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Folders deze week:
Dommelzicht

Primera
Roxs Elektro World

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Wat is er mooier dan een stralende lach? Daar wordt u toch 

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

Oirschotseweg 68 | Tel. 0499 - 87 13 87 
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl
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Implantaten met klikgebit 

In 1 dag klaar

zaterdag 10 mei 

Lentekoopavond
Centrum Sint-Oedenrode winkels open tot 21.00 uur

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
grando-uden.nl

Poggenpohl
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Poggenpohl

Grando Van der Wijst 
Vluchtoord 39, tel.: 0413 - 262093 
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Poggenpohl

Gedichten en stilte voor hen die vielen

Met twee minuten stilte heeft ook 
Sint-Oedenrode zondagavond de do-
den uit de Tweede Wereldoorlog en 
die van de strijd in Nederlands Indië 
herdacht. Vele honderden mensen 
waren daarvoor speciaal naar het 
oorlogsmonument bij de Hambrug 

gekomen. Burgemeester Peter Maas 
legde samen met Lynn Vorstenbosch 
namens de Rooise gemeenschap een 
krans voor alle gevallenen.

De dodenherdenking begon afgelopen 
zondag traditiegetrouw met een oecu-

menische dienst in de Martinuskerk. 
Pastoor Vincent Blom en mevrouw 
Siertsema van de Protestantsekerk Ne-
derland gingen in de dienst voor. Deze 
dienst had dit jaar een veel soberder 
karakter dan voorgaande jaren. Was er 
in het verleden een grote rol wegge-

legd voor de jeugd en vertegenwoor-
digers uit de Rooise gemeenschap. Nu 
beperkte de dienst zich enkel tot het 
woord van de twee voorgangers. 

» Lees verder op pag. 3

Mooi
voor moeders

Zie pag. 18-19 & 24-25

VV Nijnsel heeft plannen voor kunstgras uitgewerkt

Voetbalvereniging VV Nijnsel / 
TVE Reclame heeft vergaande plan-
nen voor de aanleg van een kunst-
grasveld. Hoe de vork precies in 
de steel steekt, wordt aanstaande 
donderdag duidelijk. Dan geeft het 
bestuur uitleg tijdens een speciaal 
belegde ledenvergadering.

Het korfbalveld op sportpark den 
Eimert staat op de nominatie om 
verkocht te worden. Het wordt dan 
een onderdeel van het aangren-
zende bedrijventerrein. Wanneer 
dat gebeurt, zal het korfbalveld de 

helft in gaan nemen van het huidige 
trainingsveld van VV Nijnsel. Dat 
kan natuurlijk alleen als er voor de 
voetbalclub een kunstgrasveld met 
verlichting wordt aangelegd op de 
plek waar nu het hoofdveld ligt. 
Welke rol de gemeente en de leden 
van beide verenigingen hier in spe-
len wordt donderdagavond duide-
lijk. Naar verluidt wil de voetbalclub 
onder andere nog meer onderhoud 
in eigen hand nemen om kosten te 
besparen.  
Het bestuur van VV Nijnsel gooide 
eerder al de knuppel in het hoen-

derhok door een brandbrief te stu-
ren naar de Rooise politieke partijen. 
Daarin wordt vooral gesproken over 
de volgens het bestuur onrechtma-
tige verhouding  tussen de enorme 
verhoging van de huurtarieven en 
het daarbij passend onderhoud van 
de sportvelden. Een citaat: ‘Alle 
Rooise veldsportverenigingen heb-
ben bij de verantwoordelijke ge-
meentefunctionarissen aangegeven 
graag in gesprek te willen gaan om 
te kijken op welke wijze verenigin-
gen door middel van het onderhoud 
in eigen hand te nemen, de kosten 

voor gemeente en club gedrukt 
kunnen worden. Inmiddels is het 
groenonderhoud overgedragen en 
in ieder geval door vv Boskant en 
vv Nijnsel/TVE Reclame al verricht. 
Overigens is bij controle gebleken 
dat er nog veel achterstallige werk-
zaamheden door de gemeente die-
nen te worden verricht.’ Niet alleen 
bij Nijnsel, ook bij andere clubs lig-
gen de velden er erbarmelijk bij. 

» Lees verder op pag. 6
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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

Coalitieakkoord zo goed als rond
De formerende partijen VVD, DGS-
BVT Rooi en Hart voor Rooi  hebben 
de afgelopen weken hard gewerkt 
aan het coalitieakkoord. Op dit mo-
ment zijn alle inhoudelijke program-
ma’s besproken en in hoofdlijn over-
eengekomen. 

Het akkoord zal bestaan uit de zes 
programma’s zoals in de begroting 
en jaarrekening worden gebruikt in 
Sint-Oedenrode. Daarnaast legt dit 
akkoord de nadruk op een vijftal the-
ma’s, te weten: fusie, ombuigingen, 
communicatie, burgerparticipatie en 

de vier decentralisaties (jeugdzorg, 
AWBZ, participatiewet en passend 
onderwijs). De komende week ge-
bruiken de partijen om de spreek-
woordelijke punten op de i te zetten 
en de details nader uit te werken. 

Ook de bemensing van het college is 
op hoofdlijnen gereed en wordt vol-
gende week met de burgemeester be-
sproken. De formerende partijen zijn 
allen erg tevreden met de wijze waar-
op het concept/akkoord tot stand is 
gekomen en gaan vol vertrouwen de 
laatste week van de formatie in.

CDA geeft handreiking voor 
coalitieakkoord
Het feit dat CDA-Rooi buiten de coa-
litievorming valt, wil nog niet zeggen 
dat ze niet vooraf mee kunnen den-
ken aan het programma dat de “re-
gerende” fracties opstellen voor de 
komende vier jaar. 

Ze hebben het advies over een aantal 
onderwerpen, dat ze bij de informa-
tieronde al voorgelegd hadden aan 
informateur Ad van Acht, afgelopen 
week aangeboden aan de coalitiepar-
tijen in de vorm van een zogeheten 
“handreiking”.
Deze laatsten hadden eerder al la-

ten weten, het CDA te zijner tijd op 
de hoogte te stellen van het coalitie-
akkoord. De actie van CDA-Rooi is 
daarom puur op eigen initiatief. “Een 
handreiking om te komen tot een zo 
breed mogelijk gedragen coalitieak-
koord” aldus de christendemocraten.   
De adviezen van de CDA-fractie gaan 
over ondersteuning van mensen met 
een zorg-/hulpvraag, versterken leef-
baarheid kernen en dorpen, Rooi in 
ontwikkeling als duurzame woon- en 
werkgemeente, de fusie met Schijndel 
en Veghel, en een solide toekomstge-
richt financieel beleid.

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

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling en medeleven ter gelegenheid 
van het afscheid van mijn man, onze vader en opa

Tjeu van Grinsven

danken wij u heel hartelijk. 
Onze bijzondere dank gaat uit naar Dr. van Osch,

 de medewerkers van Pantein, de vrijwilligers 
van de nachtzorg en begrafenisonderneming Kuis.

Familie van Grinsven-Coppelmans

UW INLIJSTWERK
VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL

 

LIJSTENMAKERIJ

www.brabantlijsten.nl

Frans van den Heuvel inlijstwerk
Ambachtstraat 11 Schijndel
 Industrieterein Rooiseheide
073-5478389 / 06-12079807

Kosteloos incasseren 
van geldvorderingen

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

Social Media Club (SMC) 0413 
komt naar Rooi

Op maandag 12 mei a.s. verzorgt 
de Social Media Club (SMC) 0413 
een gratis Social Media avond in 
Sint-Oedenrode. De spreker op 
deze avond is Rooienaar Ed Sabel 
(Twitter: @EdSabel), werkzaam bij 
de Nationale Politie als adviseur in-
novator en burgerpanels.

De impact van Social Media op poli-
tiewerk. Hoe dragen social media bij 
aan de communicatie tussen politie en 
burgers en hoe reageert de politieor-
ganisatie in duizelingwekkend tempo 
op de veranderende communicatie-
omgeving en communicatiesnelheid.
Ed is een twitteraar van het eerste 

uur en heeft de hele ontwikkeling 
van de digitale revolutie van dichtbij 
meegemaakt. Ed kan spreken over 
specifiek "politie eigen" ontwikke-
lingen met boeiende voorbeelden, 
maar is ook op de hoogte van zaken 
als "Solliciteren via LInkedIn" of hoe 
je Social Media kunt inzetten om je-
zelf een zichtbare plek te geven in de 
grote grijze massa.

Kortom, een avond die je niet mag 
missen, en uitgelezen kans voor de 
Rooienaren (immers ook 0413!) om 
dichtbij huis een leuke informatie- en 
netwerkavond mee te maken. Om-
dat ze voor het eerst in Rooi komen 
hebben ze ruime tijd ingebouwd om 
te netwerken en vragen te stellen.

Locatie: Van Ouds, Heuvel 8, 
5492 AD Sint-Oedenrode. Inloop: 
Vanaf 19.30  Aanvang: 20.00u  Ein-
de: ca. 22.00u. De avond is gratis, 
maar aanmelden zou wel fijn zijn! 
Dat kan via: www.smc0413.nl. Wil 
je direct informatie? Mail dan met 
info@smc0413.nl. Facebook: 
Facebook.com/smc0413 
Twitter: @smc0413 
LinkedIn groep: SMC0413

Ed Sabel

Kinderdagverblijf Dommeltoren 
start met open kinderatelier

Vanaf 16 mei organiseren ze bij Kin-
derdagverblijf Dommeltoren vijf keer 
een open atelier voor kinderen van 0 
tot 5 jaar. Een activiteit voor ouders 
met hun kinderen.

Op vrijdag 16 en 23 mei en vrijdag 6, 
13 en 20 juni, wordt voor de allereer-
ste keer het open atelier georganiseerd 
bij Kinderdagverblijf Dommeltoren. 
Kinderen tussen nul en vijf jaar die bij 
Dommeltoren zitten kunnen met hun 
ouders dan een activiteit doen. Zo 
kunnen kinderen op een creatieve ma-
nier verschillende materialen ervaren 
met hun vader en/of moeder. Letterlijk 
samen met je handen in de verf. De 
pedagogisch medewerkers bereiden 
alles voor en zijn erbij om een handje 
te helpen als dat nodig is. 

Kinderopvang Humanitas vindt ouder-
participatie erg belangrijk. Voor kinde-

ren in de leeftijd van 0 tot 5 jaar zijn de 
handen belangrijke instrumenten. Zij 
leren letterlijk de wereld kennen door 
middel van hun handen. Zij hebben de 
ouders daarbij nodig om samen op on-
derzoek te gaan.
Kinderdagverblijf Dommeltoren zet op 
dat tijdstip ook de deuren open voor 
ouders en kinderen die geen gebruik 
maken van onze opvang maar wel 
willen meedoen in het open atelier. U 
kunt op deze manier meteen een kijkje 
nemen achter de schermen. 

Vrijdag 16 mei wordt onder andere 
gestart met verven met spaghetti. Ko-
men jullie ook samen ervaren en ont-
dekken? Wanneer: 16 en 23 mei, 6, 
13 en 20 juni 2014, Tijd: Van 10.00 tot 
11.00 uur
Waar: Kinderdagverblijf Dommeltoren 
en Laan ten Bogaerde 5 in Sint Oeden-
rode. Deelname is geheel vrijblijvend 
en kosteloos. Mocht u nog vragen 
hebben dan kunt u contact opnemen 
met Kinderdagverblijf Dommeltoren. 
Tel. 0413-477763 of via de mail 
kdvdommeltoren@
kinderopvanghumanitas.nl
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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 08/05  t/m wo 14/05/2014
The Other Women (€ 7,50) (wo. 07 mei) t/m za. 21:00, zo./ma./ (wo. 14 mei) 

20:00 Tinkerbell en de Piraten 2D NL (€ 6,50) (wo. 07 mei)  t/m zo. 11:15 
Toen Was Geluk Heel Gewoon  (€ 7,50)  (wo. 7 mei) 18:45 Rio 2 3D NL (€6,50) 
(wo.07 mei)  t/m zo. 13:15, (wo. 14 mei) 13:45 Muppets Most Wanted (Ned. 
Gespr. Versie) (€6,50) (wo. 7 mei)  t/m zo. 15:45, (wo. 14 mei) 16:00 Muppets 
Most Wanted (Orig. Versie met Ned. Ondertitels) (€6,50) do. t/m za. 18:45 zo. 

18:00 PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00

 

Terraspot met zomerbloeiers XXXL
Diverse kleuren, hoogte 50 cm, 
volle zon, halfschaduw, 
potmaat 29 cm. 

p
iverse kleuren, hoogte 50 cm, 
olle zon, halfschaduw, 
otmaat 29 cm. 

prijsplukker
14.95

 8.99

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

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

FEEST, GRASKAAS! PROEF DE LENTE 
Beemster “exclusief” graskaas 500 gr. € 5,25  
kom proeven!

KAASSTUNT !!
Noord Hollandse jong belegen laas 
natuur gerijpt!!   500 gr. € 5,25

RECHT VAN DE BOERDERIJ
Boerenpracht graskaas van de eerste 
verse grasmelk, vol met gezonde 
bouwstoffen     
puur natuur!!   500 gr. € 6,25

AMBACHTELIJKE VLEESWAREN, 
VERS VAN HET MES:
oma’s gehakt   100 gr. € 1,10
berliner    100 gr  € 1,00
runderrookvlees   100 gr  € 2,29

SALADES VAN DE WEEK:
Ham-asperge salade  100 gr. € 1,59
Gerookte kipsalade  100 gr. € 1,69

MOEDERDAG TIP !!
Verwen moeder met een mooi doosje handgemaakte 

bonbons, Albert exclusives
of

Een leuk cadeau-pakketje, geheel naar eigen wens 
samen te stellen.

Bitswijk 10a | 5401 JB Uden | 0413-256916 | www.adbouwwonen.nl

PVC-vloeren:
•	elke	5e	meter	gratis

•	nu	6% btw op	montage

A.S. ZONDAG OPEN

Dit unieke aanbod geldt voor de gehele Master Select collectie.

Vervolg voorpagina

Gedichten en stilte voor hen die vielen

Wellicht een gemiste kans om de do-
denherdenking in de toekomst over 
de volle breedte ook bij de jeugd een 
vaste plaats in de agenda te geven.

Onder aanvoering van het Sint-Jo-
risgilde gingen de bezoekers van de 
oecumenische dienst naar het monu-
ment bij de Hambrug. Daar sloten zij 
zich aan de mensen die al plaats had-
den genomen aan de oever van de 
Dommel. Net zoals op het Kerkplein, 
voorafgaand aan de kerkdienst, ver-
zorgde ook hier Harmonie Nijnsel de 
muziek.

Drie gedichten
Voorafgaand aan de twee minuten 
stilte lazen verschillende Rooise jonge-
ren gedichten voor. Willem Vervoort 
van de scouting mocht het gedicht 
'De Stille Getuige' van Nienke Wolt-
meijer voordragen. Dat gedicht won 
dit jaar de dichtwedstrijd 'Dichter bij 4 

mei. Naast Willem Vervoort droeg de 
Rooise voorleeskampioen 2014, Lynn 
Vorstenbosch het gedicht 'Ik heb de 
doden niet gezien' voor. Lisanne van 
der Wielen mocht haar gedicht 'Oor-

log' voorlezen. 

Vrijheid ook nu nog doorgeven
Burgemeester Peter Maas stond stil bij 
het thema vrijheid. Hij gaf daarbij aan 
dat kunnen zeggen wat je wilt vrijheid 
is, maar dat dat niet betekent dat je 
mag beledigen of schelden. Maar ook 
zijn, wie je bent, niet bang hoeven 
te zijn om bij een bepaalde groep te 
horen. Verder vroeg de burgemeester 
iedereen waakzaam te zijn voor onze, 
maar ook de vrijheid van anderen. 
Over het nationale thema 'Vrijheid 
geef je door' vertelde Maas dat er nog 
maar een half procent van de Neder-
landers is die de oorlog als volwassene 
aan den lijve heeft ondervonden. Dat 
is een reden temeer om de vrijheid die 
wij kennen door te geven aan onze 
kinderen en kleinkinderen.

Voorafgaand aan de twee minuten 
stilte speelde Renate Kouwenberg van 
de Harmonie Nijnsel de taptoe. Al-
leen de vogels en het kabbelende wa-
ter van de Dommel waren tijdens die 
twee minuten nog te horen.

Na afloop van de twee minuten stilte 
legden burgemeester Peter Maas en 
Lynn Vorstenbosch namens de Rooise 
gemeenschap een krans. Daarna was 
het de beurt aan de oud-Indiëgangers 
en oud-verzetstrijders om een bloem-
stuk te leggen. Na afloop van de ce-
remonie overhandigde burgemeester 
Peter Maas de Vredesprijs aan Lisanne 
van der Wielen, voor haar winnende 
gedicht 'Oorlog' dat ze eerder had 
opgedragen.

Huis-aan-Huis-blad met het officiële gemeente-
nieuws.

Oplage 13.000: Sint-Oedenrode, Boskant, Nijnsel, 
Olland, Liempde, Sonnniuspark (Son).

Aflegplaatsen: 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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Kennismaken met beroepen

Dat maak je niet vaak 
mee…. Een echte sol-
daat voor je neus. 
Met camouflagepak 
en super grote tas 
waar je makkelijk in 
zou passen. Vol ver-
wondering luisterden 
jongens en meisjes 
van kinderopvang De 
Verbinding naar het 
verhaal van een Rooi-
se militair. Het was 
niet het enige beroep 
waar de kinderen af-
gelopen weken mee 
kennis maakten.

De Verbinding heeft 
meerdere locaties in 
Sint-Oedenrode. De 
locaties Dommelrode, 
Zorgboerderij Dommel-
hoeve, de Springplank 
en de Kienehoef leer-

den de afgelopen anderhalve week 
van alles over verschillende beroe-
pen. Niet alleen in het lokaal van de 
opvang, maar ook op bezoek bij het 
betreffende beroep. Geknipt worden 
door een echte kapster, koken met een 
kok, broodjes bakken met een bakker 

en luisteren naar een brandweerman 
of een timmerman. Misschien weten 
enkele kinderen nu ineens wat ze later 
willen worden. De keuze is vast en ze-
ker wat makkelijk gemaakt. 

Riëtte (linksboven) en Roëlle de Koning van Queenshairfashion 
zorgden voor een fris nieuw kapsel bij veel kinderen.

Baby ’boom’ bij Scouting Rooi

Toeval of niet. Deze scoutingvaders 
namen afgelopen zaterdag met hun 
jongste kinderen plaats voor een 
grote boom op het terrein bij de 
Blokhut. De term babyboom kreeg 
zo een extra betekenis. 

Dave Vissers, Mark Palte en Ruud 
van den Oever zijn jarenlang leider 

geweest van de Explorers. Na dat ze 
gestopt zijn, brak de tijd aan voor 
een eigen gezin. Het leek afgespro-
ken werk bij deze heren. Binnen een 
mum van tijd kregen ze allemaal een 
jongen. In het afgelopen half jaar 
aapten ze elkaar weer na. Dit keer 
geen drie jongens, maar drie meisjes. 
Ook andere scoutingleden zagen de 

ooievaar onlangs van dichtbij. Een 
mooie reden om samen eens op de 
foto te gaan. 

Ieder kind van een scouting lid krijgt 
in ieder geval één jaar lidmaatschap 
cadeau. Er zullen er vast enkelen 
blijven plakken. Eenmaal lid, dan is 
de kans groot dat je besmet wordt 

met het scouting virus. Tenminste, 
bij Dave, Mark en Ruud is dat wel 
het geval. Ze stopten even, maar 
vonden een manier om toch betrok-
ken te blijven. Ze sloten zich aan bij 
de landelijke ‘plus-scouts’. Een divi-
sie van oud-leiding die zich in blijft 
zetten voor de lokale scouting wan-
neer nodig. “Vaak zie je dat contact 

verwatert, als je gestopt bent met 
Scouting. Via plus-scouting blijven 
we elkaar toch zien. Ongeveer één 
keer per maand komen we samen”, 
vertelt Ruud. Hij voegde er geksche-
rend iets aan toe. “Je moet wel een 
kind hebben, of aantonen dat je er 
mee bezig bent, anders mag je niet 
bij de plus-scouts.” 

Bovenste rij v.l.n.r.: Rik Doeleman en Tess (geboren 22-11-2013), Roland Rooyakkers en Sam (geboren 1-10-2013), Rik Smits en Yara (geboren 22-01-2014) en Geert Wielens en Charlotte (geboren 9-8-
2013). Onderste rij v.l.n.r.: Dave Vissers en Jytte (geboren 16-8-2013), Ruud van den Oever en Pien (6-11-2013), Robin Smulders en Esmée (geboren 8-1-2014) en Mark Palte en Janne (geboren 14-9-
2013). Fotograaf: Martijn Fliervoet Scouting Rooi
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Rooise monteurs doen mee met 
Kampioenschap Nederlands Knapste Monteur

Met de poster van Avontuurlijke 
Roadtrips in de hand zijn de knap-
pe monteurs op de foto gezet, nu 
is het aan hen om zoveel mogelijk 
likes op Facebook te verzamelen. 
De winnaar krijgt gratis deelname 
(2 personen met eigen wagen/ mo-
tor) aan Highland Trail, Scandinavië 
Expeditie of Balkan Tour. De onder-
linge strijd gaat er hard aan toe.

Op een zonnige dag begin april ko-
men er twee dames de garage bin-
nenlopen. Ze vallen meteen met de 
deur in huis “Wij zijn op zoek naar de 
Knapste Monteur van Nederland!” 

“Die hebben we hier wel!” is de re-
actie in de vele garages die de dames 
door heel Nederland aandoen. Ze 
vinden in Nijnsel en St. Oedenrode 
maar liefst 6 knappe monteurs die 
graag meedoen met het Kampioen-
schap Nederlands Knapste Monteur!

Op Facebook gaan de monteurs on-
derling de strijd aan door de meeste 
likes op hun foto te verzamelen. Al-
lerlei trucs worden uit de kast ge-
haald en alle vrienden en bekenden 
worden ingezet om op hen te stem-
men. Want een Avontuurlijke Road-
trip winnen dat willen de monteurs 

wel! John Timmermans van Auto-
bedrijf Jan Voets BV staat er met 36 
likes goed voor, wie zal de grote win-
naar worden? Gaat Masar van Kees 
Vervoort of Bart Smits van Suzuki 
Markgraaff er met de prijs vandoor?

Tot uiterlijk vrijdag 9 mei kan er ge-
stemd worden, op zaterdag 10 mei 
wordt de prijswinnaar bekendge-
maakt. De organisatie gaat deze dag 
persoonlijk een waardebon aan de 
winnar overhandigen. De Knapste 
Monteur van Nederland kan op zon-
dag 15 mei 2014 zijn of haar skills 
komen showen op de informatie-
dag die vanaf 14.00 uur plaatsvindt 
bij Sportcafe De Bongerd in Son en 
Breugel. Tevens is iedereen van harte 
welkom om naar de gepimpte wa-
gens en motoren van de deelnemers 
aan de Avontuurlijke Roadtrips te 
komen kijken en een drankje te nut-
tigen onder het genot van de muziek 
van entertainmentgroep “De Drie 
Vraagtekens!”

Ben jij of ken jij ook een knap-
pe monteur? Laat dit dan we-
ten door een mail te sturen naar  
info@2do-events.nl, dan komt er 
een team van Avontuurlijke Road-
trips deze monteur op de foto zet-
ten! Meer informatie, het overzicht 
van de deelnemende monteurs en 
het aantal likes zijn te zien op 
www.avontuurlijkeroadtrips.nl
Stemmen op Facebook via 
www.facebook.com/
AvontuurlijkeRoadtrips   

Masar van Kees Vervoort en Bart van Suzuki Markgraaff doen mee.

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

Net als de afgelopen maanden 
was het ook in april weer warmer, 
droger en zonniger dan normaal. 
We hoorden zelfs al de eerste 
donderslag, maar van echt ty-
pisch aprilweer was er zeker geen 
sprake. Daarmee is de eerste volle 
voorjaarsmaand duidelijk anders 
dan die van een jaar geleden, toen 
het lang koud bleef.

Veel warmer
De gemiddelde temperatuur in 
april is 9°C, maar net zoals de af-
gelopen maanden was  het ook 
in april dit jaar met 12,3°C weer 
veel warmer. Ook de gemiddelde 
minimumtemperatuur was met 
6,3°C duidelijk warmer dan an-
ders, want normaal is het 4°C. De 
maximumtemperatuur was de af-
gelopen maand ook uitzonderlijk 

hoog. Eigenlijk hebben we recht 
op 14,3°C. Maar dit jaar leefden 
we duidelijk boven onze stand, 
het werd namelijk 17,9°C. On-
danks alle warmte daalde de tem-
peratuur op 16 april tot -1,8°C. 
Negen dagen later, op vrijdag de 
26e, werd het met 24,6°C net niet 
zomers warm.
 
Opnieuw een droge maand
Er viel in april maar 28 mm regen. 
Normaal is dat 45 mm en daar-
mee was april opnieuw een droge 
maand. In totaal viel er op 14 da-
gen regen. Donderdag de 24e viel 
er het meeste, namelijk 9 mm. 
Op vijf dagen was dat meer dan 
1 mm.

Uitbundig zonnig
De zon liet zich niet onbetuigd. 
Wij mochten exact 183 uur en 
33 minuten van de zon genieten. 
Dat is bijna 30 uur minder dan in 
maart. Maar nog steeds meer dan 
gemiddeld want de zon hoeft in 
april maar 168 uur te schijnen. De 
zon liet zich op woensdag 16 april 
het langste zien, namelijk 12 uur 
en 54 minuten. Op vrijdag 4 april 
kregen we de zon helemaal niet te 
zien. 

Kort samengevat kunnen we dus 
opnieuw een maand noteren die 
warmer, droger en zonniger was 
dan gemiddeld.

Weer over het weer

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

Landingsweg 4
5492 TC Sint-Oedenrode
tel: 0413-490000
Mobiel: 06-22119811
info@dekoningmakelaardij.nl

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven

DE VISWINKEL
Vis, fijn dat het er is...

Plein 1944 nr. 37 - Schijndel - Tel: 073 - 5430081

woensdag t/m vrijdag geopend van 8:30 t/m 18:00 uur.
zaterdag geopend van 8:30 t/m 16:00 uur.

Naast Slagerij Dennis v.d. Ven
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HEERLIJKE 
OVENSCHAAL € 7,-
Het is ook mogelijk uw eigen schaal te laten vullen.

 
naast Slagerij Dennis vd Ven

Moederdag

mei

11

Nieuwe website BBQenzo.nl biedt meer mogelijkheden

BBQenzo.nl: makkelijk, heerlijk, voordelig
Een nieuwe website betekent frisse 
kleuren, nieuwe mogelijkheden en 
een nieuwe slogan; Makkelijk Heer-
lijk Voordelig. De nieuwe website 
van BBQenzo.nl werd deze week 
gelanceerd. 

Samen met alle franchisenemers ging 
Mark Verwijst om tafel en bepaalde 
de strategie voor de komende jaren. 
“Hierbij hoort een nieuwe huisstijl en 
nieuwe slogan”, vult de franchise-
gever aan. Nadat Buro Tweevoud 
een pakkende frisse vormgeving 
gerealiseerd had, verzorgde Artform 
het technisch aspect van de nieuwe 
website. 

De voordelen zijn legio: makkelijk en 
snel bestellen, zorgeloos genieten, 
gratis thuisbezorgd, geen afwas, in 
koelboxen geleverd, vanaf 4 perso-
nen en 365 dagen per jaar, met uit-
sluitend verse producten. 

BBQenzo.nl staat in de markt bekend 
als kwaliteit. “Om dat nog meer te 
onderstrepen, hebben wij gekozen 
voor All-In Service. Daarbij hoort een 
nieuwe website met meer mogelijk-
heden, waarbij zelfs de mogelijkheid 
om de hoek komt kijken van een zelf 
samen te stellen barbecue, maar ook 
luxe gerechten zoals; eendenborst-
filet en kreeft”, zegt Mark Verwijst.

Expeditie
Vanaf 2008 vinden de bestellingen 
hun weg naar de klanten. Mark  
Verwijst en Gijs van Erp stonden 
aan de start van expeditie BBQen-
zo.nl. Intussen is de succesformu-
le vermenigvuldigd en zijn naast  
Nistelrode ook in Amsterdam, 
Meerssen, Liempde, Weert, Beu-
ningen enthousiaste ondernemers 
opgestaan, die 365 dagen per jaar 
‘Makkelijk, Heerlijk en Voordelig’ 
barbecue, gourmet en heerlijke ta-

pas gratis bezorgen. 

Compleet
BBQenzo werkt uitsluitend met kwa-
liteitsproducten en dat is te proeven. 
Barbecuegerechten zijn zorgvuldig 
samengesteld en er is keuze uit di-
verse arrangementen, maar zelf een 
pakket samenstellen behoort ook tot 
de mogelijkheden. Gourmet is mo-
gelijk met pannetjes of op de plaat, 
gezellig tijdloos en ook geschikt voor 
kleine en grote gezelschappen. 

De tapasgerechten zijn, net als de 
barbecue en gourmet, vers bereid. 
BBQenzo.nl is een franchiseformule, 
waarbij sterke focus ligt op kwali-
teit, continuïteit en de All-in Service. 
www.bbqenzo.nl, 
Telefoon 0800-2008

Geniet van kwaliteit, gemak en 
service

advertorial

MIK Musical iets voor jou!?
Het MIK theaterfestival Windkracht 
14 was één groot feest. Voor alle 
spelers die theater en musical nog 
niet kunnen missen gaan we nog 
even door. In mei en juni geeft  
Lilian van Overbeek nog 5 work-
shops musical. 

In de workshops gaan we vooral 
werken aan improvisatietechnieken 
en zelf scènes, liedjes en bewegin-
gen verzinnen. Dit is niet alleen heel 
leuk om te doen, maar helpt je ook 
om een nog betere speler/speelster 
te worden. De workshops worden 
afgerond met een kijkhalfuur. Om-
dat er gewerkt wordt aan nieuwe 
technieken, scènes en liedjes zijn 
deze workshops ook heel geschikt 
voor kinderen en jongeren die willen 
kijken of musical iets voor ze is. De 
5 workshops starten in Mariëndael 
op 13 mei. De workshops voor kin-
deren uit groep 5 en 6 zijn op dins-
dag van 16.45u- 18u. Kinderen uit 

groep 7 en 8 zijn welkom van 18u 
tot 19.30u.

Inschrijven kan via www.mikweb.nl.
Voor meer informatie mail naar  
info@mikweb.nl of bel 073-5492901

Vrijdag 9 mei liggen de kaarten voor 
het jokeren en rikken weer op tafel. 
Alle leden vanaf 16 jaar zijn welkom.

Deze avond begint om 20.00 uur 
in Meerschot Heistraat 22. Maar ie-
dereen is vanaf 19.30 welkom want 
dan is de koffie en thee al klaar. Ook 
wordt er weer een loterij gehouden. 
Heb je geen geluk in de loterij. Na 

afloop van het kaarten gaat iedereen 
weer met een vleesprijs naar huis. 

Voor het kinderreisje op zaterdag 
14 juni naar Bobbejaanland kun je 
je aanmelden. Vul het strookje uit 
de wijkkrant in en geef het af bij  
Tonnie van Zoggel Hertog Janstraat 
62. Betaal bij opgave.

Wijkvereniging Eerschot
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MooiRooikrantDe6 
Rooise Boerderij speelt rol 
in opening aspergeseizoen

Enkele weken geleden is het Na-
tionale aspergeseizoen officieel 
geopend bij Grand hotel Huis ter 
Duin, waar speciaal voor deze ge-
legenheid een echt aspergeveld 
was aangelegd op het strand. jan 
van de Moosdijk en Frank Groene-
weg waren aanwezig namens De 
Rooise Boerderij. jan is lid van het 
Brabants Aspergenootschap.

De nieuwe ambassadrice van de 
asperges; Vivian Reijs arriveerde 
met een helikopter en overhan-
digde het eerste kistje asperges 
aan de directeur van Huis ter Duin, 
Richard Wilms van het Nederlands 
aspergecentrum en Pieter Smits de 
voorzitter van de stichting Dubbel 
A.

