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Folders deze week:
Kapteijns Party Verhuur

Primera
Sesam Reizen

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

Voorjaars collectie dames, 

heren en kinderschoenen!

Wij zijn nu ook online!
www.shoesbyboudewijns.nl

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

Met uitzondering van: actie- en folderartikelen, keukens, Velux dakramen en Zibro producten, tuinhuisjes/blokhutten, sierbestrating, 
dakkapellen, PostNL, zonnepanelen, ATAG-apparatuur, autobanden en velgen, buitenzonwering, maakkosten van (vouw)gordijnen 
en reeds bestelde goederen. De korting geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.
De korting wordt verrekend in de winkelwagen.

*

**

ZATERDAG 13 APRIL VAN 8:00 TOT 9:00 UUR

VROEG UIT DE 

25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!
       OOK GELDIG IN DE WEBSHOP!**

VEREN VOORDEEL

Theaterfestival Windkracht 13

‘Niemand stopt een wervelwind’
Deze week waait een speciale 
theaterwind door Mariëndael. 
Theaterfestival Windkracht 13 
van MIK Pieter Brueghel is in volle 
gang. Afgelopen vrijdag werd de 
kaars ontstoken als speciaal ope-
ningsritueel voor het festival van 
MIK Pieter Brueghel. “Deze kaars 
fungeert als waakvlam over alle 
voorstellingen”, lichtte één van de 
regisseurs toe. “De kaars blijft de 
hele week brandend bij de kassa 
staan. Hij wordt pas weer gedoofd 
na de laatste voorstelling.”

Zowel de spelers als de regisseurs 
stonden er tijdens de officiële ope-
ning met een dubbel gevoel bij. Al-
lemaal hadden ze zin om te gaan 
spelen en om bij de anderen te 
gaan kijken. Aan de andere kant 
begon bij menigeen de  zenuwen 
op te spelen bij het zien van de 
grote aanloop gasten. 

» lees verder op pag. 6

Zevensprong glorieuze winnaar Project van het Jaar
Bij binnenkomst in ´t Spectrum 
werden de gasten direct gecon-
fronteerd met het enthousiasme 
van de elf deelnemende projecten 
die streden voor de titel Project 
van het Jaar van het coöperatief 
dividend. Het maakte de keuze 
er niet makkelijker op, maar uit-
eindelijk wist de Zevensprong de 
meeste Rabobank leden te over-
tuigen. De Stichting kreeg veruit 
de meeste stemmen.   

Dat had vooral te maken met de 
campagne die werd gevoerd op 
internet. Via Twitter en Facebook 
werden veel zieltjes gewonnen. 
Een slimme en moderne manier 
en natuurlijk sloot het goed aan bij 
de doelgroep; ouders en hun kin-
deren. Het oorspronkelijke project 
was de aanschaf van een goede 
geluidsinstallatie. Voorzitter Mar-
tin van Hastenberg gaf  gekregen 
worden gespendeerd aan nieuwe 
tafels en banken voor buiten. Na-
tuurlijk sprongen de aanwezigen 

van De Zevensprong een gat in de 
lucht toen ze hoorden dat ze ge-
wonnen hadden. “We hadden het 
zelf niet verwacht en konden onze 
ogen niet geloven. Ineens zagen 
we op het scherm dat we gewon-
nen hadden, geweldig!” jubelde 
Van Hastenberg.  De Zevensprong 
ontvangt naast de duizend euro, 
een eretitel, een award en een be-
hoorlijke portie publiciteit vanuit 
de Rabobank.

Project van het jaar Draait Door
De avond vond plaats in een spe-
ciale setting, geïnspireerd door het 
bekende televisieprogramma De 
Wereld Draait Door. Presentatrice 
Carla van Loon trapte de avond 
af en nam iedereen mee door het 
programma. Even kort een praatje 
met tafeldame en directrice van de 
Rabobank STOS, Bouwien Jans-
sen, en toen… aan tafel!

