraakvrij

Maar liefst een kwart van de on-
dervraagden van het TipMooiRooi 
burgerpanel vindt zijn of haar wijk 
niet inbraakvrij. 38% Is neutraal bij 
het beantwoorden van deze vraag. 
De zorgen zijn gegrond gezien de 
cijfers van het aantal inbraken (zie 

artikel ’t Everse). De afgelopen twee 
jaar is er een stijging zichtbaar. In het 
eerste kwart van 2014 is al 29 keer 
ingebroken. Dat belooft niet veel 
goeds voor dit jaar. Enkele opmer-
kingen van raadgevers: ‘Er wordt 
met enige regelmaat ingebroken 

in mijn woonomgeving’, ‘Hoor af 
en toe spreken van inbraken in de 
buurt’ en ‘Inbraakvrij is in deze hui-
dige tijd slechts een utopie’. De po-
litie doet echter haar best om men-
sen bewust te maken. Wijkagent 
Frans van Roozendaal legde dat 

donderdag uit aan de wijkbewoners 
van het Everse. Hij vertelde dat poli-
tieagenten met regelmaat wijken in 
gaan om burgers te waarschuwen 
voor openstaande ramen of andere 
situaties die het dieven makkelijker 
maken. Daarnaast zijn er een aantal 

avonden acties gehouden in samen-
werking met burgervrijwilligers en 
de lokale media om mensen bewust 
te maken. Volgens de wijkagent is 
Buurtpreventie een goed middel om 
de strijd aan te gaan. 

Ben je een keer betrokken geweest 
bij een verkeersongeluk binnen de 
gemeente?

ik woon in een inbraakvrije buurt

79% Nee 
20% Ja
  1% Weet niet

60% Mee eens
18% Neutraal
16% Mee 
         oneens
  5% Zeer mee 
         eens
  1% Zeer mee 
         oneens

‘Ik voel me veilig in het verkeer 
(in Sint-Oedenrode)

Veel zorgen over veiligheid Lieshoutsedijk en Eversestraat

Tientallen buurtbewoners van ’t 
Everse kwamen vorige week don-
derdagavond bij elkaar om te 
praten over veiligheid. Wijkagent 
Frans van Rozendaal, ambtenaar 
veiligheid Mark Rijkers en Albert 
Nooteboom (ambtenaar wegbe-
heer) kwamen uitleg geven. De 
eerste twee luisterde de buurt 
beheerst aan. Ondertussen wer-
den de messen geslepen. Toen de 
Lieshoutsedijk en Eversestraat ter 
sprake kwamen, was snel duidelijk 

dat er een hoop emotie loskwam.

Nooteboom begon zijn verhaal met 
uitleg over het wegenbeleid. Dat 
gedeelte had hij best over kunnen 
slaan. De mensen in de zaal wilden 
ter zake komen. Al jaren heerst er 
onvrede in de wijk over de kwaliteit 
en veiligheid van de Lieshoutsedijk 
en de Eversestraat. De ambtenaar 
wist wat hem te wachten stond, 
maar ging de ‘strijd’ dapper aan. 
“Het is wachten op het moment 

dat één van onze kinderen hier 
een ongeluk krijgt.” “Soms kan-
telen vrachtwagens bijna om in 
de bermen van de Lieshoutsedijk” 
en “Stenen ketsen tegen onze ra-
men als auto’s over de Eversestraat 
scheuren.” De zaal borrelde als een 
vulkaan die op uitbarsten stond. 
Uiteindelijk werd er zoveel ge-
spuwd dat het voor Nooteboom 
lastig was om te antwoorden. Even 
daarvoor legde hij duidelijk uit dat 
hij de laatste jaren met veel minder 
geld dan voorheen beleid moest 
voeren. Waar hij eerst jaarlijks vijf 
ton tot zijn beschikking had, moest 
hij het de afgelopen twee jaar doen 
met ongeveer twee ton. Er zijn 
meer wegen die gebreken verto-
nen. Het is nog maar de vraag wel-
ke er aangepakt kunnen worden. 
Nooteboom vertelde dat de Ol-
landseweg, de Zuidelijke Randweg, 
het Cathelijnepad, de Eversestraat 
en de Lieshoutsedijk hoge prioriteit 
hebben om in 2014 aangepakt te 
worden. In de Eversestraat zou het 
gaan om een reconstructie van de 

eerste 200m t/m huisnummer 17. 
De Lieshoutsedijk staat op de no-
minatie voor onderhoud, terwijl de 
buurt snakt naar reconstructie zoals 
eerder in de Weieven is gebeurd. 
“Waar overigens veel minder ver-
keer is”, merkte een bewoner op. 
De twee projecten staan echter on-
deraan de lijst. De werkgroep ‘ver-
keer’ van ’t Everse zal er volgens 
buurtbewoner Frank van der Lin-
den alles aan gaan doen om deze 
te laten stijgen. “Het is nog maar 
de vraag of er geld genoeg voor 
vrij komt. Daarom sta ik ook met 
de rug tegen de muur. Als er geen 
geld is, kan ik ook niks”, probeerde 
Nooteboom kalmte te bewaren. 

Buurtpreventie
Mark Rijkers kwam namens de ge-
meente uitleg geven over Buurt-
preventie. Een project wat al ja-
ren loopt in de wijk Rooise Zoom. 
Volgens Rijkers een succesvolle 
pilot, waarin buurt, gemeente en 
woningbouw innig samenwerken. 
De gemeente wil Buurtpreventie 

al langer verder uitzetten in Rooi, 
maar lijkt nog niet echt voet aan de 
grond te krijgen. In ’t Everse blijkt 
er duidelijk meer draagvlak te zijn. 
Een volle zaal luisterde aandachtig 
en de eerste aanzet is al gemaakt; 
Er zijn werkgroepen in de buurt, 
er is een whatsapp-groep waarin 
mensen elkaar waarschuwen als er 
iets verdachts is en er is al een bij-
eenkomst belegd. Aangezien de in-
braakcijfers de laatste jaren groeien 
(zie schema), beseft ’t Everse dat 
Buurtpreventie een prima manier 
is om het te bestrijden. Het vroeg 
eerder al om bordjes met daarop 
‘Buurtpreventie’, maar die moeten 
eerst verdiend worden door aan 
eisen te voldoen. Van der Linden: 
“We gaan in de buurt verder infor-
meren om te kijken of er genoeg 
animo is voor Buurtpreventie. Toch 
hebben we deze avond vooral be-
legd om een dialoog aan te gaan 
met de gemeente over de veiligheid 
van de wegen. Nu hebben veel 
mensen hun hart kunnen luchten 
en hopen we dat het effect heeft.” 

38% Neutraal
30% Mee eens
25% Mee 
         oneens
  5% Zeer mee 
         oneens
  2% Zeer mee 
         

Veiligheid gaat ons allen aan. Stel je mag één ding veranderen in de gemeente om de 
(verkeers)veiligheid te verbeteren. Wat zou dat dan zijn?
Op deze vraag kwamen heel veel 
verschillende antwoorden bin-
nen, maar het zal u niet verbazen 
dat oversteekplaatsen voor kin-
deren het meest werd vernoemd. 
De raadgevers van TipMooiRooi 
zouden graag zien dat deze veili-
ger worden gemaakt. Met name 
de oversteekplek bij tankstation 
Esso aan de Schijndelseweg wordt 
genoemd. Daar gebeurde onlangs 
nog een zwaar ongeluk. Ook Hart 
voor Rooi stelde er deze week vra-
gen over aan het nieuw te vormen 
college. De partij wil weten of er al 
maatregelen zijn genomen bij dit 
punt. “Naar aanleiding van de pe-

titie die onlangs is gestart om het 
oversteekpunt over de Schijndelse-
weg naar de wijk Heikant veiliger te 
maken, heeft de gemeente overleg 
gehad met de politie en de buurt-
vereniging. Daaruit is naar voren 
gekomen dat de oversteek zicht-
baarder moet worden gemaakt. De 
schoolbesturen van de basisscholen 
op de Kienehoef waren helaas niet 
beschikbaar”, aldus een persvoor-
lichtster van de gemeente.
Daarnaast wordt vaak verwezen 
naar de oversteekpunten Ollandse-
weg/Lindendijk en Ollandseweg/
Kinderbos. De raadgevers willen 
veiligere oversteekpunten voor kin-

deren. Een woordvoerster namens 
de gemeente: “Op dit moment is 
er geen sprake van het bekijken van 
andere oversteekplaatsen. Omdat 
nu eerst gesproken wordt over de 
oversteekplaats Schijndelseweg is er 
nog geen zicht op of dat eventueel 
wel zal gebeuren.”

Behalve dit belangrijke punt ant-
woorden ook veel raadgevers dat ze 
het hardrijden binnen de bebouwde 
kom aan willen pakken. Zo zijn er 
mensen die de Heuvel en de Konin-
ginnelaan onveilig vinden. Ook het 
oversteken bij het viaduct in Nijn-
sel – richting Hoogstraat – wordt als 

onveilig ervaren. Zoals de cijfers la-
ten zien, voelen de meeste mensen 
zich veilig in het Rooise verkeer en 
zijn relatief weinig burgerpanelle-
den betrokken geweest bij een on-

geluk binnen de dorpsgrenzen. Dat 
wil echter niet zeggen dat er nog 
steeds onveilige situaties zijn.  

Word ook lid van het Rooise burgerpanel en 
praat mee over uiteenlopende onderwerpen!

Uw mening telt! www.tipmooirooi.nl

 

..waarvan diefstal inbraak 
woning 66 86 58 74 12,1% 27,6% 9,3 12,1 8,2 10,4
..waarvan diefstal inbraak 
schuur 26 53 36 53 103,8% 47,2% 1,5 3,0 2,0 3,0
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Mededelingen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Zondag 4 mei dodenherdenking
Bij het herdenken van 4 mei komen de 
overlevenden van oorlogsgeweld en de 
nabestaanden van oorlogsslachtoffers 
op de eerste plaats. Voor hen staan bij 
de herdenking de eigen ervaringen en 
herinneringen, gekoppeld aan concrete 
mensen en situaties, centraal. Voor hen 
is de jaarlijkse herdenking vooral een 
moment van (gezamenlijke) rouw. 
Voor anderen en jongeren is de her-
denking vooral een eerbetoon aan de 
slachtoffers en een blijk van respect en 
verbondenheid met de oorlogsbetrok-
kenen. De saamhorigheid van het geza-
menlijk herdenken biedt voor velen die 
rouwen een moment van erkenning en 
troost.

Richtlijnen bij 4 mei
Het gemeentebestuur, de Oranje 
Vereniging, de gezamenlijke Rooms ka-
tholieke parochies en de Protestantse 
gemeente respecteren de landelijke 
richtlijnen en doen daarom ook een 
oproep aan alle burgers om de onder-
staande richtlijnen op te volgen: 
•  Van 18.00 uur tot zonsondergang de vlag-

gen (zonder wimpel) halfstok hangen
•  Langs de route gedurende de stille 

tocht  vanaf 19.30 uur, de soberheid 
van de tocht te respecteren

•  Staken van muziek en activiteiten tus-
sen 19.45 uur en 20.15 uur

•  respecteren van de twee minuten stil-
te tussen 20.00 uur en 20.02 uur

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

Het programma ziet er als volgt uit:
•  18.40 uur: Het opleidingsorkest van 

Harmonie Nijnsel en Scouting Rooi 
heten u van harte welkom op het 
Kerkplein voor de Martinuskerk in het 
centrum.

•  18.50 uur: Onder begeleiding van het 
Sint Joris Gilde neemt iedereen plaats 
in de kerk. Hier wordt een oecume-
nische dienst verzorgt door Pastor 
Vincent Blom van de Heilige Oda 
Parochie en mevrouw Siertsema van 
de Protestantse gemeente.

•  19.30 uur: Iedereen gaat in “stille 
tocht”onder begeleiding van het Sint 
Joris Gilde via de het Kerkplein, Markt 
en de Borchmolendijk naar het oor-
logsmonument bij de Hambrug.

Bij het oorlogsmonument vindt een ce-
remonie plaats waaronder kransleggin-
gen en twee minuten stilte.
•  20.10 uur: Speelt Harmonie Nijnsel als 

afsluiting het Wilhelmus.

Aanpak beheersing eikenprocessierups 2014 
gemeente Sint-Oedenrode
In de komende periode kan er weer over-
last ontstaan veroorzaakt door de eiken-
processierups. Om dit  te beperken, heeft 
de gemeente hiervoor beleid opgesteld.
In dit artikel leest u welke gevaren de 
eikenprocessierups voor u en uw (huis-)
dieren kunnen opleveren. Ook leest u 
welke acties we ondernemen.

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

Bestrijdingsplan
Gemeente Sint-Oedenrode stelde met 
een gespecialiseerd bedrijf een bestrij-
dingsplan op. Met dit plan proberen we 
de overlast maximaal te beperken. In 
het voorjaar beginnen we met spuiten.

De bladontwikkeling van de boom en 
de rups in dan namelijk in volle gang. 
Dit doen we in gebieden waarin we de 
meeste overlast verwachten. We spuiten 
met een biologisch bacteriën-preparaat. 
Daardoor doden we alleen de rupsen. Ook 
kijkt de gemeente vooraf of er bescherm-
de vlindersoorten aanwezig zijn. Dan is 
bestrijding door te spuiten namelijk niet 
toegestaan. De spuitwerkzaamheden voe-
ren we 24 uur per dag uit en misschien 
ondervindt u daardoor enige geluidsover-
last. Dit is maar van korte duur. 
Het bacteriën-preparaat is veilig voor 
mens en dier. Wel raden wij u aan zich 
niet in de nevel te begeven. Het middel 
kan irriteren. Ook adviseren wij om die-
ren niet onder te bespuiten bomen te 
laten grazen.

Op die plaatsen waar we niet spuiten en 
later toch overlast ontstaat, gaan we over 
naar bestrijding door zuigen en/of bran-
den. De bedoeling is om de 1ste of 2de 
week van mei te starten met spuiten, af-
hankelijk van de weersomstandigheden.

De straten waar gespoten gaat worden zijn: 

Boskantseweg  Achterste steeg Airbornweg
Esdoornstraat Koevering Korfbal / hockeyveld
Hazelaarstraat Damianenweg Wilheminastraat
Hoogstraat Florisstraat Veghelsweg nieuwe aanplant langs A50
Horst  Langesteeg Mater lemmenstraat
Kapel kasteel Oude vresselseweg Handselweg
Kasteellaan Lieshoutseweg Landingsweg
Kasteelpark Vresselseweg Eimbert
Ollandseweg Nijnselseweg Speijkstraat
Scheidingsweg Heikampenweg Mater lemmenstraat: school/ jeu de boule
Scheken  Veghelseweg/ Postdijk 
Schijndelseheideweg Sloophoosweg Sterrenbos 
Nijverheidsweg (Marktgraaf)  Wittenbeek  

Deze planning is afhankelijk van de lokale weersomstandigheden. Wilt u meer 
informatie dan kunt u contact opnemen met uw gemeente, te bereiken op tele-
foonnummer: 06-30165610.

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
in verband met feestdagen mei en juni 2014 
feestdag  datum  wijziging
Bevrijdingsdag maandag 5 mei gesloten
Hemelvaart donderdag 29 mei gesloten
  vrijdag 30 mei gesloten
Pinksteren maandag 9 juni gesloten
  dinsdag 10 juni geopend van 9.00 tot 12.30 uur 
    en van 16.00 tot 20.00 uur

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 5 mei 2014 vervalt. 

Apparaten over? Lever in!
Wecycle stimuleert samen met gemeen-
ten het inleveren van elektrische appara-
ten bij de milieustraat. Dit jaar organiseert 
Wecycle na Koningsdag een inzamelactie 
waarin inwoners worden opgeroepen om 
elektrische apparaten en/of spaarlampen 
in te leveren die overblijven na de Vrij-
markt.

De actie
De eerste honderd inwoners die vanaf 28 
april oude elektrische apparaten en/of 
spaarlampen inleveren bij de milieustraat, 
krijgen gratis het spannende jeugdboek 
‘Schaduw over Koningsdag’ cadeau. Ook 
worden er per milieustraat 500 kanskaar-
ten uitgedeeld met kans op een leuk uitje 
voor het hele gezin.

Wecycle
Wecycle zorgt ervoor dat elektrische ap-
paraten en spaarlampen die ingeleverd 
worden op de milieustraat optimaal wor-
den gerecycled. Dat is belangrijk, want 
door recycling behouden we de grondstof-
fen voor de toekomst. Ook komen schade-
lijke stoffen niet in het milieu terecht.
Per jaar verdwijnt ruim 2 kilo per persoon 
aan oude elektrische apparaten en spaar-
lampen in de vuilnisbak. Zonde, want zo 
gaat 35 miljoen kilo verloren voor recy-
cling. 
Elektrische apparaten worden via Wecycle 
voor meer dan 75% tot 90% gerecycled. 
Spaarlampen zelfs voor meer dan 90%. 
Kunststoffen, ijzer, glas, koper: het worden 
na recycling allemaal weer nieuwe grond-
stoffen. Hier worden weer nieuwe produc-
ten van gemaakt.

Inzameling oud papier
Donderdag 1 mei
•  Buurtvereniging Vressel; container 

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

Vrijdag 2 mei
•  Buurtvereniging Vressel; container 

vrijdag tot 16.00 uur op parkeerplaats 
t.o. de Vresselse Hut.

Zaterdag 3 mei
•  Ouderraad van basisschool De 

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

•  Ouderraad basisschool Dommelrode; 

container op parkeerterrein bij sport-
hal De Streepen op zaterdag van 9.00 
tot 12.00 uur;

•  Ouderraad basisschool Sint Antonius 
van Padua; containers op de parkeer-
plaats tegenover de basisschool aan 
de Jasmijnstraat 11 a, op zaterdag van 
8.00 tot 12.00 uur;

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

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

Meldpunt zwerfafval
Ons motto is: “Schoon houdt schoon en 
vuil trekt vuil aan”.

Ziet u afval in de openbare ruimte lig-
gen?
Bel of mail naar de gemeente en het af-
val wordt zo snel mogelijk opgeruimd.
Telefoonnummer: 0413-481376 

of e-mailadres: 
zwerfafval@sint-oedenrode.nl

 

Geen afvalbak?
Hou t óp zak!

Verloren en Gevonden Voorwerpen
Verloren voorwerpen
• Grote sleutelbos aan zwarte schoenveter
• Zwart beursje met twee sleutels
• Roze sandalen met bloemetjes maat 25

Gevonden voorwerpen
•  Zwarte lange dames jas met capuchon en 

oranje handschoenen
• Rode dames leesbril
•  Gouden schakelarmbandje waaraan  

bedeltjes met inscriptie 
• Sleutel aan sleutelhanger (kleber)
• Geel kinderlaarsje maat 20 Jip en Janneke
• Zilvergrijze digitale camera Sony

Michiel van den Boomen

Succes met de examens!…
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Man aangehouden voor 
mishandeling
Sint Oedenrode - Een 26-jarige 
man is woensdag 23 april in zijn 
woning in Sint Oedenrode aan-
gehouden voor mishandeling. Hij 
wordt er van verdacht zijn 31-ja-
rige vriendin uit Veghel in de wo-
ning mishandeld te hebben.

Hij zou haar geschopt en geslagen 
hebben. De verdachte is meege-
nomen naar het politiebureau voor 
verder onderzoek.

Rooienaar rijdt in op agent
Maandag, kort na middernacht is 
een 26-jarige Rooienaar aange-
houden omdat hij eerder op de 
avond met zijn brommer op een 
agent inreed. Die raakte daarbij 

gewond aan zijn been en deed 
aangifte.

De man trok de aandacht toen hij 
te hard reed en andere verkeers-
overtredingen maakte. Door zijn 
lichten te doven probeerde hij toen 
de politie af te schudden. Daarna 
reed hij een oprit van een huis op. 
Toen de agent op hem af liep pro-
beerde de Rooienaar te vluchten 
en reed daarbij de agent aan. Om-
dat de vluchtpoging mislukte werd 
hij meegenomen naar het bureau. 
Daar werd de bromfiets in beslag 
genomen en is er drugs in beslag 
genomen. Daarnaast bleek dat de 
overtreder teveel gedronken had 
en dat hij nog DNA zou moeten 
afstaan, in opdracht van de rech-
ter. Daar werd hij al voor gezocht.

Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

Deze week wordt een deel van de 
Ollandseweg voorzien van nieuwe as-
falt. Aansluitend op deze werkzaamhe-
den wordt op maandag 5 en dinsdag 6 

mei de gehele weg voorzien van een 
slijtlaag. De Liempdseweg wordt op 
woensdag 7 en donderdag 8 mei even-
eens voorzien van een slijtlaag.

Tijdens deze werkzaamheden zijn beide 
wegen afgesloten voor alle verkeer.

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres  Postcode Ingekomen Omschrijving
Sonseweg 21 5492NC 12-02-2014 Gebruik bijgebouw voor mantelzorg
Heikampenweg 11 5491 TP 16-04-2014 Plaatsen van een hekwerk
Koriander 8 5491 KD 16-04-2014 Verbouwen woning en aanpassen  
     voorgevel
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met:  
Jkr Marcus van 
Gerwenlaan 16 5492GE  6 weken  Realiseren dakopbouw alsmede  
     een aanbouw op de begane grond
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Hoogstraat 32a 5492 VW 22-04-2014 Omgevingsvergunning beperkte  
     milieutoets voor veranderen van   
     agrarisch bedrijf
Haydnplein 10 5491 ME 23-04-2014 Kappen 1 berk
Kremselen 11 5492 SJ 24-04-2014 Splitsen woonboerderij in 2   
     wooneenheden
Meidoornstraat 5 5492 EC 24-04-2014 Plaatsen dakkapel
Jekschotseweg 16 5491 RB 28-04-2014 Plaatsen lichtmasten en realiseren  
     pensionstalling; vergunning van  
     rechtswege verleend;
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Donderdonksedijk 4 5492 VK   Veranderen van varkenshouderij,  
     activiteiten milieu en handelingen  
     in beschermd natuurgebied 
     (1e fase)
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
1 mei 2014 ter inzage.

Meldingen ingevolge Algemene maatregel van Bestuur
Adres inrichting Postcode   Omschrijving
Hoogstraat 32a 5492 VW   Veranderen van agrarisch bedrijf

Vergunningen

Presentatie dichtbundel 'De val van de witte duiven'

Op zaterdagmiddag 10 mei a.s. 
om 16.00 uur presenteert uitgeve-
rij Kleinood & Grootzeer de nieuwe 
dichtbundel ‘De val van de witte 
duiven’  van Kees Hermis in Boek-
handel ’t Paperas op de Markt in 
Sint-Oedenrode.

De presentatie wordt opgeluis-
terd door het optreden van het 
close harmony koor  “En Bloc” uit 
Rossum, onder leiding van Annet 
Vervoort. Kees Hermis houdt een 
korte inleiding over zijn werk en leest 
gedichten uit de bundel “De val van 
de witte duiven”. U bent van harte 
welkom. Toegang gratis.

Korte karakteristiek van de bundel
“De val van de witte duiven” gaat 

over vallen en opstaan. 
Begrippen die door naast elkaar en 
tegenover elkaar te bestaan hun vol-
le betekenis krijgen. Regels waaraan 
de bundel zijn titel ontleent en die 
het dualistische karakter van deze 
poëzie sterk naar voren brengen zijn:

“ontwaakt aan mild geboortelicht
valt een vlucht witte duiven
over het land
iemand staat op uit zijn schouders”
 
Zo komen in vier afdelingen aan de 
orde: het wezen van poëzie, span-
ning - ontspanning, dood - leven, 
wonen -reizen, verlangen - liefde. 

Bio- en bibliografische gegevens
Kees Hermis, de dichter van de we-
kelijkse rubriek Terzijde in DeMooi-
RooiKrant,  debuteerde in 1977 met 
de dichtbundel Vrijgesproken. Voor-
naamste publicaties: Een vorm van le-
ven (1984), Van aardse zijde (1984),  
Zonder omzien (1991),  De dood 
weersproken (1995), Stuiflicht, een 
bloemlezing van 25 jaar gepubliceer-
de poëzie (2003), Gezongen steen 
(2008), Tijdland (2010), alsmede het 
raamgedicht “Vergeet je niet te le-
ven…” Gedichten in een groot aantal 
Nederlandse en Vlaamse literaire tijd-
schriften en bloemlezingen. Hij woont 
en werkt in Sint-Oedenrode. 

Over zijn dichterschap zegt hij: “Het 
levensgevoel  van waaruit ik schrijf is 
een onbestemd verlangen. Dat heeft 

gemaakt dat mijn werk vrijwel altijd 
een romantisch karakter draagt en 
zich laat kenschetsen als poëzie die 
een warm Dionysisch antwoord zoekt 
op een koude Apollinische wereld.”

Over de poëzie van Kees Hermis
Inge Lievaart voor de Nederlandse 
Bibliotheek Dienst:
“Een fijnzinnig dichterschap dat de 
lezer tot mededichter maakt, in de 
zin van intens meeluisteren en ver-
moeden wat voorzichtig en subtiel 
door de woorden wordt geduid. Er 
is een schepping gaande, een on-
derweg zijn dat wordt ervaren als 
heimwee en thuis. Een onrustig 
soort vrede laat hij gevoelen,  zonder 
religieuze taal te gebruiken; dit met 
belevingen van licht, wind en water 
herkenbaar voor hen die openstaan 
voor de natuur; poëzie die tot herle-
zen verleidt en nieuwe toegang en 
dieper verstaan biedt.”

“De val van de witte duiven” door 
Kees Hermis kunt u ter plaatse in 
de boekhandel verkrijgen of recht-
streeks via internet bestellen bij 

Kleinood & Grootzeer
uitgeverij@kleinood-en-grootzeer.
com
www.kleinood-en-grootzeer.com   

ISBN/EAN: 978-90-76644-70-7
NUR 306 Poëzie
Prijs: € 16,- 
(eventueel +  € 2,- verzendkosten)

Meldingen incidentele festiviteiten
Door de heer B. van de Wijgert is op 18 
april 2014 namens het bestuur van Voet-
balvereniging Nijnsel een kennisgeving in-
gediend voor het melden van een inciden-
tele festiviteit. De kennisgeving omvat het 
organiseren van een kampioensreceptie 
met versterkte muziek. De festiviteit zal 
plaatsvinden op 10 mei 2014 in de kantine 

van Voetbalvereniging Nijnsel.