Ook heeft de nieuwe asperge am-
bassadeur samen met Meesterkok 
Lèon Ribbens asperges gestoken 
op het aspergeveld op het Noord-
wijkse strand. Hij richtte samen 
met Sjaak Aarts jaren geleden het 
genootschap op in Sint-Oeden-
rode, in de Rooise Boerderij. Aan-
sluitend aan alle officiële plech-
tigheden hebben alle genodigden 
genoten van een heerlijke asperge-
lunch waarbij o.a. ook de inmiddels 
beroemde “Kroningscocktail” een 
creatie van Lèon Ribbens is geser-
veerd. Voor deze gelegenheid was 
deze cocktail deze dag speciaal ge-
maakt door Frank Groeneweg van 
de Rooise Boerderij en Sandra Ys-
brandy.

 v.l.n.r: Frank Groeneweg, Sandra Ysbrandy, Jan van de Moosdijk en Lèon Ribbens.

Aspergemenu
Asperges met zacht gegaarde zalm,

een frisse salade en een luchtige sabayon van mosterd en dille

of

Tartaar van Simmentaler ossenhaas met asperges 
en een remoulademayonaise 

***

Schuimige aspergesoep

***

Asperges op Brabantse wijze
met Limburgse hooiham, krieltjes en een gepocheerd scharrelei

of

Asperges met gebakken kabeljauw 
geserveerd met een Hollandaisesaus 

***

Dessert van Roois roodfruit

€ 38,-
Hertog Hendrikstraat 6, 5492 BB Sint-Oedenrode

0413 474 392
www.brasseriedebeleving.nl

Met Moederdag heerlijk genieten 
van verse asperges

cadeautip: geef lekkere asperges

Opnieuw weer genieten van heerlijke 

verse asperges 

Na een milde winter zijn ze er nu alweer
“De Asperges”, door het zachte voorjaar nu nog lekkerder

Eerste verkoopdag zaterdag 29 maart 

www.vanhoofasperges.nl
0413-473608

Openingstijden: ma t/m vrij:  10.00  - 18.00 
zaterdag     09.00  - 17.00
zondag     11.00  - 16.00

Opnieuw weer genieten van heerlijke 

verse asperges 

Na een milde winter zijn ze er nu alweer
“De Asperges”, door het zachte voorjaar nu nog lekkerder

Eerste verkoopdag zaterdag 29 maart 

www.vanhoofasperges.nl
0413-473608

Openingstijden: ma t/m vrij:  10.00  - 18.00 
zaterdag     09.00  - 17.00
zondag     11.00  - 16.00

Het CDA en Hart voor Rooi rea-
geerden adequaat en legden met-
een vragen neer bij het college. 
Hart voor Rooi wil bijvoorbeeld 
weten hoe het kan dat de staat van 
de voetbalvelden in de gemeente 
zo erbarmelijk is. Ook vraagt de 
partij hoe het college er tegenover 
staat om het 'zelfbeheer' nog ver-
der door te voeren.

Het CDA heeft aan het college ge-
vraagd of de zelfwerkzaamheid in 
het groenonderhoud al heeft ge-
leid tot aanpassing van de huur-
prijs of dat het binnenkort gaat 
gebeuren. Daarnaast maken ook 

zij zich zorgen over de staat van de 
speelterreinen en wil de partij we-
ten hoe het staat het met de plan-
nen voor kunstgras en wanneer 
het college denkt deze plannen te 
realiseren. Fractieleider Coby van 
der Pas: “In ons verkiezingspro-
gramma staat dat we willen dat 
alle accommodaties op volwaardig 
niveau zijn. Vooral voor Nijnsel en 
Rhode vinden we dat kunstgras 
aan de orde is, maar ook voor 
niet-voetbalverenigingen.” Lees 
de reactie van VV Nijnsel / TVE 
Reclame voorzitter Arent van Dijk 
in een artikel van de vereniging in 
het sportkatern.

Vervolg voorpagina

VV Nijnsel heeft plannen voor 
kunstgras uitgewerkt

Het geheim van het “Witte goud”

De afgelopen tijd heeft het heerlijke weer niet 
alleen de stemming van de mensen beïnvloed. 
Ook de asperges laten de kop niet hangen. Het 
seizoen van het “Witte goud” is dit jaar met 
bijna een maand vervroegd. Voor de meeste 
Bourgondiërs een welkome bijkomstigheid. Met 
de vele professionele eetgelegenheden zijn zij in 
Sint-Oedenrode aan het juiste adres. Maar wat 
maakt een asperge zo goed?

Niemand kan dat beter uitleggen dan An-
nie van Hoof uit Olland. Tot twee keer toe 
werden haar asperges tot de lekkerste ver-
kozen door de “Aspergeproevers” van Het 
Brabantse Aspergegenootschap. Daarvoor had ze 
ook al twee keer een tweede plek op haar naam 
mogen zetten. Als klap op de vuurpijl zong ze een 
aspergelied, waarmee haar bijnaam “Koningin van 
de asperges” geboren werd.  “Het geheim zit hem 
in het vochtig houden van de asperges”, zegt de 
aspergeteelster. “Na het steken, worden ze bij ons 
meteen in het water gelegd. Zo kunnen ze niet uit-
drogen. Als ze droog worden weggelegd, gaat de 
kwaliteit achteruit. Ook kunnen ze gaan verkleu-
ren. Daarom houden wij ze alsmaar in het water, 
leidingwater overigens. Dat is het schoonst.”

Over wat de lekkerste manier is om asperges te 

eten, hoeft Annie niet lang na te denken. “Het ori-
ginele recept natuurlijk. Asperges, gecombineerd 
met ei, ham, krieltjes en botersaus. Doordat het 
seizoen ditmaal langer duurt, denk ik overigens 
dat veel mensen alternatieven gaan uitproberen. 
Meestal stoppen we op 24 juni met steken, want 
dat is ongeveer de langste dag. Zo krijgt de asper-
geplant nog voldoende tijd de gehele groeicyclus 
af te maken om zo weer genoeg voedingsstoffen 
naar de wortels te brengen voor de productie van 
het volgende seizoen.”

Niet alleen de telers zorgen ervoor dat iedereen 
tijdelijk kan genieten van de heerlijke smaak van 
dit seizoenproduct. Ook de koks volgen een strik-
te bereidingswijze om het maximale uit de asper-
ges te halen. Ralf Dirven, kok/eigenaar van Bras-
serie de Beleving, laat het één en ander weten. 
Hij haalt zijn asperges bij Van de Meugheuvel in 
Olland. “Ik ben geen voorstander van allerlei toe-
voegingen. De asperge moet herkenbaar blijven. 
Daarom doe ik er alleen maar een snufje zout bij. 
Ook is de ‘bite’ belangrijk. Je moet voelen dat je 
iets eet. In de loop der jaren heb ik de tijd ontdekt 
waarin ze het best te koken zijn. Hoewel het door 
de maat nog weleens kan verschillen, is zeven mi-
nuten vaak prima. Ook laat ik ze afkoelen in het 
vocht, zodat de smaak goed bewaard blijft.”

ZEGT HET VOORT, 
ZEGT HET VOORT!
De lekkerste asperges 

bij Vervoort. 
Indien gewenst, 

ook geschild!

         
                                             
Aspergebedrijf Vervoort

06-51310576
Hoogeind 9,  

St. Oedenrode

ZE ZIJN ER WEER!

Niet te 
veel gaan 

lopen, 
gewoon in 

Rooi kopen!
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V E G H E L
CORRIDOR 7 • T0413 312200

WEES ER SNEL BIJ. OP=OP!

 

PROFITEER 
NU VAN DEZE 

UNIEKE 
MOGELIJKHEID

 

ALLE 
SHOWROOM
KEUKENS 
MOETEN ONZE 
SHOWROOM 
VERLATEN

OOK GEVESTIGD IN: BERGEIJK • DEURNE • HEERLEN • SOMEREN-EIND • TILBURG • WWW.NUVAKEUKENS.NL

WEGENS VERHUIZING: 
TOTALE 

LEEGVERKOOP!

DeMooiRooiKrant zoekt deelnemers 
Nijmeegse Vierdaagse
De Nijmeegse Vierdaagse vindt dit 
jaar plaats van 14 t/m 18 juli. Ook 
DeMooiRooiKrant zal weer aan-
wezig zijn op de finaledag, net als 
andere jaren. Het weekblad wil het 
wandelfestijn dit jaar op een andere 
manier volgen. 

Daarom is de redactie op zoek naar 
twee Rooise deelnemers die er voor 
open staan om tijdens de Vierdaag-
se nauw contact te hebben met 
DeMooiRooiKrant. Het is een pré 
om een smartphone op zak te heb-
ben, zodat over en weer gebeld kan 
worden. Ook wordt van de ‘wan-
delende reporters’ gevraagd om zo 
nu en dan updates te versturen in 
de vorm van korte tekstjes, foto’s 
en wellicht filmpjes. Doet u mee aan 
de Vierdaagse en lijkt het u leuk om 
live verslag te doen in samenwer-
king met DeMooiRooiKrant? Geef 
u dan op via 0413-479322 of mail 

naar redactie@demooirooikrant.nl. 
Uiteraard wordt van tevoren eerst 

alles doorgesproken. Alvast be-
dankt voor de reactie!

Start voorverkoop 
Avondwandelvierdaagse OLAT

Op 3, 4, 5 en 6 juni wordt in Sint-Oedenrode de 10e 
Avondwandelvierdaagse georganiseerd door wandelsport-
vereniging OLAT (Ollandse Lange Afstands Tippelaars).
Voor deze jubileum editie hebben de routebouwers hun 
uiterste best gedaan voor het maken van mooie routes  
door vele stukken groene natuur van Sint-Oedenrode en 
de kerkdorpen Boskant, Nijnsel en Olland.

De eerste drie dagen is de start en finish telkens in een van 
de kerkdorpen, de laatste dag op de Markt in Rooi met een 
feestelijk onthaal bij binnenkomst. Er kan gekozen worden 
uit routes van 5, 10 of 15km en deze voeren, zoveel moge-
lijk, over veld-, weide-, zand en bospaden. Daarnaast is er 
een rolstoelroute van 6km, welke gaat over goed begaan-
bare wegen en is ook zeer geschikt is voor wandelwagens, 
rollators en scootmobielen. Deze laatsten dienen zich in een 
wandeltempo te verplaatsen. Op de 5km route is voor kin-
deren een leuke puzzelzoektocht uitgezet, waarmee mooie 
prijsjes te winnen zijn. 

Verkoop  startkaarten: Voorverkoop 4dagenkaarten à 
€ 4,00: van 13 mei t/m 31 mei, bij V.V.V.  Kerkstraat 
20 en Albert Heijn Markt 18. Op het startbureau Bos-
kant: Verkoop 4dagenkaarten à € 5,00 en dagkaarten 
à € 1,50: 3 juni vanaf 17.30 uur. Vanaf 4 juni uitsluitend 
verkoop van dagkaarten op het startbureau. De 4 da-
genkaarten zijn inclusief verzorging en medaille. Dag-
kaarten inclusief verzorging. Voor meer informatie kijk op  
www.avondvierdaagse-sint-oedenrode.nl. Er volgt een uit-
gebreider artikel in dit blad in de laatste week van mei.

Vierde keer 
Viva la Donna Day
Ook dit jaar organiseert Lizet van Schoonheidssalon  
Eindeloos voor de 4e keer de Viva La Donna day in Sint 
Oedenrode. Ieder jaar is het weer een groot succes en dat 
wil ze voortzetten. Deze dag is speciaal voor dames bij 
wie de diagnose kanker is gesteld. Dit jaar is de Viva la 
Donna day op vrijdag 30 mei van 10.00uur tot 17.00 uur.
 
Tijdens deze dag willen ze twaalf dames in de watten 
leggen en een heerlijke gratis verwendag aanbieden.  
Lizet, Sharon en Christie geven de dames een gezichts-
behandeling, manicure met gel-lak behandeling en visa-
gie. Kapsalon Unique is aanwezig om de dames te voor-
zien van adviezen en styling tips. Mien van Rooij & Ans 
van Bakel zijn deze dag aanwezig om met de dames een 
mooi sieraad te maken. Tijdens deze dag worden ze na-
tuurlijk weer geholpen door veel ondernemers: Nance 
Taarten, Cafetaria Die 2, Restaurant Osteria, Kapsalon  
Unique, Mien van Rooij & Ans van Bakel, Steengoed-
kado, jewelgift.nl, Welten juwelier, Caprice Damesmode, 
You! fashion for women & More, Pari Bodyfashion, Dran-
kenhandel de Leijer, Bolsius Nederland, De Keizerskroon 
bloembinderij, DeMooiRooiKrant. Bent u of kent u ie-
mand bij wie de diagnose kanker is gesteld dan kunt u 
uzelf of iemand anders opgeven voor de gratis verwen-
dag. Opgeven kan bij Schoonheidssalon Eindeloos 
Tel: 0413-474234.

www.facebook.com/demooirooikrant

Het geheim van het “Witte goud”
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Voor:
alle verzekeringen, financial planning,
erkend hypotheekadviseur, RegioBank,

pensioenadvies

Mooi in de natuur

We hebben ontzettend veel reacties gekregen op onze oproep om mooie natuurfoto’s uit Sint-Oedenrode te 
sturen. De bedoeling was om iedere week één foto te sturen, maar dat zou jammer zijn voor de rest. Daarom 
hebben we besloten om er meer te plaatsen. Heeft u een mooie (Rooise) natuurfoto gemaakt? Stuur deze 
dan naar redactie@demooirooikrant.nl met vermelding van uw naam en waar de foto gemaakt is.

Deze Sperwer joeg een Turkse 

tortel tegen ons achterraam en 

op 3 meter van ons huis zat hij 

zijn prooi rustig te peuzelen.

Cees van Deursen

W. Gevers maakte deze foto van een ooievaar aan de Damianenweg.

Maria van de Koevering maakte in haar tuin deze prachtige foto. Iedere dag komen er twee eek-hoorns pinda’s eten. 

Tijdens de libellenexcursie met de Heem-Natuur-

groep heb ik deze mooie Noordse witsnuitlibel 

gefotografeerd bij de Hazenputten. Marry van Wijk

Zijstraatje van de Bobbenagelseweg.

Chrislaine van den Berk

Koeien bij Het Hoefijzer (aan de Dommel) te Olland.
Henny van Schijndel

Zwaan op nest, gezien in Rooi. 

Marijke van den Eertwegh

André van de Laar maakte in de Geelders deze foto. De pad-den van tegenwoordig zien er of heel anders uit of één van de twee bordjes is verkeerd ge-plaatst.  
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1

T

Tamara
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL Stem op de 

Zevensprong

De Zevensprong  heeft zich aange-
meld bij IAK voor sponsoring. Van-
uit “IAK in de maatschappij“ maakt 
de Zevensprong  kans op een bij-
drage van  €1000. Deze bijdrage zal 
ten goede komen aan een zeskamp 
tijdens de Zevensprong.

U kunt hierbij helpen door tussen 5 
en 19 mei te stemmen op de Zeven-
sprong via www.iak.nl/sponsoring. 
Als de meeste stemmen worden uit-
gebracht op de Zevensprong, win-
nen wij de bijdrage. De Zevensprong 
hoopt op veel stemmen uit de 
Rooise gemeenschap! 

De Bezorger van de Maand is dit 
keer Thijs Wouters. Deze jongeman 
bezorgt al een jaar DeMooiRooi-
Krant en doet dat met veel plezier. 
Zijn voornaamste reden om het 
weekblad te bezorgen is om een 
zakcentje te verdienen en hij ziet het 
als ideale bezigheid. “Ik heb anders 
toch niet veel te doen”, verklaarde 
hij op de redactie.

Bezorger 
van de Maand: 
Thijs Wouters

Winnaars kaarten Juke Open Air
De liefhebbers van ‘The golden fifties, 
sixties en seventies’ kunnen op Moe-
derdag hun hart weer ophalen. In de 
tuinen van het Autotron wanen zij zich 
zondag 11 mei 2014 weer helemaal 
in hun jonge jaren. Tijdens jukebox 
Open-Air zijn de vetkuif en de petticoat 
weer hot!

Wie Jukebox zegt, zegt Rock and Roll en 
wie Rock and Roll zegt, zegt natuurlijk 
vinyl. Deze drie ingrediënten komen in 
grote hoeveelheden voor in het recept 
van Jukebox Open-Air. Maar natuurlijk 
staan ook de dagelijkse dingetjes uit de 
jeugd van onze ouders die dag op het 
menu. Want bij de honderden markt-

kramen kun je niet alleen de mooiste 
singeltjes en langspeelplaten uit jaren 
‘50, ‘60 en ‘70 kopen. Je vindt daar ei-
genlijk alles wat in die tijd modern was. 
Natuurlijk ontbreken ook de flipperkas-
ten, grammofoons en radio’s dit jaar op 
Moederdag niet in het Autotron.

Uitslag prijsvraag
De lezers van DeMooiRooiKrant die 
wisten dat het album ‘The Visitor’ van 
ABBA de eerste CD was en op 17 au-
gustus 1982 werd geproduceerd, kon-
den vrijkaarten voor Jukebox Open-Air 
winnen. De vraag bleek moeilijker te zijn 
dan dat wij verwachtten, want er waren 
slechts vier goede inzendingen:

•  Roy en Monique Verhoeven-van Box-
tel; 

• Marian Verhoeven; 
• Hilda Meijerink; 
• Hans Verkuilen.
Deze mensen kunnen hun prijs vanaf 
donderdag ophalen bij DeMooiRooi-
Krant, Heuvel 17.

Niet gewonnen?
Behoorde u niet tot de prijswinnaars, 
dan kunt u toch gewoon naar Jukebox 
Open-Air. De beurs is zondag 11 mei 
open van 10.00 tot 17.00 uur. De en-
treeprijs bedraagt 12,50 euro en kinde-
ren tot 15 jaar mogen gratis met hun 
ouders naar binnen.

Vier keer volmondig ‘ja’

Sint-Oedenrode is twee echtparen 
rijker. Deze vier jonge mensen rie-
pen afgelopen week volmondig ‘ja’. 
Geert en Suze jansen vierden hun 
feestje in Kasteel Henkenshage. 

Daar werd een speciale editie van 
DeMooiRooiKrant uitgebracht, ge-
maakt door een speciale redactie. 
Met veel plezier en soms plaatsver-
vangende schaamte bladerden de 
bruid en bruidegom door de geper-
sonaliseerde uitgave.  

Inge en Michel Habraken beleefden 
een naar eigen zeggen ‘mooie en 
bijzondere ceremonie’  in ’t gemeen-

tehuis. Daarna vertrokken ze in een 
‘klassieke (party) bus’ met de dag-
gasten naar de Mispelhoef (Eind-
hoven). Daar vond een spetterend 
feest plaats. ‘A night to remember!’ 
zo noemden ze het. 
Kom je uit Sint-Oedenrode en ga jij 
ook trouwen of ben je onlangs ge-
trouwd? Stuur dan een mooie foto 
naar DeMooiRooiKrant via 
redactie@demooirooikrant.nl.

Geert en Suze Jansen

Michel en Inge Habraken met kinderen Levi & Nieke

Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera!Hoera
!

Bij het plaatsen van een geboortebericht krijgt u een cadeaubon om gratis 
de houten MooiRooi speelgoedtrein op te halen bij speelgoedwinkel Intertoys.

Een treintje met de naam van uw kind is ook mogelijk!

Markt 20    
5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 490525

Heuvel 17    
5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322   
www.demooirooikrant.nl

Woensdag 2 maart 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

boer zoekt géén 
vrouw meer!

40

50
JAAR!

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.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

In het Huys van Waaren

Kraamkado vanaf € 3,95

Bedankt voor uw 
belangstelling voor onze 
50 jarige bruiloft.

Mede dankzij jullie is het 
een onvergetelijke 
dag geweest.

Jan en Adrie van 
Rooij-Timmermans

Pro� ciat
papa, mama en Melvin

18

Johnny & Pleun

Gefeliciteerd met 5 jaar Dommelzicht 
x Het Personeel

TE KOOP 
wegens omstandigheden

DETHLEFFS CARAVAN 
incl. alle toebehoren
in zeer goede staat

bouwjaar 2004

Bezichtigen? 
Bel 06-20113927
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Mooi op  leeftijd

Dokter op Dinsdag @ Bernhoven: 
bekkenbodemproblematiek
Op 27 mei zijn uroloog Richard 
van der Linden en gynaecologen  
Yolanda van Zwam en Ilse 
Kools de Dokter(s) op Dinsdag  
@ Bernhoven. Ook een van de chi-
rurgen neemt aan de lezing deel. 

Zij spreken dan over bekkenbo-
demproblematiek. Problemen met 
de bekkenbodem komen vooral bij 
vrouwen voor. Het kan dan onder 
meer gaan over ongewild urine- 
of ontlastingverlies of juist moeite 
hebben met plassen of poepen. 
Verzakking van de baarmoeder, 
blaas of darmen of pijnklachten in 
de onderbuik. Problemen in het 
bekkengebied kunnen een grote 
invloed hebben op het sociale le-
ven. Zeker wanneer mensen last 
hebben van urineverlies. Dit leidt 
tot schaamte en sociaal isolement.

Toch kan er veel aan deze proble-
men gedaan worden. Dan hoeft 
niet direct aan een operatie gedacht 
te worden. De bekkenbodemfysio-
therapeut kan een grote rol spelen 
bij het opnieuw leren sterk maken 
van de bekkenbodem, bijvoorbeeld 
na een bevalling. Maar ook een 
relatief eenvoudige operatie kan 
het probleem van urineverlies ver-
helpen. Eenmaal zo’n ingreep on-
dergaan, betekent dit een enorme 
opluchting voor veel mensen. 

Om de problemen goed in kaart te 
brengen kent Bernhoven een spe-
ciaal bekkenbodemspreekuur. In dit 
spreekuur werken de diverse spe-
cialisten zoals de uroloog, gynae-
coloog, chirurg en bekkenbodem-
fysiotherapeut nauw met elkaar 
samen. 

Tijdens de lezing leggen de speci-
alisten uit hoe de bekkenbodem 
werkt, welke problemen zich kun-
nen voordoen en vooral hoe die 
problemen opgelost kunnen wor-
den.

Vooraf aanmelden
De lezing vindt plaats in  
Bernhoven, Uden van 19.30-21.00 
uur. De toegang is gratis. Wegens 
grote belangstelling voor deze lezin-
gencyclus is vooraf aanmelden ver-
plicht en inschrijving geschiedt op 
volgorde van binnenkomst bij Pati-
entService van het ziekenhuis, tele-
foon 0413 - 40 29 00. Of per e-mail:  
psb@bernhoven.nl onder vermel-
ding van naam, aantal personen en 
telefoonnummer. 

VOOR HET BESTE HOORADVIES
• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 

• Gratis parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 
www.vanschijndelhoortechniek.nl

• persoonli jk deskundig advies
• al le dagen audicien aanwezig
• alti jd gratis uitgebreide hoortest
• onafhankel i jk
• voorkeursleverancier al le zorgverzekeraars

VOOR HET BESTE HOORADVIES
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak.

’t Dorp 58a • 5384 MC Heesch •  0412-475959 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

U bent van harte welkom op dinsdag t/m vrijdag van 9.30 - 17.30 uur 

en zaterdag van 09.30 - 14.00 uur op ’t Dorp 58a in Heesch

Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, maak vrijblijvend een afspraak

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig
 • Parkeren voor de deur • Onafhankelijk

Heesch 0412-475959 • Veghel 0413-288338 • Uden 0413-330905
WWW.VANSCHIJNDELHOORTECHNIEK.NL

Wat is er mooier dan een stralende lach? Daar wordt u toch 

ook vrolijk van? Zeker met een rij natuurlijke, verzorgde 

tanden. Een gebitsprothese waar u uzelf zeker over voelt!

Heeft u nog andere vragen over uw gebitsprothese? 

Bel naar 0499 – 87 13 87.

Een goed passende 
gebitsprothese met een 
natuurlijke uitstraling?

Vraag ’t aan Jeroen

Oirschotseweg 68 | Tel. 0499 - 87 13 87 
info@tppbest.nl | www.tppbest.nl

PVGE fietst naar Grave en Cuijk 
Op woensdag 21 mei organiseert 
de PVGE een fietstocht naar Grave 
en dan langs de Maas naar Cuijk. 

Om 9.30 uur precies vertrekken 
we vanaf het 17 Septemberplein te 
Son en Breugel met de auto naar de 
startplaats van de fietstocht in Haps.
Het wordt een volle dagtocht van 
ruim 40 km. Vanuit Haps wordt 
gefietst naar het centrum van Mill, 

waar de ochtendkoffiestop wordt 
gehouden.
Hierna vertrekken we naar het ves-
tingstadje Grave, waar we ca 12.30 
uur zullen aankomen. We maken in 
het centrum een uitgebreide lunch-
stop van ruim 1 ½ uur, die dan ook 
de mogelijkheid  biedt om de histori-
sche kern verder te verkennen.
Uiterlijk 14.00 uur wordt dan via 
een schitterende fietsroute langs de 

Maas naar Cuijk gefietst, alwaar nog 
een middagstop wordt gehouden. 
Hierna wordt terug gefietst naar het 
startpunt in Haps. Ca 17.00 uur is 
men weer terug in Son en Breugel.
Ook nieuwe leden zijn van harte 
welkom. 
Voor verdere inlichtingen kan men con-
tact opnemen met de clubcoördinator: 
Herman Hendriks, tel.: (0499) 473042; 
e-mail: herman.j.hendriks@planet.nl 

Ton van der Heijden Superopa van het Jaar

Begin april stond DeMooiRooiKrant 
bol van de Superopa’s en Superoma’s. 
Stuk voor stuk kanjers van de bovenste 
plank. Door kinderen en kleinkinderen 
werden ze verrast met een foto en een 
stukje tekst in het weekblad van Sint-
Oedenrode. Daarna barstte de verkie-
zing los op www.mooirooi.nl. Aange-
zien de website een gemiddeld aantal 
bezoekers heeft van 2000 á 3000 per 
dag is er letterlijk duizenden keren 
gestemd op de kanshebbers. Er kon 

gestemd worden tot en met de laat-
ste dag van april. Toen werd duidelijk 
dat Ton van der Heijden Superopa van 
het jaar is geworden. Binnenkort komt 
hij met een foto met het hele gezin en 
interview in de krant. Op de tweede 
plaats eindigden opa en oma Adje en 
Erie van Esch. Oma Jeanne werd der-
de. Ook zij worden benaderd om op 
de foto te gaan voor de krant. De re-
dactie van DeMooiRooiKrant bedankt 
iedereen voor deelname. 
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Werkgroep Programma

Creatieve brein achter Ollend dreijt dur
Voor de dorpsgenoten is het inmid-
dels 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 
epicentrum van het dorp. Om een 
dergelijk evenement telkens weer tot 
een succes te maken, is geen sine-
cure. De organisatie bestaat dan ook 
uit een aantal verschillende werk-
groepen. De komende weken brengt 
DeMooiRooiKrant deze beurtelings 
onder de aandacht.  
Deze keer: de werkgroep ‘Program-
ma’.

Door: Ria Balk 

Ollend dreijt dur doorspekt met WK 
Eigenlijk hadden ze al een ander the-
ma in gedachten, maar het WK ging 
dit keer voor. Juist daardoor wordt 
het geheel nu nog uitgebreider dan 
andere jaren. “Normaal gesproken 
geldt het thema alleen voor zondag, 
maar dit jaar hebben we het voor heel 
het weekend doorgevoerd”, vertelt 
Maré Meijs enthousiast. Voor zon-
dag was het idee snel ingevuld. maar 
voor beide feestavonden bleek dat 
toch minder eenvoudig. “We moeten 
natuurlijk wel onderscheidend zijn. 
Vooral vrijdag hebben we veel meer 
concurrentie van anderen”, aldus 
Mark Brinkman. Meike Leenderts vult 
aan: “De wedstrijd gaan we natuurlijk 
op groot scherm bekijken en daarna 

treedt er een echte coverband op. 
Er allerlei oranje gadgets uitgedeeld 
en we houden onze eigen voetbal-
poule.” Ook voor de zaterdagavond 
hebben de commissieleden een feest-
band weten te strikken. Zo hopen ze 

veel bezoekers te trekken.

Hup Ollend Hup
Hup Holland Hup wordt zondag let-
terlijk omgebogen tot Hup Ollend 
Hup. De familiedag staat in het teken 

van sport en spel.  Tijdens de freestyle 
voetbalclinic krijgt de jeugd heel wat 
nieuwe voetbaltrucjes aangeleerd. 
Er vindt een heuse workshop voor 
cheerleaders plaats. Kinderen kunnen 
een eigen vlag knutselen om Neder-

land aan te moedigen en zo valt er 
nog veel meer te beleven. 

Beginselen Ollands dorpsfeest
Ollend dreijt dur is ontstaan als 
dorpsfeest voor alle eigen inwoners 
en mensen daaromheen. Het feest 
is bestemd voor alle leeftijden en de 
organisatie wil de prijzen bewust laag 
houden. De werkgroep commissie is 
het creatieve brein achter het dorps-
feest. Zelfs tijdens het interview ko-
men diverse ideeën opborrelen die 
wellicht nog eens uitgevoerd gaan 
worden. Mark: “Het is ons doel om 
nooit hetzelfde te doen. Elementen 
zijn wel hetzelfde, maar de invulling is 
elk jaar anders. Daardoor moeten we 
wel elk jaar opnieuw beginnen, maar 
zo blijft het telkens een verrassing.” 

Voor de werkgroep ‘Programma’ blijft 
het een uitdaging om voor zowel jon-
gens als meisjes van alle leeftijden iets 
te bieden. Gelukkig houdt het team 
wel van een uitdaging. Zowel Twan 
Sanders als Mark Brinkman behoren 
tot de oprichters van het feest. Meike 
Leenderts en Maré Meijs zijn in 2012 
als vanzelf in de organisatie gerold. 
Hoe lang ze ermee doorgaan? Maré: 
“Zo lang er nog zoveel mensen zijn 
die die tent mee blijven opzetten en 
dergelijke. Iedereen is enthousiast. 
Daar word je vanzelf enthousiast 
van.”

Werkgroep ‘Programma: v.l.n.r. Mark Brinkman, Maré Meijs, Meike Leenderts, Twan Sanders.

Van den Berg 
Installatietechniek b.v.

Speijkerstraat 1
5492 NP St. Oedenrode
E. info@isb-techniek.nl

WWW.ISB-TECHNIEK.NL

*  Onderhoud en service
*  Verkoop en verhuur cv-ketels
*  Water, gas, sanitair en cv
*  Kwaliteit
*  Vakmanschap
*  24/7 storingsdienst

T: 0413 - 47 67 33

Open dag De Borgmolen

Uniek hulpverleningsconcept in Sint-Oedenrode

De Borgmolen opent over twee weken officieel haar deu-
ren. Na maanden hard werken achter de schermen wordt 
op zaterdag 17 mei het startschot gegeven voor het nieu-
we hulpverleningsconcept in Sint-Oedenrode. Op zondag 
18 mei houdt De Borgmolen een open dag. Tussen 13 en 
17 uur zijn inwoners van Rooi en andere belangstellenden 
van harte welkom.

De Borgmolen is thuis in persoonlijke ontwikkeling. 
Tien professionals met ieder een eigen vakgebied 
en met een gezamenlijke ambitie: mensen motive-
ren, inspireren en helpen om krachtig in het leven te 
staan. Amanda Hendriks is één van de tien deelne-
mende ondernemers in het pand. Zij legt het concept 
in het kort uit. “Wij bieden een laagdrempelige vorm 
van hulpverlening aan kinderen, jeugdigen, ouders 
en volwassenen. Onze visie is dat mensen zich met-
een thuis voelen bij De Borgmolen. Vanuit deze ge-
dachte hebben wij ‘een huiskamer’ gecreëerd waar 
mensen zich veilig en geborgen voelen.”