Aan tafel!
De eerste tafelgast van de avond 

was burgemeester Peter Maas. Sa-
men met hem werd er ingegaan op 
de lokale actualiteit: een eventuele 
samenwerking tussen de gemeen-
ten Sint-Oedenrode en Schijndel. 

Ook de leden in de zaal mochten 
hun mening hierover geven.

» lees verder op pag. 5

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

Koninginne-/koningsdag

vr. 12 april: 16:00u tot 21:00u
za. 13 april: 10:00u tot 16:00u

Wethouder Van Rossum beëindigt 
lidmaatschap CDA Rooi

Wethouder Cees van Rossum van 
de gemeente Sint-Oedenrode zegt 
met onmiddellijke ingang zijn lid-
maatschap van de plaatselijke af-
deling van het CDA op. 

CDA-voorzitter Willem van der 
Pasch was niet verrast door het 
besluit. “We hadden dit aan zien 
komen”, reageerde hij. Op vrijdag 
29 maart jl. stapte het CDA uit de 
coalitie, daags na een raadsver-
gadering. CDA-wethouder Van 
Rossum werd bij dit besluit niet 
betrokken en hiervan ook niet op 
de hoogte gesteld. Hij ervaart de 
manier waarop de partij met hem 
is omgegaan, als respectloos. Van 
der Pasch reageerde koeltjes op 
die uitspraak. “Dat is zijn gevoel, 
zijn beleving, daar kan ik niets aan 
afdoen.” 

Van Rossum is bereid aan te blijven 
als wethouder, als daar binnen de 
gemeenteraad voldoende draag-
vlak voor is. De achterblijvende 
coalitiepartijen VVD en Hart voor 
Rooi zijn hiervan op de hoogte ge-
steld.
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Freek Compagne verkenner coalitie
Freek Compagne is bereid gevon-
den om voor VVD en HvR de rol 
van verkenner op zich te nemen 
om tot een “vernieuwd consis-
tent, betrouwbaar en daadkrach-
tig” bestuur te komen. Zijn naam 
is dinsdagavond bekend gemaakt. 

Compagne was in het verleden 
gemeentesecretaris van Sint-Oe-

denrode en runt nu een advies-
bureau voor Onderzoek, Training 
en Interim Management. Tevens 
is hij docent bij de bestuursaca-
demie in Utrecht en bij Segment 
Opleidingen. Hij zou zich geheel 
belangeloos inzetten voor de  klus 
en kreeg afgelopen zaterdag de 
verkenningsopdracht mee.

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

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur

Groen exclusief - schoor 3 
sint-oedenrode - tel. 0413-490806

www.Groenexclusief.nl

Voor de mooiste bomen in uw tuin
Zowel kleine als grote maten 

Kom naar Groen exclusief
Bezorgen en planten ook mogelijk

Rouwadvertentie voor Piet van Rooij 
 

2 kolom  / 107 mm x hoogte 
een dun kader, geen dubbel. 

 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

Belangrijk is de weg die je gaat, 
maar ook het spoor dat je achterlaat. 

 
 

PIET VAN ROOIJ 
__________________________________________________________________ 

 

echtgenoot van 
 

Leny van Rooij - van den Oever 
 

overleden zondag 7 april 2013 
op 70-jarige leeftijd. 

 
 

Ons pap is thuis, waar u hem een laatste groet 
kunt brengen na de avondwake. 

 

Wij nodigen u uit voor de afscheidsdienst 
op donderdag 11 april om 13.30 uur in de Martinuskerk 

van de Odaparochie in Sint Oedenrode. Daarna begeleiden 
we ons pap naar zijn laatste rustplaats aldaar. 

 

De avondwake is woensdag 10 april om 19.00 uur 
in voornoemde kerk. 

 

Ons pap zou een gift aan de KWF Kankerbestrijding 
op prijs stellen. Een collectebus hiervoor is aanwezig. 

 

Voelt u zich betrokken, dan bent u van harte welkom. 
 