Een horeca- inrichting mag maximaal 
6 keer per jaar gebruik maken van een 
regeling welke de ruimte geeft om af te 
wijken van de geluidsnormen die voor 
de normale bedrijfsvoering gelden (ge-
regeld in het Activiteitenbesluit). Voor 

een recreatie-inrichting is een maxi-
mum van 4 keer per jaar vastgelegd. In 
het evenementenbeleid zijn de exacte 
geluidsnormen omschreven, waaraan 
moet worden voldaan tijdens een inci-
dentele festiviteit. Het evenementenbe-
leid kunt u vinden op onze internetsite 
(www.sint-oedenrode.nl).

Bekendmaking uitslag Vredesprijs
In het verlengde van de Dag voor Res-
pect is dit jaar gekozen om de uitreiking 
van de Vredesprijs te koppelen aan de 
Dodenherdenking. 
De commissie bestaande uit de heer 
Hans van der Sandt (bekende Rooi-
se Dichter), mevrouw Fieke Barten 
(Curioso, marktplaats voor cultuuredu-
catie) en mevrouw Helma van der Heij-
den (gemeente Sint-Oedenrode) heeft 
uit de inzendingen van BS Eerschot en 

BS Dommelrode haar keuze gemaakt 
op grond van inhoud en poëzie. Er za-
ten mooie pakkende teksten bij en uit 
de inzendingen is het gedicht gekozen 
van Lisanne van der Wielen, leerling 
van groep 8 van BS Eerschot. Zij zal 
haar gedicht voorlezen tijdens de her-
denking bij het monument aan de Lin-
dendijk. Burgemeester Maas zal haar de 
bijbehorende prijs overhandigen in de 
vorm van een oorkonde en een schildje 

waarop haar naam zal worden vermeld. 
Dit schildje zal worden geplaatst op 
een groter schild dat in de hal van het 
Gemeentehuis komt te hangen.

Dankzij de medewerking en de grote 
betrokkenheid van de leerkrachten, de 
kinderen en de enthousiaste gastlessen 
van de heer Hans van der Sandt,  is het 
een groot succes geworden. 

De dierenarts doet de deur open!

Op Zaterdag 5 oktober 2013 is het landelijke open dag bij dierenartsenpraktijken. 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode doet hier natuurlijk weer aan mee! 

Wilt u graag weten wat een dierenarts zoal doet, komt u dan zaterdag 5 oktober 
2013 naar onze locatie aan de Kortestraat 1 te Sint Oedenrode of naar onze locatie in 
Schijndel, Bunderstraat 22. U heeft dan de gelegenheid om een kijkje te nemen achter 
de schermen bij de verschillende diersoorten.
U kunt o.a. aan de volgende activiteiten deelnemen:

Locatie Sint Oedenrode:
• Rondleidingen   : 11.00 – 16.00 uur
• Schminken   : 11.00 – 16.00 uur 
• Knuffeldierenspreekuur  : 13.00 – 14.30 uur 
     (dus neem je allerliefste knuffeldier mee)

Locatie Schijndel:
• Speurtocht door de praktijk : 11.00 – 15.00 uur  
• Knuffeldierenspreekuur  : 11.00 – 15.00 uur   
• Fotowedstrijd   

Ook om gewoon een beeld te krijgen van een dierenartsenpraktijk, 
onder het genot van een kopje kof� e of thee, bent u van harte welkom.
Tot zaterdag 5 oktober 2013!

Medewerkers en dierenartsen 
Dierenartsenpraktijk Schijndel - Sint Oedenrode

Adres Sint Oedenrode:
Kortestraat 1 5491 SZ Sint Oedenrode
0413-472650 www.dapstoedenrode.nl

Adres Schijndel:
Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel 
073-5493566 www.dapschijndel.nl

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Mededeling voor cliënten van 
dierenartsenpraktijk sint-oedenrode:

dierenartsenpraktijk sint-oedenrode en dierenartsenpraktijk 
schijndel zijn een samenwerkingsverband aangegaan. door 
deze samenwerking hebben we de diensten buiten de reguliere 
openingstijden aangepast. 

Voor u en uw huisdier betekent dit dat er de mogelijkheid bestaat dat 
wanneer u met uw huisdier een beroep op de dienstdoende dieren-
arts doet, u op de locatie aan de Bunderstraat 22 te Schijndel wordt 
verwacht. Overdag bent en blijft u van harte welkom op de praktijk 
aan de Kortestraat 1 te Sint-Oedenrode.
Als u nog vragen heeft, adviseren wij u om telefonisch contact op te 
nemen met de praktijk.

namens het team gezelschapsdieren 
van dierenartsenpraktijk sint-oedenrode
Kortestraat 1
5491 SZ Sint-Oedenrode
Tel: 0413-472650

.

Bunderstraat 22 5481 KD Schijndel
073-5493566
info@dapschijndel.nl 
www.dapschijndel.nl

Kortestraat 1 5491 SZ Sint-Oederode
0413-472650
info@dapstoedenrode.nl
www.dapstoedenrode.nl

SchijndelSint-Oedenrode

Vervolg asfalt reparaties aan de Ollandseweg en Liempdseweg.
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2 mei                    
Viering Odendael 10.00-11.00

5 mei                    
Mogelijkheid pastoraal gesprek
Odendael 13.30-17.00

6 mei                    
Catechese cursus 18.00-22.00
Bijeenkomst parochiebestuur
20.30-22.30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Designed by: DMRK ©

Een eenvoudige leefstijl is goed voor ons. Het helpt ons om te 
delen met hen die in nood zijn.

Paus Franciscus

genda

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

Lintjesregen daalt ook neer op 
vrijwilligers Odaparochie

Een weersvoorspelling 
waar men niet zo snel 
naast zit, is de jaarlijkse 
lintjesregen. Afgelo-

pen vrijdag behaagde het Koning 
Willem-Alexander om hen te onder-
scheiden die zich ook daadwerkelijk 
onderscheiden hebben. Ook enkele 
actief betrokken parochianen van de 
Odaparochie behoorden tot de ge-
lukkigen die een Koninklijke Onder-
scheiding mochten ontvangen.

In Son mocht Dick van Hattum het 
ere-teken in de Orde van Oranje 
Nassau ontvangen uit handen van 
burgemeester Gaillard. Dit vanwege 

zijn grote verdiensten als redacteur 
en vormgever van Woord en Daad.
In Nijnsel ontving Ad van der Wijst 
een onderscheiding voor zijn grote 
verdiensten als vrijwilligers binnen 
de geloofsgemeenschap in Nijnsel. 
Ad is onder andere actief bij de kerk-
hofploeg en als uitvaartacoliet. 
In Eerschot werd Robert de Haan 
onderscheiden. Vele jaren verzorgde 
hij drukwerk voor de toenmalige pa-
rochie van de Goede Herder.

Alle gedecoreerden: van harte profi-
ciat met dit Koninklijk blijk van waar-
dering!!

Van de pastores

Pasen en verder
Het paasfeest is geweest, de eie-
ren gevonden en als ook de laatste 
restjes van het paasbrood zijn op-
gegeten komt de vraag…. Hoe nu 
verder? 

Pasen is een feest dat ons leven op 
zijn kop wil zetten. Niets routine en 
meer van hetzelfde. Pasen is het be-
gin van een heel nieuw leven. Een 
leven dat onmogelijk lijkt. Wanneer 
ergens duidelijk wordt hoe radicaal 
anders Jezus is dan is het wel met 
Pasen. Pasen is een oproep aan alle 
mensen om het leven anders te 
gaan zien en anders te gaan doen. 
We leven niet voor even, niet voor 
slechts een kort moment maar we 
leven zonder grens.

Iedere Christen wordt door Pasen 
uitgedaagd zijn of haar grenzen te 
bekijken. Zijn de beperkingen die 

wij onszelf opleggen zinvol en op-
bouwend of komen ze voort uit 
angst dat het toch niets worden 
kan? Het leven kan na Pasen vrij zijn 
van overbodige angsten en beper-
kingen. Christenen kunnen mensen 
zijn die laten zien dat het anders 
kan. Wat in deze wereld gewoon 
lijkt en waar we ons soms te makke-
lijk bij neerleggen kan echt anders.

We leven niet voor onszelf. We le-
ven niet voor maar heel even. We 
delen een leven dat zich door tijd 
niet laat beperken. We delen in een 
liefde die ons niet laat vallen. Nie-
mand hoeft bang te zijn. Wat er ook 
gebeurt… er is nieuw leven
Zalig Pasen!

Tim Bangert,
Diaken.

Livestream-uitzending Paaswake 
Son in vele landen bekeken
Zoals o.a. op de parochiepagina van 15 
en 16 april aangekondigd, kon de Paas-
wake in de Sint Petrus’ Banden-kerk 
worden gevolgd op de website van 
“Son en Breugel Verbonden”. In totaal 
werd deze uitzending 1117 keer opge-
roepen; 282 keer werd een half uur of 
langer naar de uitzending gekeken.

De uitzending werd niet alleen in 

Nederland bekeken, maar ook in 
België, Luxemburg, Zwitserland, 
Oostenrijk, Groot Brittannië, Verenig-
de Staten, Canada en de Filipijnen.

Dank aan de medewerkers van “Son 
en Breugel Verbonden” die het ook 
voor belangstellenden buiten Son 
mogelijk hebben gemaakt om de 
Paaswake mee te vieren.

Aanmelding vormsel
Kinderen van groep 7 die er over 
denken om volgend schooljaar het 
vormsel te gaan doen, kunnen zich 
tot 20 mei a.s. opgeven voor een 
informatiebijeenkomst in juni. 
Voor meer informatie: 
www.heiligeodaparochie.nl 
onder “informatie vormsel”.

Lourdesbedevaart van start

Van 26 april tot 3 mei maakt het bis-
dom van ’s-Hertogenbosch een pel-
grimage naar Lourdes. Ook een groep 
pelgrims vanuit de H. Odaparochie 
heeft zich aangesloten.  Dit jaar luidt 
het thema van Lourdes:  “de vreugde 
van de bekering”.  We wensen en 

bidden onze Brabantse pelgrims toe 
dat ze in Lourdes die vreugde mogen 
ervaren. Volg de bedevaart via: 
www.bisdomdenbosch.nl / 
www.vnbreizen.nl of live via 
nl.lourdes-france.org/tv-lourdes/

Zaterdagmissen
Nu de kerken van Boskant en Eer-
schot zijn onttrokken aan de ere-
dienst, zal er vanaf mei een nieuw 
rooster ingaan betreffende de za-
terdagvieringen in onze parochie. 
Vanaf 3 mei zal er iedere zaterdag 
een eucharistieviering zijn in de St. 

Martinuskerk te Sint-Oedenrode: 
aanvang 18.30 uur. Daarnaast wordt 
er afwisselend in Breugel (oneven 
weken) en Olland (even weken) een 
viering gehouden. In Breugel vindt 
deze viering plaats om 18.30 uur en 
in Olland om 17.30 uur.

Begin van de meimaand
De meimaand is vanouds toegewijd 
aan de Moeder Gods Maria. Velen 
trekken in de meimaand naar Den 
Bosch, Handel, Ommel of de H. Eik 
in Oirschot. Ook gaan zo’n 1300 
gelovigen uit ons bisdom op bedevaart 
naar Lourdes. In onze Odaparochie 

openen we de meimaand op zondag 
4 mei. ’s Morgens is er om 9.30 uur 
een openluchtmis bij de Mariakapel
op de Mosbulten bij Breugel en 
’s middags om 15.00 vindt er een 
Marialof plaats bij de Mariakapel aan 
de Kasteellaan te Sint-Oedenrode.

Rozenkransgebed in de meimaand
In de meimaand 
wordt in onze 
parochie onder 
andere gestalte 
gegeven door het 
bidden van de ro-
zenkrans, het ge-

bed tot Maria bij uitstek. Hieronder 
een overzicht van de tijden van dit 

gebed in onze parochie:
-  maandag t/m vrijdag:  8.40 uur in de 

St. Martinuskerk te Sint-Oedenrode
-  maandag en woensdag:  19.10 uur 

in de St. Petrus’ Bandenkerk  te Son
-  dinsdag: 19.00 uur dagkapel 

Odendael  teSt.Oedenrode
-  zaterdag: 19.00 uur Mariakapel 

Beverlaan  te Son

4 mei: dodenherdenking 
Op zondag 4 mei herdenken wij alle 
slachtoffers van de Tweede Wereld-
oorlog en van oorlogen en vredes-
operaties nadien. Op deze avond 
zijn er twee oecumenische gebeds-
vieringen ter voorbereiding op de 
landelijke herdenking die om 20.00 
uur wordt gehouden op de Dam 
in Amsterdam en op zovele andere 

plaatsen in ons land. Om 19.00 uur 
is er een oecumenische gebedsvie-
ring in de St. Martinuskerk van Sint-
Oedenrode. Om 19.30 uur vindt 
deze viering plaats in de kerk van 
de Eenheid in Christus aan de Zand-
straat te Son. We hopen dat velen 
meebidden om vrede in de wereld.
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Opening mei maand Lourdesgrot Mariahout

Op zondag 4 mei om 11.00 uur is 
er een plechtige eucharistieviering 
bij de Lourdesgrot in Mariahout. De 
Lourdesgrot die in 1935 is gebouwd, 
werd na verval herbouwd en in 1999  
opnieuw in gebruik genomen. Jaar-
lijks brengen ongeveer 40.000 men-
sen een bezoek aan de grot. 

Aan het begin van de meimaand, 
(Mariamaand) wil de parochie Onze 
Lieve Vrouw van Lourdes de traditie 

voortzetten met een viering bij de 
Mariagrot.
Wij willen ons tijdens de Heilige Mis 
verbonden voelen met de bede-
vaartplaats Lourdes waar Maria 156 
jaar geleden aan het 14 jarig meisje 
Bernadette Soubirous verscheen.

Aansluitend aan de viering brengen 
wij i.v.m. dodenherdenking, geza-
menlijk een bezoek aan het oor-
logskerkhof. Het is dit jaar 70 jaar 

geleden dat de twee jonge Engelse 
soldaten, David Stride 20 jaar en 
Jack Crompton 22 jaar, hier in de 
omgeving gesneuveld zijn.

Pater Wester zal in de viering voor-
gaan. Het oMase-koor met enkele 
leden van het Koor-Marcanto zullen 
de viering muzikaal verzorgen.  Er 
worden ook gezamenlijk verschil-
lende Marialiederen gezongen. Bij 
slecht weer is de viering in de kerk.

Nabestelling Fotoboek Goede Herderkerk
Tot 5 mei is het nog mogelijk een fo-
toboek te bestellen van de kerk van 
De Goede Herder. 
Dit kan telefonisch bij Diny en Jos 

Hamelink: tel. 0413 473419 of per 
e-mail:j.hamelink2@versatel.nl. Bij 
hen kan men het boek ook eventu-
eel inzien. Dit mooie fotoboek is 20 

x 20 cm. en wordt geleverd in een 
luxe uitvoering: met harde kaft en 
op stevig fotopapier. Het fotoboek 
kost slechts 15 euro.   

WWW.PIXELBOXDESIGN.NL

RUUD VAN DE POL
KOFFEREN 23 SINT-OEDENRODE
06 24809565
INFO@PIXELBOXDESIGN.NL

GRAFISCH ONTWERP
DRUKWERK
WEBSITES

Kerkberichten
ODENDAEL

Vrijdag 2 mei 10.00 uur.
Eerste vrijdag van de maand: eucharis-
tieviering met Odendael koor.
Zondag 4 mei 10.00 uur
Woord- en communieviering met 
Odendaelkoor
Intenties: Sientje van Laarhoven – Klerx, 
Toon en Sjaan Bekkers – van Duijn-
hoven, Jan Dortmans, overleden Jan 
Heyms en mevr. Rietveld
Dinsdag 6 mei, 14.30 uur:
Mariaviering en om 10.00 uur rozen-
hoedje bidden in de stilteruimte in 
Odendael.

SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zondag 4 mei
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor. Openluchtmis bij 
het kapelletje op de Kuilen. (via de ana-
loge UPC kabel FM 94,4 MHz)
Intenties: Ad Versantvoort, Miny van de 
Ven-Winkelman, Nelly Vlemmix-Ver-
santvoort, Mies Merks- van de Rijt, Frans 
van de Wijdeven, overleden familieleden 
Foolen-Vos, Norman Tee, Irma Melchior, 
overleden ouders Donkers-Pijnenburg, 
Marijke Tonneijk-Rooijakkers, overleden 
ouders Wouters-Bakers, overleden ou-
ders van de Wijdeven-den Dekker.
Zaterdag 10 mei
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) Intenties: Lies van Wanrooij-
Maas, Wim der Kinderen, Harrie Peters, 
Mariette Heusschen-Hofman.
Zondag 11 mei
9.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) Intenties: Loes Luijben-Schouten, 
Bertus Kroonenburg, Jo Vermeulen, 
Thea Vos-Dikker, Tiny Saris-van Leu-
ken, Netty Cornelissen-Wijn, Dina van 
Mook-van Wouw
Zaterdag 24 mei
18.30 uur Eucharistieviering, aanslui-
tend Reünie Kinderkoor de Notenkra-
kertjes
 
PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 3 mei 18.30 uur 
Miet en Pieta Smulders (mgd)
Jan v Alphen, Lena v Alphen – vd Brand 
en Berna v Alphen
Marie Vullings – Kuppens (verj)
Zondag 4 mei  09.30 uur 
Martinus v Engeland (jgt) An Welvaarts 
– Dekkers (mgd) Marie vd Biggelaar – 
Vissers (verj) 19.00 uur gebedsviering 
dodenherdenking
Maandag 5 mei 09.00 uur
Dinsdag 6 mei 19.00 uur 
Woensdag 7 mei 19.00 uur 
Cor en Mari Smolders
Donderdag 8 mei 09.00 uur 
Vrijdag 9 mei 09.00 uur 

Overweging 3 en 4 mei
Er zijn veel momenten en omstandighe-
den in ons leven dat we de Heer graag 
nabij zouden weten. We mogen ons wat 
dat betreft herkennen in de hoofdper-
sonen van het evangelie van dit week-
einde, de Emmausgangers. Zij keren na 
Pasen terug naar huis, ontmoedigd en 
bedroefd over de dood van Jezus. Ze 
gaan op in hun herinneringen en hun 
verdriet en herkennen de Heer niet die 
aan hun zijde gaat en hun uitlegt wat er 
over de Messias voorzegd was. Ze her-
kennen Hem pas als Hij tijdens de maal-
tijd het brood breekt; dankrijgen ze nieu-
we moed en kracht om terug te gaan en 
verder te gaan met de andere leerlingen. 
Zo kunnen ook wij ons geloof voeden en 
versterken, telkens als de verrezen Heer 
in de Eucharistie bij ons is, zijn woord tot 
ons spreekt en maaltijd met ons houdt. 
Zo mogen we Hem aanwezig weten die 
ons op weg houdt door zijn liefde.  

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 3 mei, 17.30u
Eucharistie met kerkkoor.

Intenties: Huub en Maria v.d. Laar-Ha-
gelaars, overleden ouders Schellekens-
van Rooij, Johan Schellekens, Frans van 
Esch.

MARTINUSKERK

Zaterdag 3 mei 18.30u. Eucharistie met 
het Goede Herderkoor.
Intentie: Mien en Thies Verhagen-van 
Schijndel.
Zondag 4 mei  9.30u.: Eucharistie met 
het Odakoor.
Intenties: René en José van Eck, Piet 
Verhagen, Janus van Roosmalen, Ton 
van Boxtel, Petra van der Maat-Ver-
meulen, Toon en Riek van den Oever-
van Kempen, Overl. fam. van der He-
ijden, Overl. fam. Hoeks, Cor de Bever, 
Harold en Els Sanders-van Bergen, Noud 
van den Heuvel, Johannes en Antonia 
van de Ven-van Genugten en Jan van 
de Ven, Toon Bekkers, Gerard Persoons, 
Mevr. Bullens-van Genugten, Kee van 
der Schoot-van der Heijden, Wim Jan-
sen, Ine van den Brand-Linders, Antoon 
Ophei, Marinus van den Berk, Ton en 
Zus den Otter-Hellings, Gera de Vries-
van Boxtel, Lenneke Versantvoort en 
overl. fam. leden.
Zondag 15.00u.: Marialof met het Mar-
tinuskoor en het Dommelvolk, bij de 
Mariakapel in de Kasteellaan. Bij slecht 
weer in de kerk.
Maandag 9.00u. Eucharistie. Intentie: 
Frans van den Biggelaar.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 13.30u. 
Verg. Ziekenwerkgroep
Vrijdag 9.00u. Eucharistie. 
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  4 mei om 11.00u. Eucharistie-
viering met dameskoor.  
Intenties: An Schepens- v.d. Velden, 
Jans v.d. Meerakker, Dina v.d. Laar- Vos, 
Jan van Hoof, Fam. v.d. Burgt- van Dijk, 
kinderen en kleinkinderen, Piet Sauvé, 
Richard en Nel Janssen- Rovers en zoon 
Gerard. 
Dinsdagavond 6 mei 19.00 uur.
4de Noveen H. Antonius van Padua 
         
SINT PETRUS’  BANDEN-KERK, 
SON

Woensdag 30 april
19.30 uur: Eucharistieviering
intentie: Zus Megens-van Beers
Vrijdag 2 mei, Eerste Vrijdag van de 
maand
08.30 uur: Eucharistieviering
Zaterdag 3 mei
geen viering in Son of in Breugel
Zondag 4 mei, Corneliuszondag
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Sons Parochiekoor
intenties: Gouden huwelijksjubileum 
bruidspaar Renders-Morssink, Maria 
Brugmans en overleden familie Brug-
mans-Merks, Leo en Corrie van de 
Ven-van den Hurk, Jef Bijvelds, Piet van 
Helmond, Wil Mathijssen, Lous Petit-
van Heijst, Jozef Teunissen, Mien Bas-
ten-Gevers, Nelly Vermeulen-Habraken, 
Harrie en Maria de Vries-van Erp, ouders 
Theodorus en Gijsberdina Sanders en fa-
milie, uit dankbaarheid.
19.30 uur: Oecumenische herdenkings-
dienst in de Protestantse kerk aan de 
Zandstraat, voorafgaand aan de her-
denking bij het monument aan de Eu-
ropalaan
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Maandag 5 mei
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 7 mei
19.30 uur: Eucharistieviering
intentie: Leden en overleden leden van 
de Katholieke Vrouwen Beweging Son 
en Breugel.
Zaterdag 7 mei
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)

Mariaviering
De Meimaand is speciaal gewijd aan 
de heilige maagd Maria.
De K.B.O. afdeling Sint-Oedenrode 
heeft een mariaviering georgani-
seerd op dinsdag 6 mei,aanvang 

14.30 uur in de grote zaal van 
Odendael.Pastoor Vrijdag zal hierin 
voorgaan.

Samen bidden en Marialiederen zin-

gen met het Odakoor die de gezan-
gen zullen verzorgen.Na afloop sa-
men even napraten met een heerlijk 
gratis kopje koffie of thee. Allen zijn 
van harte welkom.
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Gedecoreerden genieten van eer
Wat een mooi lintje al met 
een mens kan doen. De he-
ren en dames die afgelopen 
zaterdagochtend bij elkaar 
kwamen in het kasteel had-
den één ding gemeen. Alle-
maal zijn ze door de Koning 
of Koningin onderscheidden 
voor bewezen diensten. Zo 
trots als een pauw liepen ze 
rond. Dat gold vooral voor de 
vers-gedecoreerden die vrij-
dag nog werden verrast door 
de burgemeester. Het besef 
begon langzaam tot ze door 
te dringen dat ze voortaan bij 
deze bijzondere club Rooie-
naren horen. Er werd dan ook 
oprecht genoten van de eer 
die hen te beurt is gevallen.

Eerste Koningsdag

Gedecoreerden genieten van eer
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Verrast door de Koning

Erik Hoppenbrouwers (47 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer Hoppenbrouwers ontplooit de volgende activiteiten:
1988 –  heden   bestuurslid/vrijwilliger voetbalvereniging Nijnsel; jeugdtrainer,  

 leider jeugdteam, trainer senioren, begeleider van het jeugd
  kamp, organisator van diverse evenementen (playbackshow,   
  voetbaltoernooi voor sponsoren)
2011 – heden  bestuurslid/vrijwilliger korfbalvereniging Nijnsel
2011 – heden   vrijwilliger  (lid van de toernooicommissie) van tennisvereniging 
           Nijnsel

Rieky de Roo - Palm (65 jaar) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje  
Nassau. Mevrouw de Roo ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1998 – heden   medeoprichtster/bestuurslid/relatiebeheerster/vrijwilligster 

Stichting HoPe (Holland-Peru) Nederland
2002 – 2008  vrijwilligster bij de Stichting Vluchtelingenwerk Sint-Oedenrode
2008 – heden   vrijwilligster Vrouwennetwerk Sint-Oedenrode
----   vrijwilligster/bestuurslid Wereldwinkel

Ad van der Wijst (72 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer Van der Wijst ontplooit de volgende activiteiten:
1970 – heden  vrijwilliger bij Voetbalvereniging Nijnsel
1979 – heden  bestuurslid/vrijwilliger Carnavalsvereniging De Heikneuters
1995 – heden  vrijwilliger Parochie Heilige Oda
2004 – heden  vrijwilliger Stichting Hoeve Strobol

Robert de Haan (65 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
De heer de Haan ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1978 – 2002  vrijwilliger parochie Heilige Oda
2001 – heden  vrijwilliger Stichting D’n Einder
2005 – heden  vrijwilliger bij de KBO, afdeling Sint-Oedenrode
2009 – heden  vrijwilliger bij Zorgcentrum Odendael

Toos Siertsema - Dijkstra (75 jaar) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. Mevrouw Siertsema ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:
1970 – 2003   algemeen bestuurslid, penningmeester en voorzitter van het 

Eindhovens Kamerkoor en voorzitter van de Stichting Vrienden 
van het Eindhovens Kamerkoor

1984 – heden   vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente te Sint-Oedenrode & 
Son en Breugel

1998 – heden   vrijwilligster bij het patiëntenvervoer in het Maxima Medisch 
Centrum, locatie Eindhoven

2009 – heden   vrijwilligster bij de Stichting Diaconaal Centrum Eindhoven, een 
inloophuis voor thuis- en daklozen

 

Henk Prins (69 jaar) is benoemd tot Ridder 
in de Orde van Oranje Nassau. De heer Prins 
ontplooide/ontplooit de volgende activitei-
ten:
1998 – 2008   medeoprichter en voorzit-

ter van de Stichting Het 
Roois Landschap

1999 – 2001   lid van de Stuurgroep En-
tente Florale Sint-Oeden-
rode

2001 – 2009   lid van het Innovatieplat-
form Duurzame Meierij 
(IDM)

2003 – heden   medeoprichter en voorzit-
ter van de Stichting Roois 
Cultureel Erfgoed

2006 – 2008   medeoprichter en voor-
zitter van de Stichting De 
Boelaars-Hoeve

2009 – heden   lid van de Projectenadvies-
commissie van de Streek-
raad Het Groene Woud

2010 – heden   bestuurslid van de Stich-
ting Karthuizerklooster 
Sinte Sophia van Constan-
tinopel.
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‘Dode hoek project’ 
groep 7 Odaschool
Op 24 april hebben de kinderen uit 
groep 7 van de Odaschool kennis 
gemaakt met de het ‘dode hoek pro-
ject’. Het was de tweede keer dat de 
Odaschool dit project organiseerde.

