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4 Nieuws
ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g.
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
-Laan van Mariendael 8a
-Gezondheidscentrum Odendael
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803 24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties
prikposten zie:
www.dcbernhoven.nl.
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode
0413 476544
www.voetcentrum.nl
Zonnebloem
Tel. 0413-476334
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WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS

2Life-Art gaat Ronald McDonald huis inrichten

2Life-Art: een typisch voorbeeld van vooruit denken

De klok tikt. De wereld raakt
beetje bij beetje uitgeput. Over
tientallen jaren zal er worden gevochten om de laatste voorraad
olie. Complete bossen verdwijnen als sneeuw voor de zon, die
de aarde flink opwarmt. De tijd is
rijp om oplossingen te bedenken.
De schaarste of het gebrek aan
grondstoffen zal moeten worden
opgevangen. Hoe gaan we dat
doen? Arie van Liempd van het
gelijknamige sloopbedrijf denkt
daar veel aan. Hij is al jaren met
het vraagstuk bezig. Onlangs
kreeg hij al de bijnaam ‘de Groene
Sloper’. Zijn bedrijf is namelijk
geen standaard sloopbedrijf. Het
is een bedrijf met idealen en met
een streven om de wereld beter te
maken. Dat doen ze door zoveel
mogelijk materialen te hergebruiken. Gebouwen worden als het
ware gereïncarneerd.

Uit die basisgedachte is in 2007
2Life-Art ontstaan. Een dochteronderneming van Arie van Liemd
sloopbedrijven die perfect past in
de groene gemeente Sint-Oedenrode. 2Life-Art vervaardigd alles
uit gebruikt hout. Ze richten zich
volkomen op duurzaam omgaan
met sloophout. Van de gebouwen die van Liempd sloopt komt
enorm veel materiaal vrij. Het vereist enige creativiteit om dat weer
te hergebruiken. Arie: “We kregen
zoveel hout binnen dat ik dacht:
‘Daar moeten we iets mee gaan
doen.’ Vroeger hadden we namelijk veel afzet bij de boeren, maar
dat is veel minder geworden. Toen
zijn we het hout gaan reïncarneren in meubels, inrichtingen van
winkels en sprookjeshuisjes.” In
de thuisbasis van Van Liempd aan
de Bobbenagelseweg is een grote
zaag- en timmerplaats verrezen.

Daar wordt alles gemaakt door uiterst creatief personeel. Het sloophout wordt eerst ontdaan van
eventuele spijkers alvorens het onder handen wordt genomen. Het
wordt onder andere gedroogd tot
een bepaalde temperatuur, zodat
het niet gaat scheuren. “Van hout
kun je de mooiste dingen maken,”
zegt Arie, terwijl hij een rondleiding geeft door de werkplaats. “En
we redden ook nog eens iets van
vernietiging. Dat proberen we met
alle materialen te doen. Van oude
radiatoren zou je bijvoorbeeld een
prachtige tafel kunnen maken en
van wastrommels een paar mooie
bloembakken voor in de tuin. Met
de plannen die ik nu in mijn hoofd
heb zitten kunnen we op den duur
85% van een gebouw hergebruiken.”
Met deze ideologische manier van
bedrijfsvoering loopt Arie min-

Binnen KHN heb je verschillende
gradaties: 1. Het erevoorzitterschap van Koninklijke Horeca Nederland. 2. Het erelidmaatschap

van Koninklijke Horeca Nederland.
3. Het lidmaatschap van verdienste van de Vereniging Koninklijke
Horeca Nederland. 4. Het lidmaat-

Het reïncarneren van materialen
dringt nog lang niet bij iedereen
door. Volgens Arie begrijpen alleen
architecten exact wat hij bedoeld.
Toch gaat hij gedreven verder met
zijn missie. Voor Arie is het niet
meer dan logisch dat hij zich op
een dusdanige manier inzet voor
een betere, duurzamere wereld.
“We moeten nu de verantwoordelijkheid nemen, zodat het over
veertig jaar nog goed is,” aldus
‘de Groene Sloper’ tot slot.

WELKOM

Fred van Rooij erelid KHN
Vorige week is Fred van
Rooij van Cambiance de
Kienehoef gehuldigd als
erelid van de Koninklijk
Horeca Nederland (KHN).
Daardoor hoort hij voortaan bij een illuster gezelschap van slechts 50
leden. En dat op een leden bestand van 20.000
mensen. Fred is van die
50 ereleden de jongste.

stens vier tot vijf jaar vooruit. De
ideeën van hem worden opgepikt
door veel geïnteresseerden die
ook iets aan duurzaamheid willen doen. Daardoor is 2Life-Art in
een stroomversnelling gekomen.
Duurzaamheid is een populair
thema en dus vinden de aparte
huisjes en meubelstukken gretig
aftrek. 2Life-Art heeft grote klanten zoals Omroep Brabant, Rabobank en Gulpener. Daarnaast zijn
ze officieel participant geworden
bij de tuinen van Appeltern. Vol
trots vertelt Arie over zijn nieuwe
opdrachtgever, het Ronald McDonald huis. “Via van Aken Architecten ben ik in contact gekomen met
Rooienaar Jos Verhoeven. Hij is directeur van het Ronald McDonald
huis in Veldhoven. Een geweldige
en zachtaardige man. Voor hen
gaan we een aantal ruimtes inrichten. Dat zal in de loop van dit jaar
klaar zijn. We zijn super trots dat
we dit mogen maken in samenwerking met betrokken instanties.” Op dit moment werken er in
de werkplaats zes personen, maar
Arie verwacht dat dit jaar de teller nog op loopt tot ongeveer 15
werknemers. Misschien dat er zelfs
plaats wordt gemaakt voor een
ontwerper.

schap van verdienste van
de afdeling/sector van
Koninklijke Horeca Nederland. Het erelidmaatschap van Koninklijke
Horeca Nederland kan
wordt toegekend aan dat
lid van Koninklijke Horeca Nederland, dat op
verantwoordelijke posten
de belangen van de vereniging als bestuurder op
landelijk niveau, voor langere periode heeft gediend en die
zich op dat niveau op voor de vereniging uitzonderlijke wijze heeft
onderscheiden.
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onderhoud

APK
reparaties

banden

storingen
Eén servicepunt met passie voor álle merken…

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Primera en JippieJippie vinden elkaar
Primera en JippieJippie hebben
elkaar gevonden. Toen JippieJippie een aantal weken terug adverteerde in DeMooiRooiKrant
las Jetty Verbeek van Primera het
verhaal met de nodige interesse.
Er werd contact gelegd en inmiddels werken de twee bedrijven
samen.
Marian van Mierlo en Carolien
Hulsbergen van JippieJippie maken al een paar jaar kinderkunst
voor op de kinderkamer en kaarten voor allerlei gelegenheden,

zoals geboorte, huwelijk en verjaardagen. Ze hebben een totaal
eigen stijl en daardoor hebben ze
inmiddels een goede naam opgebouwd. Het merk wordt over de
hele wereld verkocht. Er ontbrak
alleen een verkoopadres in Rooi.
Jetty: “We zochten nog een invulling voor dit hoekje en toen kwam
dit uit de lucht vallen. JippieJippie
heeft hele mooie producten die
perfect in onze winkel passen.”
De verkoop gaat goed en beide
partijen zijn blij dat ze met elkaar
in zee zijn gegaan.