___________________________________________________ 
 

Familie van Rooij 
Mater Lemmensstraat 10  - 5492 BJ  Sint-Oedenrode 

________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

OVERLĲDENSBERICHTEN DeMooiRooiKrant gaat samenwerking aan 
met weekblad Forum in Son en Breugel

DeMooiRooiKrant, DeNuenense-
Krant, DeMooiLaarbeekKrant en 
DeMooiBernhezeKrant gaan nauw 
samenwerken met weekblad Fo-
rum uit Son en Breugel. De samen-
werking zal vooral voor adverteer-
ders van voordeel zijn: advertenties 
kunnen eenvoudig en tegen hele 
scherpe prijzen worden doorge-
plaatst in al deze kranten, dus ook 
in Son en Breugel. De samenwer-
king betekent daarnaast een bun-
deling van krachten en kennis en 
daarmee wordt bereikt dat de indi-
viduele bladen sterker worden. De 
kranten blijven overigens ieder on-
afhankelijk hun eigen koers varen. 

 “Forum bestaat nu bijna acht jaar. 
En het loopt goed. Maar ik merkte 
wel dat ik vanwege mijn ziekte met 
name het afgelopen jaar te weinig 
aandacht aan de krant heb kunnen 
geven. En je merkt dat de concur-
rentie heviger wordt,” zegt Jan Bur-
gers. “Daarom hebben we besloten 
om samenwerking te zoeken met 
een aantal lokale bladen in deze 
regio. Dat zijn DeMooiRooiKrant, 
DeNuenenseKrant, DeMooiBern-
hezeKrant en DeMooiLaarbeek-
Krant. Die samenwerking houdt in 
dat onze adverteerders uit Son en 
Breugel ook in Sint-Oedenrode, 
Nuenen, Bernheze of Laarbeek hun 
advertenties kunnen doorplaatsen. 
Met enorme korting. 

Maar ook voor adverteerders in bij-
voorbeeld DeMooiRooiKrant kan het 
interessant zijn om in Son en Breugel 
te adverteren. We kijken daarbij wel 
of die advertenties niet conflicterend 
zijn voor onze Sonse adverteerders. 
Zo hebben we samen een groter ad-
vertentiepotentieel. Goed voor de 
krant, goed voor de adverteerders 
én goed voor de lezers, want die 
kunnen nu zien wat voor bijzondere 
zaken er in Nuenen, Laarbeek, Bern-
heze of Sint-Oedenrode zitten.”
Ter afsluiting zegt Jan Burgers: “We 
willen onderscheidend zijn, we wil-
len kwaliteit leveren, we willen dicht 
bij de mensen staan, en we willen 
vooral heel veel blijven betekenen. 
Door samenwerking met de kran-
ten van het ‘MooiKrant’ concept 
kan het alleen maar beter gaan.” 

Bas van Turnhout en Jeroen van 
de Sande, eigenaars van DeMooi-
RooiKrant, zien het helemaal zitten. 
“Natuurlijk werken de kranten van 
ons concept altijd al nauw samen. 
Dat Forum zich daarbij aansluit is 
natuurlijk vooral heel goed nieuws 
voor onze adverteerders. Die kun-
nen voor een interessante prijs 
zichtbaar worden in de meest gele-
zen kranten in de regio. Daar hoort 
tegenwoordig ook Laarbeek bij. Op 
18 april komt DeMooiLaarbeek-
Krant uit, maar daar vertellen we 
volgende week meer over.” 

Jan Burgers, hoofdredacteur/uitgever van Forum: “De eigen identiteit, 
dat was voor alle bladen een belangrijk uitgangspunt.”

Als je zelfstandig niets meer kunt,
is het einde je gegund.