Vorig jaar, tijdens de eerste editie, 
waren de kinderen zo enthousiast en 
om die reden is er toen, door de BVL 
werkgroep, besloten dat dit project 
elk jaar herhaald zal worden voor 
groep 7. Dit project leert de kinde-
ren wat een dode hoek precies in-
houdt en de dode hoeken worden 
ook daadwerkelijk getoond bij een 
echte vrachtauto. Dit om hen dus 
bewust te maken van het gevaar 
van de dode hoek. In de klas werd 
deze praktijkoefening ondersteund 
door een dvd ‘veilig op weg’ waarin 
de uitleg van de chauffeur getoond 
werd.

De Odaschool heeft de hele ochtend 

een vrachtwagen met twee chauf-
feurs tot haar beschikking gehad om 
de kinderen het effect van de dode 
hoek zelf te laten ervaren en te leren 
hoe ze met een dode hoek moeten 
omgaan. Ook om duidelijk te maken 
wanneer een chauffeur iemand wel of 
niet ziet. In kleine groepjes bezochten 
de kinderen de vrachtwagen.
Chauffeurs Erik Reijnders en 
Dennis Voets legden perfect uit wat 
‘de dode hoek’ inhoudt. De kinderen 
mochten om de beurt op de chauf-
feursstoel zitten en zelf ervaren wat 
je als vrachtwagenchauffeur ervaart. 
Situaties werden geschetst. Zo werd 
duidelijk wanneer een chauffeur wel 
of niet iets ziet. De leerlingen kregen 
het advies om altijd oogcontact met 
de bestuurder te hebben. Namens 
alle kinderen, iedereen die zijn of 
haar medewerking verleend heeft 
aan dit project, super bedankt. BVL-
werkgroep

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Maak zelf verschil vanuit Sint-Oedenrode

Klimaatverandering zet door
Midden jaren zeventig begon-
nen klimaatonderzoekers aandacht 
te vragen voor een mogelijk kli-
maatprobleem door het verhoogde 
broeikaseffect ten gevolge van CO2 
uitstoot. Sinds eind van de tachtiger 
jaren publiceert het IPCC (1500 we-
tenschappers verenigd in klimaat-
panel van de Verenigde Naties) 
informatie over klimaatverandering 
welke informatie gebruikt wordt bij 
de mondiale onderhandelingen over 
het klimaat. Begin 2014 is het eer-
ste hoofdstuk van het vijfde klimaa-
trapport gepubliceerd. De belang-
rijkste conclusies van het IPCC zijn:

Opwarming aarde zet door
De mondiale temperatuur aan het 
aardoppervlak is tussen 1880 en 
2012 met 0,85 graden Celsius ge-
stegen. Er is nauwelijks twijfel dat 
de klimaatverandering van de af-
gelopen zestig jaar grotendeels het 
gevolg is van door de mens ver-
oorzaakte uitstoot van broeikasgas-
sen. Door grootschalige verbran-
dingen van fossiele brandstoffen 
(koolstofverbindingen) komt veel 
kooldioxine(CO2) vrij. CO2 is naast 
methaan en waterdamp een broei-
kasgas. Stapeling daarvan in de at-
mosfeer werkt als isolatie, warmte 
wordt eronder vastgehouden.

De laatste dertig jaar was zeer waar-
schijnlijk de warmste periode in 
1400 jaar. Momenteel stijgt de tem-
peratuur minder hard. Dit komt door 
de natuurlijke grilligheid van het kli-
maat, minder zonnestraling en stof-
deeltjes door vulkanen en industrie. 
De opwarming zal deze eeuw door-
zetten. Het IPCC schat in dat rond 
2025 de gemiddelde temperatuur 
0,3 tot 0,7 graden hoger is dan aan 
het einde van de 20e eeuw. Afhan-
kelijk van de CO2 -concentratie kan 
de toename over de hele eeuw 0,3 
tot 4,8 graden zijn. 

Nieuwe zeespiegelprojecties
Het IPCC stelt de voorspellingen 
voor zeespiegelstijging deze eeuw 
naar boven bij omdat de kennis over 
ijskappen sterk verbeterd is. Het 
IPCC kan de zeespiegelstijging goed 
verklaren op basis van de bijdrage 
van uitzetting van zeewater, smelten 
van gletsjers, afkalven van ijskap-
pen en verandering in grondwater, 
irrigatie en dammen.  De meest on-
zekere factor voor de zeespiegelstij-
ging is de bijdrage van het afkalven 
van de ijskappen van Groenland en 
Antarctica. Toen het vorige rapport 
uit kwam was er nog erg weinig be-
grip van de veranderingen die daar 
werden gemeten. De prognoses 

voor het toekomstige gedrag van de 
ijskappen waren daarom zo onzeker 
dat ze niet gekwantificeerd konden
worden. De zeespiegel is in de perio-
de 1901-2010 met 19 cm gestegen. 
De komende eeuw kan het tussen 
26 en 82 cm verder stijgen. 

Broeikasgassen
De oceaan zal tot het jaar 2100 
koolstof blijven opnemen. De toe-
komstige opname van koolstof door 
land is minder zeker. Door klimaat-
verandering wordt de toename in 
de opname van CO2 door het land 
en de oceaan verminderd, waardoor 
een groter deel van de CO2-uitstoot 
in de atmosfeer blijft. Naast CO2 
is het vrijkomen van methaan een 
grote bedreiging voor de atmosfeer. 
Door het opwarmen van de perma-
frost op het noordelijk halfrond, ko-
men methaangassen vrij. Methaan is 
circa 20 keer zo gevaarlijk voor de 
atmosfeer dan CO2. 

Lokale energie coöperaties
Om het opwarmen van de aarde een 
halt toe te roepen, zullen er drasti-
sche veranderingen moeten wor-
den doorgevoerd. We zullen meer 
gebruik moeten maken van alter-
natieve energiebronnen zoals zon, 
wind, water, etc. om het gebruik van 
fossiele brandstoffen te stoppen, die 
overigens voor het grootste gedeelte 
ook al zijn uitgeput. Hierdoor kan 
een verdere opwarming van de aar-
de worden voorkomen. Aangezien 
wereldmachten zoals, China, India 
en Brazilië op dit moment grote eco-

nomische groei doormaken en wel-
vaart voor milieu gaat, zullen mondi-
ale milieuveranderingen nog steeds 
onder grote druk staan. Daarom zul-
len wij op nationaal en lokaal niveau 
onze verantwoordelijkheid moeten 
nemen en de eerste stappen moeten 
zetten naar nieuwe energietoepas-
singen. Gelukkig zijn de eerste suc-
cessen al te noemen. In 2013 is het 
aantal zonnepanelen in Nederland 
verdubbeld en is de verkoop van 
elektrische auto’s nog nooit zo groot 
geweest. Buiten deze veranderingen 
zijn er in het land al diverse lokale 
energie coöperaties opgericht. Door 
het oprichten van een lokale ener-
gie coöperatie besluit je om in col-
lectief verband duurzame energie op 
te wekken die voor lokaal gebruik 
kan worden aangewend. Dit doe je 
in eerste instantie om het milieu te 
sparen door op milieuvriendelijke 
wijze zelf energie op te wekken door 
bijvoorbeeld zonnepanelen aan te 
brengen. Een mooie bijkomstigheid 
is dat hierdoor de energielasten da-
len en woonlasten beperkt worden. 
Een mooie win-winsituatie. 

Ook in Sint-Oedenrode is het initia-
tief geboren om een lokale energie 
coöperatie op richten. Wij roepen 
u op om deel te gaan nemen aan 
de Lokale Duurzame Energie Coö-
peratie in Sint-Oedenrode. U kunt 
zich hiervoor aanmelden door een 
mail te sturen naar Martijn Messing: 
Martijn@setnl.nl.
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Kofferen 25 5492 BL Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 470 991

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

“Ouderwets Gastvrij” 
Eerst een hapje eten? Reserveren gewenst

za. 3 mei

Live on stage

Deze maand:
3 gangen

keuzemenu
€ 24,50

The RayBen 
Rockers

aanvang 21:30 uur

Het huis bij de watermolen

Onlangs trokken meerdere jonge 
ondernemers in ‘het huis bij de 
watermolen’, zoals Borchmo-
lendijk 13 liefkozend wordt ge-
noemd. Veel voeten gingen hen al 
voor. Bewoners en bezoekers van 
allerlei rangen en standen. Men-
sen op doorreis, proletariërs, maar 
ook dokters, advocaten, accoun-
tants, notarissen en nu (geestelijk) 
hulpverleners. Het is een volgend 
hoofdstuk in een lange geschiede-
nis.

Met behulp van cijnsboeken van 
de hertogen van Brabant, ver-
koopakten en andere historische 
gegevens, is het mogelijk een vrij-
wel complete lijst te maken van de 
eigenaren van het huis dat sinds 
1330 bij de Borch- of watermolen 
staat. Pas vanaf 1893 staat het er 

zoals het er nu uit ziet. De oudst 
bekende gegevens over de naam 
van het pand dateren ook uit on-
geveer die tijd. Het is terug te vin-
den in dezelfde cijnsboeken. Het 
huis wordt dan Ten Put of soms Ten 
Putten genoemd. Later verandert 
de naam nog. Vast wel meerdere 
malen. Waarin is niet helemaal 
duidelijk. Feit is dat het pand door 
de huidige eigenaar omgedoopt is 
tot ‘de Borgmolen’. Een eigentijdse 
naam met een historische twist. Bij 
deze de lijst van eigenaren:
1330/1340: Rodolf Sartor (kleer-
maker), Rutger, zoon van Rodolf.
1380: Johan Boerdeman
1406: Heer Hendric de Palude (van 
den Broec)
1419: Godefridus, zoon van Her-
man van Os, gehuwd met Gloria, 
natuurlijke dochter van heer Henric 

van den Broec.
1448: Aert Jansen de Gruyter.
1500: Johan, zoon van Arnold de 
Gruyter. Nicolaas, zoon van Gerard 
de Middegaal.
1542: Johan, zoon van Mathijs Al-
berts van Balen.
1550: Peter Jansen van Oorschot. 
Katharina, weduwe van Johan Ma-
thijs Alberts met haar zeven kinde-
ren. Albert, zoon van Johan Ma-
thijs, gehuwd met Aleyd.
1581: Henric Claessen van Lonsen. 
Margaretha, dochter van Albert, 
zoon van Johan Mathijs, weduwe 
van Henric Nicolaas van Lonsen. 
Johan, zoon van Henric Nicolaas 
van Lonsen.
1629: Johan Hendriks Smits.
1658: Jan de Smit tot Veghel. Bar-
bara, dochter van Jan de Smit en 
Jenneke Jansen van de Wiel.

1671: Jan Lambert Adels gehuwd 
met Barbara, dochter van Jan de 
Smit.
1710: Weduwe Jan Adels, ver-
koopt het huis aan Peter Teulings.
1731: Peter Teulings, gehuwd met 
Willemijn van Hoorn.
1736: Jan en Johanna Teulings.
1746: Jan Teulings.
1816: Erven Jan Teulings.
1816: Hendrik Jan Kerkhof.
1830: Maatschappij van Welstand.
+ 1900: Notaris J. de Rooy, Dieren-
arts Diederik van Drimmelen, rijks-
landbouwconsulent dr. J. Deckers, 
tandarts van Suzante, architect W. 
Sleenhof, architectenbureau Sleen-
hof van Griensven, HJM van den 
Biggelaar.

Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl

Tausch
juwelier  &  optiek 
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Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl

Tausch
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Tausch
juwelier  &  optiek 

since 1897 
Hoofdstraat 87 - Schijndel

www.tauschoptiek.nl
www.tauschjuwelier.nl

Buddha to Buddha armbanden 

vanaf € 135,- 

MOEDERDAG AANBIEDING

Leren armband met Charm 
nu € 49,-

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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Jan Voets

Renault Clio 1.2, sel. bus.
Bouwjaar: 2010 
Km. stand: 65.000 km

Brandstof: Benzine
Deuren: 5
Transmissie: Handmatig

Kia Sportage 2.0 Active
Mooie stoere SUV 
van 1e eigenaar

Rood metallic
April 2006

Autoservice Wehkamp.
0413-473022

Eerschotsestraat 74 5491AD Sint-Oedenrode

Van Dijk automobielen b.v. 

Hyundai I20 5 deurs, Happy Tuned. 

Nu vanaf €12.995,-
Nu met gratis lichtmetalen velgen en i-pod nano

Neem contact op 
voor de voorwaarden

Autobedrijf van den Brand, Nijverheidsweg 6,  
5492 NK, Sint-Oedenrode,tel: 0413-490720, 

www.hyundaimvdbrand.nl

Kraaijvanger
Autobedrijf

Apk
accu’s

Airco service
banden
uitlaten

onderhoudsbeurten
 

carwash 

Schijndelseweg 55 5491 TA Sint-Oedenrode
T: 0413-473290 - www.rooyseautobedrijven.nl/scheepens

Lieshoutseweg 74, 5491 RR Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 472055 - www.oerlemansauto.nl

Hyundai M. van den Brand
Nijverheidsweg 6 5492 NK Nijnsel

Tel. 0413 - 490720 www.hyundaimvdbrand.nl

Vw Tiguan 2.0 TDI 
Automaat
4 wielaandrijving

70.434 km.
Auto is in nieuwstaat.

Handelsweg 4 5492NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-477304 - www.autovanerp.nl

Industrieweg 1, 5492 NG Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413 - 474000 - www.janvoets.nl

Eversestraat 47 5491 SR Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472285 www.autobedrijfkraaijvanger.nl

Schietbergweg 2 5492TH Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel. 0413-472364 - www.vervoortauto.nl

BMW 3 Serie 318D Touring AC 
Schnitzer ACS3 171PK
Brandstof: Diesel

Bouwjaar: 2011
Km. stand: 65.995
Kleur: Saphirschwarz

Alfred Nobelstraat 18 5491DB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-478217 www.vandijkautomobielen.nl

Suzuki alto sport
rijklaar

Nieuwprijs: €12.250,-

BMW X1 1.8i sdrive
Automaat/Navigatie
Bouwjaar: 2011

Km.stand 55.193
In nieuwstaat!!

Hyundai I10 1.0i 
i-Motion Comf.+
Bouwjaar 2013
Km. stand: 5.876 km 

Kleur: Grijs 
Aantal deuren: 5 
APK Geldig t/m 25-10-2017 

Toyota Verso 1.3 
5 deurs

Automaat
Bouwjaar: 2000

Nijverheidsweg 24 5492 NK Sint Oedenrode (Nijnsel) 
Tel. 0413-474059 www.garagemarkgraa� .nl

Prijs: € 7.949,-

Prijs:  € 12.000,- Prijs:  € 2.500,- 

Prijs:  € 21.950,- 

Voor al uw onderhoud
aan uw Peugeot!

Ook onderhoud
aan campers

Hier vindt u de autobedrijven die zijn 
aangesloten bij de vereniging 

Rooise autobedrijven. Al deze bedrijven 
samen leveren de volgende merken: 

Pontiac, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, 
Subaru, Suzuki, Volkswagen, Volvo, Jeep, KIA, 

Lancia, Landrover, Mazda, Mercedes, 
Mitsubishi, Mini, Nissan, Opel, Audi, BMW, 

Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Deawoo, 
Daihatsu, Dodge, Fiat, Ford, Honda en Hyundai.

Schoenmakers

Handelsweg 6a 5492 NL Sint-Oedenrode (Nijnsel)
Tel: 0413-479440 - www.peteropheij.nl

Prijs:  NU € 9.999,- 

Prijs: € 8.750,- 

Peugeot 207 Sublime 1.6 
VTI 16V SW Outdoor
Kilometerstand 93.970 km

Bouwjaar 2008
Brandstof Benzine
Stationwagen

Prijs:  € 8.950,-
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4 Kleine en grote vissen
4.1 Dumping
Detective Rien Raavens zucht diep. 
De afgelopen weken waren druk en 
hectisch, maar ze voelde zich nut-
tig en nodig. En bovendien had ze 
gezelschap. Nu is haar agenda leeg 
en is ook haar huis leeg. Er ligt 
geen speurwerk te wachten en haar 
dochter Francis die op vakantie was 
uit Zuid-Afrika, is weer terug naar 
huis. Gelukkig heeft ze aardig ver-
diend aan haar vorige opdracht. Daar 
denkt Rien nog vaak aan terug. Deze 
kwestie, waarbij haar goede vrien-
din Hanneke ontmaskerd werd als 
een malafide beleggingsadviseur, is 
haar niet in de koude kleren gaan 
zitten. Ze heeft hierbij aan den lijve 
ondervonden hoe moeilijk het is om 
zakelijk te blijven als er vrienden bij 
betrokken zijn. En ze beseft eens te 
meer hoe makkelijk iemand met de 
beste bedoelingen, toch op het ver-
keerde pad terecht kan komen.

Rien heeft veel tijd voor kopjes kof-
fie op de terrassen van de plaatselijke 
horeca. ‘Hallo Rien, zit je lekker te ge-
nieten van het zonnetje of ben je aan 
het werk?’, informeert de wijkagent 
die stopt voor een praatje. ‘Even rus-
tig aan’, zegt Rien, ‘maar misschien 
heb jij nog interessante tips?’  Een 
plaatselijke middenstander roept haar 
vrolijk toe in het voorbijgaan: ‘Met 
koffie leuteren los je geen zaken op, 
Rien!’  ‘Met rondfietsen vang je ook 

geen euro’s, wel?’ reageert de detec-
tive adrem. Rien denkt bij zichzelf, ik 
zit hier prima. Ik zie en hoor van alles 
vanachter de koffie. Een uurtje later 
loopt ze het kantoortje van DeMooi-
RooiKrant binnen. Ook hier smaakt 
de koffie uitstekend. Bij de redactie 
vist Rien naar nieuws. In het dorp lijkt 
niet veel bijzonders te gebeuren. Na 
de verkiezingen van vorige maand 
is er achter de schermen gedoe ont-
staan over de zetelverdeling, verder 
gaat alles z’n gewone gangetje.
De volgende morgen wordt Rien 
wakker geschud. Een blik op de 
weegschaal leert haar dat het ook tijd 
is om de lijn en de conditie weer op 
peil te brengen. ‘Allee Raaf, dit gaan 
die verkeerde kant op. Hier kom die 
bokke’, pept Rien zichzelf op. Het is 
tijd voor een flinke fietstocht door 
de Vresselse bossen en de Moerkui-
len. Ze neemt een rugzakje mee met 
daarin een thermoskan koffie, een 
paar boterhammen en haar verrekij-
ker. Ze last graag een pauze in om 
lekker op een bankje te gaan zitten 
genieten van de omgeving. Haar 
loerpypie gebruikt ze dan om naar 
vogels te kijken, een hobby die ze van 
haar vader Koos heeft overgenomen.
 
Het is nogal modderig op de paden 
en een vers autospoor maakt het fiet-
sen er niet gemakkelijker op. Ineens 
stopt het spoor en staat Rien voor 

een verzameling jerrycans en plastic 
tonnen. ‘O jee, dit is nie pluis.’ Ze 
pakt haar telefoon en belt meteen 
de politie. ‘Ik sta hier in het Vressels 
Bos. Er is hier afval gedumpt. Het 
lijkt op chemisch afval, misschien wel 
drugsafval.’ De dienstdoende agent 
adviseert haar: ‘Raak niets aan, blijf 
op een afstand. We komen er aan, 
blijf alsjeblieft wachten tot wij er zijn.’ 
Rien gaat op een boomstronk zitten 
en schenkt zichzelf een kopje koffie 
in. Om de tijd te doden spiedt ze met 
haar loerpypie om zich heen. Ze ziet 
geen vogels en niets verdachts. Al vrij 
snel komt er een donkere personen-
auto aanrijden. Een lange man stapt 
uit. Rien loopt hem tegemoet. Ze had 
een man in uniform verwacht, maar 
dat is niet wat ze ziet. De enigszins 
slonzig geklede man bromt in het 
voorbijgaan een groet en stevent 
vervolgens recht op het afval af. Rien 
heeft man onmiddellijk herkend.

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

ICTeam zoekt
technisch

medewerker
binnendienst
stuur je CV naar
rolf@icteam.nl

ICTeam zoekt.indd   1 28-02-12   14:05

PERSONEEL

Over de vacature
HuWa International B.v. is een dynamisch en sterk groeiend 

productiebedrijf en heeft ruim 25 jaar ervaring in het produceren 
van roestvaststalen reparatieklemmen voor de gas-, water- en 

olie-industrie.  Inmiddels zijn we in meer dan 50 landen 
vertegenwoordigd en zijn we er trots op de grootste producent 

in Europa te zijn op het gebied van roestvaststalen 
reparatieklemmen. HUWA International B.V. is een zelfstandige 

onderneming, gehuisvest in een moderne productielocatie 
welke gelegen is op het industrieterrein Nijnsel te 

Sint-Oedenrode.

ter ondersteuning van het productieteam heeft 
HuWa International B.v. een vacature voor een:

algemeen 
Productiemedewerker M/v

Fulltime (38 uur)

Functieomschrijving algemeen Productiemedewerker: 
We zijn op zoek naar een enthousiaste productiemedewerker. 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:
- Assembleren van het eindproduct

- Producten inpakken en klaarzetten voor expeditie
- Bedienen van machines

- Diverse opruimwerkzaamheden
- Het uitvoeren van diverse productiewerkzaamheden

Functie-eisen algemeen Productiemedewerker: 
- VMBO denk- en werkniveau

- Samenwerking, vakmanschap, kwaliteitsbewustzijn
- Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift

HuWa International B.v. biedt: 
- Een passend salaris met goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

- Een prettige werksfeer met enthousiaste medewerkers.

reacties naar:

HuWa International Bv
t.a.v.  ruud Smits
Kerkdijk-Zuid 11a

5492 HW Sint-Oedenrode
r.smits@unitedpipelineproducts.com

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

Bio: 
Saskia van den Eshof is onder-
nemer en moeder van 3 kinde-
ren. Iedere week schrijft zij in  
DeMooiRooiKrant over haar werk en/of 
gezinsleven. Volg haar op twitter  
@saskiavdeshof.

Het was even wennen. Het woord 
Koningsdag. Na meer dan veertig jaar 
Koninginnedag te hebben gebruikt, 
struikelde ik voortdurend over de 
naam van de nieuwe feestdag. Uiter-
aard werd ik even zoveel keren mee-
dogenloos gecorrigeerd door mijn drie 
heerlijke betweters. ‘Jeetje mama….
weet je het nu nog niet? Beatrix is met 
pensioen en Willy neemt het over!’ 
Mijn voornemen was om op Konings-
dag een kraam op de speelgoedmark 
te huren, zodat ik onze ‘zundzolder’ 
eens grondig kon opruimen. Begin 
april gooide ik dus een bericht in de 
groepsapp,  wie er met mij een kraam 
wilde huren. Aan het aantal reacties 
dat ik kreeg, concludeerde ik dat de 
meesten wat opgeruimder aangelegd 
zijn dan ik, er was weinig animo! Ver-
volgens vergat ik natuurlijk om op 10 
april -en de dagen erna- bij het VVV 
binnen te stappen om een kraampje 
te reserveren. 

Enfin, zaterdagmiddag togen we met 
het gezin naar het dorp. Jongste wilde 
met alle geweld over de speelgoed-
markt lopen, iets wat ik gelukkig tot 
16 uur wist uit te stellen. Want nog 
meer speelgoed in onze toch al vrij 
uitgebreide collectie, nee dat was niet 
de bedoeling. Toen wij om 16 uur 
over de Markt liepen, was het groot-
ste gedeelte alweer ingepakt…geluk-

kig. Met een ijsje van Peer werd het 
verdriet afgekocht. Daar kwam ik dus 
goedkoop mee weg. De zoon van een 
vriendin had goede zaken gedaan, die 
kwam met een grote stapel boeken 
aanzetten. ‘Voor niks gescoord’, zie 
hij trots. Zijn moeder was iets minder 
trots. Ik meende de ‘wat-moet-ik-
nou-weer-met-die-zooi-blik’ te her-
kennen. 