Klein en deskundig
De Borgmolen werkt met een klein, deskundig team 
met verschillende specialisaties. Inge Smits, binnen 
De Borgmolen werkzaam als contextueel therapeut: 
“Wij zijn in staat om hulpvragen van mensen snel te 
doorgronden. Met diverse vakgebieden onder een 
dak kunnen we direct schakelen en binnen ons team 
effectief zoeken naar passende hulp, begeleiding en 
ondersteuning. Tijdens een hulptraject denken wij 
vanuit kansen en mogelijkheden en vanuit innerlijke 
kracht en individuele kwaliteiten.”

Vrijblijvend binnenlopen
De dames hebben ontzettend veel zin om eindelijk 
van start te gaan. De afgelopen maanden hebben 
zij veel tijd en energie gestoken in het met elkaar 
ontdekken van het Borgmolengevoel. Amanda: ‘Dat 
Borgmolengevoel is gebaseerd op enerzijds gebor-
genheid en anderzijds het snel kunnen invullen van 
een hulpvraag. We realiseren ons dat sommigen een 
relatief lastig vakgebied hebben dat niet een-twee-
drie uit te leggen is aan de willekeurige voorbijgan-
ger. Daarom vinden wij het belangrijk dat mensen 
gewoon bij ons kunnen binnenlopen en vrijblijvend 
hun vraag kunnen neerleggen. Wij bekijken of we 
zelf kunnen helpen of dat we de vraag binnen ons 
netwerk uitzetten. Daarmee voorkomen we dat 
mensen van het kastje naar de muur worden ge-
stuurd en uiteindelijk met lege handen achterblijven.’

Training, coaching en begeleiding
Zoals al eerder gezegd, De Borgmolen biedt een 
breed palet aan hulpverlening op verschillende ge-
bieden. Voorbeelden op het gebied van kind, jonge-
ren en gezin zijn kindercoaching, remedial teaching, 

huiswerkbegeleiding, opvoedondersteuning en orthope-
dagogie. Volwassenen kunnen onder andere terecht voor 
zingevingstherapie, gezins- en relatietherapie, lifecoaching, 
lichaamsgerichte coaching en orthomoleculaire therapie. 
Inge: “We diagnosticeren, onderzoeken en behandelen. 
Door training, coaching en begeleiding kun je leren om zelf 
regisseur te zijn van je eigen toekomst. Dat is eigenlijk de 
belangrijkste boodschap die we willen meegeven.”

De Borgmolen opent op zondag 18 mei haar deuren voor het 
publiek. Tussen 13 en 17 uur is iedereen van harte welkom om 
kennis te maken met de 10 ondernemers en hun vakgebieden. 
De Borgmolen is gevestigd aan de Borchmolendijk 13, 5492 AJ 
Sint-Oedenrode.

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Op zoek naar de juiste tekst?
Wij helpen u graag

advertorial
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Stilstand is achteruitgang. Zalen-
centrum de Beckart ziet er al jaren 
hetzelfde uit. Bovendien is er van 
reuring amper sprake. Daarom moet 
er iets gebeuren. En snel, want an-
ders bloedt het gemeenschapshuis 
dood en daarmee Nijnsel. Inmiddels 
is Frans Sijbers voorzitter geworden 
van het Nijnsels Algemeen Belang. 
Met hem als kartrekker komt er ga-
ren op de klos. De eerste stappen 
zijn gezet.

Er zijn twee stichtingen in Nijnsel 
die samen hetzelfde doel nastreven. 
Stichting Nijnsels Algemeen Belang 
en Stichting zalencentrum de Beckart 
houden de boel al jaren met de no-
dige inzet draaiende. Iedereen weet 
dat het tot nu toe nog niet voldoen-
de is gebleken om een kentering te 
veroorzaken.  Toen Harrie Vulders 
een stapje terug deed en Frans van 
den Boomen afzwaaide, moest men 
op zoek naar een nieuwe voorzitter. 
Die werd gevonden in Frans Sijbers. 
Een echte Nijnselnaar, die naast zijn 
werkzaamheden als ondernemer in 
de veehandel hier graag tijd voor vrij 
wil maken.  

“WE MOETEN ER MET 
ZIJN ALLEN VOOR 

GAAN OM DIT 
GEBOUW WEER 

FLOREREND 
TE MAKEN.”

Stappen zetten
“We hebben direct samen gekeken 
of het mogelijk was om twee be-
sturen samen te voegen”, situeert 
Frans de start. “Eerder vergaderden 
ze afzonderlijk. Waarom eigenlijk? 
We willen namelijk allemaal het-
zelfde. Nu vergaderen we allemaal 
samen, terwijl de twee stichtingen 
blijven bestaan. De vergaderingen 
vinden nu niet meer sporadisch 
plaats, maar om de week. Dat is no-
dig omdat er veel moet gebeuren.” 

Overleg
Dat was in de eerste weken met de 
nieuwe voorzitter het toverwoord. 
De besturen spraken oriënterend 
met de verschillende verenigingen 
en vrijwilligers die bij De Beckart 
betrokken zijn. Het gaat om een 
flinke club mensen. Zo werd een 

beeld geschetst van de wensen en 
ideeën. Samen kwamen ze tot een 
interessante visie. Het was volgens 
de Nijnselnaar een leerzame en ple-
zierige avond. Frans: “Ook financi-
eel hebben we stappen gezet. Het 
is algemeen bekend dat De Beckart 
de eindjes maar amper aan elkaar 

Garen op de klos 

Grote veranderingen voor De Beckart

Beachparty in Jeugddisco The Joy

Ben jij ook zo blij dat je vakantie 
hebt en wil je nog heerlijk dat va-
kantiegevoel houden? Kom dan 
naar onze Beachparty op vrijdag 9 
mei.

The Joy is de uitgaansgelegenheid 
voor jeugd van 11 tot en met 15 jaar 
uit Rooi. Van 19:30 uur tot 22:30 
uur. Oude Lieshoutseweg 7 (naast 
de hoofdingang van De Beckart). 
De entree is zoals altijd gratis! Een 
glaasje drinken kost maar € 1,00. Als 

je leuke ideeën of vragen hebt mag 
je ons altijd mailen, ons mailadres 
is jeugddiscothejoy@upcmail.nl. Of 
kijk eens op onze website 
www.jeugddiscothejoy.webnode.nl 

Zet alvast in je agenda, vrijdag 13 
juni Oranjeparty, 12 september 
Schuimparty! En speciaal voor alle 
kinderen uit groep 7 is er op 23 mei 
een Black & Whiteparty! Sabine van den Boogaard

Berkstraat 28 5492 EB Sint Oedenrode
Tel 06 - 54255787

openingstijden:
woensdag: 13.00 - 18.00 uur

zaterdag: 08.00-13.00 uur
Andere tijden op afspraak

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
                   Verrassend Veelzijdig

Nu in de winkel: Extra assortiment voor Moederdag                                                      

Koff eren 8  •  Sint-Oedenrode  •  0413  477146

Maandag open van 13:00 tot 17:30 uur
Dinsdag t/m Donderdag van 9:30 tot 17:30 uur

Vrijdag van 9:30 tot  20:00 uur
Zaterdag van 9:30 tot 16:00 uur                               

Moederdag

11
mei

Sint–Oedenrode                                                 Wereldwinkelrooi@gmail.com   
                   

Antwoord van Koningshuis op 
brief over Maximaardbeitjes

jolanda Eijkemans van streekwinkel 
’t Dommeldal kreeg afgelopen week 
een bijzondere brief in huis. Vol 
spanning maakte ze hem vlug open. 
Dit kon wel eens belangrijk nieuws 
zijn. Het Koningshuis was namelijk 
de afzender en daar had een per-
soonlijk adviseur van de Koning en 
Koningin de moeite genomen om 
te reageren op de uitnodiging van 
jolanda. Ze vroeg het Koninklijk 
echtpaar namelijk om tijdens een 
werkbezoek te komen proeven van 
de Maximaardbeitjes.  

Helaas, dat verzoek zal niet worden 
ingewilligd, maar Jolanda is blij dat 
ze haar zegje heeft kunnen doen 
over de veranderingen in de wereld 
van de tuinbouw. Bovendien is ze 
verheugd dat het Koninklijk huis de 
moeite heeft genomen om te reage-
ren. Een passage uit de brief: “Met 
belangstelling en waardering is ken-
nis genomen van Uw uitnodiging, 
maar tot mijn spijt laat ik u weten 
dat de Koning en Koningin helaas 
niet in de gelegenheid zijn om tege-
moet te komen aan Uw verzoek.”

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

DNA-match leidt naar verdachte van 
insluiping woning 
Sint-Oedenrode - Agenten hielden 
dinsdagavond 29 april op het po-
litiebureau aan de Mathildelaan in 
Eindhoven een 47-jarige man uit 
die plaats aan op verdenking van 
een insluiping in een woning in Sint 
Oedenrode. Een DNA-match leidde 
naar de verdachte. 

De man kwam dinsdagavond naar 
het politiebureau omdat hij nog 
boetes moest betalen. Agenten rea-
geerden alert en zagen in de syste-
men dat de man aangehouden kon 
worden in verband met een DNA-
hit. De man wordt verdacht van 
een insluiping in een woning aan de 
Veghelsweweg in Sint Oedenrode op 
16 maart 2013. De bewoners hoor-
den destijds gestommel in hun huis 
waarop ze gingen kijken of iemand 
in het pand was. De insluiper nam 
toen de benen. De verdachte zit vast 
voor verder onderzoek. 

Man beledigt agenten en verzet zich 
bij aanhouding  
Een 37-jarige inwoner van Sint 
Oedenrode werd zaterdag tegen 
middernacht op de Markt aange-

houden voor belediging, maar ver-
zette zich daar hevig tegen. Agenten 
raakten daardoor lichtgewond.

Politiemensen zagen de man op een 
scooter rijden over de Nijnselseweg 
en controleerden hem op de Markt 
omdat hij te hard reed. Zijn even 
oude zus zat bij de man achterop. Hij 
bleek geen rijbewijs bij zich te heb-
ben en hij kon zich niet op een ande-
re manier legitimeren. De man vond 
de controle kennelijk maar flauwekul 
en begon de agenten te beledigen. 
Hierop werd hij aangehouden, maar 
daartegen verzette hij zich met alle 
kracht. Een van de agenten kwam 
tijdens de aanhouding hard ten val. 
Uiteindelijk moesten de wapenstok 
en pepperspray eraan te pas komen 
om de man onder controle te krijgen.
Hij werd overgebracht naar het po-
litiebureau en zit nog vast. Hij bleek 
ook nog een openstaande boete te 
hebben. Zijn zus werd eveneens aan-
gehouden omdat ze zich niet kon le-
gitimeren. Zij werd na verhoor met 
een proces-verbaal weer vrijgelaten. 
Beide politieagenten liepen beenlet-
sel op door het fysieke verzet van de 
verdachte.



Woensdag 7 mei 2014
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 13

kan knopen. Daarom hebben we 
gezocht naar manieren die direct en 
indirect ruimte geven in onze kas. 
Vandaar dat we alvast kunnen be-
ginnen met een opknapbeurt.”

Opknapbeurt
De eerste contouren zijn zichtbaar. 
De schilder is inmiddels begonnen 
met het aanbrengen van een likje 
verf. Dat zal niet het enige zijn. “De 
Beckart is oubollig. Dat hoorde ik 
vaak. Het zal ook best zo zijn. De 
tijd gaat snel. Daar moeten we in 
mee. We hebben als bestuur geko-
zen om eerst alles op te knappen 
behalve de grote zaal. Die komt 
hopelijk later dit jaar of volgend jaar 
aan de beurt. Dat ligt aan de finan-

ciële middelen.” De Beckart zal een 
meer moderne uitstraling krijgen. 
Andere gordijnen, nieuwe kleuren 
en historische afbeeldingen op de 
muur. Een voorbeeld is de ruimte 
waar vroeger de creche zat. Op één 
wand komt een grote beeltenis van 
d’n Bouw, het vroegere dorpshuis. 
Daar zorgt reclameman Jan Bekx 
voor. Mari Heesakkers verzorgt het 
schilderwerk. “Het is geweldig hoe 
ze met ons mee denken. Vooral op 
financieel gebied”, dankt de voor-
zitter ze van harte. De voormalige 
crèche kan straks worden verhuurd 
voor bijvoorbeeld vergaderingen. 
De zaal linksachter krijgt een eigen 
bar. Logistiek gezien een prima op-
lossing. De voorste ‘kleine zaal’, zo-

als deze vaak wordt genoemd, krijgt 
weer een functie als bruin café. 
“We hebben een volledige horeca-
vergunning, dus waarom niet. Voor 
de wat oudere doelgroep in Nijnsel 
is er geen gelegenheid om bij elkaar 
te komen. Oud Nijnsel is tenslotte 
meer voor de jeugd. Het café wil-
len we nieuw leven in blazen met 
bijvoorbeeld een biljartcompetitie. 
We zijn al aan het kijken of we die 
met de twee andere kerkdorpen op 
kunnen zetten”, kijkt Frans alvast 
vooruit. Het terras is inmiddels door 
hem zelf schoongespoten. Er ko-
men stoelen en tafels te staan. De  
Beckart heeft namelijk ook een ter-
rasvergunning en daar wil het opti-
maal gebruik van gaan maken. Het 
café van De Beckart moet een nieu-
we ontmoetingsplaats worden voor 
alle Nijnselnaren. Gewoon voor een 
borreltje, om bij te buurten of te 
kaarten.
 
Vrijwilligers
Alles valt of staat met vrijwilligers. In 
Boskant maken tientallen volontairs 
zich sterk om de plaatselijke buurt-
super in stand te houden. Een der-
gelijk systeem heeft Frans ook voor 
ogen met De Beckart. “Er zijn al veel 
mannen en vrouwen die zich inzet-
ten voor De Beckart, maar we heb-
ben er nog veel meer nodig als we 
onze plannen willen verwezenlijken. 
Op allerlei gebieden, maar vooral 
mensen met horecaervaring zijn 
welkom. We moeten er met zijn al-
len voor gaan om dit gebouw weer 
florerend te maken. Dat zal nog wel 
een tijd duren, maar het begin is ge-
maakt.” 

De plannen voor het opkalefate-
ren van het buurthuis komen op 
een prima mo-
ment. Het loopt 
nu synchroon 
met het project 
‘Beckartplein’. 
De Dorpsraad 
heeft al stappen 
ondernomen om 
het plein voor 
De Beckart een 
o p k n a p b e u r t 
te geven. Het 
wordt in verbin-
ding gebracht 
met het park 
naast de kerk. 
Het hart van 
Nijnsel krijgt zo-
waar een nieuw 
gezicht. 

Hertog Hendrikstraat 1a | 5492 BA Sint Oedenrode
T: 0413-477722 | www.bikecenterrooi.nl

Moederdag/voorjaar 
aanbieding

Electrische fiets 
merk TREK L 300
- Dichte kettingkast
- Lage instap

- Moderne uitstraling   

van € 2299,00   voor €1699,--

Cortina U 4 tranport
- 3 versnellingen

- 3 kleuren    

€ 529,00 

Fietsmandje  AGU, model Unica  

van €  42,95 voor € 15,00

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

De mooiste occasions
VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

staan in Mariahout

Goed en betaalbaar onderhoud 
voor alle merken

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Moeder worre is ’n wonder, 
mer moeder zijn ’n hil gedonder.
Het moederschap is mooi maar moeilijk. 
Uit: Bij wijze van spreuke 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Kinderdagverblijf Dommeltoren 
start met open kinderatelier

Heerlijk!
kunnen de kinderen

meer en ik wat minder
gaan schilderen

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Henri Raaijmakers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Guus Boot

Kwikstaart 1
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

Moeder

zij heeft binding met de herinnering
daar zij als vrouw is geboren
zij alleen draagt een kind naar het licht
een mens die bij ons mag horen

daardoor toont liefde een gezicht
doorheen de stuipen vóór de eerste dag
er start een verbond, toekomstgericht,
opgesteld door een haast natuurlijk gezag

geen ander geraakt zo gehecht
een leven kort of lang, ononderbroken
aan de weg van een kind, mens
die onvoorspelbaar is voorzegd

het is de moeder, onze moeder
de eerste vrouw van nabij
die eeuwig aanwezig wil blijven 
in de stromingen van ieder getij
ook als ik, de volwassene zelf 

zijn eigen gedicht wil schrijven

moeder laat nooit los
dat staat het gevoel niet toe
dat is pijnlijk en maakt soms moe

moeder is ook maar mens
kent de schaduw van het bestaan
en vaak getekend door het leven
maar heeft altijd een diepe wens
het onvoorwaardelijke door te geven

julius dreyfsandt zu schlamm

10 verschillen Zondag: Moederdag!

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:
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Ontgrendeling

Metalen stilte, geen schot valt
geladen wordt uur U met onweer
dat zich samenbalt

totdat het loslaat, zich ontspant
de dreigende lucht in oorlogstenue
voorbijgaat onder een langzame hand

ontwaakt aan mild geboortelicht
valt een vlucht witte duiven
over het land

iemand staat op uit zijn schouders

    Kees Hermis

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

MOEDERDAG 
BEGINT MET BLOEMEN!

ZATERDAG 10 MEI OPEN 
van 8.00 u tot 21.00 uur

Boskantseweg 59 | 5492BV St-Oedenrode | T: 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

varkenssaté

gemarineerde kipfi let
of gemarineerde speklap

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood en kruidenboter

huzarensalade 
en rauwkostsalades
(alles uit eigen keuken)

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

€11,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Boek van Jaap Pijpers: ‘Een jaar tussen de Chinezen’

Een orkaan als vuurdoop

‘Ik zou er een boek over kunnen 
schrijven.’ Mensen zeggen het vaak 
wanneer ze iets intens meegemaakt 
hebben. jaap Pijpers verhuisde naar 
China met zijn Rooise vriendin Puck 
Stamps. Wat hij er met haar mee-
maakte toucheert het bizarre. Hij 
zou er wel een boek over kunnen 
schrijven. Dat heeft hij gedaan. ‘Een 
jaar tussen de Chinezen’, zo heet 
zijn schrijven. Puck is nu in Neder-
land. Ze grijpt deze kans om het ge-
schreven avontuur te promoten.  

De twee hadden 
meerdere redenen 
om het avontuur 
op te zoeken. Jaap 
studeerde Engels 
en Amerikanistiek. 
Puck volgde de 
studie bedrijfscom-
municatie. Ze werkten als redacteur 
voor verschillende bladen. Dat bleek 
niet de juiste uitdaging. Ze wilden 
een sprong in het onbekende ma-
ken. Het liefst Engelse les geven 
in Azië. “Na wat speurwerk bleek 

China de beste keuze”, begint Puck. 
“Nergens in Azië zijn we ‘native 
speakers’, dus dan let je op andere 
aspecten. Er bleken ontzettend veel 
vacatures te zijn, we kregen er een 
woning bij onze baan en een prima 
salaris. De grote vraag was natuur-
lijk; zou het onderwijs bij ons pas-
sen?”

Als twee ontdekkingsreizigers togen 
Jaap en Puck in augustus 2012 naar 
Ningbo. Een voor Nederlanders on-
bekende stad met miljoenen inwo-
ners. Een snelgroeiende havenstad, 
onder Shanghai. Puck: “De grootte 
van de stad was zeker wennen. Het 
is er niet echt schoon en we hadden 
soms last van smog. Al vrij snel be-
trokken we een huisje. Toen we er 
goed en wel woonden, werden we 
getroffen door een orkaan. Heel ons 
appartement stond onder water. 
Dat was nog eens een vuurdoop!” 
Na enkele hilarische en onvergete-
lijke sollicitatiegesprekken (eerder 
al in Nederland) verkreeg het kop-
pel werk in een privéschool waar 
ze Engelse les gingen geven. Vanaf 

dat moment leerden ze sterk kennis-
maken met de Chinese cultuur. “De 
kinderen staan hier onder een gigan-
tische druk”, weet Puck inmiddels. 
“Ze moeten presteren en dat merk 
je aan ze. De lessen Engels volgen ze 
buiten de reguliere schooltijden om. 
Pas rond hun twintigste gaan ze de 
jeugd beleven. Dan wordt er voor 
het eerst gegiecheld, om maar een 
voorbeeld te noemen.” De geboren 
Rooise en haar vriend Jaap gingen 
zich steeds beter thuis voelen. Ze 
werkten samen met veel nationa-
liteiten, waar ze vaak contact mee 
hadden. Maar ook leerden ze lo-
kale bewoners kennen.   

“HET MEEST BIZARRE 
VIND IK DAT DE 

CHINEZEN NIET WETEN 
WAT ER IN HUN LAND 

GEBEURT.”

Gelukkig interesseerden Puck en 
Jaap zich allebei in de Chinese taal. 
Samen wilden ze die zich meester 
maken. Dat ging natuurlijk niet zo-
maar. “We zijn begonnen om de taal 
fonetisch te leren. De tekens schrij-
ven of lezen was namelijk nog veel 
te moeilijk. Eerst wilden we ons ver-
staanbaar maken. Langzaam maar 
zeker ging dat steeds beter. Na onze 
verhuizing studeerden we allebei 
een semester Chinees. We leerden 
er veel van, maar natuurlijk leerden 
we meer door te spreken met echte 
Chinezen. Dat deden we onder an-
dere via een ‘language exchange’. 
In China willen veel Chinezen Engels 
leren, dus zo kun je elkaar helpen.” 
Puck vertelde het al tussen neus en 
lippen door. Ze verhuisden na een 

jaar naar Lijiang. Volgens Puck is 
het qua grootte te vergelijken met 
Amsterdam. Het is veel schoner en 
mooier dan Ningbo. Na een verken-
nende vakantie besloot het koppel 
om er te gaan leven. Puck studeert 
er nu Chinees en geeft Engelse les 
op een lokale kleuterschool. Jaap 
doceert Business English aan een 
Universiteit in de stad.
 
“Toen we aan onze reis begonnen 
had Jaap onze verwachtingen op-
geschreven. Natuurlijk is daar bijna 
niets van uitgekomen. Vooral de cul-
turele verschillen zijn enorm. “Het 
meest bizarre vind ik dat de Chine-
zen niet weten wat er in hun land 
gebeurt. Alle zenders zijn gecensu-
reerd. Je moet er op BBC kijken om 
enigszins mee te krijgen wat er in het 
land gebeurt.” Puck en Jaap doen 
dat zelf overigens niet. Ze leven 
er zoveel mogelijk, zoals de lokale 
Chinezen leven. Ze hebben inmid-
dels vrienden waar ze veel tijd mee 
doorbrengen. Toch willen ze nog 
een keer terug naar Nederland. Ten-
minste, als een volgend avontuur die 
plannen niet doorkruist. 
Het boek van Jaap Pijpers – ‘Een jaar 
tussen de Chinezen’- is verkrijgbaar 
voor 15,49 euro bij www.bol.com.

  

In de straten van Bejing.

Lijang

Op straat in Shanghai

Jaap tijdens het les geven.
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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
--------------------------------------
Het kralenatelier is verhuisd!
In 4 dagen van de Kerkstraat naar de 
Hertog Hendrikstraat 10.
U bent van harte welkom :)
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” 
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin; Van Driel Beplanting
0413-478 322 - 06-13937343
--------------------------------------
Nieuw in Rooi: Gastouderopvang 
Olleke Bolleke.
gastouder Nicole van der Bom. 
Tel. 0413-490404 of mail 
ollekebolleke1960@gmail.com
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen.
Tuincentrum Brekelmans, 
Boskantseweg 59, 0413-472562.
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Het kralenatelier is verhuisd!
In 4 dagen van de Kerkstraat naar de 
Hertog Hendrikstraat 10.
U bent van harte welkom :)
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

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

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

Thuisbezorgd in overleg

--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007
--------------------------------------
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; Leren rode dames jas (blazer) 
maat 46 z.g.a.n.
tel. 0413-362708
--------------------------------------
Het kralenatelier is verhuisd!
In 4 dagen van de Kerkstraat naar de 
Hertog Hendrikstraat 10.
U bent van harte welkom :)
--------------------------------------

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis. 
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417
--------------------------------------
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
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
--------------------------------------

   

Deze week wederom een oude foto uit de historie van Sint-Oedenrode. 
Weet u wie dit zijn en waar deze foto genomen is? Laat het ons dan 
even weten aub, Mailen mag naar redactie@demooirooikrant.nl, bel naar 
0413-479322 of loop eens binnen bij Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 18
In het jaar 1931 wordt 
Adriaan Ophei met de 
hoogkar ter kerke gere-
den voor zijn doop. De 
dames zijn Getruda van 
Gerwen en Trui Frans-
sen, de voerman is Ma-
rinus v/d.Elzen. Foto is 
genomen op de Markt, 
rechts van de hoogkar 
was de winkel van Ock-
huyzen is nu cafetaria 
‘de Mert’  van Peer en 
Riky v/d Linden.

Jos Wijn

Deze foto is op 6 mei 1931 gemaakt door Fotopersbureau Het Zuiden 
uit ’s-Hertogenbosch. Voorop zit buurman Marinus van den Elzen, die 
vlakbij op de Alexanderhoeve woont en over een hoogkar beschikt. 
(Bisschop Bekkers heeft deze boerderij later tot de grond toe af laten 
breken om er een nieuwe bungalow te kunnen bouwen.) Buurvrouw 
Trui van den Elzen draagt de dopeling Adriaan Opheij, die op 4 mei 
1931 als zoon van Adrianus Opheij en Henrica van Eerd in het Haag-
je bij de Moerkuilen (nu Everse Akkerpad) is geboren. Naast Trui van 
den Elzen zit Trui Opheij-van Gewen, de vrouw van Adriaan Opheij en 
grootmoeder van de pasgeborene.

Op de achtergrond zijn de panden aan de Markt te zien. Van links naar 
rechts Hotel Van Eijk nu café “Oud Rooy”; directeurswoning van Nu-
tricaj waar nu Café Het Dommeltje is; Grossierderij H.W. van der Hagen 
en pand van P. Ockhuizen wat nu tesamen Rabobank is; cafetaria P. 
van der Linden; kleermakerij en herenkleding Muller en geheel vooraan 
een deel van het terras van het rond 1967 afgebrande pand Hotel café 
restaurant “Jagershorst”van D.G. Müller.

Hans Hendriks

Historische beelden

Marktplein

Gevonden/verloren

Gevonden:
bij Albert Heijn: bos met sleutels inclu-
sief sleutelhanger met engel
--------------------------------------
Gevonden bij voetbalclub Rhode:
- zwart gymschoentje maat 15-16 
- bos met sleutels en sleutelhanger 
“geluk en blijdschap”
- diverse auto-fiets en/of huissleutels
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------
Wilt u uw kind net dat steuntje in de 
rug geven? www.debundel.net
--------------------------------------

Diversen

11 MEI VLOOIENMARKT
Sporthal Strijp
Rijstenweg Eindhoven
9-16 uur. 90 kramen 
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
De Plekkers houden 1 juni vlooien-
markt, heeft U spullen bel 490700.
--------------------------------------

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

www.sandrashaarmode.nl
 

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

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

--------------------------------------
Het kralenatelier is verhuisd!
In 4 dagen van de Kerkstraat 
naar de Hertog Hendrikstraat 10.
U bent van harte welkom :)
--------------------------------------

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws
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Mooi
voor moeders

Mooi
voor moedersvoor moeders

MooiMooi

Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

“Mijn Moederdag is compleet 
als de kinderen rond me zijn. 
In de ochtend is er een uurtje 
voor mij en daarna gaan we op 
bezoek bij de twee oma’s die ook 
Moederdag vieren.”

Lonneke de Leest

MOGELIJKE REDENEN OM EEN 
ADVIES TE VRAGEN ZIJN:
- Diabetes Mellitus type 1 en 2
-  Overgewicht (zowel bij kinderen als bij 

volwassenen)
- Ondergewicht
- Verhoogd cholesterolgehalte
- Verhoogde bloeddruk
- Maag-, lever- en/of darmproblemen
- Longziekten
- Oncologie
-  Voeding bij herstel na ziekte of operatie
De behandeling door een diëtiste wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering voor 
3 uur per kalenderjaar

Marijke Mohr, diëtist
Laan ten Bogaerde 15 
(1ste verdieping)
5491 GC Sint-Oedenrode
0413-724600 / 06-53199798
contact@mohrdietetiek.nl
www.mohrdietetiek.nl

Na een drukke werkweek hadden we afgelopen 
weekend eens even helemaal niks op de agenda 
staan. Lekker rustig opstaan, broodjes en croissant-
jes in de oven, krantje naast het bord en tot een 
uurtje in elf in ons huispak rondlopen. Heerlijk! 

Dat de rest van de dag vol zat met allerlei huishou-
delijke klussen, boodschappen doen en werken in 
de tuin…ach dat namen we op de koop toe. Want 
het vooruitzicht dat er op zondag nog zo’n dag 
volgde, maakte het ultieme weekendgevoel com-
pleet. Het � jne aan weekend zonder afspraken was 
dat we ook quality time met onze kids hadden. Mijn 
man ging lekker zwemmen met onze jongste, ter-
wijl ik met de oudste de route van het � etsexamen 
ging verkennen. Onderweg kletsten we vooral over 
het aanstaande wereldkampioenschap voetbal en 
vroeg hij wat mijn favoriete opstelling zou zijn. Hij 
vertelde over zijn ultieme elftal en daarbij kreeg ik 
ook een uitgebreide analyse over de tegenstanders 
van het Nederlands elftal. Tussendoor wees ik hem 
af en toe op een routebordje, dat hij door zijn en-
thousiaste verhaal compleet miste.
Onze middelste is doorgaans al tevreden met knuf-
felbeurt. Maar sinds kort heb ik hem enthousiast 
gekregen voor een van mijn hobby’s, namelijk het 
wegmeppen van ballen op de golfbaan. Niet echt 
een sport die past bij een tiener (zelfs mijn leeftijds-

genoten vinden dat ík daar te jong voor ben) maar 
daar trekken we ons lekker niks van aan. Hij vindt 
het leuk en ik laat hem lekker zijn gang gaan. Terwijl 
ik sta te oefenen op het putten (voor de niet-golfers 
onder ons: dit is een soort midgetgolf maar dan op 
gras) zie ik vanuit mijn ooghoek een vader, moeder 
en klein meisje van een jaar of vijf aankomen lopen. 
‘Schattig’, denk ik, ‘zo’n meiske met een klein golf-
clubje’ en ik ga onverstoorbaar verder met oefenen. 
Intussen is mijn zoon bij mij komen staan en zijn we 
een beetje aan het dollen. Onze aandacht 
verlegt zich toch stilletjes naar het schattige meisje 
met het golfclubje dat wel heel serieus gol� es krijgt 
van haar vader en moeder. Mijn zoon kijkt mij af 
en toe met opgetrokken wenkbrauwen aan. Als 
we klaar zijn, maakt hij een treffende opmerking: 
‘Mama…hoe die ouders met dat meisje omgaan, 
dat is toch een beetje zielig voor haar?’ Ik leg mijn 
hand op zijn schouder en met een brok in mijn keel 
lopen we samen naar het clubhuis voor een welver-
diend drankje. Ik ben trots op hem.  

Saskia van den Eshof is eigenaar van SasSupport, 
het communicatie- en marketingbureau in Sint-
Oedenrode. Voor DeMooiRooiKrant schrijft zij re-
gelmatig over haar gezin en soms over haar werk. 
Volg haar ook Twitter: @saskiavdeshof.

Quality time

..Lentekoopavond  
10 mei tot 21.00 uur

Kom gezellig 
winkelen in 
Sint-Oedenrode 
en maak kans 
op mooie 
prijzen!

www.rooi-is.nl
Spetterende 

Dixie en Jazz 
optredens 

in het dorp!

Waardebon 75 euro van Intertoys
Waardebon 75 euro Caprice Damesmode
Waardebon 75 euro Schoonheidssalon Eindeloos
Waardebon 75 euro Grand-Café De Gouden Leeuw

Bij iedere besteding van €15,- krijgt u een bon. Hoe meer u koopt 
hoe meer bonnen u krijgt! Deponeer ze in de rode ton bij de kiosk 
en maak kans op prachtige prijzen! De prijzen 

die u kunt 
winnen:

De prijzen 
die u kunt 

Eerschotsestraat 93, 5491 AB Sint-Oedenrode | 06-36189017 | www.lovingyourhome.nl

Woonaccessoires party bij u thuis?
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Mooi
voor moeders

MooiMooiMooi
voor moedersvoor moedersvoor moeders

MooiMooi

“Voor mij hoeven er met 
Moederdag geen cadeaus 
te zijn. Ik hoop dat de 
kinderen iets leuks voor 
me hebben. Dat ze aan me 
denken vind ik belangri-
jker dan dure cadeaus.”