Dankbaar voor hetgeen hij voor ons betekend heeft, 
delen wij u mede dat thuis, in het bijzijn van zijn hele gezin, 

op zijn eigen manier afscheid heeft genomen, 
mijn dierbare man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Piet Verhagen

∗ Sint-Oedenrode, 23 juni 1937                   † Boskant, 9 april 2013

echtgenoot van

Nolly Verhagen - Verhoeven

Nolly

Marian en Bert
William
Anne en Robin

Sjanet en Gerard
Paul
Noortje en Felix
Stijn

Anita en Leon
Teun
Thijs

Bus 10
5492 SL Boskant

De uitvaartdienst zal worden gehouden op zaterdag 13 april om 13.30 uur 
in de H. Martinuskerk van de H. Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode 
(centrum). Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aldaar.

Op vrijdag 12 april om 19.00 uur is de avondwake in bovengenoemde kerk.

Samenkomst voor aanvang van beide diensten in de kerk, 
waar tevens gelegenheid is om schriftelijk te condoleren.

Ons pap is thuis. 
U kunt daar vrijdag na de avondwake afscheid komen nemen.
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MooiRooikrantDe 3
Kaders Markt/Kapittelhof op losse schroeven

Wie dacht dat het staartje van de ge-
meenteraadsvergadering van zwar-
te donderdag, die na middernacht 
werd afgebroken en dinsdag werd 
voortgezet, een eitje zou worden, 
kwam van een koude kermis thuis. 
Om het bestemmingsplan Centrum 
door de raad te krijgen zonder grote 
risico’s te lopen, moest het college 
het in tweeën splitsen. Het werd 
opnieuw een latertje.

Het collegevoorstel om het winkel-
concentratiegebied iets te verklei-
nen, door de Hertog Hendrikstraat 
op slot te doen voor nieuwvesti-
ging van winkels of horeca, kreeg 
veel weerstand en een amende-
ment van Peter Verkuijlen om die 
verkleining achterwege te laten 

kreeg een meerderheid. De verta-
ling van de centrumvisie 2010 was 
daarmee een feit. Ook de verta-
ling van de nota gebiedsbescher-
ming Markt en omstreken haalde 
de eindstreep. Maar het beslispunt 
Markt/ Kapittelhof, het nieuwe 
Rabogebouw, strandde voor de 
zoveelste keer. 
Waren de vorige keer de kaders 
(grenzen) van de bouwmassa aan 
de Marktzijde overschreden, dit-
maal haalde de oppositie die ka-
ders zelf onderuit. 
In de voorbereidingscommissie af-
gelopen maand hadden de fracties 
al laten merken dat de gevraagde 
wijzigingsbevoegdheid van het 
college op het bestemmingsplan 
hun te vrijblijvend was. Het col-

lege deed toen voor de afgelopen 
raadsvergadering het voorstel om 
die hele wijzigingsbevoegdheid 
dan maar te schrappen, en te ver-
vangen door een “postzegelplan” 
waar de raad de vinger aan de pols 
kan houden. 

Met een gezamenlijk amendement 
van de fracties BVT, CDA, PV, DGS 
en EBK om het aantal bouwlagen 
te beperken tot vier, maximale 
hoogtes van dertien meter voor de 
(schuine) kap en tien voor de goot 
en dat alles van voor tot achter, re-
ageerden Van Rossum en  burge-
meester Peter Maas als door een 
wesp gestoken. Van Rossum: “Het 
juridisch aspect hiervan is dermate 
vergaand dat wij hier geen verant-
woordelijkheid voor nemen”. Tilly 
van den Tillaar (BVT) wilde dan 
wel eens weten op welke punten 
dat juridisch aspect te ver ging. 
“De brief met de kaders is in 2008 
naar de inschrijvers gegaan” ant-
woordde de portefeuillehouder. 
“Ik voel me door het college met 
de rug tegen de muur gezet. Daar 
pas ik voor” reageerde CDA-er Jan 
Verhagen. “Er is géén raadsbesluit 
voor die kaders”. 
Het duurde uiteindelijk vier schor-
singen voordat Maas de oppo-
sitie overtuigde dat de bepalin-
gen in het amendement  de deur 
wagenwijd openzetten voor een 
juridische procedure door de be-
langhebbenden. De bewuste brief 
wordt nu opnieuw besproken met 
de projectontwikkelaar. 