Koningsdag in ons dorp is altijd leuk 
voor de sociale contacten. Je staat te 
kletsen met mensen die je normaal 
gesproken vluchtig groet. Uiteinde-
lijk belandde ik bij ’t Dommeltje. Daar 
stond Private Label, een rockband 
uit de regio, te spelen. Op zulke mo-
menten heb ik altijd spijt dat ik vroe-
ger niet verder ben gekomen dan de 
blokfluit. Misschien moet ik daar toch 
maar eens in gaan investeren. Maar 
ja, daar heb je tijd voor nodig en die 
heb ik niet zoveel. Ik luisterde met 
een soort van jaloezie naar het ver-
haal van een bekende. Ze krijgt bin-
nenkort een nieuwe heup en ziet er 
als een berg tegenop om zes weken 
niks te mogen doen. Hoewel ik niet 
met haar zou willen ruilen, heeft zij de 
komende weken iets heel kostbaars: 
tijd. Lieve bekende: geniet ondanks 
de vervelende operatie van alles wat 
er om je heen gebeurt. Voor je het 
weet heb je weer tijd te kort!

Zundzolder

Sport- en Spel Spektakel bij de sportkooi in Olland
Jeugdgroep Olland organiseert  
voor alle kinderen vanaf groep 8 tot 
16 jaar uit Olland, Boskant en Nijn-
sel een sporttoernooi. Vrijdag 9 mei 
van 16.00-20.00uur neemt de jeugd 
in verschillende teams het tegen 
elkaar op in zowel een voetbaltoer-
nooi in de Sportkooi bij de voet-
balvelden als bij Minute-To-Win-It 
games. 

Tijdens het sporttoernooi kan de 
jeugd  lekkers kopen aan een kraam-
pje wat wordt bemand door jonge-
ren uit de jeugdgroep. Ook is er een 
DJset aanwezig waar de grootste 
hits zullen worden gedraaid.
De jeugdgroep in Olland, bestaande 
uit jongeren in de leeftijd van 12 t/m 

15 jaar  is actief sinds de uitvoering 
van de IDOP Olland. In navolging 
op de jeugdactiviteiten van het vo-
rige jaar waar óók sport en spel de 
boventoon voerden zijn zij ook nu 
aan de slag gegaan met de organisa-
tie van een leuk en sportief toernooi. 
De opbrengsten  die worden gege-
nereerd bij de fris- en snoepkraam  
tijdens dit evenement zullen worden 
ingezet voor een kookactiviteit die 
zij na de zomervakantie voor oude-
ren in Olland willen organiseren.  Na 
de activiteit in Olland, is er in Nijn-
sel weer een tienerdisco van The Joy.  
Een feestelijk weekend dus voor alle 
kerkdorpen! Jeugd  vanaf groep 8 tot 
16 jaar uit de kleine kernen van Sint-
Oedenrode  kunnen zich voor dit 

sport en spelspektakel opgeven door 
vóór 7 mei een mailtje te sturen naar:  
jongerenwerk@welzijndmeierij.nl.

Piept ’t of Kraakt ’t 
Rien maakt ‘t
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Mooi in de regio
Restyle Kids is uit haar jasje gegroeid
Sinds carnaval wordt er al druk 
gewerkt in het nieuwe pand van 
Restyle Kids aan de Nieuwstraat. 
De kinder-modezaak verhuist begin 
mei naar het grotere pand.

Door Maartje de Valk

Al eerder gaf Nicol van Kemenade, 
eigenaresse van Restyle Kids, in 
Weekblad de Brug aan te willen ver-
huizen naar een groter pand. “Dan 
kunnen we ook de tieners goed van 
dienst zijn. Zij vallen vaak in een gat 
wat betreft het vinden van goede 
kleding. Ze hebben nog net geen 
volwassenmaat, maar willen al wel 
volwassener gekleed gaan. Wij gaan 
er met onze collectie voor zorgen 
dat ze bij ons tevreden de deur uit-
gaan.” Om het vertrouwde karakter 
en de goede sfeer van de winkel te 
behouden, wordt de nieuwe winkel 
ingedeeld in verschillende leeftijds-
groepen. “Het achterste deel van de 
winkel is voor baby’s en peuters tot 
en met drie jaar en het voorste ge-
deelte voor de oudere kinderen tot 
en met de maat 176”, aldus een en-
thousiaste Nicol. Daarnaast gaan we 
ook meer babyaccessoires verkopen, 
zoals slabbertjes, knuffels en sokjes.

Thuiskomen
Nicol wil het gevoel van thuiskomen 
ook in het nieuwe pand creëren. “Zo 
maken we in het babygedeelte een 
speelhoek en een deel waar men de 
baby’s kan verschonen. “We willen 
iedere klant het gevoel geven dat 
ze echt zichzelf kunnen zijn.” Om 
vooral de oudere kinderen op hun 
gemak te stellen, houdt Restyle Kids, 
vanaf de opening van het nieuwe 
pand, elke vrijdagavond van 18.00 
uur tot 20.00 uur een tiener-avond 
met chips, frisdrank en hardere mu-
ziek. 

Reacties
Tot nu toe heeft Nicol alleen nog 
maar enthousiaste reacties ontvan-
gen over haar verhuizing. “In het 
begin was ik nog wat onzeker. Het 
is toch een hele investering, maar 
ik heb er nu het volle verrouwen in 
dat we met het nieuwe pand aan de 
Nieuwstraat een goede stap vooruit 
maken.”

Opening.
De laatste dag dat Restyle Kids open 
is aan de Heistraat is op Konings-
dag, zaterdag 26 april. “We gaan 
dan voor de winkel met een kraam 
staan met kleren voor marktprijzen. 
Daarna gaan we 1,5 week dicht om 
op vrijdag 9 mei en zaterdag 10 mei 
onze nieuwe winkel groots en fees-
telijk te openen.”
Informatie
Restyle Kids is gevestigd aan de 
Heistraat 14c en is van maandag tot 

en met zaterdag geopend. Wie op 
de hoogte wil blijven van alle ont-
wikkelingen van Restyle Kids kan 
zich aanmelden voor de nieuwsbrief 
via: www.restylekids.nl.

Kofferbakverkoop in Liempde
Buurtvereniging Kasteren uit 
Liempde organiseert op Hemel-
vaartsdag 29 mei 2014 een kof-
ferbakverkoop nabij café 't Groe-
ne Woud, Kasterensestraat 23 in 

Liempde. De aanvang is 10.00 uur. 
Geïnteresseerde deelnemers kunnen 
zich aanmelden via 
buurtverenigingkasteren@live.nl

Pubquiz voor goed doel
Op zaterdag 17 mei is er in café ’t 
Sonneke in Son en Breugel een gewel-
dig ‘80’s-‘90’s feest met pubquiz waar-
bij een leuke prijs te winnen is. Heb 
jij zin om herinneringen op te halen 
aan de jaren ‘80’s-90’s? Weet jij nog 
in welk jaar Doe Maar gestopt is? En 
wanneer de Berlijnse muur gevallen is? 

Schrijf je dan snel in voor de pubquiz 
met een team van 4 personen via 

pubquizson@gmail.com. De kosten 
zijn 10 euro per team. De pubquiz 
begint om 21 uur waarna om 23 uur 
het feest los zal barsten met muziek 
verzorgd door DJ Giel. Dus heb je 
geen zin in een pubquiz maar wel zin 
in een feestje, kom dan ook naar ’t 
Sonneke. Want iedereen is welkom 
en de opbrengst gaat ook nog eens 
naar een goed doel, dan voelt het 
toch goed om een biertje te drinken! 
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS BLAD     
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De onDerneming

Brabants Centrum is een stichting die al bijna 70 jaar een lokale 
krant uitgeeft in het verspreidingsgebied Boxtel, Liempde, Len- 
nisheuvel, Esch en Gemonde. Deze abonnementenkrant ver-
schijnt wekelijks op donderdag in een oplage van ruim 8.000 
stuks. Verder beschikt de krant over een goed bezochte website 
en is de krant actief op Twitter en Facebook. De stichting heeft 9 
medewerkers en is financieel gezond.

Wij zoeken een:

Media-adviseur
Functie-omschrijving

de media-adviseur verkoopt de advertentieruimte in de krant, 
op de website en geeft advies aan adverteerders. de media-
adviseur gaat hierbij zelfstandig en actief op zoek naar adver-
teerders, bouwt het netwerk van adverteerders uit en versterkt 
de relatie met de bestaande adverteerders. de media-adviseur 
werkt daarbij in nauw overleg samen met de redactie om nieuws 
omtrent gebeurtenissen, activiteiten en thema’s te kunnen be-
nutten voor commerciële kansen. Ook gaat de media-adviseur 
hierbij op zoek naar de commerciële mogelijkheden van de so-
ciale media. daarnaast is de media-adviseur (mede)verantwoor-
delijk voor het bedenken van wervingsacties van abonnees. de 
media-adviseur rapporteert rechtstreeks aan de directie.

Functie-eisen

de media-adviseur heeft minimaal een MBO werk- en denk- 
niveau en heeft een commerciële opleiding. Gezien de grote zelf-
standigheid van de functie is enige jaren ervaring in de verkoop 
van advertenties een vereiste. daarnaast zijn de volgende com-
petenties vereist: klantgericht, resultaatgericht, onderhande-
laar, doorzettingsvermogen, netwerker, overtuigingskracht.

AAnboD

Wij bieden een leuke en afwisselende fulltime baan (40 uur/
week) in een klein en hecht team dat wekelijks met veel enthou-
siasme, inzet en betrokkenheid werkt aan de totstandkoming 
van een breed gelezen abonnementenkrant voor Boxtel en om-
geving.

voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met 
interim-directeur Louis van Besouw 06-22 20 81 43. uw sollicitatie, 
compleet met curriculum vitae, zien we graag uiterlijk 23 maart 2013 
tegemoet.

brAbAnts centrum
t.a.v. directeur a.i. ir. L.F.M. van Besouw 
Postbus 81
5280 aB Boxtel
louis.vanbesouw@cmenp.nl

  

SCHIJNDEL • WIJBOSCH • EERDE • GEMONDE

MooiSchijndelkrantDe
  

MIERLO • MIERLO-HOUT • BRANDEVOORT

MooiMierlokrantDe

Wij bundelen onze krachten!

R43

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

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

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

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

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

R47V

Z253

X155R

X125

R47V X155R

Seizoenskampioenen!

JohnDeere.com

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

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

R43

Oude Ambachten in het 
Boerenbondsmuseum
Op zondag 4 mei vindt van 13.00 
tot 17.00 uur, in het Boerenbonds-
museum weer een themadag 
plaats: oude ambachten. Er vin-
den diverse demonstraties plaats: 
zoals touwdraaien en spinnen, er 
is een schoenmaker en er wordt 
brood gebakken. Kinderen vanaf 6 
jaar mogen onder begeleiding pit-
rietvlechten. Ook zullen in de di-
verse gebouwen van het museum 
de nodige activiteiten zijn.

Zonder Boer geen voer
In 2014 toont het Boerenbonds-
museum in samenwerking met 
AVKP/ AWN, SAS en ZLTO aan 
de hand van archeologische vond-
sten, historische werktuigen en 
moderne landbouwtechnieken de 
geschiedenis van het boerenbedrijf 
in de Peel. Onder de noemer ‘Zon-
der Boer  geen voer’ biedt deze 
tentoonstelling een overzicht van 
5000 jaar voedselproductie: van de 
eerste boeren die zelfvoorzienend 
leefden tot de moderne, agrarische 
ondernemer. Rondom deze ten-

toonstelling worden diverse activi-
teiten georganiseerd. Meer infor-
matie daarover op de website van 
het Boerenbondsmuseum en 
www.zonderboergeenvoer.nl. 

Entree: volwassenen 4,00 euro 
kinderen 0 t/m 3 jaar gratis en kin-
deren 4 t/m 12 jaar 2,00 euro. De 
MJK (Museumkaart) niet geldig. 
Jaarkaarten van het Boerenbonds-
museum zijn verkrijgbaar aan de 
kassa. Informatie over het Boe-
renbondsmuseum en actuele ope-
ningstijden vindt u op 
www.boerenbondsmuseum.nl. 

U vindt het Boerenbondsmuseum 
ook op 
Facebook(/Boerenbondsmuseum) 
en Twitter (@BBMGemert)
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Daar kun je

mee thuis komen
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5.99

Laminaat
Basic living 
7 mm dik, Klasse 31

Lamel parket
EXTRA RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN  
17,5 cm breed, 15 mm dik, 4 mm massief  
eiken top laag, in wit of naturel geolied

29.95

25.95

PVC
EASY CLICK SYSTEEM 
OP MDF DRAGER, IN 6 KLEUREN, EENVOUDIG ZELF  
TE LEGGEN

MULTIPLANK
RUSTIEK EIKEN LANDHUISDELEN  
18 cm breed, 15 mm dik, 4 mm toplaag  
ONBEHANDELD WERKINGSARM WISSELENDE 
LENGTES 

29.95

Laminaat
extra lange en brede landhuisdelen 
220 cm lang, 24 cm breed, 8mm dik, 
4x v-groef, one click-to-go, leverbaar in 
12 kleuren, voor internsief woongebruik  

18.95

normaal 54.95 

per m2  VOOR

van 37.95 

per m2  VOOR

van 11.95 

per m2  VOOR

van 48.95 

per m2  VOOR

van 34.95 

per m2  VOOR

VLoER HET ZELf EINDHoVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-2468180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 

 kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

 oP=oP   GoEDKooPSTE VAN NEDERLAND!   UIT VooRRAAD LEVERBAAR

de mooiste en goedkoopste vloeren vind je bij vhz

daar is het
voorjaar

al begonnen

Nijnsels bedrijf wereldleider in vershoudenONDERNEMEND
ROOI

Misschien hebt u in een buiten-
landse supermarkt weleens een 
mistinstallatie boven het fruit en 
de groenten gezien. Als dat zo 
is, was u er zich dan ook van be-
wust dat die machine een Rooise 
vinding is en dat die installatie 
in Nijnsel is gebouwd? Het Nijn-
selse bedrijf Contronics is al jaren 
wereldleider in deze markt en niet 
zonder reden:

“Weet u dat wereldwijd tot vijf-
tig procent van alle groenten en 
fruit dat wordt verbouwd op de 
composthoop of in de biomas-
sacentrale terechtkomt?”, vraagt 
Frank Bakker. Hij is directeur van 
het Nijnselse bedrijf Contronics. 
Dan legt hij uit dat zodra voedsel 
verpakt is er een uiterste houd-
baarheidsdatum op moet staan. 
“Of die krop sla op die datum 

wel of niet goed is, maakt dan 
niet meer uit. Na die datum wordt 
hij gewoon weggegooid. Als die 
krop sla niet verpakt is en op tra-
ditionele wijze wordt gekoeld, 
dan droogt hij uit en hangen zijn 
blaadjes er na een paar uur al bij 
en wil niemand die krop  nog ko-
pen. Maar met de mistmachine 
van Contronics is dat anders, die 
machine koelt de groenten en 
het fruit, maar ook andere verse 
waren zoals vlees, zonder dat ze 
uitdrogen. Verpakken is dan niet 
meer nodig en elke krop sla wordt 
gegarandeerd verkocht. Het ge-
heim achter die techniek is op zich 
heel simpel en bovendien kost 
deze manier van koeling ook nog 
eens dertig procent minder ener-
gie, dan een traditionele koeling”, 
legt Bakker uit.

“Het is een natuurkundige wet 
dat als een vloeistof verdampt er 
warmte nodig is. Die warmte zit in 
de lucht, het maakt niet uit of die 
tien of twintig graden is. De truc 
is om dat water zodanig te verne-
velen dat het al verdampt is voor 
dat de druppels op het verse pro-
duct neer kunnen slaan. Want het 

is niet de bedoeling dat de verse 
producten nat worden”, legt Bak-
ker enthousiast uit. Het tweede 

deel van de truc is dat de lucht 
die door het verdampen van de 
mistdruppeltjes is afgekoeld, pre-
cies zo vochtig is dat de gekoelde 
producten onder die mist niet uit 
drogen”. 

De koelmachine van Contronics is 
niet het enige bijzondere uitvin-
ding van het Nijnselse bedrijf. Op 
de afdeling ontwikkeling werken 
verschillende ‘Willie Wortels’. Zo 
hebben zij ook een manier ontdekt 
die elektromotoren tot wel tachtig 
procent zuiniger maakt. “Vergelijk 
het met een schommel”, legt Frank 
Bakker uit. “Als je de beweging 

van een schommel helemaal met 
de hand uitvoert, dan kost dat veel 
energie. Maar bij een schommel 
geef je telkens een klein duwtje 
en de zwaartekracht doet de rest. 
Vergelijk een elektromotor met 
een schommel en de magneetvel-
den in de motor met de zwaarte-
kracht. Door precies op het goede 
moment en op de juiste plaats de 
motor een duwtje te geven, krijg je 
met tachtig procent minder ener-
gie dezelfde hoeveelheid arbeid. 
Het idee is eigenlijk altijd simpel. 
We kijken hoe de natuur iets doet 
en dat doen we na”, zo sluit Frank 
Bakker het verhaal af.
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De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Tegeloutlet: tegels in alle soorten en maten

Direct bij binnenkomst is het dui-
delijk waar het bij Tegeloutlet om 
draait: tegels, tegels en nog eens 
tegels. In allerlei soorten en maten 
liggen ze uitgestald in de zaak. Bij 
Tegeloutlet vind je een groot aan-
tal tegels voor een leuke prijs, maar 
ook duurdere tegels behoren tot het 
assortiment. Daarnaast kun je er al-
lerhande bijbehorende accessoires 
aanschaffen, zoals lijm- en voeg-
middelen, poetsmiddelen en tegel-
hoekprofielen. Zelfs mozaïektegels 
liggen keurig gerangschikt in het 
schap.

“Alles wat op ‘dakjes’ ligt, hebben 
we op voorraad”, vertelt eigenares-
se Ester van Erp. En dat is nogal wat. 
De Nijnselse tegelzaak heeft continu 
wel zo’n 35.000 m² aan wand- en 
vloertegels in huis. Mocht daar toch 
niet tussen zitten wat de klant op dat 
moment zoekt, dan is dat geen pro-
bleem. “We gaan verder dan onze 
naam pretendeert. “Het is niet al-
leen ‘what you see is what you get’. 
Alles wat we niet zelf al op voorraad 
hebben, kunnen we alsnog voor de 
klant bestellen”, aldus de eigena-
resse. Het merendeel van het as-
sortiment is keramisch. “Keramische 

tegels zijn heel degelijk 
en praktisch. De kras-
gevoeligheid van ke-
ramische tegels is laag 
en ze zijn onderhouds-
vriendelijk.” 

Huidige trend op tegelgebied
Wie de huidige trend volgt op te-
gelgebied, zal ontdekken dat tegels 
alsmaar groter en breder worden. 
Met name de ‘houten’ tegels zijn 
momenteel enorm in trek. “Ze zijn 
al veel langer op de markt, maar 
fabrikanten hebben ze nieuw leven 
ingeblazen”, aldus de tegelspecia-
liste. “Je kunt nu echt de houtstruc-
tuur zien. Dat ziet er geweldig uit. 
De nieuwe serie heeft toch een net 
iets meer geraffineerde ‘vintage-
look’.” In Nederland en België blijft 
daarnaast de donkere tegel populair. 
Daarin verschillen we duidelijk van 
andere landen, waar toch veel meer 
kleuren tegels worden verhandeld. 
Vooral de Nederlander kiest voor 
praktisch, degelijk en een rustige uit-
straling.  ‘Eenvoud siert’, denken we 
hier vaak. Het moet leuk zijn, maar 
het moet ook voor langere tijd leuk 
blijven. 
“Klanten hebben bij ons een hoge 

kans van slagen”, zegt Ester niet 
zonder trots. “Mensen slaan bij ons 
zelf aan het passen en meten. Vaak 
worden verschillende tegels bij el-
kaar gelegd om te kijken of de kleur-
stelling goed bij elkaar past. Gaat het 
om een badkamer, dan kunnen we 
er bijvoorbeeld ook een wasbakje in 
de juiste kleur bij leggen.” 
Bent u op zoek naar een mooie se-
rie wand- en/of vloertegels? Loop 
dan eens binnen bij  Tegeloutlet. Al-
les wat op voorraad is, kunt u direct 
meenemen of klaar laten zetten voor 
bezorging aan huis. En ook bestel-
lingen worden snel afgeleverd. Om 
u nog beter van dienst te kunnen 
zijn, wordt momenteel de website 
vernieuwd. Binnenkort staan daar 
alle producten voor u nog eens extra 
overzichtelijk op een rij.

Tegeloutlet
Handelsweg 14 
Sint-Oedenrode
Tel: 0413-479199
www.tegelout.nl

Advertorial

Compleet verzorgd genieten bij d’n Toel

D’n Toel opent nieuw terras 
en feestgelegenheid

Het valt iedere fietser, wandelaar en 
andere bezoeker op. Bij café d’n Toel 
ziet het er altijd tiptop uit. Het grote 
terras nodigt nu eenmaal uit om er 
te vertoeven. De horecagelegenheid 
is uitgebreid met een skihut. Niet 
zomaar een skihut, maar een ideale 
ruimte voor feesten en partijen. Bij 
d’n Toel kan iedereen compleet ver-
zorgd genieten.

Uw verjaardag, vrijgezellenfeest, be-
drijfsuitje of andere gelegenheid vie-
ren bij d’n Toel? Dat kan! De zaak 
beschikt over verschillende ruimtes 
waar u samen met uw gasten heer-
lijk kunt genieten van een hapje en 
een drankje. Eén van die ruimtes is de 

fonkelnieuwe skihut. Het is 
mogelijk om een buffet of 
barbecue door d’n Toel te 
laten verzorgen, natuurlijk 
aangepast naar uw wensen. 
Daarnaast is entertainment 
mogelijk en wordt gehol-
pen met het creëren van 
een dagprogramma. D’n 
Toel weet de beste fiets- en 
wandelroutes. 

Afgelopen tijd is d’n Toel druk bezig 
geweest met het uitbreiden en ver-
beteren van het grote terras en is dus 
ook de skihut gerealiseerd. Daarom 
vindt op 18 mei vanaf 14 uur een 
opening plaats. Iedereen is welkom 
om een kijkje te komen nemen. Op 
die dag worden alle mogelijkheden op 
het gebied van buffet- en barbecuear-
rangementen getoond. Ook is er een 
springkussen voor de kinderen en een 
proeverij van allerlei heerlijke streek-
producten. Last but not least; Tony 
Nash zal op het terras optreden. 
Voor meer informatie: 0413-473313, 
www.cafedentoel.nl. 
Pastoor Smitsstraat 4, Olland  

advertorial

Koningsdag

Lezerspodium....

Vorig jaar heb ik een brief naar 
deze krant gestuurd vanwege het 
feit dat de Oranjevereniging met 
Koningsdag helemaal niet aan de 
allerjongste kinderen had gedacht. 
Er was een versierde fietsentocht en 
een kindermarkt, maar verder geen 
entertainment voor de kleuters. 

Die week daarop stond er, in niet 
mis te verstane woorden, een re-
actie in deze krant van de Oranje-
vereniging omdat ze het niet met 
me eens waren. Mijn cabaretgroep 
werd er zelfs bijgehaald hoewel 
die hier dus helemaal niks mee te 
maken had.  Ik had opnieuw een 
brief kunnen inzenden, wat voor de 
lezers zeker leuk zou zijn geweest, 
maar besloot af te wachten wat er 
met mijn klachten gedaan zou wor-
den en zie, er is wat mee gedaan.
 Naast de speelgoedmarkt en de 
muziek en zang op verschillende 

plaatsen wat altijd erg leuk is om 
naar te kijken en te luisteren, wa-
ren er maar liefst drie springkus-
sens op de markt gezet die stuk 
voor stuk druk bezocht werden. Bij 
de kiosk konden alle kindjes zich 
als een vlinder, tijger of ander dier 
gratis laten schminken. 
Ook stond er een snoepkraampje 
bij wat voor de kinderen een leuke 
traktatie was, omdat ze het zelf 
konden samenstellen. Bovendien 
was het helemaal niet duur. Dus wil 
ik via deze weg de Oranjevereni-
ging hartelijk bedanken voor haar 
inzet en de moeite die het kost om 
zo`n dag voor iedereen te laten sla-
gen en zoals ik dan meestal eindig 
zeg ik nu nog maar een keer, `Tis 
aalt wa mar es ge nie próat kunder 
ók niks ón veranderen.

Ria Hulsen
Hazelaarstraat 12 
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We heten u 
welkom 

bij onze kraam

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

‘Het Damiaancentrum’
Door: Henriëtte Snelders
Vrijwilliger bij het Damiaancentrum

Vriendschap in 
Damiaancentrum

Op eerste Paasdag sta ik al vroeg 
voor het Damiaancentrum. Zoals 
elke derde zondag van de maand 
zal ik de deelnemers aan het Ge-
sprek te Pas ontvangen: de zaal 
verwarmen, koffie en thee zet-
ten, teksten kopiëren en de tafel 
klaarmaken voor twaalf personen. 
Het zal wel niet zo druk worden 
vandaag, want met Pasen is er 
meestal in de familiekring nogal 
wat te doen. Aan-  of afmelden 
hoeft niet. Dat houdt het ook wel 
spannend. Meestal zijn er een 
tiental bezoekers, nu zijn we om 
10.00 uur met ons zessen. Het 
doet goed, om Joke, Ria, Rien en 
Piet weer te ontmoeten en het is 
ook fijn, dat er een andere  Ria 
voor het eerst is, om te ervaren 
wat dat nou is, zo’n  Gesprek te 
Pas.

“Vriendschap” is het onderwerp 
van vandaag. Er valt weinig we-
tenschappelijks over te zeggen, 
maar dichters en andere denkers 
hebben er toch fraaie teksten over 
geschreven en daarvan heb ik er 
enkele verzameld. Ik heb nog 
een aantal vragen bedacht als 
gespreksstof voor onderweg. Ze 
blijken goed aan te slaan, want uit 
de reacties op een snel antwoord 
blijkt, dat er altijd wel ‘mitsen en 
maren’ aan zitten. “En dat vind ik 
nou het mooie”, zegt Joke, “dat 
we hier dieper op zaken ingaan, 
niet oppervlakkig blijven.”
Als de koffie gedronken is en de 
teksten globaal zijn besproken, 
dan komt de wandeling ‘te pas’. 