“Ik verwacht dat de kinderen 
thuis komen. Cadeaus hoeven ze 
voor mij echt niet mee te nemen. 
Dat ze op bezoek komen vind ik 
veel belangrijker. We doen op 
Moederdag eigenlijk niets an-
ders dan op andere zondagen, 
maar wel iets extra bij de koffie.”

“Voor mij hoeven er met 

Hariëtte van Dijk

jker dan dure cadeaus.”

Mieke van de Sande

Moederdag 2014
‘Een feestelijke lunch of diner bij De Rooise boerderij’

Voor de lunch ontvangen wij u graag om 13.00 uur, voor het diner vanaf 18.00 uur
Wij ontvangen u met een bruisend glas Prosecco of aperitief naar keuze 

Aansluitend serveren wij een feestelijk 3-gangen keuzemenu

Menu
Terrine van gerookte zalm en asperges, fritot van tonschar, 

gefrituurd kwarteleitje en haringkaviaar
of

Lichtgebonden soep van ‘Rooise’ asperges 
met een julienne van achterham en groene kruiden

of
Rollade van parelhoen en Pata Negra

met krullen eendenlever en kruidensalade
********

‘Rooise’ asperges met gegrilde achterham geprakt ei,
 peterselie krieltjes en een Hollandaise saus

of
Geroosterde kabeljauwfilet met krokante gamba 

en een witte wijnsaus met lente uitjes
of

Gebraden medaillon van het Aberdeen Angusrund
met een rode wijnsaus en sjalotjes

********
Feestelijk Moederdag dessert

of
Assortiment van geselecteerde kazen

met appel/peren stroop en notenrozijnenbrood

€ 34.50
Inclusief een bruisend glas Prosecco 

Voor kinderen t/m 12 jaar serveren wij in overleg met u
een speciaal kindermenu

€ 16.50 pp

Bel ons of kijk op onze website 
voor de mogelijkheden die wij bieden

Telefoon: 0413-474901 - www.derooiseboerderij.nl

‘De Rooise Boerderij’
Gastronomisch, Gemoedelijk en Gastvrij

info@de-huidpraktijk.nl
Irisstraat 3 - Sint-Oedenrode

0413-470610

PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Nieuw!

Onze cadeautips:

H&M 
cadeaukaart

vanaf

5,00

Bespaar met J amie 
Jamie Oliver

29 ,95
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Jamie Oliver

29 ,95

Kijk op de achterzijde voor de Primera winkel bij jou in de buurt

Nieuw!

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

Primera, 
uw cadeaukaarten-specialist

 

 verpakt.

Meer dan

70
cadeaukaarten

“Heerlijk met de kinderen 
ontbijten en dan snel naar 
de oma’s. Meestal moeten 
we de kinderen eraan 
herinneren dat ze iets heb-
ben gemaakt en verstopt.”

Lianda de Vos

  

Graag tot ziens bij,

Beauty Basics | Beatrixstraat 9 | 5491 HN  Sint-Oedenrode | 06-46266930

 

11 MEI IS HET ALWEER ZOVER. 

MOEDERDAG!
DE DAG OM ALLE MOEDERS 

EENS LEKKER TE VERWENNEN

Vier moederdag bij Beauty Basics 

MET EEN LUXE MATIS 
GEZICHTSBEHANDELING

MET SPECIAAL VLIESMASKER
Vergezeld met een lekker glaasje wijn en hapje.

Nu voor  €59.95 
Kom tevens een kijkje nemen 

naar ons uitgebreid assortiment cadeauartikelen

www.unique -kapsalon.nl

Moeder is de liefste, 
leukste, de zorgzaamste....

die gun je het allerbeste...
met natuurlijk een kadobon van 

kapsalon Unique!

“Ik heb altijd tegen mijn dochters 
gezegd, dat als ze zelf moeder zijn 
dat ze dan niet meer voor mij hoeven te 
zorgen. Als ze op bezoek komen of een 
kaartje sturen dan is dat natuurlijk 
toch wel mooi. Mijn man zei vroeger 
altijd dat ik zijn moeder niet ben. 
Maar desondanks krijg ik toch elk 
jaar wel een cadeau van hem.”Nettie Janssen

Verwen je moeder met een heerlijke doos chocolade of een speciaal 
chocoladewerk, zoals een overheerlijk chocolade hart! 

We hebben diverse chocoladewerken speciaal voor moederdag! 
Uiteraard kunt je je moeder ook verwennen met een cadeaubon 

of een ijsstrippenkaart. 

Kerkplein 3a, 5492 AN Sint-Oedenrode | info@zoetehemel.nl | www.zoetehemel.nl

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Kadotip Moederdag
 “De Pastorie”

Kadobon van De Pastorie voor en 
heerlijke lunch-diner-High-Tea 

of een gezellige borrelmiddag 
met heerlijke hapjes

Markt 32, Sint-Oedenrode | info@pastorie.nl | www.pastorie.nl

EEN HEMELSE 
MOEDERDAG TIP

“Mijn kinderen hoeven 
me met Moederdag geen 
cadeaus te geven. Met 
alleen liefde ben ik al 
helemaal tevreden. Maar 
meestal hebben ze toch wel 
een presentje voor me.”

“Mijn kinderen hoeven 

Monique Tabbers

“Het is voor mij elke dag moederdag. 
Ik verwacht dan ook niets extra’s 
omdat mijn kinderen er elke dag voor 
mij zijn. Afgelopen week was mijn 
zoon uit Amerika over, dat vind ik 
ook heel mooi.”

Lien Sterks

Kofferen 4 | 5492 BN Sint Oedenrode | T: 0413-470777
www.you-fashion4women.nl

tops en vestjes
Tassen
Sjaals

horloges

sieraden
 

sieraden

MOEDERDAGTIP !

20 % 
korting 

op:
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********
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********
Feestelijk Moederdag dessert

of
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

Tijdens de carnaval zijn wij op maandag 11 en 
dinsdag 12 februari gesloten. ( m.u.v. de postbussen)

PostNL
Tijdens en na de verbouwing kunt u bij dit vernieuwde 
Postkantoor gewoon terecht voor al uw postzaken en 
overige producten van het Postkantoor, zoals 
Kentekenregistratie.

ING
Tijdens en na de verbouwing kunt u gewoon bij ons 
terecht voor het ophalen van wachtwoordbrieven, 
activeringsbrieven, pincodes en betaalpassen.

Voor alle overige dienstverlening van ING kunt u van 3 
februari tot en met 12 februari terecht bij ING-kantoor 
aan de Hoofdstraat 23 in Veghel.

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Nu voor  €59.95 
Kom tevens een kijkje nemen 

naar ons uitgebreid assortiment cadeauartikelen

www.unique -kapsalon.nl

Moeder is de liefste, 
leukste, de zorgzaamste....

die gun je het allerbeste...
met natuurlijk een kadobon van 

kapsalon Unique!

“Ik heb altijd tegen mijn dochters 
gezegd, dat als ze zelf moeder zijn 
dat ze dan niet meer voor mij hoeven te 
zorgen. Als ze op bezoek komen of een 
kaartje sturen dan is dat natuurlijk 
toch wel mooi. Mijn man zei vroeger 
altijd dat ik zijn moeder niet ben. 
Maar desondanks krijg ik toch elk 
jaar wel een cadeau van hem.”Nettie Janssen

Verwen je moeder met een heerlijke doos chocolade of een speciaal 
chocoladewerk, zoals een overheerlijk chocolade hart! 

We hebben diverse chocoladewerken speciaal voor moederdag! 
Uiteraard kunt je je moeder ook verwennen met een cadeaubon 

of een ijsstrippenkaart. 

Kerkplein 3a, 5492 AN Sint-Oedenrode | info@zoetehemel.nl | www.zoetehemel.nl

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Exclusieve Damesmode
Schoenen & Accessoires
Brasserie & Koetshuis

Kadotip Moederdag
 “De Pastorie”

Kadobon van De Pastorie voor en 
heerlijke lunch-diner-High-Tea 

of een gezellige borrelmiddag 
met heerlijke hapjes

Markt 32, Sint-Oedenrode | info@pastorie.nl | www.pastorie.nl

EEN HEMELSE 
MOEDERDAG TIP

“Mijn kinderen hoeven 
me met Moederdag geen 
cadeaus te geven. Met 
alleen liefde ben ik al 
helemaal tevreden. Maar 
meestal hebben ze toch wel 
een presentje voor me.”

“Mijn kinderen hoeven 

Monique Tabbers

“Het is voor mij elke dag moederdag. 
Ik verwacht dan ook niets extra’s 
omdat mijn kinderen er elke dag voor 
mij zijn. Afgelopen week was mijn 
zoon uit Amerika over, dat vind ik 
ook heel mooi.”

Lien Sterks

Kofferen 4 | 5492 BN Sint Oedenrode | T: 0413-470777
www.you-fashion4women.nl

tops en vestjes
Tassen
Sjaals

horloges

sieraden
 

sieraden

MOEDERDAGTIP !

20 % 
korting 

op:
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Bekendmaking verleende vergunningen 
op grond van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) voor de gemeente 
Sint-Oedenrode.
•  Aan Stichting MC de Ganghouwers voor 

het houden van een maiscross op zon-
dag 23 november 2014 tussen 09.00 
uur en 17.00 uur op een veld aan de 
Damianenweg 24 te Sint-Oedenrode.

•  Aan CV De Plekkers  een meerjarenver-
gunning (2014 t/m 2018) voor het hou-
den van een vlooienmarkt op zondag 1 
juni van 10.00 uur tot 14.30 uur op het 
terrein van Van Kaathoven Groep, Ever-
sestraat 11 te Sint-Oedenrode.

•  Aan Stichting Lexso een meerjaren-
vergunning (2014 t/m 2018) voor het 
houden van een Solex duurzaamheids-
rit en activiteiten rondom de rit op za-
terdag 5 juli en zondag 6 juli 2014 op 
het parcours in Olland en op het terrein 
van café d’n Toel, Pastoor Smitsstraat 

te Olland.
•  Aan Brasserie de Beleving een onthef-

fing voor de uitbreiding van het terras 
op zondag 18 mei 2014.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Aan LTC ’t Groene Woud voor het ge-

bruik van de wegen in het buitenge-
bied van Sint-Oedenrode voor een ATB 
toertocht op zondag 7 september 2014 
tussen 08.00 uur  en 13.00 uur.

•  Aan de heer H. van de Zanden voor 
het houden van een straatbarbecue in 
de Stompersstraat op zaterdag 14 juni 
2014.

Verkeersmaatregel
In verband met een straatbarbecue 
wordt op zaterdag 14 juni 2014 de 
Stompersstraat vanaf huisnummer 13 
tot en met 49 tussen 18.00 uur en 01.00 
uur afgesloten voor verkeer.

Evenementen

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 

Openbare raadsvergadering 
op dinsdag 13 mei 2014
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op dinsdag 13 mei a.s. De ver-
gadering begint om 20.00 uur.
Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:
•  Onderzoek geloofsbrieven, toelating 

en beëdiging van nieuw benoemd lid 
van de raad – geen spreekrecht

•  Wijziging gemeenschappelijke  
Regeling Kleinschalig Collectief  
Vervoer Brabant-Noordoost

•  Bespreking coalitieakkoord   
2014-2018

•  Benoeming wethouders –   
geen spreekrecht

•  Onderzoek geloofsbrieven en toela-
ting van nieuw benoemd lid van de 
raad – geen spreekrecht

•  Beëdiging wethouders –   
geen spreekrecht

•  Beëdiging nieuw raadslid – geen 
spreekrecht

•  Voorstel tot het doen van diverse be-
noemingen – geen spreekrecht

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 
minste 48 uur voor aanvang van de 
vergadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Vergadering voorbereidingscommissie 
op donderdag 15 mei 2014
In de openbare vergadering van de 
Voorbereidingscommissie van donder-
dag 15 mei 2014, aanvang (afwijkend!) 
19.00 uur, komen de volgende onder-
werpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling Programmarekening 

2013
2.  Vaststelling 1e bestuursrapportage 

2014
3.  Voorstel kostenoverzicht/budget  

fusie
4.  Vaststelling verordening commissie 

bezwaarschriften Schijndel en Sint-
Oedenrode 2014

5.  Vaststelling bestemmingsplan  
`Oudeweg 4` 

De Voorbereidingscommissie vergadert 
in de raadzaal van het gemeentehuis. 
In verband met de behandeling van de 
Jaarrekening 2013 waarvoor een schrif-

telijke voorprocedure is gevolgd, begint 
de vergadering een uur eerder voor de 
beantwoording van technische vragen 
over de jaarrekening.  

Spreekrecht is mogelijk over alle ge-
agendeerde onderwerpen. In verband 
met de technische voorbehandeling 
vanaf 19.00 uur wordt spreekrecht ge-
gund vanaf 20.00 uur. U wordt van harte 
uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 
uur voor aanvang van de desbetreffen-
de vergadering kenbaar te maken bij de 
griffier; telefonisch (0413) 481257 of 
per e-mail: griffie@sint-oedenrode.nl 
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage op werkdagen vanaf aan-
staande vrijdag van 09.00 - 12.30 uur, 
maar zijn ook te raadplegen op de web-
site van de gemeente.

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 12 mei 2014 vervalt. 

Inzameling oud papier
Donderdag 8 mei
•  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de 

achterzijde van de Beckart vanaf 07.00 
uur

Zaterdag 10 mei
•  Nos Jungit Apollo; container op de 

parkeerplaats aan de Zwembadweg bij 
de ingang van het park van 9.00 uur 
tot 13.00 uur. Tevens zal vanaf 9.00 
uur oud papier worden opgehaald in 

de gebruikelijke wijken, te weten Kin-
derbos, Cathalijne en Kienehoef ten 
noorden van de Florisstraat, en een 
gedeelte van de Zwembadweg;

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.

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
Eimbert 19 5492 NH 18-04-2014 Bouwen van woning
Heikampenweg 11 5491 TP 19-04-2014 Bouwen van  overkapping
Boskantseweg 37  5492 BV 22-04-2014 Slopen aanbouw achtergevel en  
     bouwen erker voorgevel en   
     aanbouw achtergevel
Eekhoorn 9  5491 XZ 23-04-2014 Kappen van 1 es
Marie Curiestraat 10  5491 DD 24-04-2014 Realiseren van fysieke verbinding  
     tussen Marie Curiestraat 10 en  
     Pearl S. Buckstraat 2
Sonse-Heideweg 3 5492 TE 24-04-2014 Vergroting woning in garage/  
     berging voor mantelzorg
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Uiterlijke  Omschrijving
   beslisdatum 
   verlengd met: 
Hoogeind 9 5491 VG 6 weken  Ontheffing paardenpension
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode Besluit   Omschrijving
   verzonden 
Wolfswinkel 6 5491 PP 29-04-2014 Plaatsen poort; vergunning van  
     rechtswege verleend
Jekschotseweg 14 5491 RB 29-04-2014 Gebruik voormalige bedrijfs-  
     woning als plattelandswoning
Rijtvenweg 5 5491 PJ 02-05-2014 Oprichten van kantoor en   
     kantine in bestaande loods
Sonseweg 21 5492 NC 02-05-2014 Bewonen bijgebouw tbv mantelzorg;  
     vergunning van rechtswege verleend

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres  Postcode   Omschrijving
Erica 10  5491 VR   Tijdelijk plaatsen woonunit ivm  
     herbouw  woning
Huisakkerweg 18 5492 TK   Tijdelijk bewonen bijgebouw

Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
8 mei 2014 ter inzage. 

Vergunningen

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Ergens last van? 
sint-oedenrode.nl/meldingen

Lars, Jaap en Thomas

Een fijne vakantie!
dat is mijn Sint-Oedenrode!
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PROMOTIE MOGELIJKHEDEN WK 2014
Tijdens het WK in Brazilië zal de Rooise Markt weer in vuur en vlam staan rondom de 
wedstrijden van Ons Nederlands Elftal. Tijdens voorgaande toernooien was de sfeer in het 
Rooise centrum geweldig. De voetbalfans kwamen aan hun trekken. Word sponsor van het 
bijzondere evenement en pro� teer van alle aandacht!  

ADVERTENTIE SPONSOR TIJDENS DE VOETBALWEDSTRIJD € 150,-EXCL. BTW 
12 consumptiebonnen per wedstrijd.
Advertentie ruimte voor en na de wedstrijd op groot beeldscherm.

* STERSPONSOR TIJDENS DE VOETBALWEDSTRIJD € 450,- EXCL. BTW 
18 consumptiebonnen per wedstrijd.
Speciale toegang VIP ruimte voor iedere wedstrijd voor 6 personen. 
Heerlijke hapjes in de VIP ruimte.
Advertentieruimte in de rust van de wedstrijd.
Tevens wordt bij dit pakket de mogelijkheid geboden om 1/4 pagina twv € 253,00 voor 
€ 150,00 als advertentie of redactioneel artikel te laten plaatsen in DeMooiRooiKrant
 

◊ HOOFDSPONSOR TIJDENS DE VOETBALWEDSTRIJD € 750.- EXCL. BTW                
24 consumptiebonnen per wedstrijd.
Speciale toegang VIP ruimte voor iedere wedstrijd voor 6 personen.
Heerlijke hapjes in de VIP ruimte.
Advertentieruimte op PRIME TIME rondom de VOETBALWEDSTRIJD.
Tevens wordt bij dit pakket de mogelijkheid geboden om 1/4 pagina twv € 253,00 voor 
€ 150,00 als advertentie of redactioneel artikel te laten plaatsen in DeMooiRooiKrant

Bent u geïnteresseerd dan mag u contact op nemen met: 
Fred van Rooij fredvanrooij@zonnet.nl 06-53508007 /  Jeroen van Doorn jeroen@mk2.nl 06-51414359

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

www.ossekop-rooi.nl

“Ouderwets Gastvrij” 
Reserveren gewenst

Moederdag menu 
zaterdag 10 mei en zondag 11 mei

Gemarineerde zalm met mosterd/dillesaus
of

Huisgemaakte tomatensoep
----------

Atlantische tongfilet met kreeftensaus en asperges
of

Parelhoenfilet met dragonsaus en asperges
----------

Dessert van yoghurthangop 
met frisse gemarineerde aardbeien en vanille ijs

€ 27,50

De toekomst van uw energievoorziening is lokaal

Het is niet meer de vraag of de toe-
komst van de energievoorziening 
lokaal ligt maar veel meer hoe dat 
deze georganiseerd gaat worden. 
Het gebeurt namelijk al gewoon. De 
eerste nota-nul op de meter reno-
vaties zijn al uitgevoerd. Woningen 
uit de jaren 50-60 -70-80 worden 
nu al opgeknapt op zo’n manier 
dat er na de verbouwing geen ener-
gie- verbruik meer overblijft. De 
elektra komt van de zon, wind en 
biomassa, de warmte uit de grond 
of zelfs uit de lucht. De woning zelf 
is heerlijk comfortabel geïsoleerd 
waardoor het verbruik drastisch is 
afgenomen. Het kan, het gebeurt al 
op dit moment.

Een gemiddeld huishouden betaalt 
in Nederland maar liefst € 2100,-- 
per jaar aan haar energieverbruik. 
Hiervan gaat ongeveer € 300,-
-  naar het netwerk en algemene 
kosten, € 1100,-- gaat op aan gas 
om de woning te verwarmen en € 
800,-- voor elektriciteit. Een groot 
deel van uw rekening is dus varia-
bel afhankelijk van uw verbruik en 
deze kosten stijgen met name door 
de verhoging van de belastingen ie-
der jaar. Geld dat u ieder jaar weer 
kwijt bent, gemiddeld meer dan een 

netto modaal maandsalaris per jaar. 
En toch staan we daar nauwelijks bij 
stil of verandert dit langzaam?

Gas uit Groningen of uit Rusland zal 
de komende jaren steeds meer een 
issue worden. Het wordt schaars en 
dus zal het wel duurder worden. Als 
we niets doen stijgt onze energiereke-
ning dan even hard mee en dat terwijl 
we door het isoleren van onze wonin-
gen al snel heel veel geld per jaar kun-
nen besparen en de restwarmte via 
elektrische weg kunnen opwekken. 
Isolatie van de gevel, dak en vloer is 
vaak binnen 5-7 jaar terugverdiend. 
Dit is ook de reden dat steeds meer 
mensen aan de slag gaan.

Via zonnepanelen op je eigen dak, 
of op een andermans dak kan inmid-
dels zeer rendabel stroom opgewekt 
worden en door gezamenlijk te in-
vesteren in lokale collectieve produc-
tie uit bijvoorbeeld biomassa (ons 
eigen GFT afval bijvoorbeeld) kan al 
snel voorzien worden in een belang-
rijk deel van de eigen behoefte. Het 
aantal daken met zonnepanelen is 
het afgelopen jaar weer verdubbeld. 
Ook in Sint Oedenrode worden ze 
meer regel dan uitzondering.

Maar waar begin je dan? Welk aan-
bod kan je vertrouwen? Wie doet er 
nog meer mee? Wat kan je allemaal 
zelf, wat moet je samen doen? Al-
lemaal vragen waarmee steeds meer 
mensen worstelen. Daarom zijn er in 
de afgelopen jaren dan ook in Ne-
derland meer dan 400 lokale energie 
initiatieven opgestart. Coöperatieve 
lokale en duurzame energie realise-
ren dat is hun doel. Ook in Sint Oe-
denrode is een initiatiefgroep opge-
start die wil zien of we ook hier lokaal 
de krachten kunnen bundelen. Houd 
deze krant in de gaten, de komende 
weken vindt u hier meer informatie 
over de informatieavond die gehou-
den zal worden in de maand juni a.s. 
Vragen kunt u stellen via: 
Martijn@setnl.nl

Voor meer informatie kijk op: www.solarcenterbrabant.nl 
of bel 06 - 10 62 11 30

van paneel tot pakket, van doe het zelf tot volledige installatie

Omvormers

Zonnepanelen

Monitoring

Accessoires

Complete installatie

Doe-het-zelf pakket

Beste ondernemers,

Op Onze kwekerij (7000 m²) 
krijgt u vOlOp fleurige ideeën Om 

mOeder te verrassen 

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

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

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

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

zOndag 11 mei Open van 10.00 tOt 17.00 uur.

Binnenkort is het weer 
zover, de Markt in Sint-
Oedenrode wordt weer 
oranje. Het WK voetbal 
2014 gaat vanaf juni 
weer beginnen en alle 
wedstrijden van oranje 

zullen te volgen zijn middels een 
groot scherm op de markt.

Nederland is ingedeeld in een spec-
taculaire poule met Spanje, Chili, 
en Australië. De wedstrijden vinden 
plaats op vrijdag 13 juni 21.00u (Ne-
derland – Spanje), woensdag 18 juni 
18.00u (Australië – Nederland) en 

maandag 23 juni 18.00u (Nederland 
– Chili) Wij als Stichting Rooi-Event 
willen er weer een leuk feestje van 
gaan maken op de Markt in Sint-
Oedenrode. Met een goede DJ om 
het met zijn allen weer tot een groot 
succes te doen slagen.
U heeft wederom de kans om uw 
bedrijf op een leuke manier onder de 
aandacht te brengen d.m.v. het afne-
men van een sponsorpakket. Graag 
willen wij u leuke sponsorpakketten 
aanbieden. Zie de advertentie.

Met vriendelijke groet,
Stichting Rooi-Events
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8 mei     
Ziekenbezoekgroep Martinus-Centrum  
13.30-15.00 uur

9 mei     
Rondbrengen ziekencommunie
09.00-10.00 uur

12 mei  
Biddende Moeders, parochiezaal Nijnsel                            
13.45-14.30 uur

13 mei  
Bijeenkomst parochiebestuur                                                 
20.00-22.00 uur

14 mei  
Gezamenlijke ziekenbezoekgroepen                                   
13.30-15.00 uur

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

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

19 mei  
Mogelijkheid gesprek Odendael
13.30-17.00 uur
Overleg parochiebureaus
14.00-15.30 uur

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 ©

Niemand is heeft meer geduld dan God onze Vader. Niemand 
anders is in staat zolang te wachten als Hij dat doet.

Paus Franciscus

genda

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

Van de pastores
Een berichtje op nu.nl:  grote sta-
kingsactie bij de Londense metro. 
Chaos bij het openbaar vervoer 
in Londen. Waarschijnlijk zou het 
me niet eens zijn opgevallen, als 
niet net nu onze twee dochters in 
Londen zijn voor een korte vakan-
tie. Ze zijn allebei rond de twintig, 
spreken een aardig mondje Engels 
en weten zich goed te redden, maar 
ineens ben je toch weer de bezorg-
de ouder. Gelukkig zijn ze dag en 
nacht bereikbaar via hun mobiel-
tjes, dus we horen regelmatig dat 
alles goed is. Niettemin zullen we 
blij zijn, als ze weer veilig thuis zijn.

Dat laatste was ook het enige waar 
de ouders op konden hopen van al 
die jongens die in de Tweede We-
reldoorlog de zee over werden ge-
stuurd om Europa te bevrijden van 
het juk van nazi-Duitsland. Want 
het waren nog maar jongens. Dat 
realiseer je je maar al te goed als 

je een keer over een oorlogskerk-
hof wandelt en de opschriften op 
de witte kruisen leest: 18 jaar, 19 
jaar, een sergeant van 23 … het zijn 
geen uitzonderingen. En die hadden 
geen mobieltje bij zich, geen Skype, 
geen internet. De enige band met 
thuis was af en toe een brief, die 
vele weken later aankwam. En de 
kans dat ze het er levend af brach-
ten was niet zo heel groot. Deze 
jongens stierven voor onze vrijheid.
In de dagen van 4 en 5 mei ston-
den we daar met zijn allen weer bij 
stil. Bij onze vrijheid, die toch niet zo 
vanzelfsprekend is als we nu soms 
wel eens denken. Bij al de mensen 
die in die jaren omkwamen door 
oorlogsgeweld. Allemaal mensen 
met een naam, bezorgde familiele-
den en vrienden. Omwille van hen 
allen: laten we deze dagen in ere 
houden. 

Diaken Wilchard Cooijmans

Rozenkransgebed in de meimaand
In de meimaand 
– Mariamaand 
wordt op de vol-
gende tijden in 
onze parochie de 
rozenkrans gebe-
den:

-  maandag t/m vrijdag:  8.40 uur in de 
St. Martinuskerk te Sint-Oedenrode

 

-  donderdag: 8.30 uur:  uitstal-
ling van het Allerheiligste in de 
St. Martinuskerk

-  maandag en woensdag:  19.10 uur 
in de St. Petrus’ Bandenkerk  te Son

-  dinsdag: 19.00 uur dagkapel 
Odendael  te St.Oedenrode

-  zaterdag: 19.00 uur Mariakapel 
Beverlaan te Son

Fotoverslag Lourdesbedevaart
Vorige week hebben meer dan dui-
zend gelovigen uit ons bisdom sa-
men met Mgr. Hurkmans een pelgri-
mage naar Lourdes gemaakt. Onder 
hen ook ruim twintig parochianen 
uit Son en Breugel en Sint-Oeden-
rode. Tijdens de grote internationale 

vieringen op het heiligdom ontbrak 
het Odavaandel van onze parochie 
niet. De Nijnselse koster Theo van 
de Meulengraaf droeg het met ere! 
Op de website van de parochie vindt 
u een uitgebreid fotoverslag van de 
diocesane Lourdesbedevaart.

Ere wie ere toekomt
De heilige Jozef, zo wordt wel eens 
gezegd, komt er wat mager van 
af. Alle aandacht gaat immers naar 
Maria. Paus Franciscus, die een grote 
devotie heeft tot de echtgenoot van 
de H. Maagd Maria en de ‘voetster-
vader’ van Jezus, heeft daarom be-
sloten zijn naam op te nemen in de 
eucharistische gebeden. Vorig jaar 
oktober heeft de paus daartoe een 
decreet ondertekend. Vanaf 1 mei 
jongstleden, feest van St. Jozef de 
arbeider, wordt zijn naam genoemd 
in de Eucharistische Gebeden I t/m 
IV. Zo brengen we eer aan de echt-
genoot Maria en ‘aardse’ vader van 
Jezus. St. Jozef is daarnaast schuts-
patroon van de Kerk. Daarom: ere 
wie alle eer toekomt.

Eerste Communievieringen
In de diverse kerken van onze parochie worden in de komende we-
ken de Communievieringen gehouden. Met een speciaal decreet van 
Mgr. Hurkmans, bisschop van ’s-Hertogenbosch, is het mogelijk dat deze 
viering ook plaatsvindt in de reeds aan de ere-dienst onttrokken kerkgebou-
wen van Eerschot en Boskant. Hier volgt een overzicht van alle 
Communievieringen in de komende weken:

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

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

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

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

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”.

Heilige Oda Parochie in Lourdes 
Heiligdom

“Iedere mens is een pelgrim in de 
wereld”, zo luidde de stem van 
de Bisschop Zeer eerwaarde Mgr 
Antonius Hurkmans in de heilige 
eucharistieviering afgelopen week 
in de Lourdes. 

Er waren afgelopen week meer dan 
900 pelgrims uit ons bisdom Den 
Bosch en in totaal 1200 pelgrims van 
ons land in Lourdes. Wij gingen met 
de bus, sneltrein en het vliegtuig. 
Van onze Parochie - Heilige Oda 
Sint-Oedenrode, Son en Breugel, 
gingen 21 pelgrims naar Lourdes. 
Het is een indrukwekkende bede-
vaart voor ons geworden. Wij had-
den de kans om andere pelgrims 

in de wereld ontmoeten. Er waren 
Licht Processies, Sacrament Proces-
sies, Internationale Hoogmissen en 
Kruiswegen waar vele pelgrims uit 
de hele wereld bij aanwezig te gast 
waren. Er waren ook altijd veel pel-
grims in de Grot. Het thema van 
onze pelgrimsreis was “De vreugde 
van de Bekering”. De boodschappen 
van de Heilige Maria aan de Heilige 
Bernadette Soubiru trokken veel 
aandacht.  Het was een hele mooie 
ervaring. Ook onze medeparochia-
nen waren erg tevreden en genoten 
met volle teugen. De hele reis maak-
te veel indruk.”

Pater Pushparaj HGN.
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MooiRooikrantDe 23
Niemand kan theaterboulevard Rijsingen nog missen

Onder het toeziend oog van de 
commissie die het 25-jarige ju-
bileumfeest van het buurtschap 
Rijsingen voorbereidt, is afgelopen 
zaterdag langs de Ollandseweg het 
spandoek onthuld dat het feestge-
druis aankondigt. Theo jansen, de 
voorzitter van de buurtvereniging, 
had de eer om het doek te mogen 
onthullen.

Over bijna vier maanden is het zo-

ver. Dan viert het buurtschap Oud 
Rijsingen het 25-jarige bestaan van 
de buurtvereniging. Dat gaat het 
buurtschap groots vieren met een 
theaterboulevard verspreid over heel 
Rijsingen. Zondag 31 augustus aan-
staande kan heel  Sint-Oedenrode 
genieten van de activiteiten die bij 
het jubileum horen. 

Om te zorgen dat iedereen op de 
hoogte is van het jubileum onthulde 

de buurtvereniging afgelopen za-
terdag een spandoek langs de Ol-
landseweg. Aansluitend aan de jaar-
lijkse bijdrage van het buurtschap 
aan de goede doelen, onthulde Theo 
Jansen onder het toeziend oog van 
de jubileumcommissie het spandoek 
dat de theaterboulevard aankondigt. 
Meer informatie over het jubileum-
feest kunt u vinden op 
www.rijsingenroyaal.nl.