Aanpakken jeugdwerkloosheid Brabant
Het is op dit moment moeilijk om 
nieuw werk te vinden op de ar-
beidsmarkt. Dat geldt zeker voor 
jongeren. De werkloosheid onder 
jongeren is het afgelopen jaar fors 
toegenomen. In Noord-Oost 
Brabant zelfs met vijftig procent. 

Overal in de provincie vinden initi-
atieven plaats om jongeren vooruit 
te helpen op deze moeilijke ar-
beidsmarkt. Zo start men in Den 
Bosch en Tilburg met een ‘star-
tersbeurs’ die jongeren de moge-
lijkheid biedt om na hun opleiding 
een stageplek te vinden om werk-
ervaring op te doen. Er is daarbij 

ook geld voor verdere scholing. 

Ook Europa onderkent het pro-
bleem van de jeugdwerkloosheid. 
Initiatieven komen op gang en er is 
ondersteuning vanuit Brussel. 

De werkgroep Europa van de PvdA 
Noord-Brabant organiseert een 
bijeenkomst over de jeugdwerk-
loosheid en hoe we deze kunnen 
aanpakken. Mensen kunnen met 
een panel in gesprek over dit on-
derwerp. In het panel zit iemand 
uit Brussel, een vakbondsvertegen-
woordiger en een werkloze jonge-
re. In een open gesprek willen we 

graag bestuurders in onze provincie 
informeren over de mogelijkheden 
die lokaal al worden ingezet, maar 
zeker ook met jongeren in discussie 
gaan. Waar lopen zij tegen aan en 
wat vinden zij belangrijk?

De bijeenkomst ‘Jongeren aan de 
bak’ vindt plaats op 16 april en 
start om 19.30. De locatie is Avans 
Hogeschool, Onderwijsboulevard 
215 te Den Bosch. Dit is achter het 
centraal station. Indien u met de 
auto komt, kunt u parkeren in ga-
rage ‘Paleiskwartier’. Wij nodigen 
u en iedereen van harte uit om bij 
deze bijeenkomst te zijn.

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

Zondag 14 april
open van 11.00 tot 17.00 uur

Intratuin Veghel Heuvel 11

open van 11.00 tot 17.00 uur
Klokjesbloem 
(Campanula Addenda)

Deze actie is geldig van 8 april 
t/m 14 april 2013. Maximaal 
1 gratis Campanula per klant 
en zolang de voorraad strekt. 

1+1
gratis

Per stuk 4.49

Best Law Advocaten is hét kantoor 
voor betaalbare juridische 

dienstverlening van hoog niveau aan 
het MKB en particulieren

GRATIS MKB-SPREEKUUR
Bel nu: 0499 820 208

of mail naar: info@bestlaw.nl

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

LENTE-TOPPERS

   

Aanbieding geldig van woe 10 april tot en met za 20 april

Boskantseweg 87
Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 490102

GRATIS: komkommer 
bij aankoop van een 

grote bak salade 
naar keuze.

 

- Asperge-ham salade
- Lente-salade
- Hollandse aardbeien
- Hollandse komkommer
- Verse raapsteeltjes

 Lekkere voorjaarsgroente en salades 
 Dagvers en scherp geprijsd !

UW INLIJSTWERK

VAKKUNDIG VERZORGD DOOR

FRANS VAN DEN HEUVEL 

LIJSTENMAKERIJ
Borchmolendijk 15
Sint-Oedenrode
Tel: 0413 471431
www.bij-jet.com

www.brabantlijsten.nl

verf behang
& woondecoratie

“ Het Roois Kaashuis ”

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

Kom Proeven!!

Extra voordeel !! De absolute top !
Beemster kaas exclusief belegen 500 gr.  € 5,25 
kom proeven !