Vandaag maken de heren, - ja, dat 
komt zo uit -, een ronde via het 
Sterrenbos en de dames, niet alle-
maal gemakkelijk ter been, beslui-
ten in het bos en het park rond het 
voormalig klooster te wandelen. 
Soms komt een zithoekje in of een 
bankje bij het centrum ook wel ‘te 
pas’. Nu genieten beide groepjes 
tijdens het gesprek van de natuur, 
die op haar (a)prilst en mooist is.
Bij de nabespreking blijkt, dat de 
mannen vooral gepraat hebben 
over die oersterke en belangeloze 
vriendschappen uit de kindertijd, 
over herkenning, eerlijkheid en 
trouw en ook over vijandschap. 
Het was een goed, diepgaand ge-
sprek, waarbij herkenning, nuan-
cering en luisteren de vriendschap 
tussen ons verstevigd hebben. De 
dames hebben eigenlijk helemaal 
niet over vriendschap gepraat, zij 
hebben “hun doopceel gelicht” 
en dat gaf hun alle drie een heel 
fijn gevoel. Mij ook, vooral toen ik 
zag, hoe door deze nieuwe vrien-
dinnen telefoonnummers werden 
uitgewisseld.

“Ik heb nu het gevoel, dat ik weer 
een beetje kan leven,” zei Ria als 
reactie op haar eerste deelname. 
Ik dank alle deelnemers, dat zij van 
de Gesprekken te Pas bijeenkom-
sten maken, waar mensen naar el-
kaar luisteren, zichzelf durven (h)
erkennen en zo elkaar ontmoeten. 
Wij worden zo een beetje meer 
medemens, de wereld wordt een 
tikkeltje beter, elke derde zondag 
van de maand opnieuw.

Atelier van Jan Sonnemans is weer terug

Het atelier van de overleden Rooise kun-
stenaar  Jan Sonnemans (2006) is te be-
zichtigen in een van de repro’s van de 
Sint-Paulusgasthuisjes in de pas geopende 
Gasthuishoeve aan de Liempdseweg. Ric-
ky Sonnemans heeft het atelier ingericht. 
Je waant je er weer echt terug in de tijd 
en je voelt de aanwezigheid van de kunst-

schilder. De Gasthuishoeve is zeven dagen per week open. Kans genoeg om het 
atelier met eigen ogen te gaan bekijken.

Grote perkplantenshow 
op onze kwekerij  (7000 m² )  

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

* een uitgebreide sortering planten op stam
  

op onze kwekerij vindt u een uitgebreid assortiment 
perkgoed in meer dan 100 verschillende soorten 

en kleuren,geraniums, fuchsia’s,hangplanten, 
kuipplanten,vaste planten en potgrond in een overdekte 

verkoopruimte.
 

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

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

vrijdag tot 20.00 uur.

zondaG 4 mei open Van 10.00 tot 17.00 uur.PROFITEER NU VAN 
HET LAGE BTW TARIEF
OOk OP BEGLAzING

t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Brabantband nieuwe stijl

Tijdens de allereerste Koningsdag 
heeft de Brabantband voor de eer-
ste keer opgetreden  in nieuwe stijl. 

Werd tijdens de officiële vlagcere-
monie in aanwezigheid van burge-
meester Maas en de voorzitter van 
het Oranjecomité nog het uniform 
gedragen, toen de deelnemers aan 
de optocht met versierde fietsen 
en andere toepasselijke vervoer-
middelen muzikaal uitgeleide werd 

gedaan, verscheen er een Brabant-
band gekleed in strakke rode polo’s 
voorzien van de naam. Deze out-
fit is geschonken door Autobedrijf  
Peter Opheij wiens zoon ook lid is van 
de band. Een geste die in deze voor 
onze vereniging dure tijden bijzonder 
op prijs wordt gesteld. De reacties op 
de nieuwe manier van optreden en 
uitstraling van de Brabantband werd 
over het algemeen goed ontvangen 
en geeft vertrouwen voor de toe-

komst. De vereniging hoopt op deze 
manier ook andere mensen al of niet 
met een muzikale achtergrond aan 
te spreken en wellicht nieuwe leden 
bij te krijgen. Temeer ook omdat de 
speeddate die op dinsdagavond 22 
april jl. in Mariëndael was georgani-
seerd voor leerlingen van de groepen 
6,7 en 8 van de Rooise basisscholen 
met vijf bezoekers een grote teleur-
stelling was voor de deelnemende 
verenigingen.
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Blèkke ploegen waren vroeger knokploegen, groepen nozems of, dáár-
voor nog, groepen onverlaten die ruzie gingen maken in naburige dor-
pen, vaak vanwege oude vetes of bijvoorbeeld een ongewenst huwelijk 
van een plaatselijke schone met een lelijkerd uit dat andere dorp, wat ik 
nog zou kunnen billijken, want ze moeten wel van onze mooie meiden 
afblijven, nietwaar?
In de oude almanakken van ons dorp wordt gewag gemaakt van een 
klein groepje belhamels dat links en rechts mensen in het buitengebied 
terroriseerde, maar volgens mij was de aanduiding veel algemener. In 
de beroemde kroeg Sint Joris van Ans en Jan lagen kegelbanen, ooit 
verzonnen als alternatief vermaak, en daar kwam een aantal dames re-
gelmatig bijeen om te kegelen, ’n glaasje te drinken  en lekker te rodde-
len. Toen ons dorp het feest van “750 jaar stadsrechten” vierde en dat 
gepaard liet gaan met een creatieve historische optocht, werd het idee 
binnen de mannen van de kegeldames geboren om iets met dat thema 
te doen. Aldus werden harnassen van conservenblikken gemaakt, kun-
stig geconstrueerd, met een eerste indruk van echt, en dat alles onder 
de inspirerende leiding van onze plaatselijke icoon Jan Sonnemans. De 
club behaalde de eerste prijs in de optocht en dat zouden er later nog 
veel meer worden. Al eerder hadden de mannen een eerste plaats be-
haald met de Rooise Pleejbojs, waarbij ze een tempex plee op hun kop 
hadden en hun tronie vanonder de wc-bril tevoorschijn kwam. De cre-
ativiteit spatte er vanaf: De Rooise Scharrelaars was een van de leukste 
kippen- en hanenuitdossing ooit, met veel interactie onder het publiek. 
’n Jaar later volgde “Kopstukken leven op grote voet” en ook dat zag er 
komisch en artistiek uit, en overal herkende je de hand van de meester, 
dat hadden ze vóór op andere clubs en verenigingen. Toen ik ’n aantal 
jaren lid werd van De Ploeg waren er inmiddels aardig wat tradities ont-
staan. Eén ervan was het jaarlijks uitstapje van de mannen, liefst richting 
België, met ’n busje en een vrijwilliger als chauffeur. Memorabel was het 
bezoek aan de kolenmijn (“de put” zeggen de Belgen) in Houthalen. 
We kregen vaalgewassen overalls aangereikt en van die mijnwerkershel-
men met zo’n lampje. Toen de liftkooi naar beneden raasde voelden wij 
de temperatuur met iedere 10 meter stijgen. Als ik het mij goed herinner 
zaten we uiteindelijk 300 meter onder de grond en stapten we uit in een 
bedompte ruimte met zwak licht. Onze gids nam ons mee door enkele 
gestutte gangen met zo’n spoorbaantje totdat we aan de echte werk-
plek kwamen, waar mijnwerkers met drilboren en ander gereedschap 
aan het hakken waren. Waarom weet ik nu nog steeds niet, maar wij 
werden uitgenodigd om met enkelen door een benauwende spleet te 
tijgeren, op weg naar wat eigenlijk? Uiteindelijk kwamen wij als helden 
terug in de bewoonde wereld en keken wij elkaar in de zwart besmeurde 
gezichten, echte mijnwerkers. Dat gold in ieder geval ook voor de echte 
mijnwerkerspinten die we daarna naar binnensloegen. Blijkbaar had de 
club een voorkeur voor “ondergronds” want bij een andere gelegenheid 
kropen wij op de fiets en hobbelden door de Limburgse mergelgrot-
ten. In mijn allereerste column schreef ik over de kwalijke gevolgen van 
ongeschilde paprika en nou wilde het toeval dat wij ’s middags voor die 
fietstocht in een café in Maaseik een enorme kom goulashsoep kregen 
voorgeschoteld. Het fietsevenement dwong de deelnemers tot regelma-
tig bukken om niet met je hersens langs de lage mergelplafonds te schu-
ren en zodoende bracht het merendeel van onze club de tocht boerend 
en rispend tot een einde. In den Ouden Vogel Struijs brachten dubbele 
porties Underberg verlichting.
De huidige leden, mannen en vrouwen, van de De Blèkke ploeg trach-
ten elkaar nog iedere maand te ontmoeten in een of andere Rooise 
gelegenheid. Mooi, nietwaar?
Ik at enige tijd geleden bij onze kookclub een heerlijk traditioneel ge-
recht als borrelhapje:

Flammekueche (2 à 3 stuks)
500 gr bloem, 9 gr droge gist, 10 gr zout, 10 gr olijfolie
250 ml water, 200 gr kwark, 200 gr rijpe munster in blokjes,
2 uien,150 gr gerookte spekreepjes, peper, nootmuskaat.
Los de gist op in enkele lepels lauwwarm water. Meng bloem en zout en 
maak een bergje van de bloem met in het midden een kuiltje en schenk 
hier de gist in alsmede het water en de olie. Bestuif je handen met bloem 
en kneed alles 10 minuten tot een elastisch deeg. Voeg evt. wat bloem toe 
of juist water. Vorm een bol. Laat 2 uur afgedekt rijzen. Bak de spekreepjes 
lichtjes voor in wat boter en daarna ook de gesnipperde ui. Meng dit met 
de kwark en de kaas. Verwarm de oven op 250°C. Duw de deegbol plat, 
halveer en rol uit tot twee platte dunne schijven. Besmeer met het meng-
sel, bestrooi met wat peper en nootmuskaat en bak in 15 à 20 minuten af. 
Laat iets afkoelen en snijd in punten. (Een volgende keer ga ik proberen de 
taarten met supermarkt pizzadeeg te maken)

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

Fotoalbum: Blèkke Ploeg

Expositie Els van der Mierden
Op zondag 4 mei opent Els van der 
Mierden haar expositie in Mariën-
dael. Het begint om 15.00 uur. De 
expositie duurt tot 24 juni.

“Ze maakt van elk Lettertje 
een kunstwerkje.” vertelde juf 
Marianne aan haar moeder, toen 
Els 7 jaar was. Via de fotografie 
leerde zij veel over contrast en 
composities. Ze begon te schilde-
ren met olieverf en maakte colla-
ges. Verschillende opleidingen, o.a. 
bij het Centrum voor de Kunsten in 
Eindhoven volgden. Nu schildert zij 
al zo’n 25 jaar, het meest  met acryl 
en gemengde technieken. 

Haar inspiratie haalt ze uit verschil-
lende onderwerpen, soms uit de 
kleur of uit het materiaal. Het kan 

ook met een vooropgezet, gestruc-
tureerd plan. Hierdoor ontstaat een 

breed palet aan schilderijen en te-
keningen.

Ellen Voets exposeert in Nuenen
De in Sint-Oedenrode geboren 
Ellen Voets geeft een expositie in 
haar woonplaats Nuenen. Deze is te 
bezichtigen van 4 mei t/m 15 juni.

Ellen heeft een prachtige collectie 

geschilderd. Speciaal voor deze solo 
expositie. Vele kleurrijke olieverf-
schilderijen die zij creëert met pa-
letmes.  Met in het bijzonder haar 
specialisatie: mens en dier, met name 
in African Wildlife. U bent van harte 

welkom tijdens deze expositie. Zon-
dag 4 mei is de officiële opening on-
der het genot van een hapje en een 
drankje. Ze verwelkomt u graag bij 
Galerie Bonnard te Nuenen.

Beeldhouwers stellen zich aan u voor

Op zondag 25 mei vindt er voor het 
gemeentehuis een zeer bijzondere 
expositie plaats van verschillende 
Rooise beeldhouwers. In de ko-
mende weken stellen we de deelne-
mers aan u voor. Deze week Hanny 
Dijkers en Hennie van Hastenberg.

Hanny Dijkers
“Zo’n acht jaar geleden heb ik me aan-

gesloten bij het Ar(T)senaal omdat ik 
graag creatief bezig ben en ik het liefst 
in een groep werk. Na een tijd meege-
draaid te hebben en gezocht wat we me 
lag, weet ik nu dat abstracte kunst het 
beste bij mij past. Alleen met boetseren 
ligt dat anders, want ik ben met por-
tretten bezig en dan wil je toch dat het 
lijkt. Alleen is dat verschrikkelijk moei-
lijk, want met een veeg kan een gezicht 

heel anders worden. Het is leuk om met 
klei te werken en het tot een goed re-
sultaat te brengen. We werken nu met 
verschillende materialen en technieken 
en dat maakt het uitdagend.”

Hennie van Hastenberg
“Beeldhouwen is mijn grote hobby 
waar ik al ongeveer 10 jaar mee be-
zig ben. Na verschillende workshops 
gevolgd te hebben ben ik nu al weer 
enkele jaren bezig bij d’n einder. Het is 
een gezellige groep mensen die elkaar 
heel erg stimuleert. Iedere week staan 
we daar te hakken, vijlen en te polijs-
ten. Het is heel verrassend als je het 
eindresultaat ziet, wat er uit zo’n ruw 
stuk steen kan komen. Ik hoop dit in 
de toekomst nog lang te kunnen doen. 
Het is leuk om te doen en je houdt er 
nog een mooi beeld aan over.”

Hanny Dijkers Hennie van Hastenberg

GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

 voor al uw KeuKenmontage  /  InterIeurmontage  /  KeuKenrenovatIe

Klaproosstraat 8
5492 KC sInt-oedenrode

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

AdvertorialMassagetherapie Helen Derksen 
	  

Als je niet lekker in je vel zit, je hebt 
overal pijn, je ziet het allemaal even 
niet meer zitten, je bent zwanger en 
wil begeleiding of  je kind heeft een 
probleem; denk dan eens aan de be-
geleiding via massagetherapie. 

Fysiotherapie voor pijnklachten of 
psychotherapie voor emotionele 
klachten, dat is over het algemeen wel 
bekend. Maar wat is nu massagaethe-
rapie? Helen Derksen werkt al wel 16 

jaar in haar eigen praktijk. Massage-
therapie is vooral bezig met voelen, 
je voelt waar de pijn zit, je voelt wat 
een aanraking doet en je gaat voelen 
welke emoties zoals angst, verdriet, 
boosheid, onmacht en wanhoop er-
voor zorgen dat de pijn vast blijft zit-
ten. Helen is ervan overtuigd dat er 
onder een klacht altijd wel emoties 
verborgen zitten. Als je pijn los kunt 
laten tot ontspanning, angst om kunt 
zetten in vertrouwen, verdriet kunt 
voelen en beleven en kunt loslaten, 
overzicht krijgt als het een chaos is, 
dat doet wonderen in je lijf. Je gaat 
je weer fit voelen en zorgen dat je de 
spanning in je lijf leert loslaten. Dat is 
massagetherapie. Je gaat voelen van 
binnenuit wat je vast houdt. Soms 

weet je het zelf niet eens wat je vast 
houdt, maar je lijf weet dit wel en laat 
dit voelen via pijn.
Massagetherapie is een bijzondere 
begeleidingsvorm zowel voor volwas-
senen, en ook een zeer goed hulpmid-
del voor kinderen. De problematieken 
zoals onzekerheid, boosheid, angst 
verdriet, ADHD, dyslexie kunnen be-
geleid worden. Denk daarbij niet dat 
Helen b.v. dyslexie wegneemt, maar 
zij zal samen met de ouder een kind 
begeleiden om te leren omgaan met 
de problematiek die er is. Ook de ou-
der wordt hierin begeleid.

Kortom, massagetherapie is de moeite 
waard om te gaan doen! Veel zorgver-
zekeringen vergoeden een deel (soms 
helemaal), van de behandelingen via 
alternatieve zorg. Het heeft niets te 
maken met je eigen risico, wel met je 
aanvullende verzekeringspakket.

Kijk op www.helenderksen.nl of bel 
073-6144661 / 06 538 97 977.
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Tête-à-tête clubkampioen 2014: 
Toon Bergen

Tot aan de laatst te spelen partij 
bleef het spannend wie de nieuwe 
kampioen zou worden. Wim vd 
Rijdt had de meeste kans hierop, hij 
zou kampioen worden als hij zijn 
laatste partij tegen Toon Bergen zou 
winnen of als mede finalist Jan vd 
Schoot zijn laatste partij tegen Bert 
Goorts zou winnen. 

Toon Bergen (1e,2 +10) wist Wim 
vd Rijdt (2e,2 +13) echter te ver-
slaan met 13-10. Jan vd Schoot 
(4e,1 -14) zag zijn voorsprong ver-
dampen en moest uiteindelijk met 
7-13 zijn meerdere erkennen in Bert 
Goorts (3e,1 -9). Deze 4 finalisten 

hadden in de eerste ronde allereerst 
de medefinalisten Jan Bekkers, Erik 
Verschuijten, Maria van Berkel en 
Piet Habraken uitgeschakeld. De 
wisselbeker ging naar Toon Bergen, 
de wisselbeker voor vrouwen ging 
naar Maria van Berkel.

Op de laatste speeldag van de voor-
ronden kwamen er toch nog enkele 
verrassingen uit de hoge hoed. Zo 
wist Toon Bergen (9 +50) al zijn par-
tijen te winnen en werd daarmee 
winnaar in poule A. 
Hij liet daarmee Jan Bekkers (8 
+26) en Karel Verschuijten (8 +55) 
achter zich. Op basis onderling re-

sultaat ging Jan Bekkers naar de fi-
nales en Karel Verschuijten niet. In 
poule B wist Wil Passier (7 +12) zijn 
voorsprong in deze poule niet vast 
te houden. Hierdoor kwamen Bert 
Goorts (7 +29) en Maria van Berkel 
(7 +4) langszij. Voor Maria een enor-
me progressie ten opzicht van vorig 
jaar toen ze nog genoegen moest 
nemen met de aanmoedigingsprijs. 
Op basis onderling resultaat ging 
Wil Passier niet naar de finales. In 
poule C stevende Erik Verschuijten 
rechtstreeks op de finales af (9 +75) 
door geen steekje meer te laten val-
len. Huub van Abeelen (7 +23) deed 
dit echter wel in zijn tweede partij, 
waardoor Piet Habraken zijn kans 
greep op een finaleplaats (8 +19). In 
poule D wonnen alle favorieten deze 
avond waardoor Wim vd Rijdt aan 
kop bleef staan(8 +60). Op basis on-
derling resultaat ging Jan vd Schoot 
(7 +34) naar de finales ten koste van 
Gerrie vd Rijdt (7 +21).

Paasboulen
Op het op 2e Paasdag gespeelde 
paastoernooi, dat druk werd be-
zocht, wisten liefst negen spelers 3 
partijen te winnen. De eindoverwin-
ning ging echter nipt naar Martin 
Gerritsen (+25), gevolgd door Frenk 
van Mierlo (2e, +24), Gerrie v.d Rijdt 
(3e, +23), Jan vd Schoot (4e, +22), 
Els Goorts (5e, +19), Wim vd Rijdt 
(6e, +19), Jan in ’t Zandt (7e, +18), 
An van Genugten (8e, +14) en Jos 
van Eck (9e, +12).

jeu de boules

V.l.n.r.: Wim vd Rijdt (2e), Toon Bergen (kampioen 2014), 
Bert Goorts (3e) en Jan vd Schoot (4e).

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / www.mo-el.nl

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen
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Sjef van den Berg wint brons in 
Shanghai

Dinsdagmiddag is bij de Roze-
laer geschoten voor de competitie. 
Deze week was de winnaar Antoon 
Vervoort met een score van 219. 
Verdere uitslag :Jan Gordijn 216, Jan 
van Erp 210, Antoon Hermes 203, 

Wim Boonstoppel 186, Ron Spijker 
185 en Jan Lathouwers 131. 

Op vrijdagavond is er op de club een 
face-to-face wedstrijd geschoten met 
zowel de jeugdschutters als de senio-
ren. Na een kwalificatieronde om de 
rangorde te bepalen wordt de wed-
strijd vervolgd met finalerondjes tegen 
een directe tegenstander. Er gingen 
16 schutters door naar de finaleron-
den (4). Dit was de eerste wedstrijd 
uit een serie van drie. Er is een beker 
beschikbaar gesteld voor zowel de 
jeugd als de senioren. De winnaar van 
de avond was Piet van den Berg. De 
overige schutters van hoog naar laag: 
Jan van Bergen, William Huyberts, 
Antoon Vervoort, Jan Gordijn, Simon 
Boersbroek, Mart Verhoeven, Mark 
Kuys, Jan van Erp, Frans van de Braak, 
Daan Martens, Teun Martens, Toon 
Hermes, Jos van der Veer, Bram Kuys, 
Simon Roumen, Michael Moonen, 
John van Mulukom, Agnes Vissers en 
Jos van den Berg.

Op woensdag heeft de jeugd van 
Ontspanning de vierde wedstrijd 
voor de crocuscup geschoten. De 
resultaten waren: Floris Mesu 183 
(8x7), Martijn de Kok 192 (4x7), 
Bram Kuys 156 (3x7), Simon Boers-
broek 180 (4x7), Dione Mesu 177 
(7x7), Remco Boleij 98 (5x7), Teun 
Martens 174 (5x7), Dani Hobbelen 
133 (6x7), Lotte Steijaert 155 (5x7), 
Roos Staals 153 (4x7), Thomas Mesu 
116 (3x7), Tim Hulsen 108 (5x7), 

Simon Roumen 73 (1x7) en Luc van 
de Klok 96 (6x7). Martie Verhoeven 
heeft op zaterdag geschoten bij het 
Schijndels Kampioenschap. Met een 
score van 238 punten wist hij de vijf-
de plaats te bemachtigen.
Sjef van den Berg heeft vorige week 
in Shanghai (China) de eerste world-
cup van dit jaar geschoten. Met een 
zeer hoge score van 669 punten 
stond hij na de kwalificatieronde 
op de eerste plaats. In de 16e finale 
kwam hij tegenover een Japanse 
schutter niet in zijn ritme en Sjef 
verloor deze wedstrijd met 1-7. Hij 
eindigde op de 17e plaats.
Met het team gingen zij als 7e ge-
plaatst naar de finales. In de eerste 
rondes versloegen zij de Russen en 
de Spanjaarden. In de halve finale 
troffen zij het Australische team. De 
Australiërs wisten hier de winst te 
pakken. In de bronzen finale moest 
Nederland aantreden tegen Oek-
raine. Door sterk te schieten wist 
Nederland deze wedstrijd te winnen 
met 6-2 en zodoende de bronzen 
medaille te veroveren. Op maan-
dagavond hebben de Vrienden van 
Pieter Breugel hun clubavond. Op 
dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
haar clubmiddag. Vrijdagavond is 
de clubavond voor de senioren en 
wordt de 1e F2F tussen de jeugd 
en de senioren geschoten. De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond.

handboogschieten

Podiumselfi e met Sjef van den Berg, Rick 
van der Ven en Mick de Bakker
Sjef van den Berg wint brons in Shanghai

Odisco 1 verliest ondanks goede 
tweede helft

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

Afgelopen zondag speelde Odisco 
de inhaalwedstrijd tegen Dos uit 
Asten. Gezien de stand op de rang-
lijst is winst in de laatste drie wed-
strijden eigenlijk een must.

Odsico startte niet scherp genoeg 
aan de wedstrijd. Dos nam een 1-0 
voorsprong, maar door een prima 
vrije worp variant werd al snel de 
gelijkmaker binnen geschoten. Van-
af dat moment kon Dos uitlopen. 
Niet omdat de Ollandse dames heel 
veel fouten maakten maar meer 
omdat er, in de gehele eerste helft, 
aanvallend te weinig beweging was. 
Dos liep uit naar 6-1 alvorens de 
Ollandse dames weer twee maal 
tegen wisten te scoren. Het slotak-
koord was voor Dos wat een rust-
stand van 8-3 op de borden bracht.

In de rust is aangegeven dat er mee 
beweging nodig was en meer bruta-
liteit in de ploeg moest komen.  Dit 
was direct na rust goed zichtbaar. 
Jammer genoeg werd een prachtige 
aanval niet omgezet in een doelpunt 

maar de toon was gezet door Odisco. 
Met meer durf in het spel werd Dos 
meer en meer in het nauw gedreven. 
De afronding liet in de 2e helft wat 
te wensen over maar er werden vol-
doende kansen afgedwongen, door-
dat er meer variatie in het spel kwam. 
Ondanks de aanvalsdrift leidde dit 
niet tot de gewenste inhaalrace.. 
Dos was net wat verder op bepaalde 
momenten en wist uiteindelijk met 
13-7 de wedstrijd te winnen. Toch 
mogen de Ollandse dames kijken op 
een goede 2e helft die voldoende 
perspectieven biedt voor de laatste 
2 wedstrijden. In deze wedstrijden 
zal Odisco alles uit de kast moeten 
halen om degradatie af te wenden. 
Te beginnen op zondag 11 mei als, 
in Loosbroek, gespeeld wordt tegen 
naaste concurrent Korloo.

De doelpunten werden gemaakt 
door:
Marlon van Heeswijk (2), 
Marieke van Heeswijk (2),Michelle 
van Heereveld, Meike Leenderts en 
Lisa Wouters

Rooise hockeydames winnen laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen
De Rooise dames, die sinds de win-
terstop nog altijd ongeslagen zijn, 
versloegen zondag op eigen veld 
Basko uit Veldhoven. In de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen, en 
dus van vertrekkend coach Meta 
Bouwmans, werd Basko met 5-0 
verslagen. Hoewel voor de meeste 
teams uit Rooi zondag geen wed-
strijd op het programma stond, was 
het toch erg druk langs de lijn. Veel 
ouders en supporters waren dan ook 
gekomen om Meta Bouwmans in 
haar laatste thuiswedstrijd als coach 
van Rooi bij te staan. 