Voorzitter Theo Jansen onthulde zaterdag het doek samen met de jubileumcommissie

Drie goede doelen profi teren van oud papier

Het was alweer bijna een jaar gele-
den dat de buurtvereniging Rijsingen 
een aantal Rooise verenigingen in het 
zonnetje zette. Zaterdag was het weer 
zover. Voorafgaand aan de onthulling 
van het aankondigingsbord van het 
25-jarige jubileum kregen drie instel-
lingen elk een cheque ter waarde van 
vierhonderd euro aangeboden. 

Uit de opbrengsten die de oudpa-
pierinzameling van buurtschap Oud 
Rijsingen jaarlijks opbrengt organise-
ren de bewoners van Rijsingen elk jaar 
verschillende evenementen. “Maar”, 
zo zegt voorzitter Theo Jansen, “we 
willen de Rooise gemeenschap ook 
mee laten delen. Dat als dank voor het 
wekelijks trouw brengen van het oud 
papier”

Dit jaar kon de buurtvereniging twaalf-
honderd euro verdelen. Drie goede 
doelen kwamen volgens het bestuur 
voor in aanmerking in voor een deel 
van dat bedrag. De Stichting  Jeugd-
carnaval, het Bosniëproject van ROC 

'De Leijgraaf' en de Odaschool die-
nen de samenleving in de ogen van de 
buurtvereniging en dat is de belang-
rijkste voorwaarde om voor een finan-
ciële bijdrage in aanmerking te komen. 

Voortaan elk jaar
De Stichting Jeugdcarnaval mocht een 
cheque van vierhonderd euro in ont-
vangst nemen voor de organisatie van 
een carnavalsmiddag voor mensen 
met een beperking. “In 2013 hebben 
we deze middag voor het eerst gehou-
den”, zegt Henry van den Elzen. “De 
reacties die we toen kregen waren zo 
mooi dat we besloten om deze middag 
voortaan elk jaar te houden. Daarvoor 
hebben we echter wel geld nodig, 
want we willen deze mensen geheel 
kosteloos een middag plezier aanbie-
den en daarbij is elke euro welkom”.

Bloemen op de muur geschilderd
Dat Monica Asshauer in Rijsin-
gen woont, maakte volgens Theo 
Jansen niet uit bij de toekenning van 
de cheque voor het Bosniëproject van 

het ROC 'De Leijgraaf'. Monica heeft 
met haar school in Bosnië een project 
ondersteund voor kinderen met een 
beperking in Bosnië. “In een dorpje 
ergens in de binnenlanden van Bosnië 
hebben we een tehuis opgeknapt. De 
saaie muren hebben we beschilderd 
met bloemen en de bankjes hebben 
we opgeknapt”, vertelde Monica.

Speelplaats oppimpen
“Veel kinderen uit Rijsingen gingen en 
gaan naar de Odaschool. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat er vanuit 
het buurtschap dan een cheque van 
vierhonderd euro is voor het opknap-
pen van de speelplaats. Sanne van 
Kaathoven, die op de Odaschool les 
geeft, mocht de cheque in ontvangst 
nemen. “Met het bedrag van deze 
cheque kunnen we weer een deel 
van de speelplaats oppimpen”, vertelt 
Sanne. “Dat het geld goed besteed 
wordt kunnen jullie zelf zien, want 
verschillende mensen uit het buurt-
schap Rijsingen helpen als vrijwilliger 
mee”.

Theo Jansen (l) overhandig-
de aan Henry van den Elzen 
(Jeugdcarnaval), Monica 
Asshauer (Bosnië project) en 
Sanne van Kaathoven (hele-
maal rechts, Odaschool) de 
cheques. Een gedeelte van de 
achterban was ook aanwezig.

Kerkberichten
SINT GENOVEVA-KERK, BREUGEL

Zaterdag 10 mei
18.30 uur: Eucharistieviering                                                                                      
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Lies van Wanrooij-Maas, Wim 
der Kinderen, Harrie Peters, Mariette 
Heusschen-Hofman
Zondag 11 mei
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. het 
Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 MHz)                                                            
intentie: Loes Luijben- Schouten, Ber-
tus van Kroonenbrug, Jo Vermeulen, 
Thea Vos-Dikker, Tiny Saris-van Leuken, 
Netty Cornelissen-Wijn, Dina van 
Mook-van Wouw, Piet Egelmeers, over-
leden ouders van Schijndel- Neelen, 
Johan Foolen en zoon Karel.
Zondag 18 mei
9.30 uur: Eerste Heilige Communievie-
ring m.m.v. kinderkoor De Notenkraker-
tjes. Kinderwoorddienst.
intentie: overleden ouders Verbruggen-
Brugmans en dochter Doortje, Nell 
Vrenssen-Sol, Monique Brok-Ruijsbroek, 
Mien Brands-van de Laar, Cato van den 
Boogaard.
Zaterdag 24 mei
18.30 uur: eucharistieviering m.m.v. 
Kinderkoor de Notenkrakertjes, aanslui-
tend reünie van alle oud-Notenkraker-
tjes in Den Bauw

PAROCHIE LIEMPDE

Zaterdag 10 mei 18.30 uur 
Mien Verdonk – Raaimakers (mgd) 
Ouders Bets en Marinus Quinten Mien 
Quinten Jo vd Biggelaar (jgt) Martha v 
Osch – Verhoeven (verj) Ouders 
Smulders – Rommen (verj)
Zondag 11 mei  09.30 uur 
Wim v Abeelen
Anne Marie Braken (sterfdag)
Bert Braken (verj)
Betsie vd Laar – v Overdijk (moederdag)
Maandag 12 mei 09.00 uur
Dinsdag 13 mei 19.00 uur 
Woensdag 14 mei 19.00 uur 
Donderdag 15 mei 09.00 uur 
Vrijdag 16 mei 09.00 uur 

Overwegend 10 en 11 mei
Zondag is het moederdag. Is het moe-
derschap een roeping? Voor sommigen 
wel, voor velen niet. Wat is roeping? We 
mogen er dit weekeinde extra over na-
denken, omdat het roepingenzondag is. 
We bidden dan specifiek om roepingen 
tot het priesterschap en religieus leven, 
maar het mag ook aanleiding zijn om 
ons te bezinnen op de vraag wat onze 
eigen, persoonlijke roeping is. Hoe ge-
ven we zodanig zin en invulling aan ons 
leven dat we optimaal mens zijn, naar 
onze mogelijkheden en beperkingen, 
en zo zelf gelukkig worden en anderen 
gelukkig maken? Iedere gelovige is ge-
roepen om zo mens te zijn, levend uit 
en naar Gods liefde; hoe we dat moeten 
realiseren is voor iedereen verschillend. 
Laten we ons afvragen wat God met ons 
voorheeft en hoe Hij ons heeft bedoeld, 
maar laten we toch vooral ook vragen 
dat Hij arbeiders stuurt voor de oogst.  

MARTINUSKERK

Zaterdag 10 mei 18.30u. Eucharistie 
met het Goede Herderkoor.
Intentie: Jan en Margaretha Bekkers-
van Thienen en Nelly van Enckevoort-
Bekkers.
Zondag 11 mei 9.30u. Eucharistie met 
het Martinuskoor.
Intenties: Gijs en Maria van Liempd, 
Johanna en Harrie van Os-Vervoort, 
Martien Kaskens, Nelleke en Janus 
Smetsers-Hubers, Petronella Raaijma-
kers-Kluijtmans, Cornelus en Adriana 
van Rooij-Verhoeven en Maria, José 
Hulsen-Saris, Jan Wouters, Mgr. Bek-
kers, Toon en Tonnie van Kemenade-van 
den Hurk, Christiaan Wouters, Petro-
nella de echtgen. en overige fam.leden, 
Jan van Acht, Jan en Stina van Nostrum-
Cooijmans, Hein en Betsie van Erp-van 
Geffen, Anna en Bert Kluijtmans-van 

Acht, Maria van Bree, Jan en Jaantje 
van Asseldonk-Latijnhouwers, Antoon 
Ophei v.w. zijn verjaardag, Antoon en 
Nelly Adams-Seijkens en zoon Willy, 
Marinus van den Berk, in april overl. le-
den van de K.B.O.
Doopviering van: Casper en Marit van 
Boxmeer en Tijn de Vocht.
Maandag 9.00u. Eucharistie. 
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 19.00u. 
Stichting Behoud Martinuskerk.
Vrijdag 9.00u. Eucharistie. 20.00u. 
Huwelijksvoorbereiding.
E-mail: centrum@heiligeodaparochie.nl

H. MARTINUS OLLAND

Zaterdag 3 mei 
Geen eucharistie

PROTESTANTSE KERK KNOPTOREN
 
Zondag 11 mei, 10.00 uur, Predkant Ds. 
De Leeuw.

SINT ANTONIUS NIJNSEL

Zondag  11 mei om 11.00u. Eucharistie-
viering met gemengd koor.  
Intenties: Wim Merks, Jans v.d. Meer-
akker, Johan en Petronella Thijssen- 
Gloudemans en dochter Tonny, Sjaan 
Janssen- Merks, Ad Verhagen, Willem 
en Antonia v.d. Loo- v.d. Sande, Toon 
van Erp, Toon en Kee van de Burgt- 
Veraa, Theodoor Oleskerits.  
Dinsdagavond 13 mei 19.00 uur.
5de Noveen H. Antonius van Padua 
         
SINT PETRUS’  BANDEN-KERK, SON

Woensdag 7 mei 19.30 uur: Eucharis-
tieviering. intentie: Leden en overleden 
leden van de Katholieke Vrouwen Be-
weging Son en Breugel.
Zaterdag 10 mei
18.30 uur: Eucharistieviering in Breugel
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
Zondag 11 mei 11.00 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. het Sons Parochiekoor
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 
MHz)
intenties: Ties en Anneke van der 
Heijden-van der Zanden, Corrie van 
Hal, Christa Bielefeld-Jahnke, Frans 
van Aspert, Francien van den Berg-
Heijmans, Onno van Buul, Nana  van 
Diest-Lathijnhouwers, ouders Hou-
wen-v.d. Sterren, Tom en Betsy van de 
Ven-Hooijmaijers, Joannes van Och, 
ouders Kapteijns-van de Weideven, 
Harrie Kuijpers, Frans Pangalila, Wim 
Saris, Antje von Reeken-Vogels, Jan en 
Nanny Venselaar-Schroots, Broor v.d. 
Ven, Harrie en Nelly Verkuijlen-Passier, 
Frida v.d. Heijden-Verbakel, Martijn 
en Rian Zandbergen-Bertens, Wolf 
Edlinger, Bert Kol, Martien en Harrie van 
Eck.
Maandag 12 mei 19.30 uur: 
Eucharistieviering
Woensdag 14 mei 19.30 uur: 
Eucharistieviering
Zaterdag 17 mei
geen viering in Son of in Breugel

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

ODENDAEL 

Zondag 11 mei 10.00 uur:
Eucharistieviering met Odendael-koor. 
Intenties: Ouders Piet Pepers en Jana 
Pepers – Wouters. Bertha van Erp – van 
de Ven. Willem van Heeswijk. Siena van 
Heeswijk – Sanders. Schoondochter Bet-
sy van Heeswijk – Habraken.
Dinsdag 13 mei 19.00 uur. Rozenhoedje 
bidden in de stilteruimte van Odendael.
Dinsdag 20 mei 19.00 uur. Rozenhoedje 
bidden in de stilteruimte van Odendael.
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Mooi
voor moeders

MooiMooiMooi
voor moedersvoor moedersvoor moeders

MooiMooi

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Alles om moeder eens flink in 

de bloemetjes te zetten

boeketten 
vanaf € 4,95

 bloemstukjes en 
plantenbakjes 

voor binnen

groot asortiment 
zomerbloeiers 

 ruime keuze in 
plantenbakjes 

voor buiten

 mooie 
hangpotten met 

zomerbloeiers

Ciska van der Heijden

“Met Moederdag komen net als 
de meeste andere zondagen alle 
kinderen thuis. Dan eten we met 
zijn allen. Maar het wordt dit 
jaar voor mij zeker een heel bijzon-
dere Moederdag.”

Ice Pamploon! 
Heerlijke rosé met het sap van rode grapefruit, 

de hit van 2014.

Wil je je moeder echt 
verrassen?

€ 7,95

Borchmolendijk 20a | 5492 AK Sint-Oedenrode
Tel. 0413 472520 | www.partyservicedeleijer.nl

Zondag 11 mei 
MOEDERDAG 

 

AANBIEDING! 

 Million 

Paco Rabanne 

25% korting 

Op Vrijdag 9 en 
Zaterdag 10 mei 

Vergeet niet onze Familie Verwen Avond op 9 Mei. 

 

  

 

Daarnaast op alle overige geuren 10% korting. 

€23,95Flesje hartjes
Liefste - Mama 
            - Oma 

€22,50€4,95€4,

Kom langs voor een leuk MOEDERDAG KADO

€8,95

sjaals v.a.6

OF kies voor een 

cadeaubon Verkrijgbaar in
8 kleuren 

Op zaterdag 10 mei zijn de gehele dag de winkels open in het centrum van Sint-Oedenrode. Met 
de gehele dag wordt ook echt de gehele dag bedoeld, want tot ’s avonds 21.00 uur is het 

Lentekoopavond in Sint-Oedenrode. Heerlijk winkelen en genieten van een terrasje in het 
mooie Rooi. Natuurlijk hoort daar ook een gezellig muziekje bij. Daarom heeft de organisa-

tie wederom gezorgd voor twee spetterende optredens vanaf 18.00 uur.
Sail Jazzband

De Sail Jazzband is in november 1985 opgericht door leden van verscheidene jazzbands uit de 
regio Eindhoven. De band is begonnen als podiumorkest, maar is zich na enige tijd ook gaan 

toeleggen op het optreden als “streetparade” orkest. De leden van de band wilden vooral een 
veel nauwer contact met de toehoorders en het spelen als looporkest schept die mogelijkheid. 

Bovendien geeft het optreden als streetparade orkest meer ruimte aan de individuele leden van de 
band om op creatieve wijze het publiek te amuseren. Dat wil niet zeggen dat het podium voorgoed 
vaarwel is gezegd. Een van de belangrijkste beginselen van de band is een open en ongecompli-
ceerde visie op de oude stijl en zij heeft deze karaktertrek in de loop der jaren steeds behouden en 

verder kunnen ontwikkelen. Dit en de instrumentale vaardigheden van de leden, maakt een ontmoeting met 
de Sail Jazzband tot een aangename belevenis.
Fietsorkest Muziekfiets brengt u vrolijk en swingende dixielandmuziek

Duo Pack & Roll is als mobiele act bekend als loopor-
kest maar nu fietsen zij al spelend en zingend rond. 
Muziek en entertainment voor alle leeftijden.

Achterop de fiets is een megafoon en versterker op 
accu geïnstalleerd zodat de orkestband met begelei-
ding kan afgespeeld worden. Hierop staat de banjo, 
bas, drums, piano ... een volledige begeleidingsband. 
Op trombone, klarinet, saxofoon worden live de me-
lodie en improvisaties gebracht. Tevens wordt 90% 
van de nummers gezongen. Bij regen wordt er ook 
gespeeld want paraplu en beenkleed zijn aanwezig. 
Daarnaast kan je met de side by side fiets langere af-
standen overbruggen en meerdere malen het gewens-
te publiek bezoeken. 

G ezellige muziek tijdens Lentekoopavond
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Bij aankoop vanaf € 50,- 
originele Supertrash sleutelhanger cadeau (OP=OP) 
Ko� eren 21 a 5492 BL Sint-Oedenrode | 0413-470561 | www.switchfashion.nl
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Cadeaubon

ter waarde van:

Uitgegeven op:

Bonnummer:

Geldig tot 1 jaar na datum uitgifte.
Complete hair make-over (knippen + kleuren)
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Je moeder op d’r mooist?

Verkrijgbaar in elk gewenst bedrag of behandeling!

Geef ze een cadeaubon
van Stylish Kappers...

“Ik hoop op een cadeau dat mijn dochter zelf 
heeft geknutseld. Natuurlijk zijn een ontbijtje 
op bed en een bos bloemen ook heel leuk. Daar-
na gaan we naar mijn moeder en afhankelijk 
van het weer gaan we daarna iets leuks doen 
op moederdag.”

Jet van de RietSpeciaal voor de liefste moeders hebben wij nu de moederdag behandeling.
Reiniging, wenkbrauwen modelleren, peeling, onzuiverheden verwijderen, 

massage, masker, verzorging en dag make-up.
€ 45,00 ipv € 65,00

20% korting op alle Pupa Milano make-up producten.
Acties geldig in de maand mei

Cadeaucheque met ieder bedrag mogelijk.
Graag tot ziens bij Schoonheidssalon Eindeloos

Borchmolendijk 12a | 5492AK Sint Oedenrode | Tel 0413-474234
info@schoonheidssaloneindeloos.nl | www.schoonheidssaloneindeloos.nl
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Mooi
voor moeders

MooiMooiMooi
voor moedersvoor moedersvoor moeders

MooiMooi

Schijndelseweg 65
5491 TA St. Oedenrode

Tel: 0413 - 472529
www.tuincentrumkrans.nl

Alles om moeder eens flink in 

de bloemetjes te zetten

boeketten 
vanaf € 4,95

 bloemstukjes en 
plantenbakjes 

voor binnen

groot asortiment 
zomerbloeiers 

 ruime keuze in 
plantenbakjes 

voor buiten

 mooie 
hangpotten met 

zomerbloeiers

Ciska van der Heijden

“Met Moederdag komen net als 
de meeste andere zondagen alle 
kinderen thuis. Dan eten we met 
zijn allen. Maar het wordt dit 
jaar voor mij zeker een heel bijzon-
dere Moederdag.”

Ice Pamploon! 
Heerlijke rosé met het sap van rode grapefruit, 

de hit van 2014.

Wil je je moeder echt 
verrassen?

€ 7,95

Borchmolendijk 20a | 5492 AK Sint-Oedenrode
Tel. 0413 472520 | www.partyservicedeleijer.nl

Zondag 11 mei 
MOEDERDAG 

 

AANBIEDING! 

 Million 

Paco Rabanne 

25% korting 

Op Vrijdag 9 en 
Zaterdag 10 mei 

Vergeet niet onze Familie Verwen Avond op 9 Mei. 
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Nadat wij een dikke week in de Zuid-Afrikaanse oerwouden en savannes 
op avontuur waren geweest bleven wij met onze vrienden nog ’n paar 
dagen in Kaapstad. Genoeg te beleven daar, vooral Constantia met haar 
prachtige huizen, wijngaarden en botanische tuinen maakte indruk, maar 
ook the Waterfront met haar winkeltjes en restaurants en natuurlijk de 
Tafelberg zorgden voor een dagvullend programma. In het Castle museum 
hing bij een klok een bordje met de voor ons goed vertaalbare tekst “Moe-
nie aan die bel trek nie” en eenmaal aangekomen bij Kaap de Goede Hoop 
was er de volgende aanwijzing: “Moenie voer die bobbejaan (bavianen) 
nie”. Blijkbaar moet het woordje “niet” dubbel benadrukt worden in Zuid 
Afrika.

Toen onze vrienden vertrokken waren begonnen wij aan een, speciaal voor 
ons georganiseerde, rondreis langs de Garden Route, ook wel Tuinroute 
genoemd. De eerste dag moesten wij circa 500 kilometer afleggen naar de 
oesterplaats Knysna. Mijn vrouw bracht het er in het linkse verkeer bedui-
dend beter af dan ik, dus veelvuldig aan haar de eer. Onderweg stopten wij 
in Swellendam waar wij voor twee cappuccino 14 Rand (één euro) moes-
ten afrekenen. Verder ging het, langs Victoria Bay, waar wij stopten voor 
uitzicht op de brug, waarover de Outeniqua Choo Tsjoe trein boemelt. Het 
hotel in Knysna was het Falcons View Manor, gebouwd in Victoriaanse 
stijl en met smaakvol ingerichte kamers. Die van ons had zo’n losstaande 
antieke badkuip met van die zware messing kranen. In veel hotels en res-
taurants zagen wij jonge bediening, vaak Europese avonturiers, en zo ook 
hier, maar altijd vriendelijk, behulpzaam en voorkomend. De volgende dag 
liepen wij door de straten die ons naar de plaatselijke Waterfront leidden 
en waar we af en toe geld gaven aan kleine gelegenheidskoortjes van Afri-
kaanse kinderen, die ons op de plek banden en onze monden deden open-
vallen, zó swingend en zó goed. Toen we bij de Knysna Oyster Company 
kwamen gingen we eerst buiten een kijkje nemen bij de talloze gemetselde 
bassins met zowel gekweekte als wilde oesters. Binnen toonde de menu-
kaart de twee genoemde soorten in allerlei maten (net zoals bij ons het 
systeem met de nullen) en wij besloten om ze allebei te bestellen, natuurlijk 
vergezeld van een fles puike Stellenbosche oesterchardonnay. En weet u 
wat? De gekweekte waren het lekkerst. Enigszins beneveld knorden we 
onder de Zuid-Afrikaanse zon in slaap op de ligbedden bij het hotelzwem-
bad. ’s Avonds weer dineren, toe maar. We reden ’n eindje de weg terug en 
bij ’n markeerpunt sloegen we in het donker een parkeerplaatsje in met ’n 
soort van bushalte. Daar was een telefoonnummer genoteerd en toen was 
het wachten op de 4x4 die ons over slingerende bergpaden naar boven 
bracht. Phantom Forest heette het restaurant en bestond uit verschillende 
rieten hutten, die half zwevend op de berghelling waren geconstrueerd en 
werden verbonden door houten boardwalks. De vlotte bediening bestond 
overduidelijk uit aanhangers van de “heerenliefde” en zij serveerden fancy 
fusiongerechten, terwijl de stadlichten ver beneden ons tevreden twin-
kelden. Er hing zo’n sfeertje van Yin Yang, uit de verborgen luidsprekers 
klonken aangename loungeklanken en een gevoel van totale ontspanning 
maakte zich van ons meester.

Eenmaal terug in het hotel bleek de bar onbemand maar wel bevolkt; je 
werd gewoon geacht je drankjes zelf in te schenken en op een briefje te 
noteren wat je gedronken had. We spraken wat met andere gasten, o.a. 
met een echtpaar uit Zimbabwe, dat zich aan het oriënteren was op een 
nieuw bestaan, zo slecht ging het in hun thuisland onder de desastreuze 
leiding van Robert Mugabe. Zij hadden nog steeds hun plantage maar de 
sfeer werd steeds grimmiger. We dronken nog menig afzakkertje en gingen 
als vrienden uit elkaar. Natuurlijk zouden we ze nooit meer zien, maar ik 
heb nog vaak aan ze gedacht als ik de beelden op TV zag. (wordt vervolgd)

Gegratineerde oesters met kerriesabayon en wakame (4 pers.)
12 mooie oesters, 2 eidooiers, 1 glas witte wijn, 1 sjalot,
100 gr boter, 1 theelepel kerrie, wat citroensap, 2 bakjes wakame
Open de oesters en bewaar het bijgeleverde grove zeewier. Haal de oesters  
uit de schelp, zet met het oestervocht koel weg in een schaaltje en bewaar 
de onderste (bolle) schelphelften. Maak de sabayon: kook de witte wijn 
en de gesnipperde sjalot in tot 3 eetlepels en zeef. Doe het vocht bij de ei-
dooiers en klop met een garde op een heel zacht vuurtje tot sabayon. Doe 
er nu de kerrie bij en de boter in blokjes, beetje bij beetje en blijf kloppen 
tot een mooie sabayon. Proef af met wat druppels citroensap en ’n paar 
lepels oestervocht. Zet de grill van de oven aan. Verdeel de wakame (ja-
pans zeewier, in de super of toko) over de schelpen en leg er een oester op. 
Schep hierover een lepel sabayon en zet op een schaal onder de grill tot de 
sabayon licht begint te kleuren. Verdeel het grove zeewier over de borden 
en leg hierop de schelpen. Wijnadvies: halfdroge riesling uit de Rheingau.

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

Garden route 1

Peter Buwalda in de Knoptoren

Op vrijdag 9 mei a.s. zal Peter 
Buwalda een lezing geven in de 
Knoptoren. Deze avond wordt ge-
organiseerd door het Roois Kul-
tuur Kontakt in samenwerking 
met boekhandel  ‘t Paperas en 
bibliotheek De Meierij en begint 
om 20.00 uur. Kaarten kunnen ge-
kocht worden bij  boekhandel ’t 
Paperas en aan de kassa.

Peter Buwalda (Brussel, 30 decem-
ber 1971) is een Nederlandse schrij-
ver en journalist. In deze laatste 

hoedanigheid was hij medeoprich-
ter van het literaire poptijdschrift 
Wah-Wah. Iedere week verschijnt 
van hem een column in de Volks-
krant. Hij was eerder literair redac-
teur bij verschillende uitgeverijen, 
waar hij, na studies Nederlands en 
journalistiek, de literaire kwaliteiten 
van anderen beoordeelde. 

Buwalda debuteerde zelf als schrij-
ver van non-fictie in 2010 met zijn 
inmiddels veelvuldig gelauwerde 
roman Bonita Avenue. Hij ontving 
daarvoor in 2011 de Academica De-
butantenprijs, De Selexyz Debuut-
prijs en de Tzumprijs. In 2012 viel 
hem de Anton Wachterprijs voor 
de beste debuutroman ten deel.  
Buwalda heeft vier jaar aan deze ro-
man gewerkt en er aan geschaafd 
en verbeterd tot hij er eindelijk zijn 
goedkeuring aan gaf.

In een interview in HP/de Tijd zegt 
hij over Bonita Avenue: ‘Ik wilde 
vooral het zedelijk verval tekenen 
binnen een keurige, maatschap-
pelijke hoeksteen’.  De roman 
probeert antwoord te geven op 
de vraag met wie je banden moet 
aangaan in het leven. En wanneer 
ze te verbreken.

Het Roois Kultuur Kontakt, boek-
handel ’t Paperas en bibliotheek De 
Meierij, zijn ervan overtuigd met  
Peter Buwalda een geweldige slui-
ting van het literaire seizoen 2013-
2014 te bieden.

Locatie: Knoptoren.
De prijs voor de kaartjes bedraagt 
€ 10,-, inclusief een consumptie. 
Leerlingen en studenten met een 
pas betalen € 3,50.

Grote tentoonstelling werken van Joosje Wolf

“Als kind wilde ik per se beeld-
houwster worden. De opleiding 
daartoe rondde ik af op de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten te Rot-
terdam. Doch in mijn hart trok ik 
heel erg naar kleur. Ik ging schilde-
ren. Vaak op houten panelen, soms 
op linnen. Het is fijn om de weer-
barstigheid van het hout te voelen. 
Een soort gevechtje van ’t penseel 
en de tegenstand van het hout.” 

“Ik schilder gevoel. Gevoel dat ik in-
nerlijk ervaar. Over m’n leven. Ge-
beurtenissen en de dingen die me 
overkomen. Vaak wordt ik zo ge-
raakt, dat het me wel eens moeite 
kost om uit die gedachten de es-

sentie te halen. De essentie van het 
terugbrengen tot de kern, de verstil-
ling ervan, de stilte, m’n werkelijke 
belevingsgevoel. En kleur. Vooral 
kleur. Een noodzakelijke uiting die 
ik gebruik voor de beelden die ik wil 
schilderen. Kleur, die ik nodig heb 
voor m’n welzijn, schoonheid, spi-
ritualiteit is een soort omhoog tillen 
van de aarde.”

“Ook ben ik al jaren bezig met ge-
kleurd glas. Het maken van glas in 
lood en tiffany. Enigszins aansluitend 
op wat ik schrijf over m’n schilderij-
en. Het is zo heerlijk om met licht te 
spelen. Het ambachtelijk bezig zijn. 
Het ruikt lekker. Het verdrijft mijn 
gedachten. Maar het fijnste eraan is 
dat ik in deze vorm van werken wat 
meer afstand kan nemen. Het is kij-
ken, creëren, schuiven, snijden, slij-
pen, het folieën, solderen, poetsen, 
patineren, enz. De glas-in-loodra-
men kunnen neergezet en opgehan-
gen worden. Door de jaren heen heb 
ik verschillende tentoonstellingen in 
het land gehad. Veel van mijn wer-
ken zijn verkocht. Ook in mijn huis 

heb ik een paar keer geëxposeerd. 
Het is dan geen woonkamer meer 
maar een galerie. Waarom een grote 
tentoonstelling? Om plaats te ma-
ken voor nieuw werk. In alle vrijheid 
kunt u komen kijken en u bent van 
harte welkom. Koffie en sap staan 
klaar. Joosje Wolf

Van Homberghlaan 5, Sint-Oeden-
rode. De tentoonstelling is aan huis  
op zaterdag 14 en zondag 15 juni 
van 11 tot 17 uur.

4 Kleine en grote vissen
4.2 Er zit geen schot in
Detective Rien Raavens heeft nog 
geen nieuwe opdracht. Ze maakt van 
de gelegenheid gebruik om contac-
ten  aan te halen en haar conditie 
op peil te brengen. Tijdens een fiet-
stocht door het Vressels Bos stuit 
Rien op een afvaldumping. Ze belt 
de politie. Dan stopt er een auto met 
daarin een oude bekende.

Uit de auto die is komen aanrijden, 
is Peter gestapt. Rien kent Peter als 
monteur bij een Roois garagebe-
drijf. Ze is hem tegengekomen toen 
ze aan haar allereerste opdracht 
werkte. Peter gaat meteen naar het 
afval  en loopt om de tonnen en 
jerrycans heen. In zijn hand heeft 
hij een mobieltje. Hij lijkt druk aan 
het sms’en. Rien loopt op hem toe. 
‘Bent u hier namens de politie? Of de  
milieudienst?’ vraagt ze. Peter zucht 
en zijn stem klinkt tamelijk kortaf. 
‘Nee, mevrouw Raavens, ik ben lid 
van de vrijwillige brandweer. Ik kom 
poolshoogte nemen.’ ‘Is het gebrui-
kelijk dat de politie meteen de brand-
weer inschakelt bij dergelijke zaken?’ 
wil Rien weten. ‘Niet zoveel vragen, 
mevrouw de detective. Ik blijf hier 
wachten tot de spullen door een spe-
ciaal team worden afgevoerd.’ ‘Dan 
wachten we samen,’ zegt Rien kor-
daat, ‘ik heb de politie beloofd hier te 
blijven tot ze arriveert.’ Peters gezicht 
kleurt rood, hij draait zich bruusk van 
haar af. 
Een half uurtje later is het een druk-

te van belang op de dumplocatie. 
Politie, de milieudienst, journalis-
ten en een handjevol nieuwsgierige 
burgers  zijn ter plekke. Rien wordt 
ondervraagd door een rechercheur. 
Ze krijgt allerlei vragen op zich af-
gevuurd over de herkomst en de in-
houd van de tonnen en jerrycans en 
daardoor voelt ze zich meer als dader 
behandeld dan als attente burger. Ze 
is gepikeerd hierover en laat dat dui-
delijk merken. ‘Meneer, ik doe mijn 
burgerplicht en in plaats van me te 
bedanken, behandelt u me als een 
verdachte.’ ‘We mogen niets uitslui-
ten, mevrouw. U kunt nu gaan. Ik wil 
u vragen om beschikbaar te blijven 
voor verder onderzoek.’
Beduusd stapt Rien weer op haar 
fiets. Thuisgekomen checkt ze de 
berichtgeving. Op twitter en op in-
ternet wordt al melding gemaakt 
van het voorval. ‘Vaten gedumpt in 
Vressels Bos’ en ‘Rooise Raaf komt in 
aanraking met illegaal afval’ luiden 
de koppen. ‘Donders en blikskaters’, 
reageert Rien verontwaardigd, ‘wat 
een suggestief kop, so kom die praa-
tjies in die wêreld!’ De dagen daarna 
houdt Rien het nieuws voortdurend 
in de gaten. Al snel wordt bericht dat 
de tonnen en de jerrycans vloeibare 
restanten uit een drugslaboratorium 
bevatten. Het gaat om xtc-afval. Re-
chercheurs hebben sporenmateriaal 
en monsters genomen. Het vermoe-
den is dat deze vondst in verband 
staat met een ontdekking die vrijwel 

gelijktijdig in Veghel is gedaan. 
Dan wordt het stil. Het onderzoek 
naar de afvaldumping is uit het 
nieuws verdwenen. Rien blijft zitten 
met veel vragen. Waar kwam dat 
afval vandaan? Is er een drugslabo-
ratorium opgerold? Zijn er mensen 
opgepakt? Uiteindelijk belt ze de po-
litie. De agent aan de telefoon zegt 
heel resoluut: ‘Het spijt me mevrouw 
Raavens, over lopend onderzoek 
doen wij geen mededelingen.’ Ver-
volgens informeert  Rien bij de regi-
onale kranten, de wijkagenten en de 
gemeente. ‘Rien, ik kan er niet veel 
over zeggen,’ zegt een informant een 
hele tijd later, ‘simpelweg omdat er 
niet veel over te zeggen is. Alle spo-
ren lopen dood. Het onderzoek zit 
vast.’ Rien is teleurgesteld en laat op 
twitter van zich horen: ’Onderzoek 
naar xtc-afval zit vast. Dat bevalt me 
niet. Tijd voor de Rooise Raaf om in 
actie te komen en het speurwerk op 
te pakken.’ 
Die avond krijgt Rien een raadselach-
tige mail.