Kaasstunt ! 
Noord Hollandse jong belegen kaas 500 gr.  € 4,95 
lekker en voordelig

De lekkerste lite kaas
Beemster kaas exclusief 25+ pittig gerijpt
500 gr.      € 6,75 
kom proeven!

Recht van de boerderij  
Boeren pracht vol belegen kaas 500 gr.  € 6,95  
puur natuur !

Ambachtelijke vleeswaren 
Vers van het mes
Berliner 100 gr.     € 0,99
Palingworst 100 gr.    € 0,99
Oma’s gehakt 100 gr.    € 1,09

Lente voordeel ! Handgemaakte bonbons
Albèrt exclusive  100 gr.    € 1,99

Uit onze vernieuwde chocolade afdeling
Oublis, musket � ikken, studenten � ikken, krokant blaadjes, 
choco krakelingen 100 gr.   van € 2,39 nu 100 gr. € 1,99
De lekkerste chocolade cadeau’s mooi verpakt.

NK voor burgemeesters op ‘de Kampen’

Ronde van Rooi slaat jaartje over
Vorige week werd al duidelijk dat 
de jaarlijkse wielerwedstrijd ‘de 
Ronde van Rooi’ op losse schroe-
ven stond. Inmiddels is zeker dat 
de organisatie, bestaande uit Wie-
lervereniging Schijndel en suppor-
tersclub ‘de Rooijsche Renners’, 
heeft besloten om het evenement 
dit jaar niet te organiseren. Dat 
liet het organisatiecomité in een 
brief weten aan haar sponsoren.

In die brief werd het met moeite 
verkrijgen van een acceptabel aan-
tal deelnemers opgeworpen als de 
voornaamste reden om een jaar 

over te slaan. Ook de economische 
omstandigheden en onvoldoende 
groei spelen mee. De organisatie 
gaat zich nu bezighouden met het 
op papier zetten van ideeën, om 
zodoende in 2014 weer een res-
pectabel sportevenement neer te 
kunnen zetten met veel uitstraling 
en publiek.

Er lagen al plannen op tafel voor 
2014. Er zou een NK wielrennen 
voor jeugd plaats gaan vinden in 
het centrum van Sint-Oedenrode. 
Goed voor zo’n 800 deelnemers. 
Zoals DeMooiRooiKrant vorige 

week al meldde, zegde de wieler-
bond om dubieuze redenen af.

Tot grote teleurstelling van de or-
ganisatie. Het plan was namelijk 
om de opening van het evene-
ment gelijktijdig plaats te laten 
vinden met de start van de Tour de 
France. De gemeentes Schijndel en 
Sint-Oedenrode hadden al de vol-
ledige medewerking toegezegd. In 
de brief legt Gerry van Gerwen, 
voorzitter van het organisatieco-
mité, nogmaals uit dat de KNWU 
zeer waarschijnlijk een onderhand-
se toezegging heeft gedaan aan 
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Regionale Scouts te gast in Sint-Oedenrode

De Rooise scouting was vrijdag en 
zaterdag gastheer van het Explorer 
Regioweekend. Daarbij kwamen 
125 Explorers, dat zijn scouts van 
vijftien tot achttien jaar, uit de re-
gio in Sint-Oedenrode bij elkaar. 's 
Avonds waren er verschillende spel-
len met een afsluitend kampvuur op 
het scoutingterrein aan het Achter-
pad. 

Het leek vrijdagavond een ware 
volksverhuizing rondom het Scou-
tingterrein aan het Achterpad. Uit 
alle windrichtingen kwamen busjes 
en auto's met aanhangwagen aan-
gereden. Direct na aankomst bouw-
den de Explorers hun tenten op. 
Ogenschijnlijk ging dat voor de ene 

groep wat gemak-
kelijker dan voor de 
andere. Om negen 
uur was de officiële 
start van het regio-
weekend. 