Rooi begon sterk aan de wedstrijd 
en zette de dames van Basko van-
af het begin onder druk. Via Eefje 
Janus werd Lin Schakenraad bereikt 
die de score kon openen. Niet veel 
later was het Hilde Sijbers die via 
een strafcorner de score verdub-
belde. Voor rust werd het zelfs nog 
3-0 toen Iris van de Loo de rebound 
van een strafcorner beheerst binnen 
werkte.

Na rust wilde Rooi de score graag 
verdubbelen maar zo ver liet Basko 
het niet komen. Onder toeziend oog 
van fanatiek ’Talent van de maand’ 
Fee van der Kallen scoorde Rooi nog 
tweemaal. Corinne van Uden hield 
het overzicht in de cirkel en wist zo 
de 4-0 op het bord te zetten. Hilde 
Sijbers verzilverde vervolgens nog 
een van de vele strafcorners die Rooi 
mocht nemen en bracht daarmee de 
eindstand op 5-0.

Na de wedstrijd werd coach Meta 
Bouwmans namens het bestuur van 
de vereniging toegesproken en be-
dankt voor haar inzet en prestaties. 
Na het ontvangen van bloemen en 
de club-medaille werd er gezamenlijk 
geproost op het succesvolle seizoen. 
En na de bubbels was er traditiege-
trouw, er werd immers gewonnen, 
nog een flugel voor de meiden. Die 
toost werd aangevoerd door Sabine 
Kuhne die werd benoemd tot Wo-
man of the Match. Volgende week 
neemt Rooi het in de laatste speel-
ronde op tegen Heeze. 

hockey

Stem Rooise reporter naar WK hockey

Lin Schakenraad is niet alleen be-
kwaam met een hockeystick in 

haar hand. Ook als ver-
slaggever staat ze haar 
mannetje. Daarom doet 
ze mee aan een bijzonde-
re wedstrijd van de web-
site hockey.nl. Samen met 
twee andere reporters 
strijdt ze om een bijzon-
dere prijs.

Na een selectie is Lin doorgedron-
gen tot de laatste drie. Degene 
die de beste reportage maakt over 
hockey en daarmee de meeste 
stemmen krijgt, mag tijdens het 
WK hockey in Rotterdam – ko-
mende juni – fungeren als reporter 
van de populaire site hockey.nl. De 
reportage van Lin zit strak in elkaar 
met een kleine scheut humor erbij. 
Ze snijdt het onderwerp ‘littekens’ 
aan. Benieuwd naar het filmpje? 
Kijk op www.hockey.nl. Mensen 
kunnen stemmen via de poll op 
www.hockey.nl of via 
Facebook.com/hockeynl door Lin’s 
naam als reactie te plaatsen.
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Vierde Vitesse vlucht voor 
Rooise duiven

duivensport

Alweer de vierde Vitesse vlucht 
stond deze zaterdag  op het pro-
gramma vanuit laon (Fr) met een af-
stand  van 250 km. Met 541 duiven 
van 22 Rooise liefhebbers werd aan 
deze vlucht begonnen.

Op koningsdag met goed weer werd 
het een vlotte vlucht. Gelost om 8.20 
uur met een zuid westen wind werd 

de eerste geklokt door R. v/d Brand 
om 10.58 uur (snelheid 1585 m.p.m) 
dus ruim 90 km per uur. Om 11.21 
uur was de laatste van de 181 prijzen 
verdiend.  De eerste 15 in Sint Oe-
denrode waren: R. v/d Brand: 1,12. 
H. v. Boxmeer: 2,3,10,11,14,15. W. 
v. Houtum: 4,13. A. v. Sinten: 5. J. 
v. Laarhoven: 6. J. v. Boxmeer: 7. J. 
Lathouwers: 8. H. Janssen: 9.  

Suzan van Gastel eerste in klasse 
Z in Riel

paardensport

Voor Suzan van Gastel afgelopen 
zaterdag geen Koningsdag maar 
een springwedstrijd in Riel. In de 
klasse L startte ze haar paard Enjoy 
It en behaalde een derde prijs.

In de klasse M bezette Suzan van 

Gastel zowel de eerste als de tweede 
plaats met respectievelijk haar paar-
den Blikvanger en Coco Flanel. Als 
klap op de vuurpijl behaalde Suzan 
van Gastel in de klasse Z de eerste 
prijs met haar paard Bankroet. De 
ponyruiters hebben een buitenrit ge-

maakt in het Vressels bos de kinde-
ren op de pony  de ouders te paard. 
Na een lunch op een zeer idyllisch 
plekje in Nijnsel en een fotoshoot 
ging de tocht verder naar het meer. 

Stoop en Tillemans openen seizoen in België
Afgelopen weekend was er de eer-
ste wedstrijd van het nieuwe sei-
zoen van de vereniging Dressuur 
Arabische Paarden in België. Deze 
wedstrijd werd gehouden in het 
plaatsje Lichtaart. In de proef E7 
mochten Annelieke Stoop en Progress  
Shaemira Lazize het spits afbijten. 

Shaemira is nog maar 4 jaar en dit 
is haar eerste wedstrijdseizoen. Ze 
behaalde een tweede prijs. Maud  
Tillemans en Progress Ysabella wa-
ren ook gestart in de E7 en wisten 
hier de overwinning te behalen. In 
de proef E5 behaalden zij een twee-
de prijs. Annelieke Stoop en Progress  
Kashmira Lazize behaalden in de 
proef A7 een derde prijs. Als laat-
ste op de dag kwamen Annelieke 
Stoop en Progress Amira Lazize aan 
de start. In de proeven L7 en L6 
werden 2 tweede prijzen behaald. 
Wederom is er weer een goede start 

gemaakt van het nieuwe seizoen en 
over 2 weken zal er weer afgereisd 

worden naar België.

Softtipdarts Sint-Oedenrodedarten

De mei maand is een drukke 
maand voor de softtippers uit Sint- 
Oedenrode. Twee competities ein-
digen en twee nieuwe competities 
beginnen. Er worden in de buurt 
nog diverse toernooien georga-
niseerd waarvan darters uit Rooi 
de wedstrijdleiding op zich heb-
ben genomen. En alsof dat nog 
allemaal niet genoeg is, wordt er 
ook nog gewoon door gedart in de 
single competitie. Ook hebben de 
teams van Van Ouds en ’t Kofferen 
zich geplaatst voor de landelijke 
bekerfinaledag in Opmeer.

Eind van de maand mei wordt 
bekend of  ‘t Kofferen kampioen 
wordt in de 1ste divisie. Het team 
staat op dit moment tweede, maar 
zal er alles aan doen om concur-
rent de Oranjebar 1 uit Mariahout 
van de eerste plaats te gooien. Ook 
wordt dan bekend of d’n Dommel 
zich veilig heeft gesteld uit de de-
gradatiezone. Er zijn nog 5 wed-
strijden te spelen in de eerste en 
tweede divisie. Van Ouds zal in 
de middenmoot eindigen van de 
1ste divisie, d’n Toel zal bovenin 
eindigen van de tweede divisie. Al 
met al zeker geen slechte resulta-
ten. Op het zelfde moment dat 
alle eindstanden bekend zijn, zal er 
begonnen worden aan de zomer-
avondcompetitie en de lady’s night 

competitie. Opgeven kan via www.
bullshooter.nl. 

Ook zal er voor het eerst in Neder-
land een lady’s night single compe-
titie gespeeld worden. Bullshooter 
Sint-Oedenrode  heeft weer het 
voortouw genomen. Er zal geen 
vaste speeldag komen. Wel zal er 
een speelschema komen in welke 
week de dames mogen darten. Er 
zal een groepswhatsapp voor de da-
mes opgezet worden waarin ze on-
derling hun wedstrijd kunnen plan-
nen. De dames die interesse hebben 
kunnen zich opgeven via www.
bullshooter.nl en voor meer infor-
matie kunnen ze een mail sturen na  
mark@bullshooter.nl  Dames kun-
nen zich voor beide competities 
opgeven .Voor beide competities 
is het noodzakelijk dat je voor 15 
mei het inschrijfformulier in vult op  
www.bullshooter.nl

Op 23 24 en 25 mei is er een groots 
softtip toernooi in café zaal de 
Merx in Begrhem. Behalve Rooise 
darters zal ook de wedstrijdleiding 
vanuit Sint-Oedenrode daar alles in 
goede banen gaan leiden. Op 1 juni 
zal er nog een softtip darttoernooi 
zijn in Gemert in café Downtown. 
Hier zal de Rooise softtip ook zeer 
goed vertegenwoordigd worden 
door diverse darters.

Afgelopen donderdag werd voor 
de laatste bekerronde gedart door 
café van Ouds en café ‘t Kofferen. 
‘t Kofferen reisde af naar Boxmeer 
om daar tegen Nogus te darten. 
Hein, Harrie, Silvain en Jaap stelden 
daar vrij gemakkelijk de plaats voor 
de bekerfinaledag veilig. Van Ouds 
reisde af naar Berghem. Team de 
Bergplaets is in de tweede divisie al 
zeker van het kampioenschap en zij 
vertegenwoordigen ook 25 % van 
het Nederlands team. Twan, Jarno, 
Fred en Carlo gooiden de pijlen 
alsof hun leven er vanaf hing. Met 
geen speler onder de 105 gemid-
deld bij de 01 en bij de cricket geen 
gemiddelde onder de 3.0 was dit 
meer een wedstrijd voor professio-
nals dan voor amateurs. Toch kon 
ook Van Ouds zich plaatsen voor 
een plaats op de bekerfinaledag. 
Beide teams gaan dan ook op 21 
juni naar Opmeer. Er zal een bus 
geregeld worden voor de darters 
en de supporters. Wil jij ook mee? 
Stuur dan even een mailtje: mark@
bullshooter.nl

Ook wordt er nog steeds gestreden 
in de single competitie. In juni zal 
de competitie halfweg zijn en zal er 
een zomerstop gehouden worden. 
Dit om de zomercompetitie en de 
lady’s night niet in de weg te zitten. 

Oud Rooi kampioen 
Rooise Biljart Competitie

biljarten

Zoals verwacht is Oud Rooi kam-
pioen geworden van het seizoen 
2013/2014. 

Gin Keus heeft  het verschil nog 
wel terug kunnen brengen tot 33 
punten. In de laatste ronde wa-
ren er goede scores voor Kofferen 
(85) Wapen van Eerschot (84) en 
’t Pumpke 81 punten. Korte partij-
en: Murat Kosar (B.C. Eerschot) 52 
car. in 9 beurten (moy. 5,77), Mark  
Verhagen (Gin Keus) 22 car. in 10 
beurten (moy. 2,20), Wim Hulsen 
(Kofferen) 24 car. in 11 beurten 
(moy. 2,18), Dorita Bekkers (Dorps-
herberg) 20 car. in 11 beurten (moy. 
1,81), Peter de Koning (Beurs) 20 
car. in 12 beurten (moy. 1,66) Tiny 
van de Besselaar (Wapen van Eer-
schot) 44 car. in 13 beurten waarbij 
een serie van 19 (moy. 3,38) en Leo 
van de Linden (Beurs) 52 car. in 14 
beurten (moy. 3,71).

Uitslagen:D’n Toel – Kofferen 55-85, 
Beurs – B.C. Eerschot 68-72, Wapen 
van Eerschot – Oud Rooi 84-56, 
Jachtrust – Dorpsherberg 76-64, ’t 
Pumpke – Krijt op Tijd 81-59, Gin 
Keus – Boskant 79-61, Wellie Winne 
Welles – St.Joris 69-71.
Stand: 1 Oud Rooi 1999, 2 Gin Keus 
1966, 3 Kofferen 1906, 4 Wapen 
van Eerschot 1897, 5 St.Joris 1880, 
6 Wellie Winne Welles 1874, 7 Bos-
kant 1863, 8 Jachtrust 1831, 9 D’n 
Toel 1786, 10 Beurs 1756, 11 Krijt 
op Tijd 1729, 12 B.C. Eerschot 1716, 
13 ’t Pumpke 1656, 14 Dorpsher-
berg 1514.

De prijsuitreiking zal dit jaar plaats-
vinden op zaterdag 10 mei a.s. 
aanvang 20.30 uur bij Bert en Jola 
van Café de Dorpsherberg, Pastoor 
Smitsstraat 48 te Olland. Alle deel-
nemers met evt. partners zijn van 
harte welkom. 

BMX’ers crossen in Frankrijk en Tegelen
Koen van der Wijst reed zondag 27 april in Besanqon (Fr). In de manches 
werd hij 3x2e, in de 16e 2e, 1/8 2e, in de kwartfinale reed hij op de 3e 

bmx

plaats,  ging naar de tweede plaats 
toe, maar kreeg een flinke slinger 
van een andere rijder en werd 5e.  
De rest reed op dezelfde dag de 4e 
AK in Tegelen.
 
Bij de Boys 7-jarigen was het Fedde 
de Bie die meedeed in de Open-
klasse. Tijdens de manches werd hij 
3x6e. In de Eigenklasse Boys 8/9 
girls presteerde hij beter. In de man-
ches werd hij 3x5e.
Bij de Boys 8/9 jarigen Openklasse 
reed Jelt de Bie mee. Tijdens de man-
ches werd hij 3x3e, in de halve finale 
5e. Bij de Openklasse Boys 10/11 ja-
rigen werd Kyro van Schijndel in de 
Manches 2e,2e en 1e. In de kwartfi-
nale werd hij 3e, in de halve finale 3e 

en in de finale 5e.

Lex Veldt werd in de manches 3x4e, 
in de kwart 4e en in de halve finale 
6e. Bas Verhagen in de manches 
2x2e, in de kwart 4e en in de halve 
finale 5e. Bij de Boys 11/12girls Ei-
genklasse deed Kyro ook mee. In de 
manches werd hij 3e ,4e en 1e, in 
de kwartfinale 5e. Lex werd in de 
manches 3x4e en in  de kwartfinale 
5e. Bas werd 3x4e in de manches en 
in de kwartfinale 5e. Ilse Verhagen 
reed bij de Girls14+. Zij presteerde 
als volgt: manches 4e, 4e en 5e, hal-
ve finale 6e, B-finale 5e. ALex Veldt 
reed bij de cruissers all en werd in de 
manches 3e,2e en 4e, in de halve 6e 
en in de B-finale 8e.

Sjaak Verhoeven 
Koning B.H.V. 2014

vissen

Op Koningsdag is in Boskant de 
jaarlijkse Koningswedstrijd gevist. 
Met veel overmacht legde Sjaak  
Verhoeven beslag op de titel.

Behalve wat voorns en kolblei wist hij 
met een lijntje van 0,08 mm. nylon 
een snoek van ruim twee kilogram 
binnen te halen. Deze was doorslag-
gevend voor de eindstand Er werd 
goed vis gevangen. De vijf besten wa-
ren: 1. Sjaak Verhoeven 2750 gr., 2. 
Jan Fransen  2100 gr., 3. Joke Verhoe-
ven 1100 gr,. 4. Leo v.d Heijden 1000 
gr., 5. Koos Brands 800 gr. Op zater-
dag 4 mei is de voorjaarswedstrijd.

Visschema 
Stichting 
Mensen Zonder 
Werk

Al 25 jaar houdt de Stichting 
Mensen Zonder Werk visdagen 
in Sint-Oedenrode, op verschil-
lende plekken. Dit jaar op 7 mei  
(Boekweit), 21 mei (Cathelijnepad), 
4 juni (Olland), 18 juni (Boskant), 
2 juli (Klaverpad), 27 aug (Olland), 
10 sept. (Boskant) en 24 sept. 
 (Boekweit). Aanvang 09.30 uur 
tot 11.30 uur. Er mag beperkt ge-
voerd worden. 

Dressuuramazones op dreef 
Het zomerseizoen is voor de dressuur-
ruiters goed van start gegaan. Zowel 
de sectie pony’s als paarden behaal-
den al een mooi aantal prijzen dit sei-
zoen. Dit weekend hebben een drietal 
ruiters deze reeks weer aangevuld.

 Op de dressuurwedstrijd in Asten-
Heusden kwam Judith Gilsing-Fern-

hout aan de start met haar paard 
Goofie W. Normaal gesproken is 
Judith actief in de springpiste, maar 
steeds vaker laat ze zich zien in de 
discipline dressuur. Ditmaal behaalde 
ze wederom tweemaal de winst in 
de klasse L2, waardoor ze nu start-
gerechtigd is voor de klasse M1. 
Hilde van den Oever en Rana na-

men deel aan de dressuurwedstrijd 
voor de ponyruiters in Soerendonk. 
In de klasse M2 eindigden ze op een 
mooie 2e plaats. Op deze wedstrijd 
liet ook Evi de Beer van zich horen. 
In de klasse D/E-B startte ze haar 
pony Zimba. Ze wist, door een hoge 
score van de jury, tweemaal op een 
2e plaats te eindigen.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Op dit moment staan Hein Jansen en  
Silvain van Boxtel op de eerste 
plaats. Voor de gehele stand en de 
uitslagen en het speelschema: 
www.bullshooter.nl

Volg ons ook op Facebook! 
www.facebook.com/
BullshooterNederland  
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Hans Vogels vierde tijdens 
ONK open Valkenswaard

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

Tijdens de vierde wedstrijd mee-
tellend voor het ONK MX Open te 
Valkenswaard heeft de Boskanter 
Hans Vogels met twee vierde plaat-
sen een vierde plaats in de daguit-

slag weten te behalen.

’s Morgens met de tijdtraining be-
haalde hij een zesde plaats, maar 
omdat de baan nog erg vlak was, 

lagen de tijden erg dicht bij elkaar. 
Met de start van de eerste manche 
ging Hans rond de zevende plaats 
de eerste bochten door. De coureur 
reed zich gedurende de manche naar 
voren en werd op een goede vierde 
plaats afgevlagd.
De start van de tweede manche 
ging iets beter en Hans reed op 
een vijfde plaats de eerste bochten 
door en reed zich al snel naar een 
derde plaats. De Boskanter kon het 
tempo goed volgen en reed naar de 
tweede plaats toe. Echter op enkele 
ronden van het einde kreeg hij een 
lekke achterband en moest, hevig 
strijdend, de derde plaats afgeven. 
Hans werd uiteindelijk op een vier-
de plaats afgevlagd. De scheurneus 
staat nu na vier wedstrijden op een 
tweede plaats in de tussenstand van 
het Open Nederlands Kampioen-
schap. De volgende wedstrijd van 
Hans is de ONK MX Open motor-
cross te Holten.

Programma zwemmen Argo
Komende zondag nemen een aantal 
zwemmers van de Wedstrijdgroep deel 
aan een Limiet wedstrijd in zwembad 

Den Ekkerman in Veldhoven, aanvang 
10.15 uur.

zwemmen

Dai-Ippo op toernooi bij 
Judoschool Kradolfer
Op Tweede Paasdag gingen dertien 
judoka’s van Dai-Ippo naar Vught 
voor het Paastoernooi van Judo-
school Kradolfer. 

Sara van de Wetering spande daar 
de kroon door maar liefst vijf keer 
met ippon te winnen. Zij werd dus 
afgetekend 1e. We kunnen wel stel-
len dat Sara de smaak meer en meer 
te pakken krijgt. Dit is ook wel te 
zien in de trainingen. Ze laat al wor-
pen zien die er echt ingeslepen zijn 
en dat gaat er de komende tijd voor 
zorgen dat ze nog veel meer prijzen 
gaat pakken. Let maar op.

Alizee Foolen deed het ook weer 
bijzonder goed. Jammer voor Alizee 
was dat zij haar 1e partij tegen Sara 
moest. Maar daarna won ze met vier 
keer ippon en werd mooi 2e achter 
Sara. De familie Packbiers had het 
deze dag ook weer bijzonder goed 
gedaan. Zowel Sam, Teun als Bart 
wisten een 1e plek te behalen. Gijs 
moest het stellen met een 3e plaats. 
Hij moest in zijn 2e partij zijn meer-
dere erkennen. Maar hij pikte de 
draad daarna weer goed op en wist 

toch nog twee keer met ippon te 
winnen.
Lotte van Aarle draaide ook weer 
een stuk beter. Lotte werd 1e met 
drie keer ippon. Jim van de Ven, een 
kleine dappere pitt-bull wist na vijf 
partijen toch ook maar weer mooi 
een 2e plaats te behalen. Quint 
Rovers had vandaag niet zo’n grote 
poule en werd in zijn 1e jaar in de 
-15 toch maar mooi 2e. Quint is de 
laatste tijd goed bezig op de training 
dus ook hem zullen we nog vaker 
terug zien op het erepodium. Wil-
lem Vervoort had het zelf nog niet in 
de gaten, maar hij was knap 3e ge-
worden. Een goede stimulans voor 
Willem. Arman Wardanjan blijft nog 
wel wat wisselend presteren, toch 
pikte hij een goede 3e plaats mee. 
Voor Lars van Duijnhoven zat het 
niet mee. Hij was maar amper her-
steld van de griep en moest na twee 
keer verlies met lege handen naar 
huis. Ook Zjuul Rovers moest met 
lege handen naar huis. Zjuul won 
weliswaar drie partijen op ippon 
maar die twee verliespartijen hadden 
niet gemogen. Volgende keer beter 
zullen we maar zeggen. 

judo

RDS 1 naar fi nale

RDS1 zorgt voor daverende 
verrassing in Brabant Cup 

dammen/schaken

Afgelopen donderdag werden de 
halve finales gespeeld voor de 
Brabant Cup. RDS 1, het laatst 
overgebleven viertal van de Rooise 
damvereniging, moest het daarbij 
opnemen tegen TDV1 en Micone1 
uit Tilburg en EAD1 uit Asten. De 
gemiddelde rating van de twee 
Tilburgse ploegen lag ruim 200 
punten per speler hoger als van de 
Rooise dammers terwijl EAD1 een 
gemiddelde rating van 50 punten 
per speler meer had. Gelet op de ge-
middelde speelsterkte van de teams 
leek RDS kansloos om zich te plaat-

sen voor de finale.

De praktijk was echter anders en in 
de eerste wedstrijd tegen TDV1, de 
nummer 3 van Brabant in 2013, ver-
rasten de Rooise dammers vriend en 
vijand en wonnen met 5-3 van de 
Tilburgers. Mies van Berlo versloeg 
als eerste Tom Swelsen, waarna 
Wim Vloet de veel sterker geachte 
Theo van de Hoek het nakijken gaf 
en RDS1 op een voorsprong van 4-0 
zette.
Leo van Vlerken moest vervolgens 
het onderspit delven tegen Jasper 

Daems. 
(tussenstand 4-2). Als laatste sleepte 
Gerben te Raa tegen oud wereld-
kampioen bij de aspiranten en oud 
Europees kampioen bij de junioren, 
Thijs van de Broek, een prachtige re-
mise uit het vuur waarmee een dik 
verdiende 5-3 de einduitslag werd.

De tweede wedstrijd tegen 
Micone, de kampioen van 2013, 
ging met minimaal verschil verlo-
ren. Met slechts een 5-3 nederlaag 
mocht RDS1 terugkijken op een 
goede wedstrijd. De derde wedstrijd 
tegen EAD1 uit Asten speelde RDS 
met 4-4 gelijk. Micone deed zijn 
sportieve plicht en won met 6-2 van 
TDV. In de eindstand van de poule 
werd Micone 1ste en RDS en TDV 
2de. Echter doordat RDS één bord-
punt meer had gehaald werd de fi-
nale bereikt.

De finale zal op 8 mei worden ge-
speeld in Sint Michielsgestel en RDS 
1 treft wederom Micone als tegen-
stander;  PSV uit Eindhoven en HED 
uit Rosmalen, de nummers 1 en 2 uit 
de andere halve finale poule maakt 
de finale groep compleet.

V.l.n.r.: Gerben te Raa, Wim Vloet, Mies van Berlo, Leo van Vlerken.

Voetbalclinic mini’s en pupillen 
Ollandia groot succes

voetbal

Op zondag 27 april, vooraf-
gaand aan de wedstrijd Ollandia – 
Ruwaard, was er voor alle Ollandse 
jongens en meisjes tussen de 4 en 8 
jaar gelegenheid om op speelse wijze  
kennis te maken met de voetbalsport. 

De organisatoren, Rinus Vervoort 
en Robert vd Biggelaar waren blij 
verrast dat een groot aantal poten-
tiële voetbaltalentjes zich hadden 
aangemeld. Nicole Maas, zelf een 
zeer verdienstelijk vrouwenelftal-
speelsters, Frank Hagelaars,  Marcel 
Raaijmakers en Meine Engbers had-
den zich er goed op voorbereid. Op 
het hoofdveld hadden ze een aantal 

trainings-parcoursjes uitgezet waar 
de mogelijk toekomstige jeugdspeler-
tjes de eerste stapjes van het spelletje 
voetbal werd geleerd. Het plezier en 
het enthousiasme bij zowel de leiders 
als de kinderen spatte ervan af. Het 
was een lust voor het oog. Na afloop 
wachtte de kinderen met hun ouders, 
opa en oma een lekkere verrassing. Het 
is niet ondenkbaar dat het plezier, het 
enthousiasme en het doorzettingsver-
mogen van de jeugd het vaandelteam 
van Ollandia heeft geïnspireerd tot het 
spelen van een top wedstrijd. Er werd 
namelijk op karakter met 4 – 1 gewon-
nen van Ruwaard.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

Winty te sterk voor KV Nijnsel

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

Met de nummers 1 en 2 tegen-
over elkaar was het voor Nijnsel 
erop of eronder. Wie vandaag met 
winst het veld zou verlaten zou 
een goede stap maken richting 
het kampioenschap. De vorige 
ontmoeting eindige in een 10-10 
gelijkspel, het was voor de dames 
van KV Nijnsel duidelijk dat ze de 
winst niet zomaar zouden krijgen. 