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

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

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl
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SCHOENMAKERS

UW SPECIALIST IN DE REGIO VOOR:

Meer dan 25 jaar 

ervaring op het gebied 

van onderhoud, 

APK, diagnose 

en storingen zoeken

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

WWW.AUTOVANERP.NL

Verkoop van gebruikte 

en nieuwe auto’s

Geslaagde opening expositie Rooise kunstenaars in 
Beek in Donk

Op zondagmiddag 27 april liep “’t 
Oude Raadhuis” in Beek en Donk 
vol. Reden was de opening van de 
expositie van twee schildersvrien-
den: jan van den Biggelaar en Eric 
van de Ven. De aanwezigen hebben 
genoten van de schilderijen van jan 
en de schilderijen en fotowerken van 
Eric. Bovendien werd de opening ver-

levendigd door muziek van Marianne 
van der Heijden en Willem Buiter. 

Het werk van Eric van de Ven ken-
merkt zich door het gebruik van 
vormen die de fantasie aan het werk 
zetten. Hij gebruikt hier vaak groei-
vormen voor, zowel menselijke vor-
men als vormen uit de natuur. Door 

middel van experimenten met pig-
menten ontstaan er geabstraheerde 
vormen in een soort van nieuwe, 
eigen wereld. Deze eigen wereld 
wordt ook gecreëerd in de foto-
werken van Eric van de Ven. Hierbij 
combineert hij verschillende foto’s 
door middel van collage tot een 
nieuwe werkelijkheid. 

Het voornaamste thema in het werk 
van Jan van den Biggelaar is "de 
mens". De mens met zijn relaties, 
emoties, gebruiken en toevallige 
ontmoetingen. Hoewel figuratief 
van opzet zijn de mensfiguren ge-
abstraheerd, maar nog wel herken-
baar. “Door deze werkwijze ontstaat 
er vaak een geheimzinnige wereld 
of situatie die niet goed te duiden 
is. Dat moet ook zo blijven. Anders 
zou ik de verwondering verliezen”.  
De expositie is nog te bekijken op 
10, 11 17 en 18 mei van 14.00 tot 
17.00 uur in ‘t Oude Raadhuis, Heu-
velplein 8, 5741JK Beek en donk

De opening trok veel bekijks.

Dit is een schilderij van 
Jan van den Biggelaar Een werk van Eric van de Ven

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Tussen Lieshout en Mariahout, achter Jos Martens en Zn.

Nu speciale Moederdag 
aanbiedingen!

“Emotie of mysterie, iets moet terug te vinden zijn 
in mijn schilderijen”

Op zondag 4 mei om drie uur was 
de opening van de expositie van Els 
van de Mierden in het Cultuur Cen-
trum Mariendael. 

Er was veel belangstelling. De werk-
groep tentoonstellingen van het Roois 
Kultuur Kontakt die deze expositie or-
ganiseerde liet  een zelfgemaakte do-
cumentaire zien over de kunstenares 
en haar kunstwerken. Het had ook 
gezorgd voor een jeugdige muzikale 
omlijsting van de Juvenileband, met 
name Anne Sleutjes en Frank van 
Schijndel.

Tot nu toe heeft Els van der Mierden 
een breed palet van schilderijen en 
tekeningen gemaakt, met onderwer-
pen zoals portretten, landschappen, 
tekeningen, Oosterse kunstwerken, 

collages en een serie werken van 
Rembrandt en Vermeer. Ze werkt 

met verschillende technieken, zoals  
acryl, olieverf, gouache, steendruk, 
craqueleer en gemengde technie-
ken. In 1987 maakte zij haar eerste 
schilderij met olieverf op linnen. Zelf 
zegt ze over haar manier van werken  
‘De achtergrond als basis schijnt vaak 
door in mijn onderwerp. Emotie of 
mysterie, iets daarvan moet in mijn 
schilderijen terug te vinden zijn, waar-
door je er opnieuw naar wil kijken’.
Op diverse exposities waren haar 
werken te zien, zoals jaarlijks bij haar 
schildervereniging ‘Met Potlood en 
Penseel’ en regelmatig bij ‘Crea-
meer’ en andere plaatsen en locaties. 
De tentoonstelling is tot 24 juni  het 
Cultureel Centrum Mariendael, van 
maandag t/m vrijdag van 10. 00 
uur tot 19.00 uur en op zaterdag en 
zondag wanneer er een evenement 
plaatsvindt.

foto: Cor van Oorschot.
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Mooi in de regio

 

 

 

VRIJDAG: Ballonnenclown, Goochelaar & Springkussen 

ZATERDAG: Gratis ijsjes, Karikaturist, & Springkussen .  

Verder hebben we spectaculaire openings acties en 
leuke give-aways!  
Nieuwstraat 20a, Son en Breugel. www.restylekids.nl 

is verhuisd!is verhuisd!is verhuisd!   

   
   
Kom dit op vrijdag 9 & zaterdag Kom dit op vrijdag 9 & zaterdag Kom dit op vrijdag 9 & zaterdag 
10 mei samen met ons vieren!10 mei samen met ons vieren!10 mei samen met ons vieren!   

 € 39,50

 € 25,-

 € 23,-  € 28,-

 € 19,-

 € 19,-

Stadhuisplein 7 Veghel | T (0413) 34 25 55

• gratis parkeren
• pauzedrankje

inbegrepen
• gratis garderobe

2014
2015

www.blauwekei.nl

Wat wordt volgend seizoen 
úw mooiste theatermoment?

Kildonkse molen viert 11 mei eerste lustrum
Tijdens de Nationale Molendagen die in het 
teken staan van het thema ‘Ontdek je Molen’ 
organiseert de molen op zondag 11 mei tal 
van activiteiten voor u en uw kinderen.

Kinderen mogen die dag zelf een molentje 
maken en hun molenkennis testen door zoek-
kaarten te beplakken met molenstickers. Voor 
de kleintje liggen er kleurplaten en kleurtjes ge-
reed. Verder staat er buiten een mooi speelkus-
sen waarop men zich kan uitleven.
Ouders kunnen genieten van de werking van 
de beide molens deze dag. De molenaars staan 
gereed om uitleg te geven. De molens zijn gra-
tis te bezoeken.
Op en rond de molen op de terrassen is het 
goed vertoeven onder de klanken van een drie-
tal orkesten: De Klinckriemers een gezellige 
club die van muziek maken houden. Verder ‘De 
Woodside Band’ zij spelen veel nummers uit 
het melodische pop-genre. Ook het Bernhezer 
Senioren Orkest maken gezamenlijk kwalitatief 
goede, maar vooral gezellige (concert) muziek.
Het wordt een gezellige boel voor jong en oud. 
Onze witte zwaan zit te broeden een mooi mo-

ment voor uw kinderen om dit te aanschou-
wen. De toegang is gratis. 

FOOD&YOU presenteert het afvalgeheim

Nanna Zevenbergen, erkend specialist op het 
gebied van gezond afvallen, startte in 2007 
haar praktijk FOOD&YOU, waar ze een unieke 
combinatie van voedingsadvies en gedrags-
verandering aanbiedt.  Inmiddels ontvangt zij 
cliënten op diverse locaties in Brabant, waar-
onder bij Thermae Son in Son en Breugel. Hier 
weet zij samen met het sportcentrum van het 
wellnessresort een succesvol afslankconcept 
aan te bieden.

“Om je goed te laten voelen en nog meer ef-
fect te hebben, is naast voedingsadvies bewe-
ging heel belangrijk. De cliënt krijgt daarom 
ook een maatwerk trainingsschema. Toegesne-

den op haar of zijn situatie! Wil je lekker zweten 
in de fitness of liever baantjes trekken in het 
zwembad en relaxen met yoga? Het is allemaal 
mogelijk. De voortgang wordt bij de sportclub 
in de gaten gehouden door een periodieke bo-
dycheck. Met deze unieke combinatie van voe-
dingsadvies, coaching en een beweegprogram-
ma op maat, zorgen wij als team ervoor dat 
we cliënten stralend de zomer in laten gaan. 
Dat geeft mij een enorme voldoening in mijn 
werk.” aldus Nanna.

Voor de zomer
Een exclusief 3 maanden programma om slank 
de zomer in te gaan bestaat uit: 3 maanden ge-
bruik sport- en zwemfaciliteiten, bodychecks, 
voedingsadviezen en coaching. 10 kilo afvallen 
voor de zomer? Voor meer informatie kijk op 
www.thermaeson.nl (menu-item sport). Ther-
mae Son is gelegen aan de Thermaelaan 2 te 
Son en Breugel.  

Nanna Zevenbergen HBO eerstelijns psychoso-
ciaal hulpverlener en BGN gewichtsconsulent 
met specialisatie op het gebied van kinderen, 
sport en gedrag. Ze heeft voedingsadvies gege-
ven in een tv programma van Omroep Brabant 
en verzorgt sinds 2008 de sapjes van het lan-
delijk evenement 3FM Serious Request (“Het 
Glazenhuis”).

advertorial

Brabantse Oldtimerdag Liempde
Ook dit jaar organiseert vereniging Terug in 
d’n Ted uit Liempde, weer haar jaarlijkse Bra-
bantse Oldtimerdag. Dit jaar zal de Brabantse 
Oldtimerdag plaatsvinden op: 9 juni 2014, in 
het centrum van Liempde, Aanvang 10 uur tot 
ongeveer 18 uur

Tijdens deze dag zullen er weer een groot aan-
tal klassieke voertuigen te bewonderen zijn in 
het mooie centrum van Liempde.

Wat dacht u alleen al van de Unieke Histori-
sche Fietsenshow van de Familie Bouman, of de 
unieke Nummerplatencollectie van de Familie 
Smulders!! Ook het Daf museum zal weer een 
prachtige stand verzorgen

Er zullen deze dag diverse toertochten star-
ten en eindigen. Toertochten speciaal uitgezet 
voor: Bromfietsen, Klassiekers, Oldtimers, Mo-

toren, Solex en Tractoren.

Verder zal er ook dit jaar weer een spetterend 
optreden zijn van een een spectaculaire gele-
genheidsformatie  “Remember the Sixties.” Tij-
dens dit optreden zullen een groot aantal Rock 
en Roll dansers en danseressen hun danskun-
sten vertonen.

Inschrijven voor de toertochten kunt u via de 
Site: www.terugindunted.nl 
Op deze site, vindt u ook diverse links naar im-
pressies van eerdere edities van dit prachtige 
evenement! Het evenement zal opgeluisterd 
worden met nostalgische kermisattracties, en 
veel demonstraties. Dit alles in een prettige 
sfeer, een sfeer uit de tijd, “ Toen geluk nog 
heel gewoon was.“ Ook voor de inwendige 
mens slaagt u tegen een prettige prijs. De Toe-
gang is gratis!
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21-22-23
 €

 

1.350,-
minimale inruil
(vraag naar onze voorwaarden)

Occasions vanaf 

€  4.999,-

 

  
   

KIJK OOK EENS OP
UDENHOUT.NL/DDD

VOOR MEER INFO

Springkussen

Financierings-
tarief van 4,99%

WIN
EEN WEEKEND 
CABRIO RIJDEN

Dikke
Deal 
Dagen

16-17-18 mei

Son

 

|

 

Ekkersrijt 1001

OPENINGSTIJDEN Vrijdag      09.00 - 20.00 uur 

  
  

   

Zaterdag  10.00 - 17.00 uur 

Zondag     11.00 - 17.00 uur 

De grootste
occasionshow

van Nederland

Gratis friet
BIJ ONZE FRIETKRAAM
ALLEEN ZATERDAG EN ZONDAG

Springkussen

meer dan 200
VW en AUDI
occasions

Son

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

A L A R M I N S TA L L AT I E  A L S
INBRAAKPREVENTIEMIDDEL

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

vv Nijnsel/Reclame aast op kunstgras

‘Leden zijn nu aan zet!’
voetbal

Over de staat van de speelvelden 
van de sportparken in de gemeente 
Sint-Oedenrode is de afgelopen tijd 
al veel gepubliceerd. Het huidige 
onderhoud kan blijkbaar onvol-
doende tegenwicht bieden aan de 
intensieve bezetting.

Aan een ‘voetbalgazonnetje’ in de 
Engelse Premier League wordt elke 
dag met meerdere mensen gewerkt. 
Het is iedereen duidelijk dat dat bij 
een derde en drie vierdeklassers niet 
lukt. Een combinatie van schrale 
zandgrond, te weinig en verkeerde 
bemesting en het niet adequaat om-
gaan met beregening leidt tot de 
geconstateerde problemen, zeker 
na de winterstop. En dan hebben 
we nog geluk dat tijdens de afge-
lopen winter de velden nauwelijks 
last hebben gehad van hardnekkige 
sneeuw en vorst. 
vv Nijnsel/TVE Reclame krijgt nu 
de gelegenheid om een kunstgras-
veld aan te laten leggen. Het klinkt 
(met name technische) voetballers, 
trainers en begeleiders als muziek in 
de oren. Dat is de ene kant van het 
verhaal. Er is echter ook een andere 
kant, de financiële. En in een periode 

waarin aan verenigingen onredelijk 
veel eisen worden gesteld aan ‘on-
derhoud in eigen beheer nemen’, dit 
in combinatie met exorbitante huur-
verhogingen zijn nog meer financi-
ele offers nauwelijks op te brengen.
“En dat betekent dat je heel cre-
atief te werk moet gaan want een 
dergelijke kans komt maar één keer 
in een Roois voetballeven langs,” 
aldus een strijdbare voorzitter Arent 
van Dijk. “Het duurde in eerste in-
stantie behoorlijk lang voordat ons 
duidelijk werd onder welke condities 
de gemeente nu precies zaken wilde 
doen. Inmiddels is daar meer duide-
lijkheid over. Vanzelfsprekend zijn 
we vanaf het begin samen opge-
trokken met de korfbal want die zijn 
ook bespeler van Den Eimert. Daar-
na zijn we als bestuur driftig aan de 
slag gegaan met het doorrekenen 
van meerdere scenario’s. Ook zijn 
er inmiddels diverse varianten tegen 
het licht gehouden want met een 
veld alleen ben je er natuurlijk niet. 
Je hebt verlichting nodig en je moet 
maatregelen treffen inzake het on-
derhoud. Gesprekken met meerdere 
leveranciers leveren veel duidelijk-
heid op; dat geldt ook voor gesprek-

ken met de KNVB en bezoeken aan 
verenigingen die het ‘kunstgrasge-
not’ al langere tijd mogen proeven. 
Daarnaast moet je meteen middelen 
gaan reserveren want na circa tien 
jaar dient de toplaag te worden ver-
vangen. Het is dus in alle opzichten 
een ‘bezint voor ge begint’-verhaal. 
Onze club denkt echter liever in mo-
gelijkheden dan in beperkingen. We 
zijn nu zo ver dat we onze leden een 
aantal scenario’s kunnen voorleg-
gen. Gezien de financiële inspan-
ningen die gepaard gaan met de 
aanleg van kunstgras vinden we het 
niet meer dan normaal dat de leden 
zich uitspreken. Het heeft uiteinde-
lijk voor iedereen consequenties. Wij 
als bestuur denken dat we in deze 
een verantwoorde beslissing kunnen 
nemen. Ook sponsoren hebben al 
aangegeven ‘te willen meedenken’ 
en we sluiten ook crowdfunding 
niet uit. Op sportief gebied maak 
je met een kunstgrasveld natuurlijk 
forse stappen. Zo kan je potentieel 
bij (jeugd)spelers veel beter worden 
ontwikkeld, veel minder afgelastin-
gen, aantoonbaar minder blessures 
en meer doordeweekse wedstrijden, 
met name handig in de winterstop.”

Op donderdag 8 mei komen de le-
den van vv Nijnsel/TVE Reclame bij 
elkaar en krijgen zij alle gelegenheid 
om zich optimaal te laten informe-
ren over de condities die allemaal bij 
het best wel complexe realisatiepro-
ces komen kijken. Daarna volgt een 
discussieronde waarbij alle vragen 
en verdere ideeën van de leden zelf 
de revue kunnen passeren. Van Dijk: 
‘Consensus is erg belangrijk en aan 
het bestuur de uitdaging om te leden 
ervan te overtuigen dat de realisatie 
van een (betaalbaar) kunstgrasveld 
van levensbelang is voor de continu-
iteit van onze mooie vereniging!’ 

Ben Jansen wint in Geldrop

paardensport

Voor de springruiters stond dit 
weekend de eerste spring selectie-
wedstrijd op het programma. Deze 
wedstrijd werd georganiseerd door 
rijvereniging St. George in Heeze, 
maar werd verreden op het ter-
rein van manege Meulendijks te 
Geldrop. Er werden weer goede 
resultaten behaald.

Al vroeg in de ochtend 
verschenen de eerste 
ruiters aan de start in de 
klasse B. Ben Jansen za-
delde zijn paard Madiba. 
Deze nog relatief nieuwe 
combinatie zette direct 
twee foutloze omlopen 
neer. Met een hoge stijl-
beoordeling wisten zij 
de winst in deze rubriek 
mee naar huis te nemen. 
Dianne Merks nam ook 
deel in deze rubriek. Met 
Eva zette ook zij een mooi 
eerste resultaat van het 
zomerseizoen neer. Zij 
wisten tweemaal foutloos 
te blijven, waardoor ze 
Ben, met een 3e plaats, in 
de prijzenreeks volgden.  

Willeke van der Velden en Freedom 
Z zijn weer terug van weggeweest 
in de springpiste. Ze lieten zondag 
twee foutloze omlopen zien in de 
klasse L; iets wat hen op een 10e 
plaats bracht. In dezelfde klasse 
was tevens Peter van Gaal in de 
ranglijst te vinden. Met tweemaal 0 
strafpunten als resultaat, leverde dit 
Peter en Elstar een 8ste plaats op. 
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Moeizame zege 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

Winnen, dat was zoals gewoon-
lijk het doel van de wedstrijd. Dit 
zeker na de nederlaag van vorige 
week tegen koploper Winty. “Het 
kampioenschap is verkeken, maar 
een promotie naar de 1ste klasse 
zit er nog in, maar dan zal er wel 
gewonnen moeten worden”, aldus 
coach Fred van Oekel. Zo stapte 
Nijnsel 1 afgelopen zondag de 
wedstrijd in tegen de nummer drie 
van de competitie: ELKV/Flynth 1.  

Nijnsel opende de wedstrijd met 
een mooie kans,  de bal wist alleen 
het gat van de korf niet te vinden. 
Zo werden er nog meerdere mooie 
kansen gecreëerd,  maar daar 
bleef het dan ook bij. ELKV pro-
fiteerde hiervan en scoorde al snel 
twee doelpunten. De twee teams 
waren goed aan elkaar gewaagd 
en fysiek daagden beide ploe-

gen elkaar behoorlijk uit. Aanval-
lend was het team uit Etten-Leur 
zeer sterk, maar de verdediging 
van Nijnsel wist het goed dicht te 
houden waardoor ze aanvallend 
de kans kregen om te scoren. De 
kansen afronden was alleen het 
probleem. De ene mooie kans 
naar de anderen, maar ze werden 
niet benut. Gelukkig bracht Anne 
Sijbers de thuisscore op 1 met een 
afstandschot. Vervolgens kreeg 
Nijnsel nog een strafworp mee die 
Nicole de Koning netjes afrondde 
en daarmee de stand gelijk trok. 
Helaas was deze gelijke stand niet 
voor lang, want vlak voor rust 
bracht ELKV de stand op 2-4. 

Kansen afronden was de opdracht 
van coach Van Oekel. Daar lag 
duidelijk het struikelblok van Nijn-
sel. Vol goede moed begon Nijnsel 

aan de tweede helft, echter bleef 
het moeilijk om de kansen te be-
nutten. Uiteindelijk was het dan 
toch Nijnsel die het eerst wist te 
scoren na rust. Een strafworp door 
Nicole de Koning en wederom een 
afstandschot van Anne Sijbers. De 
Etten-Leurse ploeg kon met deze 
gelijke stand niet goed om gaan, 
en ging fysiek en mondeling spe-
len. Dit heeft hen de kop gekost, 
want Nijnsel behield daarentegen 
de rust en toonde juist karakter 
door hun eigen spel te blijven spe-
len. Astrid van de Laar draaide de 
wedstrijd geheel om door het vijf-
de en zesde doelpunt voor Nijnsel 
te scoren. Met nog een minuut op 
de klok lukte het ELKV toch nog 
om een puntje te pakken, maar 
dit was net onvoldoende. Het was 
uiteindelijk Nijnsel die winnend 
het veld verliet.

Afl eiding is heel belangrijk

bmx

BMX’ers strijden in Veldhoven
De rijders reden zondag de 5de AK 
in Veldhoven. De prestaties waren 
wisselend te noemen. 

Bij de boys 7-jarigen Openklasse 
reed Fedde de Bie een goede race. 
Hij werd in de manches 3 x 4e, in de 
halve finale 3e en in de finale 8e. In 
de Eigenklasse boys 8-jarigen werd 
Fedde in de manches 6e,7e en 7e.

Jelt de Bie reed in de Openklasse 
boys 8/9 jarigen. In de manches 
snelde hij naar een 4e, 5e  en 5e 
plek. In de Eigenklasse boys 10/11 
girls pakte hij de volgende resulta-
ten: manches 4e, 5e en 4e , in de 
halve finale 8e, in de B-Finale 7e.

In de Openklasse boys 10/11girls 
werd Kyro van Schijndel in de man-
ches 1e, 2e en 2e , in de kwartfi-
nale 3e, in de halve finale 6e. Bas 

Verhagen werd in de manches 4e, 3e 
en 3e, in de kwartfinale 3e en in de 
halve finale 7e. Lex Veldt werd in de 
manches 3 x 3e,  in de kwartfinale 
6e. In de Eigenklasse boys 11-jarigen 
reed Kyro in de manches naar een 1e, 
1e en 2e plek, in de kwartfinale werd 
hij 1e, in de halve 3e en in de A-finale 
8e. Bas werd in de manches 3e, 3e 
en 4e, in de kwartfinale 6e. Lex werd 
in de manches 3e, 2e en 3e. In de 
kwartfinale pakte hij een 6e stek.

Ilse Verhagen reed bij de girls 14+. 
Ze werd in de manches 4e, 5e en 5e.  
Net niet genoeg om door te gaan 
naar de halve finale. Koen van der 
Wijst -  die een paar leeftijdklassen 
hoger is gaan rijden bij de boys 17+ 
- werd in de manches 5e, 2e en 2e, 
in de halve finale 6e en in de B-finale 
1e. Alex Veldt reed bij cruises all en 
werd in de manches 5e, 4e en 6e.

Het materiaal moet goed zijn. De pijlen en boog, 
maar vooral de bovenkamer. Handboogschieten is 
een mentale krachtmeting met je zelf. Loopt het, dan 
loopt het. Dan gaat alles in een flow. Loopt het niet, 
dan is het een hele strijd om daar uit te geraken. Rick 
van den Oever is dagelijks bezig met zijn sport. Hij 
traint in Papendal, studeert in Deventer. Alles om zijn 
ultieme doel te bereiken; de Olympische Spelen van 
Rio de janeiro. DeMooiRooiKrant gaat de Rooienaar 
twee jaar lang volgen.

Handboogschieten heeft de laatste jaren een flinke 
boost gekregen in positieve zin. Daar mag de sport de 
regisseurs van OS Londen 2012 dankbaar voor zijn. 
Het toernooi werd op een spetterende en hippe wijze 
in beeld gebracht. De handboogsport was plotseling 
voor sterke kerels met een stoere blik. Niet meer voor 
oude mannen in sandalen. Rick van den Oever (22) 
is een uithangbord dat past in deze tijdsgeest. Steeds 
meer jeugd is de handboog gaan hanteren en kijkt te-
gen types als Rick op. “Dat is zo, ook al hebben we dat 
niet altijd in de gaten”, verklapt Rick.

Vanaf welke leeftijd beoefen je deze sport en hoe ben 
je er mee in aanraking gekomen? De meeste kinderen 
spelen voetbal of tennis.
“Dat deed ik ook. Toen ik negen was zat ik op voetbal 
en tenniste ik. Toen ik een keer met de buurtvereni-

ging ging schieten bij Concordia (handboogvereniging 
aan de Boskantseweg) dacht ik: ‘Dat wil ik ook!’ Peter 
Hulsen zag mij destijds schieten en zei: “Daar moe-
ten we zuinig op zijn.” Hij kan het zien aan de ma-
nier waarop iemand schiet. Tennis viel eerst af, toen 
voetbal en vanaf mijn dertiende kwam ik uit voor Jong 
Oranje. Peter traint me overigens nog steeds af en 
toe.”

je traint dus nog wel in Sint-Oedenrode?
“Ja hoor. Zo af en toe train ik bij Concordia. Meestal 
in de winter. In de zomermaanden train ik ook vaak 
thuis. Daar hebben we buiten veel ruimte.”

Hoe ziet je verdere trainingsschema eruit?
“De rest van het jaar train ik zes dagen per week 
op Papendal in combinatie met een paar ochtenden 
school. Op vrijdag heb ik rustdag en in de weeken-
den speel ik vaak wedstrijden. Dit gaat niet uit van het 
NOC-NSF, maar vanuit een dochter van die organisa-
tie; Sportcentrum Papendal. Beide organisaties trainen 
op Papendal. Ik doe dat onder de vlag van Centrum 
Topsport Onderwijs. Dat houdt in dat ik mijn studie 
commerciële economie in Deventer kan combineren 
met mijn sport.”

Valt het allemaal te combineren?
“Het is soms wel heel druk ja. 25 Uur trainen en daar-

naast school. Dan krijg ik het druk in mijn hoofd en wordt alles rommelig, 
dus ook het schieten.”

Terwijl het juist belangrijk is om je te kunnen concentreren.
“Ja, dat klopt. Mijn hoofd moet echt leeg zijn. Daarom krijg ik ook men-
tale training. Psychische hulp op het gebied van mindset en bewustwor-
ding. Hoe gaat je lichaam om met bepaalde situaties? Hoe ga je om met 

gebeurtenissen en hoe je die meeneemt in je sport? Positief leren kijken 
speelt een belangrijke rol.”

je hoort vaker dat handboogschutters in een vormcrisis kun-
nen komen. Herken je jezelf daarin?

“Een vormcrisis is een groot woord, maar op dit moment 
gaat het wel even wat minder op psychisch vlak. Ik moet 
niet teveel nadenken, positief blijven, maar dat valt niet 
altijd mee. Vorm is zo iets ongrijpbaars. Daar kun je geen 
vinger op leggen. Ik zal weer bij het begin moeten be-

ginnen om me zo uit deze periode te werken. Maar 
ach, beter nu dan over een jaar. Ik weet zeker dat ik 
mentaal  stappen kan zetten. Met mijn techniek en 
met mijn kracht zit het wel goed. Daar hoef ik me 
geen zorgen over te maken. Gelukkig merk ik dat ik 
al stappen maak en de vorm langzaam maar zeker 

terug begint te komen.”

“VORM IS ZO IETS 
ONGRIJPBAARS. 

DAAR KUN JE GEEN 
VINGER OP LEGGEN.”

De druk zal met regelmaat groot zijn.
“Inderdaad, daar word ik wel eens gek van. Het sei-

zoen hangt van kwalificaties aan elkaar. Iedere keer 
moet ik me weer bewijzen. Als het dan even minder 

gaat, word je ineens niet meer geselecteerd. Dat doet 
natuurlijk ook wat met me. Maar goed, dat hoort bij deze 
sport, dus ik moet daarmee omgaan.”

je prestaties tonen echter wel aan dat je weet hoe het moet.
“Daarom komt het ook wel weer goed, daar ben ik van overtuigd. Ik focus 
me nu niet alleen op Brazilië. Dat zou denk ik ook niet goed zijn. Volgend 
jaar is er een WK. Die is nog moeilijker om te winnen, omdat er veel meer 
schutters aan mee doen. Het is voor mij en voor de ploeg een tussendoel. We 
gaan voor deelname aan dat toernooi en natuurlijk willen we er presteren.”

Wat is het hoogtepunt van je carrière geweest?
“Dat is mijn zilveren medaille op het WK outdoor 2013 met teamgenoten 
Sjef van den Berg en Rick van der Ven. Daarnaast twee Europese titels en 
brons met het team afgelopen winter op het WK indoor. Het zilver op de 
Youth Olympic Games was een speciaal moment waar ik nog vaak aan 
terug denk.”  

Komen je ouders of vrienden wel eens kijken?
“Nee, die komen zelden kijken. Natuurlijk vooral omdat het vaak ver weg 
is, waar ik moet schieten. Ik vind dat ook niet erg. Ik ben het gewend. 
Daarom wilde ik ook liever niet dat mijn ouders vorig jaar zouden komen 
kijken naar het EK in Amsterdam. Dat had alleen maar storend kunnen 
werken. Toen ik eens in Schijndel moest schieten zijn mijn vrienden wel 
geweest. Dat vond ik leuk. Ze tonen ook altijd interesse in mijn sport.”

Leef je voor je sport?
“Ik let zeker op voeding en pak op tijd mijn rust, dus ja, ik leef voor mijn 
sport. Natuurlijk ga ik ook af en toe uit. Naar het café of naar een festival 
of zo. Ik ben een extravert persoon, dus ik vind contact met mijn vrienden 
ontzettend belangrijk. En bovendien, afleiding is heel belangrijk.”

handboogschieten
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN WOENSDAG 7 MEI

T/M DINSDAG 13 MEI 2014

Ze
t- 

en
 d

ru
kf

ou
te

n 
vo

or
be

ho
ud

en
.

KIJK OP ACTION.NL

 NAAR  
BUITEN

SAFETY

CLASS 4*

1 DRANKJE OF 1 REEP 

= 1 MAALTIJD!

OP=OP!

SNEL VLOOIENVRIJ!

Ø 3 METER

ZOMERTIP!