Op en rondom het 
scoutingterrein speelden de Explo-
rers levend Catan. Bij deze variant 
op het bordspel 'Kolonisten van 
Catan', moesten de deelnemers zo-
veel mogelijk punten en grondstof-
fen verzamelen. De spelers die, en 
hoe kan het ook anders, de meeste 

grondstoffen verzamelden bij de 
verschillende posten mochten zich 
winnaar noemen. Daarna was er 
nog een groot kampvuur dat tot de 
volgende ochtend brandde.

Zaterdag na het ontbijt en het op-
ruimen van het kamp stond er een 
speurtocht, voor de kenners een 
hike, op het programma. In groep-
jes liepen de Explorers met behulp 
van stafkaarten, kompas en anders 
verkennerstechnieken naar Veghel. 

Daar vierden zij zaterdagavond een 
groot feest met als thema Proud 
to be fout. Zondagochtend na de 
brunch zat het Explorer Regioweek-
end er weer op en vertrok iedereen 
naar huis.

Leerlingen BS Nijnsel halen fi ks bedrag op voor KiKa

Afgelopen week lie-
pen groepjes kinde-
ren van Basisschool 
Nijnsel op drie da-
gen een route door 

het mooie buitengebied achter de 
school. Niet zomaar, want de loop 
was speciaal voor KiKa.Vooraf 
hadden de kinderen met familie, 

buren, vrienden en kennissen een 
sponsorbedrag afgesproken. 

De gemengde groepjes, bestaande 
uit leerlingen van groep 1 t/m 8, 
wandelden dan ook goedgemutst 
de vooraf uitgezette route van 
stempelpost naar stempelpost. Op 
de derde dag kregen de kinderen 

van de oudervereniging en bakker 
Van den Eertwegh een lekkere ver-
snapering. De opbrengst voor KiKa 
van €3615,27 werd op vrijdag be-
kendgemaakt op het schoolplein. 
Een bedrag waar ze trots op mo-
gen zijn en dat zeker een steentje 
zal bijdragen bij de bouw van het 
nieuwe Prinses Máxima Centrum.

Vervolg aangepast programma 
koninginne-/koningsdag 2013

Enige weken geleden  hebben wij 
u als Oranje Vereniging beloofd, 
als we wat meer wisten, terug te 
komen op het programma van 30 
opril a.s. 

Zoals we in ons eerste stukje al 
schreven, zal het programma 
enigszins aangepast worden. Dat 
heeft alles te maken met de TV 
uitzending om 10.00 uur als Ko-
ningin Beatrix officieel afstand 
doet van de troon en om 14.00 
uur als Prins Willem Alexander 
tot Koning gekroond zal wor-
den. Bij navraag bleek dat de 
meeste mensen die we gesproken 
hebben liever voor de tv de ge-
beurtenissen willen volgen. Zo’n 
troonswisseling is toch heel uniek 
en maken we nou eenmaal niet 
zo vaak mee. Vandaar dat we als 
Oranje Vereniging besloten heb-
ben om alle activiteiten wat la-
ter te laten beginnen. Hieronder 
vindt u een globaal overzicht van 
wat er die dag, en de avond er-
voor, allemaal staat te gebeuren.

We beginnen al op maandag 
29 april om 20.00 uur met onze 
“wereldberoemde”a-Meezing 
Rooi. Vanaf 20.00 uur zal op 
het Kerkplein op het grote po-
dium een meezing-happening 
plaatsvinden die zijn weerga niet 
kent. Niemand minder dan het 
fameuze orkest De Sanseveria’s 
zal al het aanstormend talent be-
geleiden bij het zingen van hun 
persoonlijk nummer. En alsof dat 
nog niet genoeg is zal ook het 
geweldige 45-man (en vrouw) 
grote koor “De Rooi Tulpen” uit 
ons Sint-Oedenrode hun prach-
tige klanken laten horen en zullen 
zij proberen alle toeschouwers en 
toehoorders zover te krijgen dat 
werkelijk iedereen mee staat of zit 
te zingen.