KV Nijnsel kreeg een paar goede 
kansen, maar het was Winty die de 
score opende. Myrna Foolen bracht 
met een afstandschot de stand ge-
lijk. Nog in dezelfde minuut zorgde 
Anne Sijbers voor de voorsprong 
door een mooie omdraaibal af te 
ronde. KV Nijnsel kon niet lang van 
deze stand genieten. Een lange 
tijd bleef de 2-2 op het scorebord 
staan. Opnieuw kwam KV Nijnsel 
voor, Myrna Foolen ronde beheerst 
een korte kans onder de korf af. 
Maar zoals eerder in de wedstrijd 
kon KV Nijnsel deze voorsprong 
niet lang vasthouden. Anne Sijbers 
zorgde nog voor de aansluittref-
fer, maar het was Winty die het 
initiatief nam en haar kansen goed 

benutten.  KV Nijnsel moest gaan 
rusten met een 4-6 achterstand. 

Coach Fred van Oekel was duide-
lijk, de vele kansen moesten verzil-
verd worden. Maar het was Winty 
die direct naar rust raak schoot. Na 
10 minuten spelen keek Nijnsel al 
tegen een 4-9 achterstand aan. 
De spanning leek even terug te 
komen door twee afstandschoten 
van Sandra Verhagen en Nicole de 
Koning. Maar Winty was feller en 
nauwkeuriger in het afronden van 
kansen. Nijnsel verliet het veld met 
een 6-14 nederlaag en het kampi-
oenschap is hiermee verkeken. 

Doelpunten: Myrna Foolen, Anne 
Sijbers (2x), Sandra Verhagen en 
Nicole de Koning (1x).
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WEEKACTIE! 
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MMOOEEDDEERRDDAAGG!

HOME ESSENTIALS
KEUKENMACHINE
• krachtige motor (420 Watt)
• inhoud 4 liter
• regelbaar vermogen
• incl. mixhaak, kneedhaak,
 garde en spatbescherming
voor het bereiden van 
taarten, slagroom, 
brood, pizza’s etc.

VOOR PROFESSIONELE

RESULTATEN!

RELAXED 
DE ZOMER IN!38.95

28
 c

m

22 cm

60
 c

m

39 cm

FERRERO
RAFFAELLO
wafeltjes met 
amandel 
en kokos
180 gram

GIFTSET
BODYCARE
diverse varianten

ARTICO
ACRYLVERF
diverse kleuren
uni of glitter
6x 75 ml

LIVING/HOME
BLOEMPOT
aardewerk
wit of grijs

vanaf:

1.15

2.593.99

2.39

3.790.79

TUIN
SCHILDERIJ
uv-proof canvas
58x58 cm

7.99

2.49

SIERADENKAST
MET SPIEGEL
hout
wit of grijs
22x15x28 cm

KOOKBOEK
STANDAARD
hout
wit

AIRWICK
GEURKAARS
diverse soorten
bijvoorbeeld
elixer oriental

DOVE
DOUCHECREME
diverse varianten
500 ml

DAMES
TEENSLIPPER
2 modellen
diverse kleuren
en prints
maten 36-41

2.99

1.59

1.99

1.29

4.99

DECO BLOEMPOT
ZINK
bloempot: 
diverse prints
22x22x11 cm
emmer:
met tekst
18x18x15 cm

HOUTEN
LADENKAST
carte postale

18.49

2.99

KOOK
CADEAUSET
cupcakes, chocolade, 
speculaas of koekjes
8-delig

DAMES
HORLOGE
diverse trendy 
modellen
topkwaliteit 
uurwerk

COZZI
BOXERSHORT
jongens
diverse kleuren 
en prints
maten 98-152

INTEX
LOUNGE ZWEMBAD
4-persoons
229x229x66 cm

21.95

MEISJES
T-SHIRT
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 86-128

VANDERBILT
EAU DE TOILETTE
100 ml

5.99

1.99
MOEDERDAGSTUNT! CADEAUTIP!

TOPKWALITEIT!
11 MEI MOEDERDAG!

2 STUKS

15x18 cm

1.59 
20x23 cm

2.99
27x30 cm

4.79

SERVEER
SCHAAL
hout/glas

3.95

XL-FORMAAT
79x79 cm

12.95

MEISJES
BROEK
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 86-128

2.99

AFTER 
EIGHT
200 gram

1.39

GIFTSET
ETERNAL GARDEN
diverse varianten
douchegel en bodylotion

0.72

ACRYLIC
MEDIUM
3 handige hulpmiddelen 
om het karakter van 
acrylverf te veranderen
modelling paste, gel 
medium, pearl medium

5.95

MAROUSSIA
EAU DE TOILETTE
100 ml

6.49

KOOK- OF
ZOMERBOEK
zeer luxe 
uitvoering

1.99



Woensdag 30 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 43

Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
. 

VERRASSEND VOLLEDIG VERBAZEND VOORDELIG KIJK OOK OP WWW.ACTION.NL

WEEKACTIE! 
VAN WOENSDAG 30 APRIL T/M DINSDAG 6 MEI 2014

TIP VOOR 
MOEDERDAG!

Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

MMOOEEDDEERRDDAAGG!

HOME ESSENTIALS
KEUKENMACHINE
• krachtige motor (420 Watt)
• inhoud 4 liter
• regelbaar vermogen
• incl. mixhaak, kneedhaak,
 garde en spatbescherming
voor het bereiden van 
taarten, slagroom, 
brood, pizza’s etc.

VOOR PROFESSIONELE

RESULTATEN!

RELAXED 
DE ZOMER IN!38.95

28
 c

m

22 cm

60
 c

m

39 cm

FERRERO
RAFFAELLO
wafeltjes met 
amandel 
en kokos
180 gram

GIFTSET
BODYCARE
diverse varianten

ARTICO
ACRYLVERF
diverse kleuren
uni of glitter
6x 75 ml

LIVING/HOME
BLOEMPOT
aardewerk
wit of grijs

vanaf:

1.15

2.593.99

2.39

3.790.79

TUIN
SCHILDERIJ
uv-proof canvas
58x58 cm

7.99

2.49

SIERADENKAST
MET SPIEGEL
hout
wit of grijs
22x15x28 cm

KOOKBOEK
STANDAARD
hout
wit

AIRWICK
GEURKAARS
diverse soorten
bijvoorbeeld
elixer oriental

DOVE
DOUCHECREME
diverse varianten
500 ml

DAMES
TEENSLIPPER
2 modellen
diverse kleuren
en prints
maten 36-41

2.99

1.59

1.99

1.29

4.99

DECO BLOEMPOT
ZINK
bloempot: 
diverse prints
22x22x11 cm
emmer:
met tekst
18x18x15 cm

HOUTEN
LADENKAST
carte postale

18.49

2.99

KOOK
CADEAUSET
cupcakes, chocolade, 
speculaas of koekjes
8-delig

DAMES
HORLOGE
diverse trendy 
modellen
topkwaliteit 
uurwerk

COZZI
BOXERSHORT
jongens
diverse kleuren 
en prints
maten 98-152

INTEX
LOUNGE ZWEMBAD
4-persoons
229x229x66 cm

21.95

MEISJES
T-SHIRT
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 86-128

VANDERBILT
EAU DE TOILETTE
100 ml

5.99

1.99
MOEDERDAGSTUNT! CADEAUTIP!

TOPKWALITEIT!
11 MEI MOEDERDAG!

2 STUKS

15x18 cm

1.59 
20x23 cm

2.99
27x30 cm

4.79

SERVEER
SCHAAL
hout/glas

3.95

XL-FORMAAT
79x79 cm

12.95

MEISJES
BROEK
diverse kleuren en prints
100% katoen
maten 86-128

2.99

AFTER 
EIGHT
200 gram

1.39

GIFTSET
ETERNAL GARDEN
diverse varianten
douchegel en bodylotion

0.72

ACRYLIC
MEDIUM
3 handige hulpmiddelen 
om het karakter van 
acrylverf te veranderen
modelling paste, gel 
medium, pearl medium

5.95

MAROUSSIA
EAU DE TOILETTE
100 ml

6.49

KOOK- OF
ZOMERBOEK
zeer luxe 
uitvoering

1.99



Woensdag 30 april 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe44 

Meisjes Franciscusschool en jongens Eerschot 
winnen scholentoernooi 2014

voetbal

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi is weer 
zeer geslaagd verlopen. Na een zonnige, spor-
tieve en gezellige middag stonden De Kiene-
hoef en Eerschot in de finale bij de jongens en 
namen de Franciscusschool en de Kienehoef het 
tegen elkaar op bij de meisjes.

De winnaar bij de jongens is geworden basis-
school Eerschot. Zij gingen met de Mies Bekkers 
wisseltrofee naar huis. Winnaar bij de meisjes 
werd Franciscusschool uit Boskant. Zij gingen 
met de Riek de Brouwer trofee aan de haal. De 
sportiviteitsprijzen gingen naar De Sprongh, bij 

zowel de jongens als de meisjes. Deze bekers 
werden aangeboden door de Gemeente Sint-
Oedenrode. Voor iedere deelnemer(ster) had 
bouwbedrijf van Stiphout een bidon gegeven. 
De AH Sint-Oedenrode had  iedereen een lek-
ker ijsje aangeboden.  Al met al een zeer ge-
slaagde en sportieve middag, mede dankzij de 
medewerking van de scheidsrechters, terrein-
verzorgers, wedstrijdleiding en kantineperso-
neel van Rhode. 
Foto’s van het schoolvoetbaltoernooi zijn in het 
album te bekijken en te downloaden op 
www.rhode.nl of www.mooirooi.nl.

zowel de jongens als de meisjes. Deze bekers 

Oedenrode. Voor iedere deelnemer(ster) had 
bouwbedrijf van Stiphout een bidon gegeven. 

slaagde en sportieve middag, mede dankzij de 

Foto’s van het schoolvoetbaltoernooi zijn in het 

Eerschot won bij de jongens.

Deze meiden uit Boskant bleken het best.
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KV Rooi 1 verslaat Flamingo's 1korfbal

     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 Rooi begon sterk aan de wed-
strijd, maar helaas was het Fla-
mingo's die de score opende. Direct 
daarna was het Ilse van den Bosch 
die van afstand wist te scoren voor 
KV Rooi. Daarna was het Elise van 
der Ploeg die haar wegtrekballetje 
keurig in de korf gooide. 

Hiermee stond de stand op 1-2. KV 
Rooi leek zich aan te passen aan het 
niveau van de tegenstander en zette 
rommelige aanvallen op. De dames 
konden het eigen spelletje niet vin-
den en er werden veel fouten ge-
maakt. Hier wist Flamingo's uitein-
delijk gebruik van te maken, door de 
stand gelijk te brengen. Maar geluk-
kig was daar net voor rust Maartje 
van Aarle die haar doorloopval in 

het mandje legde. De ruststand was 
hiermee 2-3 in het voordeel van KV 
Rooi. 

In de rust werd duidelijk dat er snel 
iets veranderd moest worden door 
KV Rooi en dat ze moesten gaan 
overheersen. Deze taak leek het 
team direct uit te voeren en was het 
Rachel Heijmans die vanuit een door-
loopbal wist te scoren. Hierop volgde 
Marlou Schoenmakers met een af-
standschot en een doorloopbal, 2-6. 
Dit ging nog even door want ook 
Ellen Hulsen wist 2x te scoren. Dit 
deed zij vanuit een doorloopbal en 
een keurig uitgespeelde wegtrekbal, 
2-8. Daarna was het Flamingo's die 
ook nog van zich liet horen met een 
doelpuntje. KV Rooi was fel en liet 

het hier dus niet bij zitten en wist hier 
snel op te reageren, Sanne Hulsen 
wist haar verdiende vrije worp keu-
rig af te ronde en bracht daarmee 
de stand op 3-9. Ook in de laatste 
minuten liet KV Rooi goed korfbal 
zien en wisst Maartje van Aarle nog 
eens te scoren voor KV Rooi met een 
kort kansje. Het laatste doelpunt van 
deze wedstrijd kwam van invalster 
Anouk Brus, ook vanuit een korte 
kans. Dit bracht de eindstand op 
3-11. KV Rooi heeft zich de twee-
de helft goed herpakt en een mooi 
potje korfbal laten zien. KV Rooi 1 
bedankt het publiek en haar reser-
vespeelsters Sanne Kuijpers, Anouk 
Brus en Dorenda van Liempd.
> Op zondag 11 mei speelt KV Rooi 
1 uit tegen Princes Irene om 13.00u.

Drukke weken voor Rooise rennerswielersport

In het paasweekend was het erg druk 
voor de Rooise Renners. Op goede 
vrijdag reden de Elite/beloften in de 
Belgische Ardennen de Arden Chal-
lenge. Alleen Sander Schuurmans 
wist deze wedstrijd tot een goed 
einde te brengen en werd 94e. Op 
1e paasdag stond de Ronde van het 
Maaskantje op het programma. 

Bij de Nieuwelingen werd Jarno van 
Esch 23e. De renners vlogen vanaf 
het begin van de wedstrijd er vol in. 
Dit ging nog even te snel voor Jarno 
maar hij bleef fantastisch knokken en 
behaalde dit goede resultaat. Marco 
van Esch reed bij de Amateurs naar 
een 22e plaats. Bij de elite/beloften 
werd Wouter van Roosmalen 19e 
en Sander Schuurmans 30e beide 
in het peloton. Een dag later werd 
er in Gerwen gereden in de Grote 
Ronde van Gerwen. Bij de nieuwe-
lingen werd Jarno van Esch 42e. Bij 

de Elite beloften wedstrijd kwam 
Erik Lathouwers als 43e en Frank 
Lathouwers als 48e over de meet 
in het peloton. In de laatste ronde 
kwamen verschillende renners op 
het gladde parcours ten val door de 
regen.

Op zondag 27 april stondenverschil-
lende Rooise renners aan het vertrek 
in de Ronde van Geldrop. 
Bij de nieuwelingen behaalde Jarno 
van Esch zijn eerste prijsje door als 
17e over de streep te komen. Marco 
van Esch behaalde op dit moeilijke 
rondje een 18e plaats en gaat met de 
week sterker rijden. Marco is duidelijk 
aan zijn tweede jeugd begonnen. Bij 
de elite/belofte wedstrijd was Wou-
ter van Roosmalen erg actief, zijn 
poging om alleen naar de kopgroep 
te rijden strandde 3 ronden voor het 
einde. Hij werd uiteindelijk 13e in het 
peloton waar ook Frank Lathouwers 
als 18e over de meet kwam.
Erik Lathouwers reed in Duitsland 
de sterk bezette wedstrijd Rund um 
Duren. Hij reed deze wedstrijd net-
jes uit als 79e. Pas in de laatste klim 
moest hij de eerste groep laten gaan 
en kwam in de grote 2e groep over 
de streep.

Daniël Pol
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Daniël Pol is zondag 3 
mei  “Pupil van de Wedstrijd” bij de 
thuiswedstrijd van Rhode 1 tegen 
Festilent 1.

Daniël voetbalt in de F9. Zijn  trai-
ners/ leiders  zijn Jorg van Hoof, Ton 
Kuijpers en Joan van Wanrooij. Deze 
PSV fan in hart en nieren heeft het 
voetbal door zijn aderen stromen en 
is altijd in de weer met een voetbal. 
Daniël is een fysiek sterke en snelle 
spits met een enorme winnaarsmen-
taliteit. Zijn ploegmaatjes zorgen 
voor de aanvoer en een uiteraard 
voor een goede gesloten defensie. 
Hij is de spits van Rhode F9. Daniël 
is een grote fan van Depay en Tyton. 
Daniël  zit in groep 3 van basisschool 

de Kienehoef. Rekenen  vindt hij het 
leukst om te doen. Hij is iedere week 
trouw aanwezig bij de training en 
wedstrijd. Daniël zal aanwezig zijn bij 
de warming-up van Rhode 1, de af-
trap nemen en de verdere verrichtin-
gen van Rhode 1 vanuit de dug-out 
volgen. Wij wensen hem een gezel-
lige voetbalmiddag bij Rhode.

Afgelopen zondag was Wout van 
Rooij 'Pupil van de Week' bij de 
belangrijke wedstrijd Ollandia 1 
- Ruwaard 1. Wout is 8 jaar oud 
en hij woont samen met zus Janne 
in Olland. Hij heeft ook een hond 
Lizzi. Wout zit in groep 5 van Bs De 
Sprongh. Gym is zijn favoriete les. 
Rekenen vind Wout minder leuk.
Later hoopt Wout evenals zijn vader 
boer te worden. Hij voetbalt in het 
leuke team van de F1. Als verdediger 
of keeper helpt hij zijn team naar de 
overwinning. Wel hoopt hij nog een 
keer als aanvaller te mogen voet-
ballen. Het leukste binnen Ollandia 
vind hij zijn voetbalvrienden. Haico 
van Oirschot is zijn favoriet binnen 

Ollandia. Wout vindt Kevin Stroot-
man en Lionel Messi goede voetbal-
lers. Zijn favoriete profclubs zijn PSV 
en Fc Barcelona. 
Naast voetbal houdt Wout ook van 
muziek. 

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Wout van Rooij
Ollandia

Samen sterker

Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl/stos

Heeft u vragen over uw hypotheek, uw pensioen, erven of schenken? Iedere

eerste maandag van de maand kunt u tussen 17.00 en 20.00 uur zonder afspraak

binnenlopen op ons Adviescentrum voor een kosteloos oriënterend gesprek. 

Kom op 5 mei naar onze inloopavond en stel uw financiële vragen.

zitten onze
adviseurs voor 
u klaar! 

Iedere eerste 
maandag van 

de maand
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren:
Avanti’31 1 - Rhode 1,  1-1
HVCH 2 - Rhode 2,  3-0
Rhode 3 - Heeswijk 3,  3-0
Avesteyn 5 - Rhode 4,  3-5
Venhorst 4 - Rhode 6, 2-2
Rhode 7 - Boerdonk 3,  6-1
Boerdonk 2 - Rhode 8,  2-2
Rhode 9 - Blauw Geel 17,  0-3
Rhode 10 - Irene 3,  6-1
Handel VR1 - Rhode VR1,  6-3

Uitslagen jeugd:   
Rhode C5-Blauw Geel C8 4-5
Rhode E6-Bavos E3 1-3
Rhode F4-Rhode F3 2-2
Rhode B3-WEC B1 2-3
Rood Wit C4G-Rhode C2 4-1
Rhode E7-Gemert E9 3-2
Rhode F1-Gemert F1 6-1
Boekel Sport F1-Rhode F2 2-2
Ollandia F1G-Rhode F5G 1-5
Rhode F11- Keldonk F2 2-1
Rhode MA1-NLC’03 MA1 1-7
Keldonk C1G-Rhode C3G 0-4
Rhode D1G-Mariahout D1 1-2
Rhode E4G-Handel E2 4-1
NWC F1-Rhode F1 1-2

Programma senioren zo 4/5:
Rhode 1 - Festilent 1 14:30u
Rhode 2 - Schijndel 2 11:00u
Boekel Sport 3 - Rhode 3 11:00u
Rhode 4 - Avanti’31 4 12:00u
Prinses Irene 5 - Rhode 5 14:00u
Rhode 6 - Sparta 7 12:00u
Rhode 8 - Gemert 9 10:00u
Boerdonk 4 - Rhode 9 13:00u
DVG 8 - Rhode 10 10:00u
Rhode VR1 - UDI VR2 10:00u
Oranje Zwart – Veteranen 17:00u
 
Programma jeugd 3/5: 
Orion A1-Rhode A1 15:30u
Rhode B1-Sparta’25 B1 14:30u
HVV Helmond B1-Rhode B3 15:00u
Rhode C1-Olympia’18 C1 13:00u
MULO C2-Rhode C3G 13:00u
Erp C2-Rhode C4 12:15u
Rhode D3-Gemert D3 11:30u
ELI D2-Rhode D4 12:30u
Rhode E3-Boekel Sport E2 10:30u
Avanti’31 E4G-Rhode E7 9:30u
Rhode F5G-Avanti’31 F3G 10:30u
Boekel Sport F3-Rhode F6 9:30u
Rhode F7-Boekel Sport F4 10:30u
Boekel Sport F6-Rhode F8 9:30u
Rhode F9G-Mariahout F4G 10:30u
Rhode MC1- de Rakt MC1 11:30u
Rhode MD1-HVCH MD2 10:15u

VV Boskant

Uitslagen senioren
NLC’03 1-Boskant 1 0-2
Margriet 2-Boskant 2 3-1
Avanti’31 4-Boskant 3 2-0
Boskant 4-Prinses Irene 5 1-9
Boskant 5-Avanti’31 7 2-0

Gemert 12-Boskant 6 1-6
Boskant 7-Heeswijk 8 0-3
Boskant 7-SCMH 6 0-4
Boskant VR1-Nijnsel VR3 0-2

Programma senioren zo 4/5:
Boskant 1-Ollandia 1 14.30u.
Boskant 2-Sparta’25 2 11.30u.
Boskant 3-DVG4 12.00u.
Blauw Geel 11-Boskant 4 10.00u.
Nijnsel 4-Boskant 5 12.00u.
Boskant 6-Irene 2 10.00u.
Irene 4-Boskant 7 10.00u.
Prinses Irene VR3-Boskant VR1 12.00u.

Programma jeugd za 3/5:
Boskant A1-DVG A2 a:14.30u.
Heeswijk C1-Boskant C1 v:12.00u. 
ASV’33 C3-Boskant C2 v:11.30u. 
Boskant mini F-
Best Vooruit mini F3 a:10.30u.

Ollandia

Uitslagen:
Ollandia Vr1-Vorstenbosch Vr1   2-2
Ollandia 1-Ruwaard 1 4-1
Erp 4-Ollandia 2   3-4
Erp 7-Ollandia3   3-4
Ollandia 4-Avanti’31 12   0-1
Ollandia Vr1-Nijnsel/TVE Vr2    0-0

Uitslagen jeugd: 
Ollandia F1-Rhode F5G   1-5
St.Fiducia/Elsensdorp D2G -Ollandia 
D1G   3-5

Programma senioren zo 4/5: 
Boskant 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-Handel 2 11.00u
Ollandia 3-Boekel 7   11.00u
UDI15-Ollandia 4  (o.v.) 10.00u
WEC Vr1-Ollandia Vr1   10.00u
Do 8/5: 
SCMH 6-Ollandia 4   19.30u 

Programma jeugd za 3/5:
Avanti’31 A2-Ollandia A1   v:13.30u
Ollandia C1G-ELI C2   13.00u
Avanti’31 E3G-Ollandia E1   8.30u
Ollandia E2-WEC E3G   10.30u
Ollandia F1- Keldonk F1G  9.30u
ODC MF6-Ollandia MF1  v:9.30u
Woe 7/5: 
Boerdonk B1G-Ollandia B1   v:18.00u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
Nijnsel/TVE  6 - Schijndel 9 1 - 2
Nijnsel/TVE  VR3 - HVCH VR3 4 - 0
Nijnsel/TVE  1 - WHV 1 2 - 0
Heeswijk 2 - Nijnsel/TVE 2 5 - 2
Nijnsel/TVE 3 - Mariahout 3 2 - 4
Gemert 10 - Nijnsel/TVE  4 5 - 3
Nijnsel/TVE  5 - DVG 7 8 - 1
Nijnsel/TVE 6 - Gemert 13 3 - 2
Nijnsel/TVEVR1 - Wilhelmina VR1 7 - 2
Ollandia VR1 - Nijnsel/TVE VR2 0 - 0
Boskant VR1 - Nijnsel/TVE VR3 0 - 2

Uitslagen jeugd:
Venhorst F5 - Nijnsel / TVE F2 3 – 1
MVC B1 - Nijnsel/TVE  B1 6 - 4

Programma senioren do 1/5: 
RKVVO VR1 - Nijnsel/TVE VR1 20:00u

Programma senioren zo 4/5:
Vorstenbossche Boys 1 - 
Nijnsel/TVE 1 14:30u
Nijnsel/TVE2 - Gemert 4 12:00u
Bavos 3 - Nijnsel/TVE3 12:15u
Nijnsel/TVE 4 - Boskant 5 12:00u
Avanti’31 8 - Nijnsel/TVE 5 12:00u
Irene 3 - Nijnsel/TVE 6 10:00u
VCB VR1 - Nijnsel/TVE VR1 11:00u
Nijnsel/TVE VR2 - ELI VR1 10:00u
Nijnsel/TVE VR3 - EVVC VR2 10:00u

Programma jeugd za 3/5:
Nijnsel/TVE A1 - Stiphout V. A1 14:30u
Nijnsel/TVE C2 - Stiphout V. C2 13:00u
Keldonk D1G - Nijnsel/TVE D1 11:30u
MULO E5 - Nijnsel/TVE E1 10:00u
Blauw Geel F9M - Nijnsel/TVE F1 10:15u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 23/4:
1 Dms. W.v.Gerwen- A.v.Genugten 63,75 
% 2 Dms. B. v.d. Laar- M. v.Schijndel 
60,00 % 3 Hrn. Van Erp 58,75 % 

B.C “d’n einder ‘05”

Uitslag 23 april: 
A Lijn: 1. Jan en Mien v.Rooij 69.79 ; 2. 
Joop en Mariannne Muller 67.45; 3. Jo 
Evers-Anja Lafleur 60.42. Eindstand 6e 
ronde: 1.Joop en Marianne Muller 58.14; 
2. Mia Poels- Ria v.Zon 57.37;  3. Jan en 
Mien v.Rooij 55.98;. zie ook: www.den-
einder.nl

BC  Rooi 750

Uitslag d.d. 23/4
A-lijn: 1.Ad van Helvoort & Jan van La-
nen 61,67 2.Frank Heijckmann & Leon 
Heijckmann  57,08  3.Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters 56,25
B-lijn: 1.Marijke van den Berk & Francine 
de Koning 57,92 2.Nellie Vervoort & Mie-
ke van Lankveld     57,08 3.Heleen Voets 
& Ineke Wijtzes 54,17
C-lijn: 1.Betsy van Kaathoven & Tiny v.d. 
Pasch 63,54 2.Harrie Hol & Ad van Kaat-
hoven 59,38  3.  Jannie v. Boxtel & Bets 
Versantvoort 58,33