3 PAAR

5 PAAR

2.59

MAALTIJD
VERVANGENDE 
REPEN
vanille of chocolade
inhoud 2 repen van 56 gram

0.99

DAMES
SINGLET
diverse kleuren 
en prints
katoen/elastan
maten S-XXL

2.29

MADE BY ME
TEXTIELSLINGER 
MAKEN
stofpaneel met daarop 
24 vlaggen en leuke 
accessoires om je eigen 
stofslinger te maken

1.99

KABEL
SLOT
18x800 mm

1.99

ZWART ZINKEN
PLANTENBAK
vierkant
32x32x50 cm

GLISS SHAMPOO
OF CONDITIONER
diverse soorten
shampoo: 
250 ml
conditioner: 
200 ml

DAMES OF HEREN
SLIPPERS
diverse kleuren en prints
maten 36-45

KINDER
SPEELHUIS
kunststof
102x90x109 cm

DAMES 
SOKKEN
uni of print
maten 35-42

MAALTIJDVERVANGEND 
DRANKJE
vervang dagelijks 2 van de 3 maaltijden
door een Balans Vital reep of drankje
12 vitamines, 11 mineralen
aardbei of chocolade
slank de zomer in! 
330 ml

THEE- OF
KEUKENDOEK
diverse kleuren en designs
Egyptisch katoen
keukendoek: 
50x50 cm
theedoek: 
65x65 cm

NAAIBOX
MET NAAIGAREN
complete naaibox 
met 84-delig naaigerei

ROAD NAVIGATOR
NAVIGATIESYSTEEM
kaarten van heel Europa
vernieuwde software
en gratis updates
4.3 inch touchscreen
incl. toebehoren

GARDEN COLLECTION
PARASOLVOET
zwart, 25 kg
45x45 cm

IMPULS GARDEN
SOLAR LANTAARN
diverse kleuren
LED vlam-effect

ALUMINIUM FRAME
TUINPARASOL
met draaimechanisme
creme of antraciet 

HEREN
BASIS T-SHIRT
in diverse kleuren
verkrijgbaar
katoen/elastan
maten S-XXXL

DAMES
VEST
met sjaalkraag
diverse kleuren
polyester
maten S-XL

PET STAR
VLOOIENDRUPPELS
• 6 pipetten 
• voor honden tot 18 kg 
 en ouder dan 6 maanden of 
 voor katten vanaf 6 maanden 
 en 2.5 kg lichaamsgewicht
• lees nauwkeurig de verpakking     
 voor gebruik 
• geregistreerd diergeneesmiddel

TECHNO BIKE PRODUCTS
KETTINGSLOT
gehard staal
6.5x1000 mm

6.99

1.42

0.99

1.79

0.99

0.79

16.95

1.99

39.95

39.95

3.99

2.49

4.79

19.99

3.79

4.99

Elders
8.95
9.95

Elders
9.95
11.95

Elders
34.99
39.95

Elders
4.99
9.95

Elders
6.95
7.95

Elders
2.99
3.99

Elders
2.99
4.99

Elders
1.99
3.99

Elders
18.95
19.95
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Ekkersrijt 1403, 5692 AL Son • T 0499 - 47 74 78 • www.caravan-camperservice.nl

AD HAZENBERG
Caravan en Camperservice

Schadeherstel & Onderhoud van uw camper of caravan

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

Ollandia sluit af met volle winst

voetbal

Afgelopen zondag waren alle teams 
van Ollandia succesvol. Niet alleen 
Ollandia 1 wist door de 0-1 winst 
klassenbehoud te realiseren, ook 
Ollandia 2 wist met een fraaie 5-0 
overwinning een plaats in de nacom-
petitie te behalen.

Daarvoor zal het a.s. zondag voor het 
eerst in actie moeten komen, echter de 

tegenstander is op dit moment nog niet 
bekend.  Ollandia 3, 4 en de Vrouwen 
maakten het Ollandia succes compleet 
want ook zij waren te sterk voor hun 
tegenstanders en konden de 3 pun-
ten laten bijschrijven. Komend week-
end komt dus alleen op zaterdag de 
Ollandia jeugd in actie, afgesloten met 
vanaf 18.00 uur het A en B toernooi. 

Ollandia ontsnapt

Het is dan toch gelukt: de Houdini-
act van Ollandia bereikte zondag in 
en tegen Boskant zijn apotheose. 
De ploeg blijft in de vierde klasse.

De zwart-witten wonnen de matte 
derby met het kleinst mogelijke ver-
schil, dankzij een doelpunt van Jan 

Wouters in de tweede helft. Vertrek-
kend trainer Van Zutphen weet zich 
na een promotie met de hakken over 
de sloot, vorig seizoen, dus ook met 
de hakken over de sloot te handha-
ven. „En als er volgend seizoen meer 
scherpte komt, dan kan Ollandia een 
volwaardige vierdeklasser worden.”

Jan Wouters (l) maakte de winnende treffer.

Erwin Brouwers stopt als goalie 
van Boskant 

Erwin Brouwers speelde afgelopen 
zondag zijn laatste wedstrijd in 
Boskant 1. Hij heeft in deze com-
petitie, naast het behalen van een 
periodekampioenschap, ook op per-
soonlijk vlak een uitstekende pres-
tatie neergezet. 

Hij heeft dit seizoen slechts 15 

keer de bal uit het net moeten vis-
sen; een uitstekend resultaat, wat 
Boskant natuurlijk ook mede gehol-
pen heeft aan de 2e plek. Met dit 
resultaat evenaart Erwin de prestatie 
van Jan van Hastenberg (‘De Lange’) 
die met een identiek resultaat decen-
nia lang alleen het “Boskant keepers 
klassement” heeft aangevoerd.

Boskant mag nog spelen om promotie

Volgend seizoen volop derby’s

Met het lijfsbehoud van Ollandia 
en het kampioenschap van Nijnsel 
in de vijfde klasse dreigt het nieuwe 
voetbalseizoen voor Sint-Oedenro-
de uit te draaien op een seizoen vol 
derby’s. Zo spelen naast Ollandia 
en Nijnsel ook DVG (Liempde) en 
VOW (Zijtaart) in de vierde klasse. 
Vierdeklasser Boskant mag knok-
ken voor een niveau hoger.

Boskant – Ollandia 0-1 (0-0)
De belangen in de laatste derby van 
het seizoen 2013-2014 waren over-
duidelijk: Boskant wilde vlak voor 
de nacompetitie geen schorsingen 
en blessures oplopen, Ollandia had 
drie punten nodig om ook volgend 
seizoen in de vierde klasse te mogen 
spelen. Beide teams slaagden in hun 
opzet. Henry van Wanrooij (Bos-
kant): „Voor ons was het tegenhou-
den, geen kaarten krijgen en goed 
aan de nacompetitie beginnen. We 
hebben goed positiespel gespeeld, 
maar bleken niet scherp genoeg in 
de afronding.” Aan de andere kant 
van het veld was Ollandia negentig 
minuten lang aan het prijsschieten. 
Paal, lat, de door zijn teamgenoten 
geëerde doelman Erwin Brouwers: 
stuk voor stuk stonden ze een Ol-
lands doelpunt in de weg, tot twin-
tig minuten voor tijd. Jan Wouters 
schoot na een actie op de rand van 
de zestien knap raak, en bevrijdde 
daarmee zijn ploeg uit het degrada-

tiemoeras. Ollandia-trainer Gerard 
van Zutphen is blij, maar laat ook 
weten dat het nooit op de laatste 
wedstrijd aan had mogen komen. 
„We moeten ons schamen dat we 
zo lang tegen degradatie hebben 
moeten knokken. We kregen altijd 
de complimenten, maar bijna nooit 
de punten. Volgend seizoen moet er 
meer scherpte, meer killersmentali-
teit zijn.” In dat nieuwe seizoen is 
Van Zutphen, op de bank van VOW, 
een van Ollandia’s tegenstanders. 
Boskant mag zich in vijf wedstrij-
den proberen op te werken naar de 
derde klasse. Wie in de play-offs de 
eerste tegenstander wordt, is don-
derdag bekend. Zondag moet de 
blauwe brigade aan de bak.

Rhode – Festilent 1-2 (0-1)
Na de ultieme ontlading van vorige 
week, toen Rhode zich definitief 
van de degradatiezorgen ontdeed, 
ging het seizoen op De Neul als-
nog als een nachtkaars uit. Voor 
het toegestroomde Rooise publiek 
mocht Festilent zich veilig spelen. 
De thuisploeg kwam pas twee mi-
nuten voor tijd, via Kyron Brus, op 
het scorebord. „Het lukte niet om 
vol gas te geven, ondanks afspra-
ken daarover vooraf en in de rust”, 
concludeerde een sombere Theo 
van Lieshout na afloop. „We heb-
ben net genoeg punten om erin 
te blijven, eindigen als zevende, 

maar ik ben absoluut niet tevre-
den.” De coach wil dan ook ’intern 
evalueren’, om van het komende 
seizoen een groter succes te ma-
ken, voordat hij naar buiten brengt 
wat volgens hem de makken van 
het team zijn. Eén reden voor het 
falen van zijn ploeg, vooral in de 
tweede seizoenshelft stortte Rhode 
als een kaartenhuis ineen, kan Van 
Lieshout wel geven. „Mede door 
blessures en omdat er veel jeugd is 
doorgestroomd, hebben we geen 
natuurlijke leiders in de groep. De 
jonge spelers hebben die wel nodig, 
als handvatten. Met wat spelers die 
volgend jaar terugkomen moet dat 
beter gaan.”

Vorstenbossche Boys – Nijnsel 2-4 
(1-2)
Een kampioen waardig deed Nijnsel 
zondag zijn ’sportieve plicht’ tegen 
een ploeg die, in de woorden van 
coach Theo Hageman, ’een paar 
klassen minder was’. Zelfs de snelle 
1-0 van de thuisploeg kon Nijn-
sel, dat van de eerste tot de laatste 
speeldag aan kop ging, niet van zijn 
stuk brengen. Met vier doelpun-
ten, waaronder een prachtige stift 
van Leon Peters, lieten de blauw-
gelen zien waarom ze absoluut 
niet in de vijfde klasse thuishoren. 
„Nu komen we in een leuke klasse 
terecht”, aldus Hageman na af-
loop van de seizoensfinale. „Meer 
voetbal, veel ploegen uit de regio.” 
Nijnsel komt, zeker als Boskant er 
niet in slaagt om via de nacompeti-
tie te promoveren, in een zeer inte-
ressante vierde klasse terecht. Drie 
ploegen uit Sint-Oedenrode, VOW 
uit Zijtaart en DVG uit Liempde: 
gegarandeerd veel uitpubliek bij de 
meeste wedstrijden. Hageman: „En 
zonder veel tegenslag kunnen we 
zeker meedoen om een periodeti-
tel.”

Basisspeler Bart van de Tillaart nam zondag afscheid.

Kossen | Design
T: 06-53369747    
E: info@kossendesign.nl  
I: www.kossendesign.nl  
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Binnenbanen voor Jeu de Boules 
vereniging ‘Boskants Boeleke’

jeu de boules

Het bestuur van Tennisvereniging 
Boskant heeft overeenstemming be-
reikt met jeu de Boules vereniging 
‘Boskants Boeleke’ over de verhuur 
van de  kleedlokalen van de vorig 
jaar gefuseerde korfbalvereniging. 

Hiermee heeft de tennisvereniging 
een nieuwe bestemming gevonden 
voor het leeggekomen deel van de 
accommodatie. De Jeu de Boules 
vereniging  is inmiddels gestart met 
het verbouwen van de kleedlokalen 
tot  binnenbanen. Hiermee worden 
de speelmogelijkheden aanzienlijk 
uitgebreid en wordt het in de toe-
komst mogelijk het hele jaar rond te 
spelen op sportpark ‘De Esdoorn’ in 
Boskant. Tevens hopen ze zo nieuwe 
leden aan te trekken. De tennisver-
eniging is hier blij mee, want het zal 
het sportpark nog levendiger maken.

Clubkampioenen doubletten De Klutsers

Onder aangename temperaturen 
zijn zondag 4 mei de clubkampioen-
schappen doubletten bij Boulesver-
eniging De Klutsers gespeeld.

In pouleverband speelden alle deel-
nemers 3 voorwedstrijden, waarna 
de vier als best geëindigden door-
gingen naar de halve- en hele finale. 

De gelukkigen waren de koppels Jac 
en Truus Naus, Betsie van Heesch 
en Frans van der Velden, Jo van Oir-
schot en Harry Raaijmakers en Ad 
Hurkmans met Toos Sanders. Betsie 
en Frans en Ad en Toos  wisten de halve 
finale met goed gevolg te weerstaan.
waarna beide teams tegen elkaar de fi-
nale speelden. Betsie en Frans hadden 

het geluk aan hun kant en wonnen met 
13 tegen 11 van Ad en Toos. 
De teams Jo/Harry en Jac/Truus 
speelden om de derde en vierde 
plaats. Ook hier werd slechts nipt 
gewonnen door Jo en Harry met 13 
tegen 12. Alles bijeen dus een zeer 
spannende finale waar de winnaars 
trots op mogen zijn.

Harry Raaijmakers, Jo van Oirschot, Ad Hurkmans, Toos Sanders, Frans van der Velden, 
Betsie van Heesch en achter Jac en Truus Naus.Clubkampioenen doubletten De Klutsers

Naast de zwemlessen aan kinderen, verzorgen wij vele andere 
leuke activiteiten voor jong en oud:

Verhuren sportaccommodaties 
seizoen 2014-2015

Sportbedrijf Sint-Oedenrode verzorgt de verhuur van de onderstaande 
sportaccommodaties in Sint-Oedenrode.
Naast de vaste gebruikers kunnen ook andere belangstellenden zich 
aanmelden voor gebruik van 
de ruimtes. Het kan hierbij gaan 
om een vast verenigings uur 
gedurende het hele seizoen of 
voor incidenteel gebruik. De 
accommodaties kunnen naast 
wedstrijdsporters en recreanten 
ook gebruikt worden voor o.a. 
vriendengroepjes, dansgroepjes 
of buurtgenoten.

Ruimte om te sporten
De vaste gebruikers hebben de inschrij� ormulieren al in de bus gehad, om 
zich te kunnen inschrijven voor het seizoen 2014-2015.
Verenigingen en sporters die geen schrijven van ons hebben gekregen en 
toch in augustus aan de slag willen, kunnen dat bij ons kenbaar maken.

Kinderfeestje (alleen zaalhuur)
Heb je een sportieve zoon of dochter die binnenkort jarig is? Dan ben je 
bij ons op het juiste adres. Je kunt er voor kiezen om het kinderfeestje een 
originele invulling te geven in sporthal De Streepen. Je kunt bijvoorbeeld 
apenkooien,voetballen of iets anders. Het is maar wat je leuk vindt om te 
doen.

De accommodaties en de kosten daarvan:
Sporthal de Streepen hele hal € 39,70 per uur 
 2/3 hal € 31,95 per uur
 1/3 hal € 18,20 per uur

Sportzaal de Kienehoef hele zaal  € 37,50 per uur       
 halve zaal   € 18,75 per uur

Dojo                        € 14,90 per uur

Gymzaal Armenhoef              € 17,65 per uur

Gymzaal Boskant, Eerschot     € 13,75 per uur

Voor niet plaatselijke verenigingen of voor commerciële activiteiten gelden 
andere tarieven.
De tarieven gelden voor 2014.

Belangstelling?
Wil je graag gaan sporten maar niet bij een sportschool. Misschien 
overweeg je aan te sluiten bij een van onze vaste gebruikers. We kunnen 
je in contact brengen met een verening. Als je graag met een paar andere 
sportievelingen een zaal wilt huren, dan kun je dit kenbaar maken door een 
email te sturen naar info@sportbedrijf.com. 
We sturen je een inschrij� ormulier toe. 
Je kunt vanzelfsprekend ook ons kantoor bezoeken. Zie onderstaand adres.
Graag vóór 2 juni reageren.

Zwembad De Neul, 
Dommelstraat 20, 5492 DX, Sint-Oedenrode

telefoon (0413) 477409, 
info@sportbedrijf.com, www.deneul.nl 
Kantoor Sportbedrijf Sint-Oedenrode, 

Dommelstraat 20, 5492 DX, telefoon (0413) 475909 v.m., 
info@sportbedrijf.com, www.sportbedrijf.com

Zwembad de Neul

Activiteiten

• Aqua-Joggen
• Trim-Zwemmen
• Baby-Peuterzwemmen 
• Fifty-Fit zwemsoos
• Aqua-Fit
• Junior-Zwemmen
• Aqua-Kids    

    • Begeleidend zwemmen  en  
       watergymnastiek voor ouderen
    • Combi-Fit  
    • Recreatief zwemmen
    • Verenigingszwemmen
    • Discozwemmen
    • Zonnebanken

NJBB Zomeravondcompetitie van 
start, winst voor team 1 en team 3
Afgelopen week is de eerste compe-
titieavond gespeeld met van Cloeck 
& Moedigh 2 teams in de hoofd-
klasse, 2 teams in de 1e klasse en 1 
team in de 2e klasse.  

Team 1 moest het in de hoofdklasse 
deze avond direct opnemen tegen 
team 2 en maakte de verwachtingen 
met een 7-2 zege waar.  Het triplet 
Kees Luijten/Jan vd Schoot/Henk 
Smulders won al haar 3 partijen, de 
twee andere triplets beide 2 partijen. 
Van team 2 kon alleen het triplet 
Ad vd Velden/Piet Habraken/Jan 
Bekkers tegengas geven door 2 par-

tijen te winnen.  Team 3 speelde thuis 
in de 1e klasse tegen PC Oisterwijk 3 
en wist deze nipt te winnen met 5-4 
en zo de volle winst te pakken.  Team 
4 daarentegen verloor haar uitwed-
strijd in de 1e klasse uit in Tilburg 
tegen La Donnée 2 nipt met 4-5 en 
nam daarmee toch nog 1 punt mee 
naar huis. In de 2e klasse verloor 
team 5 kansloos haar uitwedstrijd in 
Tilburg tegen PV Tilburg 4 met 3-6. 

Koningsbeker voor Albert vd Loo
De koningsbeker ging  op Konings-
dag mee naar huis met Albert vd 
Loo (3 +29). Hij gaf deze dag Tonny 

vd Rijt (2e, 3 +25) en Karel Kreijveld 
(3e, 3 +25) het nakijken.  Deze lie-
ten op hun beurt het echtpaar Wim 
(4e, 3+21) en Gerrie vd Rijdt (5e, 
3+14) achter zich. Op de 6e plaats 
kwam Thea Nouwens (3 +6.).  De 
overige spelers kwamen niet toe aan 
3 winstpartijen. 

Vrijdagavondcompetitie
Dat Albert vd Loo in vorm is bleek 
wederom in de vrijdagavondcom-
petitie. Hij werd deze avond dag-
winnaar met 3 +25 (1e +10). Met 
evenveel punten werd Wim vd Rijdt 
2e (3 +25, 1e +8) en Bas in ’t Zandt 
3e (3 +13). Op de 4e en 5e plaats 
kwamen Toon Vervoort (2 +13, 1e 
+8) en Ad Ketelaars (2 +13, 1e +7). 

NC/AC
In de Nationale Competitie (NC) 
NJBB bezet het team van Cloeck 
& Moedigh in zone D na dag 2 de 
8e plaats (6 +11) in de 1e klasse. In 
de Afdelingscompetitie (AC) afd 14 
NJBB bezetten de teams van Cloeck 
& Moedigh na dag 2 respectievelijk 
de plaatsen 9, 10 en 15 in de 1e 
klasse en plaats 9 in de 2e klasse. 

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

siergrind vloeren, giet vloeren, 
tro� elvloeren en coating vloeren

Dijksteegje 32 5491 TN Sint-Oedenrode
T 0413 - 47 28 05

info@siergrind.nl           www.siergrind.nl
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014
 Vraag naar de voorwaarden

Nu uw CV-ketel vervangen is 
gratis 10 jaar comfortgarantie

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint Oedenrode
T: 0413-472108, F: 0413-479007, E: lvdb@lvdb.nl, www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

De lokale provider 
met service! 

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

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

1a

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

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

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

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

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Bekijk de website van….
Jan Habraken glas- en aluminiumwerken. Van serre 
tot winkelpui, van woonhuis tot bedrijvenpark. Bij Jan 
Habraken kunt u terecht voor aluminium toepas-
singen zoals kozijnen, schuifpuien en serres. En 
voor alle soorten rolluiken en zonwering. Op de 
duidelijke website van het Rooise bedrijf vindt u 
de broodnodige informatie. 

1

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10%  KORTING  OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6
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Bedrijventerrein De Kampen in Sint-Oedenrode

* Actieperiode 1 mei tot 14 juni 2014
 Vraag naar de voorwaarden

Nu uw CV-ketel vervangen is 
gratis 10 jaar comfortgarantie

 Bezoek onze showroom

www.lvdb.nl

Alfred Nobelstraat 1, 5491 DB Sint Oedenrode
T: 0413-472108, F: 0413-479007, E: lvdb@lvdb.nl, www.lvdb.nl

AANHANGWAGENS BV 

VERKOOP ONDERHOUD ONDERDELEN VERHUUR WEBSHOP Marie Curiestraat 8
5491 DD Sint-Oedenrode 

Tel: 0413-472893

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

De lokale provider 
met service! 

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

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

1a

Uw regio CITROËN dealer

www.vandenbergautogroep.nl

Alfred Nobelstraat 7 
Sint-Oedenrode

0413 47 59 11

Rietveldenweg 58a 
‘s Hertogenbosch

073 621 90 23

VAN DEN BERG
7

12

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

T 0413 490620 E info@drieo.nl

U heeft overal toegang tot uw 

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

Evy. De Cloud oplossing van Drie-O

TVE Reclameproducties zoekt een: 

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

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

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

Interesse in een nieuwe uitdaging? 

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

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

10

Marie Curiestraat 10, 5491 DD Sint Oedenrode

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

Website: www.tve.nl

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode 

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

info@vdven.nl
www.vdven.nl

8

“Ongeacht waar u verzekerd bent.”

www.autoschadelambert.nl

3

Bekijk de website van….
Jan Habraken glas- en aluminiumwerken. Van serre 
tot winkelpui, van woonhuis tot bedrijvenpark. Bij Jan 
Habraken kunt u terecht voor aluminium toepas-
singen zoals kozijnen, schuifpuien en serres. En 
voor alle soorten rolluiken en zonwering. Op de 
duidelijke website van het Rooise bedrijf vindt u 
de broodnodige informatie. 

1

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10%  KORTING  OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

6
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Roois TVE bmx-team klaar voor 
nieuwe seizoen 

Een seizoen dat, naast ronden 
voor het Europees en Nederlands 
kampioenschap,  in het teken 
staat van het hoogtepunt van 
2014, de Wereldkampioenschap-
pen BMX in Ahoy Rotterdam. 
Deze wedstrijd wordt gehou-
den in de week van 22 t/m 27 
juli.  Enkele weken geleden wer-
den de nieuwe teamfietsen door 
Hennie van Osch (TVEsport bv/
TVEreclamesproducties) aan het 

team ter beschikking gesteld en 
kon de nieuwe teamoutfit van 
2014 gedemonstreerd worden. 

Afgelopen weken zijn er al een aan-
tal wedstrijden verreden. Dit waren 
voorronden van het Europees kam-
pioenschap in Zolder (B) en Besan-
con (Fr).  Het hele team presteerde 
goed. (De rijders op de foto van 
rechts naar links, Justin Kimmann, 
Merel Smulders, Rowin Heynen, Ian 

van Heugten, Noah van Essen, Dion 
Vriens, Dinand Heynen in front) Po-
diumplaatsen waren er  voor Merel 
Smulders en Justin Kimmann door 
op beide dagen in de finale een 
tweede plaats te behalen. Ook tij-
dens de eerste wedstrijd in de top-
competitie in Nederland, verreden 
in Heiloo, reed het TVE bmx-team 
prima. Justin reed naar de overwin-
ning. Merel, rijdend met dispensa-
tie in de hoogte klasse Elite 1, reed 
naar een verdienstelijke 3e plaats. 
Rowin, Dinand en Ian reden naar 
en vierde plek en Noah en Dion re-
den goed maar kwamen helaas niet 
door de voorrondes. 

Het team gaat proberen de goede 
resultaten van de grote kampioen-
schappen op het NK, EK en WK in 
2013 nog scherper te stellen en om 
te zetten in een plaats op het hoog-
ste plaatsje van het podium. Het zit 
erin bij deze kanjers. Het programma 
en de verrichtingen zijn te volgen op 
de site TVEbmxteam.nl. 

Jan van Bergen Koning van 
Ontspanning

handboogschieten

Op zaterdagmiddag is bij HBV 
Ontspanning het traditionele Ko-
ningschieten gehouden. Dit is voor 
de schutters de belangrijkste club-
wedstrijd van het jaar. Wie wint 
mag zich een jaar lang Koning van 
Ontspanning noemen. Helaas kon 
de huidige Koning Sjef van den 
Berg zijn titel niet verdedigen. Sjef 
moest zich op Papendal kwalifice-
ren voor het komende EK senioren. 

Voor dit jaar is de verschieting in 
een modern jasje gestoken om de 
wedstrijd voor de schutters en het 
publiek spannender te maken. Na 
een kwalificatieronde van 30 pij-
len gaan de 20 hoogst geplaatste 
schutters door naar de afvalrondes. 

Elke ronde vallen 4 schutters af en 
blijven er uiteindelijk 4 schutters 
over welke gaan schieten in de fi-
naleronden. Deze worden verscho-
ten volgens het setsysteem zoals bij 
een F2F-wedstrijd. Na een span-
nende finale waarin het lang gelijk 
opging, werd Jan van Bergen Ko-
ning, Rene van Erp Prins en William 
Huyberts Ridder. Jan Versantvoort 
moest genoegen nemen met een 
verdienstelijke  vierde plaats. Door 
de vereniging zijn ook wisseltro-
feeën beschikbaar gesteld voor de 
hoogste dame, negende en vijf-
tiende plaats. Na de kwalificatie 
ronde eindigde Saskia Boonstoppel 
als de hoogste Dame, de 9e plaats 
was voor Mark Kuys en als 15e ein-

digde Jan van Erp. De middag werd 
besloten met een voortreffelijk buf-
fet en aansluitend een gezellig sa-
menzijn.
Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. 
Deze week was de winnaar Jan van 
Bergen met een score van 226. Ver-
dere uitslag: Antoon Vervoort 213, 
Jan van Erp 209, Antoon Hermes 
208, Jan Gordijn 205, Wim Boon-
stoppel 205, Leo van Breugel 187, 
Ron Spijker 183 en Jan Lathouwers 
137. 

Piet van den Berg heeft op zondag 
de 25 meter wedstrijd Brabant-
Limburg geschoten. De eerste wed-
strijd was in Geverik, Limburg. Piet 
schiet in het Brabantse jeugdteam. 
Deze jonge schutters wisten al hun 
wedstrijden te winnen en staan nu 
met 50 – 0 voor tegen Limburg. 
De tweede wedstrijd is op 8 juni in 
Baarschot. De winnaar van dit jaar 
wordt dan bekend.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond en op dinsdagmiddag 
heeft de Rozelaer haar clubmiddag. 
Vrijdagavond is de clubavond voor 
de senioren en wordt er steeds een 
wedstrijd uit het jaarprogramma 
geschoten. Voor het trainen van 
FITA afstanden zijn buitenbanen 
gehuurd bij Landsman Unie. De 
leden hebben een eigen sleutel en 
kunnen vrij trainen als de accom-
modatie niet bezet is. De jeugd-
training is op woensdagavond, bij 
mooi weer buiten.

Geen promotie team 3 TTV Attaque

tafeltennis

Attaque 3 is er niet in geslaagd om 
de promotiewedstrijd te winnen. 
In Geldrop tegen de plaatselijke 
vereniging Unicum team 8 werd 
met de maximale score van 10-0 
verloren.

Bij de beslissende stand van 6-0 
voor Unicum besloten beide teams 
om de resterende wedstrijden toch 
uit te spelen. Ondanks de hoge 
score gaf Attaque toch goed partij 
tegen het een klasse hoger spelen-
de team uit Geldrop. Dat blijkt uit 
het feit dat twee wedstrijden in vijf 
sets en liefst zes wedstrijden in vier 

sets eindigden. Het team bestond 
voor deze wedstrijd uit Stefan Kerk, 
Cliff van Driel en Bram Marinus. 
Jammer dat het niet gelukt is, maar 
het team kan terug kijken op een 
heel goed seizoen. De competitie is 
nu afgelopen. Maandag 12 mei is 
de laatste trainingsavond voor se-
nioren en vrijdag 16 mei de laatste 
voor de jeugd, op deze avond vin-
den tevens de clubkampioenschap-
pen voor de jeugd plaats. Zaterdag-
avond 17 mei sluiten ze het seizoen 
met een feestavond af.  

Harrie van Boxmeer wint eerste 
midfond vlucht
De eerste midfond vlucht was er dit 
jaar een vanuit Sezanne (Fr.) 340 
km met 20 deelnemers uit Sint-
Oedenrode en 483 duiven. Gelost 
om 8.30 uur met een frisse n.o. wind.

Op bijna 5 uur vliegen werd de 
eerste duif geklokt door H. v. 
Boxmeer om 13.19 uur (snelheid 
1175 m.p.m.) Dus de eerste mid-

fond vlucht was voor Harrie, profi-
ciat. De eerste 15 in Sint-Oedenrode 
waren: H. v. Boxmeer: 1,5. W. v. 
Houtum: 2,6,9,12,15. Comb. G. & 
H. v. Dijk: 3. A. v/d Heijden: 4,13. 
H.Janssen: 7. A. v. Sinten: 8. J. Lat-
houwers: 10,11,14. Volgende week 
staat wederom Sezanne op het pro-
gramma dus weer nieuwe kans voor 
iedereen.

duivensport

Stefan Hulsen wint 
DeMooiRooiCup 2013-2014
 
De spits van kampioen VV Nijnsel / TVE Reclame, Stefan Hulsen, is win-
naar geworden van DeMooiRooiCup. De aanvaller toonde zich dit sei-
zoen uiterst trefzeker door maar liefst zestien keer het net te doen bollen. 
Met deze prestatie lost de Nijnselnaar de gebroeders Erven af, die vorig 
jaar de titel pakten.

1.  STEFAN HULSEN NIJNSEL 16
2.  Paul van der Rijt  Nijnsel  11
 Robert Erven  Ollandia  11
4.  Maikel Merks  Boskant  9
 Pieter van de Warenburg Boskant  9
6.  Johan van der Pas Nijnsel  7
 Stefan Erven  Ollandia  7
8.  Brett Veldkamp  Boskant  5
 Jan Wouters  Ollandia  5
10.  Nick Dortmans  Nijnsel  4
 Joep van de Mortel Rhode  4
 Michel Daniëls  Rhode  4
 Sander Driessen  Rhode  4
 Tim Stewart  Rhode  4 
5.  Edo Brans  Boskant  3
 Frank van der Heijden Boskant  3
 Toby Verhoeven  Nijnsel  3
 Paul van Driel  Ollandia  3
 Bas van Kuringen  Rhode  3
20.  Geert van Gils  Boskant  2
 Rens van de Wijdeven Boskant  2
 Ron van Uden  Boskant  2
 Roy van der Linden Boskant  2
 Leon Peters  Nijnsel  2
 Mark van Berlo  Nijnsel  2
 Bart van de Tillaart Ollandia  2
 René Raaymakers Ollandia  2
 Kyron Brus  Rhode  2
 Paul Smeets  Rhode  2
 Simon van de Wetering Rhode  2
31.  Maarten van der Linden Boskant  1
 Rob van der Heijden Boskant  1
 Koen Berkvens  Nijnsel  1
 Lars van Zutphen  Nijnsel  1
 Robin Wetzer  Nijnsel  1
 Stef Witlox  Nijnsel  1
 Jos Leenderts  Ollandia  1
 Rob van der Heijden Ollandia  1
 Mart Krüsemann  Rhode  1
 Martijn van Boerdonk Rhode  1
 Stan van de Mortel Rhode  1

2013-2014

bmx

Jan van Bergen (r)
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grote merken voor super kleine prijsjes
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grote merken voor super kleine prijsjes

grote merken voor super kleine prijsjes

closed - essentiel - maison scotch - 10 days - la fee maraboutee - cit
izens -

supertrash - ibana - cambio - edc - o
nly - v

ero moda - vila
 - nolita - tony mora -

hugo boss - tommy hilfiger - gant - gardeur - aeronautica - britisch indigo -

replay - nudie - hacket - m
en’s - tommy - paul & shark - r

oy robson - caruso

Donderdag 8 mei om 9.30 uur gaan de deuren
open van onze mega outlet!

Hoofdstraat 71 - Schijndel
voorheen Caitlin en RS mode

kostuums
e 499,- e 599,- e 999,-

nu e 125,-
en e 200,-

pantalons
e 99,- e 129,-

nu e 25,-
en e 45,-

shirts
e 79,- e 99,- e 129,-

nu e 20,-
en e 30,-

truien
e 99,- e 199,- e 229,-

nu e 29,-
en e 69,-

vesten
e 99,- e 229,- e 299,-

nu e 29,-
en e 69,-

jasjes
e 279,- e 299,-

nu e 75,-
en e 95,-

broeken
e 159,- e 199,-

nu e 20,-
e 30,- en e 50,-

blouses
e 159,- e 185,-

nu e 30,-
en e 50,-

tops
e 119,- e 135,-

nu e 25,-
en e 30,-

jurken/
tuniek

e 169,- e 249,-

nu e 25,-
en e 40,-

truien
e 109,- e 179,-

nu e 30,-
en e 45,-

sjaals
e 59,- e 79,-

nu e 2,50
en e 5,-

schoenen
e 129,- e 179,-

nu e 30,-
en e 40,-

onDergoeD
e 39,-

nu e 19,-

laarzen
e 349,- e 429,-

nu e 100,-
en e 150,-

Martijn van Stiphout tweede in 
Castenray

paardensport

De Nijnselse ruiters zijn ook dit 
weekend weer op diverse wedstrij-
den actief geweest. Martijn van 
Stiphout heeft deelnomen aan een 
eventing wedstrijd in Castenray. Hij 
behaalde de tweede prijs met zijn 
paard Allure in de klasse L.

Juliët Bosshardt startte haar paard 
Enrique op een springwedstrijd in de 
Mortel. Ze behaalde de tweede prijs 
in de klasse B. Juliët Bosshardt startte 
in de klasse L haar paard Dutch Pride 
VDT. Ze behaalden een zesde prijs.
Eline Peters startte haar paard 
Balinde FS op een springwedstrijd in 
Geldrop.

In de klasse M behaalde ze de der-
tiende prijs. Suzan van Gastel startte 
haar springpaarden ook in Geldrop. 
In de klasse L behaalde ze met Enjoy 

de zesde prijs. Aangezien het grote 
aantal starts in deze klasse werden er 
twee stellen prijzen uitgereikt en be-
haalde Suzan met Don Carlos ook de 
zesde prijs. Suzan van Gastel startte 
haar paard Coco Flanel in de klas-
se M en behaalde een vijfde prijs. 
Nicole Gevers startte haar paard 
Bentley ook in Geldrop in het sprin-
gen klasse L. Ze behaalde de der-
tiende plaats. De dames van de 
ponyclub willen ook graag eventing 
wedstrijden gaan rijden en net zo 
goed worden als Martijn van Stip-
hout. Zij volgden een clinic bij Joost 
Nolte in Nuenen.

Argo: zwemmenzwemmen

Afgelopen zondag is er door 9 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de Limietwed-
strijd in het zwembad ‘Den Ekker-
man’ in Veldhoven. Tijdens deze 
wedstrijd is er 2 keer een 1e plaats, 
4 keer een 2e plaats en 4 keer een 
3e plaats behaald. Daarnaast zijn er 
10 persoonlijke records gezwom-
men. Verder zijn er 6 limieten ge-
zwommen voor de Brabantse Zo-
mer Kampioenschappen die over 
twee weken in Eindhoven worden 
gehouden.

Programma
Komende zondag nemen de 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 

deel aan de 6e Solo  wedstrijd in 
zwembad De Wiemel in Deurne, 
aanvang 14.00 uur.

Geslaagde middag TV Nijnsel voor 
Nienke en Bauke

Afgelopen zondag organiseerde 
Tennisvereniging Nijnsel een hussel-
middag op haar tennispark die ge-
heel in het teken stond van de actie 
‘Opgeven is geen optie.’

Op deze manier wilde de vereniging 
graag de actie van Nienke en Bauke 

Meulenbroeks, om geld in te zamelen 
voor het KWF,  zowel sportief als fi-
nancieel ondersteunen. Door de vele 
deelnemers, de aanwezigheid  van 
een groot aantal supporters en de 
gulle gaven van enkele sponsoren,  
kon de vereniging aan het einde van 
de dag het mooie bedrag van € 750,= 

aan Nienke en Bauke overhandigen. 
Hopelijk geeft dit bedrag,  maar ze-
ker ook het enthousiasme waarmee 
er gesport werd,  de beide dames vol-
doende energie om op 5 juni de Alpe 
d’Hues  twee keer te beklimmen.
De leden van TV Nijnsel wensen hen 
daarbij veel succes.

tennis

Nienke en Bauke met de gehele familie Meulenbroeks temidden van deelnemers en supporters.

Spannend weekend voor de teams van 
TV de Kienehoef
Komend weekend zal veel duidelijk 
gaan worden om welke plaatsen de 
competitieteams gaan strijden. De 
competitie vangt aan met wedstrijd-
dag vier van de zeven. Een omslag-
punt waar speler en teams altijd naar 
uitkijken. 

Gemengd 1 kan thuis tegen Horst goe-
de zaken gaan doen om de titelstrijd. 
Heren 1 speelt thuis tegen de heren 
van Volley. Volley speelt op gravel, 

wellicht weet De Kienehoef dit thuis-
voordeel te benutten. Volley staat ruim 
bovenaan, maar in de sterkst mogelijk 
formatie maken de heren een kans op 
winst. Heren 2 moet thuis gaan win-
nen om uit de gevaren zone te komen. 
Heren 3 speelt uit tegen Leende. Leen-
de staat evenals de Rooise mannen on-
deraan. Met winst zouden de mannen 
zich enigszins veilig kunnen spelen.Ge-
mengd junioren 1 en 2 t/m 17 staan 
in de middenmoot. De verwachting is 

dat ze dit komende speeldag weten te 
consolideren. Jongens 1 speelt uit te-
gen Bokt. Bokt en De Kienehoef wor-
den op dezelfde waarde geschat. Het 
zal spannend worden.
Ben je jeugd of senior en wil je ook 
gaan tennissen? In juni hebben we drie 
kennismakingslessen waarbij je met 
een leuk trainingsuur snel de slag te 
pakken krijgt. Volg de advertentie in 
DeMooiRooiKrant en meld je daarna 
aan! Info volgt volgende week!

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Uitslagen

Ollandia

Uitslagen senioren:
Boskant 1-Ollandia 1   0-1
Ollandia 2-Handel 2    5-0
Ollandia 3-Boekel Sport 7   2-1
UDI’19 15-Ollandia 4   1-3
WEC Vr1-Ollandia Vr1   0-3

Uitslagen jeugd: 
Avanti’31 A2-Ollandia A1   4-3
Ollandia C1G-ELI C2   9-1
Avanti’31 E3G-Ollandia E1   3-7
Ollandia E2-WEC E3G   7-4
Ollandia F1- Keldonk F1G   6-0
ODC MF6-Ollandia MF1  11-1

Programma do 8/5: 
SCMH 6-Ollandia 4   19.30u 
Zo 11/5: 
Ollandia 2 nacompetitie. Voor tegen-
stander, tijdstip en locatie kijk op de 
Ollandia site www.ollandia.nl

Programma jeugd za 10/5:
Ollandia A1 thuistoernooi  18.00u
Ollandia B1 thuistoernooi  18.00u
Ollandia C1G-ASV’33 C3   13.00u
Ollandia D1- Blauw Geel D8   10.00u
Blauw Geel E8-Ollandia E1  v:8.15u
Ollandia E2-Sparta’25 E6   10.30u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Boskant 1-Ollandia 1 0-1
Boskant 2-Sparta’25 2 3-2
Boskant 3-DVG4 4-1
Blauw Geel 11-Boskant 4 13-0
Nijnsel 4-Boskant 5 5-2
Boskant 6-Irene 2 2-5
Irene 4-Boskant 7 5-1
Prinses Irene VR3-Boskant VR1 2-3

Uitslagen jeugd:
Boskant A1-DVG A2 3-3
Heeswijk C1-Boskant C1 1-1
ASV’33 C3-Boskant C2 3-5
Mierlo Hout E5-Boskant E1 12-0

Programma senioren zo 11/5:
Nacompetitie voor Boskant 1 en Bos-
kant 2; programma nog niet bekend. 
Info vv Boskant site.
Boskant 3-WEC 4 12.00u.
Boskant 5-Blauw Geel’38 16 12.00u.

Programma jeugd za 10 mei:
Boskant C1-Irene C1 a.13.00u.

Blauw Geel C5-Boskant C2 v.11.45u.
VOW D1-Boskant D1 v.10.30u.
Boskant E1-Gemert E4 a.10.30u.
Mariahout F2G-BoskantF1 v:09.00u.

Programma jeugd woe 14/5:
Boskant F1-ELI F1G a:18.30u.

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - Festilent 1 1-2
Rhode 2 - Schijndel 2 3-1
Boekel Sport 3 - Rhode 3 3-3
Rhode 4 - Avanti’31 4 1-0
Prinses Irene 5 - Rhode 5 2-6
Rhode 6 - Sparta 7 3-2
Rhode 8 - Gemert 9 8-1
Boerdonk 4 - Rhode 9 5-5
Ollandia 3 – Rhode 9 0-8
DVG 8 - Rhode 10 0-2
Rhode VR1 - UDI VR2 2-2

Uitslagen jeugd:
Orion A1-Rhode A1 0-0
Rhode B1-Sparta’25 B1 3-4
HVV Helmond B1-Rhode B3 6-2
Rhode C1-Olympia’18 C1 5-0
MULO C2-Rhode C3G 2-2
Erp C2-Rhode C4 1-6
Rhode D3-Gemert D3 3-5
ELI D2-Rhode D4 5-4
Rhode E3-Boekel Sport E2 5-5
Avanti’31 E4G-Rhode E7 2-3
Rhode F5G-Avanti’31 F3G 6-4
Boekel Sport F3Rhode F6 1-3
Rhode F7-Boekel Sport F4 2-1
Boekel Sport F6-Rhode F8 3-2
Rhode F9G-Mariahout F4G 6-2
Rhode MC1FC de Rakt MC1 3-3
Rhode MD1-HVCH MD2 0-0

Programma senioren zo 11/5:
Rhode 8 – Blauw Geel 15 10:00u
Rhode 10 – Nijnsel 6 10:00u
Zo 18/5:
Rhode 8 – Avanti 6 10:00 (18 mei)

Programma jeugd woe 7/5::
OSS’20 MA1-Rhode MA1 19:30u

Programma jeugd za 10/5:
SVN/Vossenberg B1-Rhode B1 12:30u
Rhode C3G-Mariahout C1 13:00u
Rhode C4-Avanti’31 C3 13:00u
Rhode D2-Irene D1 11:30u
SCMH D1-Rhode D3 11:30u
Rhode D4-Sparta’25 D2G 11:30u
Margriet E1-Rhode E1 9:00u
Blauw Geel’ E2-Rhode E2 9:15u

Rhode E8-ASV’33 E3G 10:30u
Blauw Geel E11-Rhode E9G 9:15u
Rhode F2-Mariahout F1G 10:30u
Rhode F3-Blauw Geel F3 10:30u
Rhode F6-Erp F4 10:30u
Venhorst F5-Rhode F9G 11:15u
Boekel Sport F8-Rhode F10 9:30u
Rhode MA1-Vianen Vooruit MA1 13:00u
Berghem Sport MD1-Rhode MD1 11:00u

Programma jeugd ma 12/5:
Handel D1G-Rhode D2 19:00u
Rhode E5-Boekel Sport E3 18:45u

Programma di 13/5:
Blauw Geel D10-Rhode D5 19:00u

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren:
RKVVO VR1 - Nijnsel/TVE  VR1 4 - 2
Vorstenb. Boys 1 - Nijnsel/TVE 1 2 - 4
Nijnsel/TVE 2 - Gemert 4 1 - 3
Bavos 3- Nijnsel/TVE 3 0 - 5
Nijnsel/TVE 4 - Boskant 5 5 - 2
Avanti’31 8 - Nijnsel/TVE 5 4 - 8
Irene 3 - Nijnsel/TVE 6 2 - 4
VCB VR1 - Nijnsel/TVE VR1 0 - 3
Nijnsel/TVE VR2 - ELI VR1 3 - 3
Nijnsel/TVE VR3 - EVVC VR2 0 - 1
Zondag 11 mei  promotie/degradatie    
IVO 2 – Nijnsel/TVE 2                 11.00u

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE A1 - Stiphout A1 7 - 4
Nijnsel/TVE C2 - Stiphout C2 4 - 2
Keldonk D1G - Nijnsel/TVE D1 1 - 2
MULO E5 - Nijnsel/TVE E1 0 - 5
Blauw Geel F9M - Nijnsel/ TV F1 5 - 3

Programma senioren zo 10/5:
Nijnsel/TVE  4 - DVG 6 12:00u
Rhode 10 - Nijnsel/TVE 6 10:00u

Programma jeugd za 10/5:
Nijnsel/TVE A1 - Venhorst A1 14:30u
Nijnsel/TVE C1 - Blauw Geel C4 12:00u
Bavos C2 - Nijnsel/TVE C2 12:45u
Nijnsel/TVE D1 - Erp D3 11:30u
VOW E2 - Nijnsel/TVE E2G 9:30u
ASV’33 F4 - Nijnsel/TVE F2 9:15u
Constantia MD1 - Nijnsel/TVE MD1 11:15u

bridgen

Bridgeclub J.V.G. 

Uitslag 30/4:
1: An v.Genugten – Wil v.Gerwen 

Krans Hoveniers kampioen in de zaal

Dankzij een 4-2 overwinning op de 
naaste concurrent, Bart Klerkx Ho-
veniers, sloeg Krans Hoveniers een 
paar weken geleden het beslissende 

gat en na de 9-6 overwinning op 
Brasserie de Beleving kon de kurk uit 
de fles. Met 42 punten uit 18 wed-
strijden had Krans op de eindstreep 

6 punten voorsprong en sleepte het 
kampioenschap binnen.

zaalvoetbal

70.31%.2: Mien v.Schijndel-Bertha 
v.d.Laar 57.81%. 3: Betsie en jan 
v.Gerwen 56.25%.

BC Rooi750

uitslag 30/4:
A lijn: 1 Jos van Rijbroek & Harrie van 
Rijbroek 60,83% 2 Jan Machielsen 
& Henk Schakenraad 58,75% 3 Will 
Schilder & Tino Hillenaar 58,33%
B lijn: 1 Marion Konings & Thea v.d. 
Laar 60,94% 2 Bets Versantvoort & 
Mieke van Lankveld 58,13% 3 Marij-
ke van den Berk & Francine de Koning 
55,52%
C lijn 1 Lia van Ham & Leny Kremers 
60,94% 2 Jetty van der Velden & Dirk 
Gillissen 57,08% 3 Hermien Botter & 
Dick Botter 55,21%

B.C “d’n einder 05”

Uitslag 30/4: 
A lijn : 1 /2 Netty v Dijck- Rinus Kui-
pers en Mari en Nellie v.d.Vleuten 
61.37; 3. Mia Poels-Ria v Zon 59.28 ; 
zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub de Beckart 

Uitslag 1/5:
A-lijn : 1.Riet en Cees van Hout 
68.50% 2. Nellie en Ad Vervoort 
56.25 %  3. Liesbeth van Dijk en Nel-
lie Philipsen 54.58%  B-lijn : 1. An van 
Erp en Lenie van Rooy 60.00% 2. Ma-
rietje van Aarle en Jo Verhoeven 58.75 
% 3. Hilda van der  Kaden en Diny Vos 
54.66 %.

ZBC’01 Zijtaart

Competitie 29/4
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters 61,25 % 
2.Cor Mollen & Mien Vissers 60,83 
% 3.Hilly v.Bosbeek en Ria Swinkels 
59,17 B-lijn: 1.Noud & Toos v.Zutven 
59,17 % 2.Anneke Jans & Maria Pe-
pers 57,08 % 3.Harrie & Rina v. Berlo 
56,25 %

Bridgeclub KBO Zijtaart

Competitie 2/5
A-lijn: 1.Bert & Diny Kanters en Hans 
v.d.Brand & Jo Verhoeven 60,83 % 
3.Tonnie Kivits & Jan Langenhuijzen 
58,33 % B-lijn: 1.Martien v.Cleef & 
Marietje v.d.Horst 63,75 % 2.Harry & 
Marietje v.d.Wijgert 62,92 % 3.Mies 
& Jo v.d.Burgt 60,83 %

BC ‘t Koffertje

Competitie 28/4:
A-lijn 1. Jan Machielsen & Rien Voets 
63,04 2. Cees Laas & Sjef van Rooij 
61,30 3. Ad van de Laar & Elvira Thijs-
sen 58,18
B-lijn 1. Jan van Rooij & Willem de 
Roo70,83 2. Irmgard Etman & Dirk 
Gillissen 59,72 (3) Jan Derks van de 
Ven & Gerard Verkade 47,22 (3) Jan 
van der Velden & Veva van de Wiel 
47,22
C-lijn 1. Wilma van den Biggelaar & 
Jan Janssen 62,08 2. Riet van de Laar 
& Ans Wiessing 60,00 3. Nelly Derks 
van de Ven & Jo Renders 59,58

Competitie 5/5:
A-lijn 1. Nicole van de Berg & Wil 
Schilder 60,00 2. Cees Laas & Sjef van 
Rooij 59,17 3. Lieke Pieters & Jos van 
Rijbroek 56,50
B-lijn  1. Herman Pauw & Jan Janssen 
61,11 2. Jan Derks van de Ven & Ge-
rard Verkade 56,25 3. Leny Kremers & 
Willem de Roo 54,86
C-lijn 1. Nelly Derks van de Ven & Jo 
Renders 69,79 2. Jan Engbers & Leon 
Heijckmann  65,10 3. An van Erp & 
Harry van Genugten 53,65

Bridgeclub De Neul

Uitslag 5/5:
A-lijn: 1. Mia Poels en Peter Wage-
naar 67.56; 2. Ria Habraken en Toon  

Habraken 61.01; 3. Mia de Leijer en 
Sjane van der Vleuten 59.52.
B-lijn: 1. Jan Wouters en Toon Majoor 
67.56; 2. Mien van Schijndel en Netty 
Leijtens 60.42; 3. Jo Evers en Jo Kre-
mers 59.23.
C-lijn: 1. Guus Plevier en Fried van de 
Laar 65.48; 2. Corrie Kapteijns en Babs 
van de Vleuten 57.44;  3. Wilma Coo-
len en Toos Hurkmans 56.85.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

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 Rooi

Programma za 10/5:
KV Rooi A1-Klimroos A1  a. 15.30u. 
KV Rooi A2-De Kangeroe A1  a. 14.00u. 
Olympia C1-KV Rooi C1  v. 13.45u. 
Nijnsel C1-KV Rooi C2  v. 10.15u. 
KV Rooi D1-Corridor D1  a. 12.00u. 
KV Rooi D2-De Korfrakkers D5  a. 11.00u. 
Corridor E1-KV Rooi E1  v. 09.45u. 
Corridor E2-KV Rooi E2  v. 08.45u. 
KV Rooi F1-Celeritas F1  a. 10.00u.
 
Programma zo 11/5:
Prinses Irene 1-KV Rooi 1  a. 13.00u. 
Prinses Irene 2-KV Rooi 2  a. 11.00u.

Programma woe 14/5:
DOS MW1-KV Rooi MW1  a. 20.00u. 
Corridor MW1-KV Rooi MW2  a. 20.00u. 
KV Rooi MW3- 
Flamingo’s MW1  a. 20.00u.

KV Nijnsel

Uitslagen:
Nijnsel 1-ELKV/Flynth 1 6-5
Nijnsel A1-SDO ’99 A1 10-4

Programma senioren zo 11/5:
ELKV/Flynth 1-Nijnsel 1 v.9.30u

jeugd za 10/5:
Nijnsel A1-Winty A1 a:13.15u
Nijnsel B1-Tovido B1 a:11.45u
Nijnsel C1-Rooi C2 a: 10.15u
Nijnsel E1-SCMH E1 a: 9.30u

Antoon van 
Uden wint 
prijsvissen
De eerste wedstrijd van het prijsvis-
sen is gewonnen door Antoon van 
Uden in vak B met 860gr, 2e Ad 
Foolen vak A 661gr, 3e Alphons van 
Boxmeer vak A 504 gr. 

De eerste wedstrijd voor de jeugd op 
vrijdag 9 mei  wordt verzet naar vrij-
dag 16 mei  i.v.m. vakantie. de deel-
name is gratis wel op  tijd inschrijven 
aan het water Cathalijnepad. Helaas 
kunnen voor de senioren de wed-
strijden op  de Kienehoef niet door-
gaan vanwege de uitbundige planten 
groei. Dit houdt in dat diverse wed-
strijden verplaatst worden, waaron-
der de eerste van het koningsvissen 
die wordt verschoven naar het Ca-
thalijnepad. Voor de andere wedstrij-
den zie Mooi Rooi en www.ERHV.nl

vissen
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Rooiseweg 22 • Schijndel • T (073) 5492356 • Ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur • Vr. 09.30 - 21.00 uur • Za. 09.30 - 17.00 uur

BEZOEK OOK ONZE WEBSHOP

699,-
899,-

699,-
Tuinmeubelshow

• Keuze uit ruim 100 sets en uit voorraad leverbaar
• Bezorgservice (informeer naar de mogelijkheden)

Pacific
Comfortabele en mooi afgewerkte loungeset

met aluminium frame en wicker bekleding.
Geleverd inclusief hocker (77 x 77 cm)

Cadac
Meridian
Luxe gas buitenkeuken
met drie RVS branders,
een zijbrander
en grillroosters

99,99

9,99

64,99

111,-

29,95

129,95

62,99
VANAF

89,95109,95

Jamaica ligbed
   Lichtgewicht en stapelbaar ligbed.
     Onderhoudsvriendelijk, incl. hoofdkussen
        en verkrijgbaar in zwart en grijs.

Lichtgewicht hardloopschoen
     voor heren. Ook diverse andere
              modellen met fl inke kortingen

Mobicool T35
Thermo-elektrische (Peltier) 
koelboxop 12 en 230 volt. Koelt 
tot maximaal 20°C onder de 
omgevingstemperatuur

BBQ-set

89,9589,9589,
Moederdagtip!

BBQ-setBBQ-set
Op=Op!

Pizzasteen

Gel Cumulus 13

NL Elftal
shirt

Verkrijgbaar voor
kinderen, dames

en heren.
Orginele bedrukking 10,-

14,95
599,-599,-

Barbecueshow
• Meer dan 150 modellen barbecues

Rooi Heren 1 wint uit bij Waalwijk

hockey

Na twee weken rust mocht Rooi H1 
weer aan de bak. Afgelopen zondag 
stond Waalwijk uit op het program-
ma. In de eerste seizoenshelft speelde 
Rooi 3-3 gelijk tegen dit team. Het 
was erg belangrijk dat deze wedstrijd 
werd gewonnen. Een gewonnen wed-
strijd zorgde voor een stap dichter bij 
het kampioenschap.

Het begin van de eerste helft zag er 
goed uit qua spel. Het was duidelijk 
dat Rooi in deze wedstrijd het spel zou 
maken. In de eerste helft werd dan 
ook al snel gescoord door Rooi, deze 
goal werd echter afgekeurd door de 
scheidsrechter omdat deze volgens 
hem buiten de cirkel was. Door het 
goede spel creëerde Rooi veel kansen, 
Martijn van Hemert maakte in de 19e 
minuut de 0-1 voor Rooi. Tien minuten 
later zorgde Tom van den Akker voor 

de 0-2. De wedstrijd werd wat onrus-
tiger en Waalwijk wist bij hun derde 
corner te benutten. Dit zorgde voor 
een stand van 1-2 in het voordeel van 
Rooi. Vlak voor rust pushte Willem van 
der Heijden de bal in de goal. Dit was 
de 1-3 en tevens de stand bij rust.
In de tweede helft werd het goede spel 
doorgezet. Na tien minuten spelen 
sloeg Wouter Deelen de bal hard in de 
goal. Rooi H1 liet duidelijk merken dat 
de drie punten mee naar Rooi gingen. 
Toch was het Waalwijk wat nog de 2-4 
wist te scoren. Echter in de 65e en 70e 
minuut waren het Tom en Willem die 
de nogmaals scoorde, daarmee werd 
het doelsaldo sterk opgekrikt. Willem 
van der Heijden werd na de wedstrijd 
verkozen tot de nieuwe Man of the 
Match door zijn drie doelpunten. Zon-
dag 11 mei speelt Rooi H1 thuis tegen 
Uden H1. 

Rooise hockeydames sluiten 
succesvol seizoen af met gelijkspel
De dames van Rooi hebben in hun laat-
ste competitiewedstrijd van het seizoen 
gelijkgespeeld. In en tegen Heeze werd 
het 2-2. Rooi had de gehele wedstrijd 
het beste van het spel maar botste ie-
dere keer tegen een muur van Heeze-
speelsters op de rand van de cirkel. 

Er stonden al vijftien minuten op het 
bord voordat Heeze voor het eerst de 
Rooise cirkel bereikte maar toen was 
het wel direct raak. Keepster Renee van 
de Broek, die dit seizoen uitgroeide tot 
een van de beste keepsters van de com-
petitie, werd in de korte hoek gepas-
seerd. Niet veel later bracht Loes van 
der Heijden haar team weer op gelijke 
hoogte. Uit een misgelopen strafcorner 
scoorde ze een prachtig doelpunt met 
haar backhand. Rooi kwam vervolgens 
op voorsprong. Lin Schakenraad maakt 
uit een goed uitgevoerde strafcorner 
2-1. Lange tijd leek Rooi ook in haar 
laatste wedstrijd drie punten te verdie-
nen. Totdat Heeze, dat een punt nodig 

had om degradatie te voorkomen, zo’n 
tien minuten voor tijd toch nog wist te 
scoren. 
Dankzij het gelijke spel eindigt Rooi 
op een knappe derde plek en kijkt het 
terug op een super succesvol seizoen. 
Captain Eefje Janus is erg trots op haar 
team: “Een jaar geleden waren we dol-
gelukkig met de promotie naar de eer-
ste klasse, en dit jaar doen we meteen 
weer mee om de prijzen. Voor hetzelf-
de geld sta je in de play-offs. Dat is wel 
heel bijzonder.” 

Verder is Janus lovend over vertrekkend 
coach Meta Bouwmans: “Ze heeft ons 
ongelooflijk veel gebracht, we gaan 
haar enorm missen. En dat geldt zeker 
ook voor Kyra Schellekens, die voorlo-
pig afstand neemt van de groep om te 
herstellen van haar knieblessure.” Met 
de rest van de groep en assistent coach 
Jan Kemps wordt deze zomer verder 
gebouwd aan het team. “Zo’n seizoen 
als dit smaakt naar meer” aldus Janus. 

Wim Wijnen en Jan Foolen beste koppel bij 
Senioren Biljarten Odendael

biljarten

Door loting werden twee spelers 
aan elkaar gekoppeld. De speler met 
het hoogste moyenne moet over 
band stoten en de andere speelt li-
bre. Totaal krijgen beide spelers sa-
men maximaal 24 beurten. Is hun te 
maken caramboles eerder gemaakt 
dan is de partij ten einde. De par-
tijlengte voor de speler over band 
is 60% van zijn libre moyenne en 
voor de libre speler uiteraard zijn li-
bre moyenne. 

Op dinsdag 22 april startten 18 kop-
pels met 1toernooi. Er werden pou-
les gevormd van 4 of 3 koppels. De 

nr.s 1 en 2  gingen naar de volgende 
ronde. De finalepoule werd gespeeld 
op maandag 5 mei jl. Hiervoor had-
den zich geplaatst: Martien vd 
Vorstenbosch en Agmed Boulgalag 
(41 car.), Cor van Alphen en Ben 
van Genugten (33 car.), Wim Wij-
nen en Jan Foolen (25 car.) en Jan 
van Gorkum en Mari Oerlemans (22 
car.) Het was een zeer spannende fi-
nale waarbij tot de laatste partij nog 
iedereen kon winnen. 
Uiteindelijk werden Wim Wijnen en 
Jan Foolen 1e. Zij behaalden 28 pun-
ten, toernooi moyenne van 1,532 , 2e 
Jan van Gorkum en Mari Oerlemans 

met  25 punten, toernooi moyenne 
0,941, 3e  Martien vd Vorstenbosch 
en Agmed Boulgalag 24 punten, 
toernooi moyenne 1,527, 4e Cor 
van Alphen en Ben van Genugten 
met 22 punten, toernooi moyenne 
1,465.De nummers 1 en 2 ontvingen 
ieder een tegoed bon van Peer van 
der Linden van Cafetaria de Mert.                                                                                                                  
De kortste partij van het toernooi 
werd gespeeld door Wim en Jan 
(25 car. in 8 beurten). De hoogste 
serie werd gemaakt door Ben van 
Genugten (17 car.) Het volgende 
toernooi is het bandstoten en zal 
eind juli plaatsvinden

v.l.n.r: Mari Oerlermans en Jan van Gorkum het koppel dat 2e 
werd en Wim Wijnen en Jan Foolen het winnende koppel.
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Sint Oedenrode
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Sint Oedenrode
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Programma 
informatie 
TV-Meierij
Rooi Actueel
Rooi Actueel met nieuws, actualitei-
ten en trends in korte uitzendingen. 
Uitzending: elk heel uur, vlak voor alle 
andere programma’s.

Rondje Rooi
Tot en met woensdag 14 mei de vol-
gende onderwerpen: Sponsorloop 
basisschool Kienehoef - Heropening 
Jeugddisco The Joy - Schouw bij 
grenspaal De Driesteen - Streekbe-
levingscentrum geopend - Creatief 
speeddaten jeugd - Receptie afscheid 
wethouders met onderscheiding René 
Dekkers - Annet Meulenbroek, bikini-
atlete naar NK - 6 Rooienaren ont-
vangen Koninklijke Onderscheiding 
- Feestelijkheden rond eerste Konings-
dag - Degradatiekraker Ollandia – 
Ruwaard - Officiële opening 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 (Uitz. t/m 
vrijdag 9 mei).

In de laatste aflevering van dit seizoen 
zijn te gast:

-Pietro Strada en Carmela di Punzio 
die in Boskant een familiehuis runnen 
voor mensen die in de knel zitten 
-Gradje Brouwers, gids van het IVN
Willy Damen praat u bij over de Em-
mausstraat
Natuurlijk wordt aan onze inwoners 
weer een vraag voorgelegd!

Uitzendtijden 02:00 – 05:00 – 08:00 
– 11:00 – 14:00 – 17:00 – 20:00 en 
23:00 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 en digitaal kanaal 31.

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

4 mei - 24 juni 
Tentoonstelling Els van der Mierden

Mariendael 

7 mei 
Visschema 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 

10 mei 
Kampioensreceptie 

VV Nijnsel
Kantine Nijnsel 

10 mei 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

12 mei 
KBO-fi lm: An offi cer 

and a gentleman
Odendael 

12 mei 
Social Media Club Avond

café van Ouds 

14 mei 
Verkeersexamen

Centrum Sint-Oedenrode 

16 mei 
Open kinderatelier

Kinderdagverblijf Dommeltoren 

16 mei 
ZumbaNight

De Vriendschap

16 mei 
Bekerfi nale + 

seizoensafsluiting zaalvoetbal
De Streepen 

17 mei 
The Shadowhearts

De Ossekop 

17 mei 
Opening nieuw dansseizoen 

met vrije dansavond
De Vriendschap

 
17 - 18 mei 

Met nachtvlinders 
ontwaken met natuurontbijt

Martinuskapel 
Everse Akkerpad 

18 mei 
Mathieu Dirven 
Koffi econcert

Kasteel Henkenshage 

18 mei 
Benefi etrit Rondom Rooi

Sint-Oedenrode 
en omstreken 

18 mei 
Open dag De Borgmolen

Borchmolendijk 13 

18 mei 
Opening nieuw terras 
en feestgelegenheid

café d’n Toel 

18 mei 
Orgelconcert 

joost Langeveld
Martinuskerk 

21 mei 
Visschema 

Stichting Mensen 
Zonder Werk
Cathelijnepad 

21 mei 
Roois biergilde
café van Ouds 

22 mei 
Film: Amour
Mariendael 

23 mei 
Open kinderatelier
Kinderdagverblijf 

Dommeltoren 

23 mei 
Nijnsel Meets…

Goede Herder kerk 

23 mei 
Black & White 
groep 7 party

The Joy

 23 mei 
Funkienen 

met de Carolientjes
De Vriendschap

24 mei 
Vrije dansavond
De Vriendschap 

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

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl bel 0413 479322 of mail 
redactie@demooirooikrant.nl

Hier kan uw 

advertentie 
staan