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 24/4:
A-lijn: 1. Piet & Toon v. Schaijk 66.20; 
Riet & Cees v. Hout 57.29; 3. Betsie  & 
Jan v. Gerwen 56.80
B-lijn: 1. Liesbeth v. Dijk & Nelly Philipsen 
60.93; 2. Heleen Wiers & Frans v.d. Boo-
men  60.41; 3.Anny & Lena v. Acht 56.25
Uitslag 8e cyclus

A-lijn: 1. Jo Evers & Nellie v.d. Vleuten 
59.03; 2. Riet & Cees v. Hout 56.26; 3. 
Nellie & Ad Vervoort 54.14
B-lijn: 1. Annie Kastelijn & Addy Rijkers 
59.08; 2. Liesbeth v. Dijk & Nelly Philip-
sen 55.68; 3. Ans v.d. Laar & Janneke v. 
Oosterhout 54.11

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 22/4
A-lijn: 1.Cees v.Hout & Jo Verhoeven 
62,50 % 2.Riet v.Hout & Corry Kaste-
lijn 60,42 % 3.Jana v.d.Acker & Anny 
v.d.Hurk 54,51 B-lijn: 1.Mieke Toebast & 
Toos Vissers 60,42 % 2.Clasien Nolle & 
Trudy Smulders 57,00 % 3.Anny & Josien 
v.d.Berkmortel 55,00 %

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 25/4
A-lijn: 1.Jan v.Helvoirt & Harry Lucius 
64,00 % 2.Jan Rijkers & Cor v.d.Berg 
55,42 % 3.Tonnie Kivits & Jan Langen-
huijzen enToos v.Berlo & Willemien Ver-
hoeven 54,50 % B-lijn: 1.Bert & Anneke 
v.Helvoort 57,50 % 2.Piet v.Schaijk & 
Mari v.d.Steen 57,08 % 3.Martien v.Cleef 
& Marietje v.d.Horst 56,25 %

Bridgeclub De Neul 

Uitslag 28/4:
A-lijn: 1. Heleen Wiers & Frans v.d. Boo-
men 64.84; 2. Mia de Leijer en Sjane van 
der Vleuten 59.64; 3. Harrie Kremers en 
Jan Tacken 57.55
B-lijn: 1. Marietje van Aarle  en Mia van 
de Eertwegh 60.12; 2.  Mien van Rooij en 
Jan van Rooij 59.52; 3. Toon Majoor  en 
Jan Wouters 59.23
C-lijn: 1.  Diny van Erp en Ria v. Zon 
65.18; 2. Nel  Dielemans en Riki de Poor-
ter 58.93; 3. Ardie van Bakel en Johan 
van Bakel 56.85

Uitslag 6e cyclus
A-lijn: 1. Mia Poels en Peter Wagenaar 
57.22; 2. Harrie van Erp en Harry Hut-
schemakers 55.65; 3. Henny van de Lin-
den en Ria Theunis 54.22
B-lijn (promoveren: 1. Mariëlle v.d. Ven 
en Fons Raaijmaakers 55.93; 2. Mien van 
Rooij en Jan van Rooij 55.11; 3. Anja Laf-
leur  en Els Raaijmaakers 54.11
C-lijn (promoveren): 1. Diny van Erp en 
Joke v.d. Laak 56.31; 2. Wilmien en Al-
bert v. Gastel 55.33; 3. Ardie van Bakel 
en Johan van Bakel 55.25
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

hardlopen

SV Fortuna ‘67

26 april Wijbosch Wijboschloop 
JongensTrim 2.500 m
Max Scheutjens 10.05 (2e)
Guus van Kessel 10.30 (3e)
Levi Scheutjens 11.47
Stan Sierdsema 12.07

Daan van Schijndel 12.45
Timo Schoondermark 12.55
MeisjesTrim 2.500 m
Veerle van Erp 10.57 (3e)
Inge Timmeremans 12.38 
MannenTrim 5.000 m
Thijs Thielemans 18.33
Marco Verbeek 18.39 (PR)
Nico Sanders 20.44
Luc Minderhoud 24.07
Piet van Engeland 29.21
Peter Hellings 33.07
VrouwenTrim 5.000 m
Sanne van Lieshout 23.35
Simone van Wieringen 25.30 (PR)
Irene van der Velde 26.00
Jolanda van Heerebeek 26.15 (PR)
Pam van den Hurk 26.57 (PR)
Ingrid Aarts 29.04 (PR)
Tineke van Boxmeer 29.22
Isa van Heijningen 29.46
Mannen 10.000 m
Patrick Sanders 39.54
Mannen40 10.000 m
Frank Scheutjens 40.44
Eric van den Oetelaar 42.28
Mannen50 10.000 m
Henry Wijffelaars 43.25
Pierre Lardenois 48.46
Jos van Uden 50.27
Henk Heijmans 56.55
Vrouwen 10.000 m
Saskia Boonstoppel 1.00.48
Vrouwen40 10.000 m
Annette Boonstoppel 59.06
Vrouwen50 10.000 m
Rikie Huyberts 45.44 (PR)
Tineke Mous 49.19

27 april Lieshout Oranjeloop 
MannenTrim 5.000 m
Patrick Sanders 18.32
Pieter Jansen 24.27
Peter Hellings 32.30
VrouwenTrim 5.000 m
Rikie Huyberts 22.20 (PR)
Annette Boonstoppel 27.08 (PR)
MannenTrim 10.000 m
Jorrit Dekkers 43.07
Henry Wijffelaars 46.08
Pierre Lardenois 49.10
VrouwenTrim 10.000 m
Ingrid Jansen 48.34
MannenTrim 15.000 m
Jeffrey van Hout 1.01.28
MannenTrim Halve marathon
Frank Scheutjens 1.36.17

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Odisco

Uitslagen
Corridor 4 - Odisco 2   13 - 7
DOS (A)1 - Odisco 1       13 – 7

KV Nijnsel

Uitslagen senioren:
Nijnsel 1-Winty 1 6-14
Nijnsel MW1-DOS (A) MW1 2-8
Rooi MW2-Nijnsel MW2 11-7

voetbal Ook Rhode 5 sleept titel binnen

Ook Rhode 5 wist de kampioenstitel 
in de wacht te slepen. In feite was 
dat op paasmaandag al een feit toen 
de naaste concurrent Nulandia ver-
loor, waardoor Rhode 5 onbereik-
baar werd.

Zondag zou dit met de wedstrijd te-
gen Nooit Gedacht dan echt gevierd 
gaan worden. Maar Nooit Gedacht 
deed haar naam eer aan. Het kwam, 
zonder zich af te melden, niet opda-
gen en bleek ook onbereikbaar. Uit-
eindelijk werd het feestje dan toch 
ingezet met een onderlinge partij. 
Rhode 5 liet in de eerste helft van de 
competitie nog een paar punten lig-
gen, maar had een sterke eindspurt. 
Uiteindelijk werd met drie nederla-
gen en één gelijkspel de titel binnen 
gehaald.    

Uitslagen jeugd:
SDO ’99 A1-Nijnsel A1 7-9
Flash B1-Nijnsel B1 8-2
Corridor C1-Nijnsel C1 9-0
Winty E2-Nijnsel E1 2-1

Programma senioren zo 4/5:
Nijnsel 1-ELKV/FLYNTH 1 a: 9.45u
Za 3/5:
Nijnsel A1-SDO ‘99A1 a: 9.45u

*Voorwaarden in de winkel

Papenhoef 21, Lieshout 
www.triafietsen.nl

MEI GRATIS 
DIEFSTALVERZEKERING ACTIE!

GRATIS 3 JAAR ENRA DIEFSTAL VER-
ZEKERING BIJ AANKOOP VAN EEN 

NIEUWE FIETS!* 
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Jonge talenten winnen bekerfi nale

Rhode F1: Nu al Rooise voetbalhelden
voetbal

De titel lijkt wat zwaar aangezet, 
maar voor hen die het nog kunnen 
herinneren… deze jongens staan nu 
al voor de vierde keer oprij met een 
soortgelijke kampioenschap foto 
in deze krant. Voor het eerst in het 
voorjaar van 2012, toen onder de 
vlag van Rhode F9 het eerste kam-
pioenschap van deze voetballers 
gerealiseerd werd. De tweede keer 
wederom in het voorjaar, maar toen 
in 2013 onder de teamnaam Rhode 
F3. Er werd weer een kampioenschap 
gevierd. In het najaar van 2013 
mochten de jongens wederom op de 
platte kar, ze waren nu de beste in 
de hoofdklasse F-Jeugd als Rhode 
F1. Een prestatie van formaat in de 
hoogst haalbare F-Jeugd klasse voor 
deze “mennekes” uit Rooi.

Wie had toen kunnen dromen dat 
deze jongens, hoe jong ze namelijk 
nog zijn, zich wederom zodanig kon-
den opladen voor nog een kampioen-
schap. Op 23 april was de stand ech-
ter zo overduidelijk in de competitie, 
dat Rhode F1 het kampioenschap bij-
na niet meer kon mislopen. Bij winst 
op Gemert F1, een wedstrijd die op 
het thuisveld afgelopen woensdag 
ingehaald moest worden, konden 
de jongens zich weer opmaken voor 
het welbekende liedje “K-K-K-Kam-
pioenen”. En zo gebeurde het, de 
wedstrijd werd met overmacht, een 

6-1 eindstand, gewonnen. Het feest 
kon beginnen met het traditionele 
douchen in de kleren, (kinder)cham-
pagne en een echte toespraak van de 
voorzitter van RKSV Rhode.

Ook hij sprak zijn bewondering uit 
voor dit team. Want dat is het al die 
jaren gebleken, een (h)echt team met 

de begeleiding van enkele zeer toe-
gewijde trainers en coaches. Maar de 
voorzitten had nog een extra wens 
op zijn lijstje staan (net zoals de jon-
gens trouwens), te weten de KNVB 
Regio Beker. Rhode F1 had op dat 
moment namelijk de finale al be-
reikt van dit toernooi en was slechts 
een wedstrijd verwijderd van deze 

prestigieuze prijs… een prijs die nog 
ontbrak volgens alle spelers van dit 
team. En daar wilde ze echt nog voor 
gaan.

Op zaterdag 26 april stond deze fi-
nale gepland tegen NWC F1 uit 
Asten. De wedstrijd zou, net zoals 
alle overige Regio Beker finales, ge-

speeld worden op een van de velden 
bij Blauw/Geel ’38 te Veghel. De 
massaal toegestroomde supporters 
kregen een zenuwslopende wedstrijd 
voorgeschoteld. Ondanks dat Rhode 
F1 duidelijk de sterkste ploeg op het 
veld was, bleef het scoren lastig. Toch 
zorgde het team er gezamenlijk voor 
dat uiteindelijk de wedstrijd werd ge-
wonnen met 0-2. Rhode F1 pakt “De 
Dubbel”, een zeer mooie afsluiting 
van weer een jaar lang intensief trai-
nen en met inzet en wilskracht wed-
strijd na wedstrijd winnen.

Ondanks dat voor deze jongens hun 
zeer bijzondere F-Jeugd langzaam tot 
een einde komt, stopt het verhaal hier 
nog niet. Rhode F1 mag, dankzij de 
beker winst, zich melden op 24 mei 
2014 voor het District Bekertoernooi 
in Echt (Limburg). Tijdens dit toernooi 
vechten alle regio bekerwinnaars het 
uit om deze laatste prijs ook nog te 
pakken. Een bijzonder moment voor 
zowel spelers, supporters als vereni-
ging. Daarnaast staat er voor de jon-
gens nog een leuke en bijzondere uit-
daging te wachten. PSV heeft Rhode 
F1 uitgenodigd voor een oefenduel 
op de Herdgang te Eindhoven. Deze 
wedstrijd staat gepland op woensdag 
7 mei a.s. Verslagen van deze nog 
mooie wedstrijden zijn te vinden op 
de website van RKSV Rhode. 
www.rhode.nl

Vlnr (onder): Tom van de Loo, Jari van der Post, Niels Brussee, Joep Donkers, Robert Kuijs (trainer).
Vlnr (boven): Ted van Oirschot (coach), Jens Spijkers, Jelt van Oirschot, Wout Sanders, Tijn Vorstenbosch, 
Julian van de Sande, Willian van de Sande (coach).

Vlooienmarkt VV Boskant
Op 29 mei a.s. Hemelvaartsdag orga-
niseert de jeugdafdeling van Voetbal-
vereniging Boskant, de jaarlijkse vlooi-
enmarkt met bloemenverkoop. Plaats: 
nabij de kantine van VV Boskant, 

Hazelaarstraat 54, Boskant (Sint-
Oedenrode).  Van 10.00 tot 14.00 
uur. Entree  1,50 euro. De opbrengst 
komt ten goede aan de jeugd van VV 
Boskant.

Zondag spannend competitieslot 
Ollandia in Boskant
Afgelopen zondag heeft Ollandia 
in de strijd tegen degradatie goede 
zaken gedaan met de 4-1 winst op 
concurrent Ruwaard, echter het moet 
a.s. zondag opnieuw vol aan de bak. 

Het moet hiervoor naar en tegen 
Boskant op sportpark de Schee-
ken. Boskant neemt met een ze-
kere 2de plaats de 1ste periodetitel 
over van kampioen Fc Uden en zal 
de reguliere competitie graag met 
een goed gevoel willen afsluiten. 
Ollandia staat 2de van onderen en 
heeft zondag punten nodig en is al-
leen bij de volle winst zeker van klas-
senbehoud. Met nog 1 wedstrijd te 
gaan is het onderin nog zeer span-
nend, want nog  5 ploegen maken 
kans op een van de 2 degradatie-
plekken.
De concurrenten SCMH  en DVG, 
beide 1 punt meer, spelen in Ma-

riaheide tegen elkaar en daar doet 
de winnaar goede zaken. De num-
mer laatst Ruwaard ontvangt thuis 
Mariahout, terwijl Fc Schadewijk een 
Ossche derby speelt tegen CITO. 
Er zijn ook bij een gelijkspel voor 
Ollandia nog diverse scenario’s mo-
gelijk, maar die zijn dan weer afhan-
kelijk van de diverse uitslagen van de 
concurrentie. We rekenen zondag in 
Boskant dan ook weer op een posi-
tieve steun van veel Ollandia sup-
porters. Niet alleen bij Ollandia 1 
is het spannend, ook Ollandia 2 is 
nog in een spannende strijd verwik-
keld voor een plaats in de nacom-
petitie voor promotie naar de 3de 
klasse. Dus kom zondagmorgen ook 
dit team steunen. Ook de overige 
teams komen zondag in actie om 
te proberen de punten bij te laten 
schrijven, net zoals op zaterdag de 
jeugd dit zal doen.

Boskant kan dorpsgenoten redden

Laatste strohalm voor Ollandia

Met een ruime zege op mededegrada-
tiekandidaat Ruwaard heeft Ollandia 
zichzelf een allerlaatste kans op lijfs-
behoud verschaft. De ploeg van coach 
Gerard van Zutphen moet in de derby 
tegen Boskant drie punten pakken, en 
ontloopt dan alsnog degradatie. Zelf 
stelde Boskant de tweede plaats veilig. 
Rhode is veilig na een gelijkspel tegen 
Avanti.

Ollandia – Ruwaard 4-1 (2-1)
Heel even maar heeft Ollandia zon-
dag feest gevierd na de thuiszege op 
Ruwaard. Want, weet coach Gerard 
van Zutphen, „we zijn er nog lang 
niet”. Een zege in en tegen Boskant, 
zondag in de laatste wedstrijd van 
het seizoen, is iets wat de ploeg zelf 
moet afdwingen. Dan, en alleen dan, 
blijft Ollandia alsnog behouden voor 
de vierde klasse. De ploeg doolde na 
een knappe promotie lang rond in 
de kelders van de competitie, en be-
landde enkele weken geleden zelfs op 
de laatste plaats. Veel complimenten 
voor het spel, maar nooit de punten, 
dat was dit seizoen het verhaal van de 
zwart-witten. De laatste weken begint 
het motortje, misschien wel net op tijd, 
alsnog te draaien. Ook tegen Ruwaard 
waren de kansen voor de thuisploeg, 
al waren het de bezoekers die na tien 
minuten op voorsprong kwamen. 
„Dan hebben we geluk dat we binnen 
vijf minuten de gelijkmaker scoren”, 

analyseert Van Zutphen. „Maar uit-
eindelijk hadden we nog veel ruimer 
moeten winnen.” Tegen Boskant moet 
Ollandia een plek boven de degrada-
tie zélf verdienen, benadrukt de oe-
fenmeester. „De kans op lijfsbehoud 
is fiftyfifty. We moeten alles geven.”

Avanti ’31 – Rhode 1-1 (1-0)
Veel trainers klagen dat scheidsrech-
ters in het amateurvoetbal zo veel 
blessuretijd bijtrekken aan het eind 
van elke wedstrijd. Niet zelden is het 
na half vijf eer het laatste fluitsignaal 
klinkt. Theo van Lieshout, de trainer 
van Rhode, zal arbiter Smits ditmaal 
helemaal niets kwalijk nemen. Zes 
minuten ná het verstrijken van de of-
ficiële speeltijd viel immers de gelijk-
maker in de Schijndels-Rooise derby. 
Joep van de Mortel tikte een alles-
of-niets-vrije-trap, waarmee ook kee-
per Paul van Heesch mee naar voren 
kwam, over de doellijn, en daarmee 
is Rhode ook gelijk veilig. Dankzij de 
andere uitslagen kan de ploeg niet 
meer degraderen, een scenario dat 
de laatste weken steeds realistischer 
werd. „Ik ben blij dat het klaar is, en 
dat we het gered hebben”, laat coach 
Theo van Lieshout optekenen. Vorig 
jaar pakte Rhode nog de tweede pe-
riodetitel, maar liet de ploeg het in de 
nacompetitie liggen. „Dat was ook dit 
jaar de doelstelling”, geeft de trainer 
toe. „Het is jammer dat we die niet 

gehaald hebben. Al met al heeft dit 
seizoen meer minnen dan plussen.”

NLC ’03 – Boskant 0-2 (0-1)
Ook Boskant is veilig, maar dan aan 
de bovenkant van de competitie. De 
ploeg is na de zege in Lith defini-
tief tweede en dus geplaatst voor de 
play-offs om promotie naar de derde 
klasse. Geen reden voor coach Henry 
van Wanrooij om Ollandia zondag 
bewust een helpende hand toe te 
steken. „Twee van onze spelers staan 
op scherp, die spelen niet omdat we 
ze in de nacompetitie nog nodig heb-
ben. Maar verder hoop ik op een wed-
strijd waarin beide elftallen vol voor de 
winst gaan”, stelt de oefenmeester. 
Tegen NLC had Boskant het de eerste 
twintig minuten nog moeilijk, daarna 
kregen de bezoekers kans op kans. 
Van Wanrooij: „We scoren pas op slag 
van rust, maar toen had het al 3-0 
kunnen staan. ” In het tweede bedrijf 
gaf de thuisploeg Boskant alle ruimte 
in drie kwartier durend slotoffensief. 
Pieter van de Warenburg scoorde zijn 
tweede en gooide daarmee de wed-
strijd op slot.

Nijnsel – WHV 2-0 (1-0)
Tegen een volgens coach Theo 
Hageman ’matige tegenstander’, die 
’een aantal klassen minder’ was, wist 
Nijnsel, een aantal weken al kampioen, 
wel goed te spelen, maar niet meer dan 
twee keer te scoren. „Tevreden ben ik 
wel, maar het was niet de echte klap-
per waar we ons publiek misschien wel 
op wilden trakteren”, concludeert de 
succestrainer. Tot zijn groot genoegen 
zag Hageman wel twee wonderschone 
doelpunten, de eerste van dorpstop-
scorer Stefan Hulsen. Die verzilverde 
met een hakje achter het standbeen 
langs een voorzet van Rob Witlox, en 
komt daarmee op vijftien treffers. „Een 
goede spits, die veel heeft bijgeleerd”, 
aldus Hageman. „In de vierde klasse 
verwacht ik net zo veel doelpunten van 
’m, daarna zou hij het zomaar eens ho-
gerop kunnen proberen.” Paul van der 
Rijt maakte de 2-0 door de bal eerst 
over een tegenstander heen te wippen, 
en daarna in de verre hoek te schieten. 
Zondag is de laatste wedstrijd tegen 
Festilent.

(H)ollandse middag in Boskant
Er staat voor Olland nog veel op het 
spel, maar de strijd zal broederlijk 
zijn. Een hele colonne uit Olland 
heeft namelijk al toegezegd om het 
seizoen gezellig af te komen sluiten 
na de belangrijke wedstrijd Boskant 
– Ollandia. De evenementencom-
missie van de thuisclub heeft ge-
zorgd voor een niet mis te verstane 
(H)ollandse middag. 

De titel geeft de vriendschap al aan 
tussen de twee kerkdorpen. Hoe 
mooi zou het zijn als Olland de drie 
punten weet te pakken. Dan hand-
haaft het zich in de vierde klasse. 
Boskant heeft de buit toch al binnen 
en mikt op promotie naar de derde 
klasse. Het feest zal er alleen maar 
groter om zijn. Zal Boskant zijn huid 
duur verkopen? Weet Ollandia het 

net vaker te vinden dan de gasthe-
ren? Ga het zelf eens bekijken en 
sluit dan aan in de kantine. Boskant 
heet u welkom.
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle 
andere programma’s.

Rondje Rooi
In het nieuwe Rondje Rooi vanaf 1 
mei staan gepland: Sponsorloop ba-
sisschool Kienehoef, Opening Jeugd-
disco The Joy, Schouw bij grenspaal 
De Driesteen, Streekbelevingscentrum 
geopend, Speeddaten jeugd Brabant-
band, Receptie afscheid wethouders 
met onderscheiding Renee Dekkers, 
Annet Meulenbroek, bikini-atlete naar 
NK, Koningsspelen bij basisonderwijs, 
6 Rooienaren ontvangen Koninklijke 
Onderscheiding, Feestelijkheden we-
gens Koningsdag, Degradatiekraker 
Ollandia – Ruwaard en Officiële ope-
ning Brabantse Natuurpoort.

Uitzending op de volgende tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 12:00 
– 15:00 - 18:00 en 21:00 uur.

Oog Op Rooi aflevering mei vanaf za-
terdag 3 mei.
In de laatste aflevering van dit seizoen 
zijn te gast: -Pietro Strada en Carmela 
di Punzio die in Boskant een familie-
huis runnen voor mensen die in de 
knel zitten en
-Gradje Brouwers, gids van het IVN. 
Willy Damen praat u bij over de Em-
mausstraat
Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 uur.

Lente in Brabant
Vanaf maandag 28 april een korte film 
met lentebeelden uit onze omgeving. 
Zie hoe flora en fauna ontwaken uit 
hun winterslaap!

Uitzendtijden 01:00 – 04:00 – 07:00 
– 10:00 – 13:00 – 16:00 – 19:00 en 
22:00 uur.

UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via Trined 
en KPN op kanaal 559. OnsBrabant-
Net digitaal via kanaal 38, analoog op 
792 MHz. Via UPC analoog op 256 
MHz.

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

Facebook
Met achtergronden, foto’s en meer …  
op: www.facebook.com/tvmeierij

10 maart - 23 juni 2014
Persoonlijke en

 Intuïtieve Ontwikkeling bij 
Centrum Maia

Hongerstraat 14

1 mei 
“Muziekverkenningen”: muziek door 

de eeuwen heen
Odendael

3 mei 2014
Dansavond KBO

Odendael

3 mei
The RayBen Rockers

Eet-&Muziekcafé 
de Ossekop

4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling 

Els van der Mierden
Mariendael

4 mei 2014
Toertocht tussen 

Herpen en Olland
café d’n Toel

4 mei
Libellenexcursie

Hazeputten

4 mei
Brian Cristopher

Sportpark De Neul

4 mei 
Dodenherdenking
Sint-Oedenrode

4 mei
(H)ollandse middag

Kantine Boskant

5 mei 
Bevrijdingsdag

6 mei 
Mariaviering

Odendael

7 mei
Vissen 

Stichting Mensen Zonder Werk
Boekweit

7 mei 
Mamacafé

De Gouden Leeuw

9 mei 
Lezing Peter Buwalda

De Knoptoren

9 mei 
Sport- en Spel Spektakel

Sportkooi Olland

9 mei 
Beachparty

The Joy

10 mei 
Lentekoopavond

Centrum Sint-Oedenrode

10 mei
Presentatie dichtbundel 

De val van de witte duiven
’t Paperas

12 mei 
KBO fi lm: An offi cer

and a gentleman
Odendael

14 mei 
Verkeersexamen

Centrum Sint-Oedenrode

16 mei 
Bekerfi nale + seizoensafsluiting 

zaalvoetbal
De Streepen

17 mei 
The Shadowhearts
Eet- en muziekcafé 

De Ossekop

17 - 18 mei 
Met nachtvlinders 

ontwaken met natuurontbijt
Martinuskapel 

18 mei 
Mathieu Dirven Koffi econcert

Kasteel Henkenshage

18 mei 
Benefi etrit Rondom Rooi

Sint-Oedenrode 
en omstreken

18 mei 
Opening nieuw terras 
en feestgelegenheid

café d’n Toel

18 mei 
Orgelconcert 

Joost Langeveld
Martinuskerk

21 mei
Vissen Stichting 

Mensen Zonder Werk
Cathelijnepad

21 mei 
Roois biergilde
café van Ouds

22 mei 
Film: Amour
Mariendael

23 mei 
Nijnsel Meets…

Goede Herder kerk

23 mei 
Black & White groep 7 party

The Joy

25 mei 
Nationale Kinderboerderijendag

Kinderboerderij 
De Kienehoeve

25 mei 
Wielertourtocht 
Ollands Mooiste

Café d’n Toel

25 mei 
Natuurexcursie Heemkundekring

Moerputten Den Bosch

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

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan

Doe mee aan het 
kijkersonderzoek 
van TV Meierij.

Ga naar 
www.tvmeierij.nl 

en maak kans op een 
cadeaubon.