Dan gaan we naar dinsdag 
30 april.
10.00 uur Voor het Kerkplein zal 
de nationale vlag worden gehesen 
door de voorzitter van de Oranje 
Vereniging, Erik Huijbregts 

14.00 uur Volop muziek vanaf het 
grote podium op het Kerkplein 
met DJ Frank

14.30 uur Opbouwen van de Kin-
der/speelgoedmarkt. Kramen zijn 
te huur op het kantoor van de 
MooiRooi krant op woensdag 10- 
en woensdag 17 april van 14.00 
uur tot 16.00 uur.

15.30 uur Vertrek van de Bra-
bantband en Showkorps Taxan-
dria vanaf het Kerkplein met de 
versierde kinderfietsen naar de 
Corridor alwaar de K(r)oningsLin-
de geplant zal worden door Bur-
gemeester Maas en de voorzitter 
van de Oranje Vereniging, Erik 
Huijbregts.  Door de Brabantband 
en Taxandria zal dan tegelijkertijd 
het volkslied gespeeld worden.

16.00 uur Opening en aanvang 
kinder/speelgoedmarkt.
De kramen zullen, net als vorig 
jaar, als een lint over de Heuvel 
opgesteld worden.

16.30 uur Terug op het Kerkplein 
om met álle aanwezigen te proos-
ten op de nieuwe koning, Lang 
Leve Koning Willem Alexander, 
Proost!!!
Aansluitend zal dan ook op het 
podium de prijsuitreiking plaats-
vinden van de mooiste versierde 
kinderfiets.
De Brabandband en Showkorps 
Taxandria zullen hierna nog een 
prachtige show weggeven. Zeker 
de moeite waard om hierbij aan-
wezig te zijn

Vanaf 16.30 uur tot ongeveer 
20.00 uur zullen er op het podium 
nog allerlei optredens plaatsvin-
den. Een van de artiesten die we 
al hebben kunnen contracteren 
is onze eigen Voice of Rooi, Erik 
Lathouwers.
En natuurlijk een spetterende 
show van onze DJ Frank.
U ziet het, zeker de moeite waard 
om naar het centrum te komen. 
Er is voor iedereen wel wat bij.

Ook op Odendael is het program-
ma aangepast, want ook daar is 
onderzoek gedaan naar hetgeen 
de mensen daar willen.

10.00 uur Aanvang TV uitzen-
ding op het grote scherm in zaal 
de Ontmoeting  
Iedereen die wil is daar van harte 
welkom. Zowel het aftreden van 
Beatrix als de kroning van Willem 
Alexander zal daar op het mega-
grote scherm te volgen zijn.

19.30 uur Het traditionele Oranje-
kienen met prachtige prijzen in zaal 
de Ontmoeting. In de pauze wor-
den er nog lekkere prijzen verloot.

Wij hopen natuurlijk dat wij u, als 
Oranje Vereniging, ergens in Rooi 
bij een van de activiteiten mogen 
ontmoeten en begroeten,  want 
daar doen we het allemaal voor!!

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

06 514 114 77               www.keadin.nl
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TULPEN 2 BOSSEN 4,95
 

POTGROND 40 LITER 3,95 
3 ZAKKEN VOOR 9,95

 
VIOLEN 4,95 PER TRAY 3 VOOR 9,95

 
GRASZODEN 1,95 PER M2

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

www.tuincentrumbrekelmans.nl

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Na de pauze schoven de nieuwe ta-
felgasten, Marian Janssen en John 
van der Velden vanuit de selectie-

commissie coöperatief dividend en 
Bert Zonnenberg (directeur com-
mercie), aan. Met hen ging het 

gesprek over hoe de aanvraag van 
coöperatief dividend daadwerkelijk 
in zijn werk gaat.
Tijdens de gehele avond werden er 
ook vragen gesteld aan de woord-
voerders van de verschillende pro-
jecten. Zij hadden plaatsgenomen 
op de eerste rij. Zo konden ze hun 
project promoten en aangeven wat 
ze met het extra geld van plan zijn. 
Daarnaast hebben de lokale jak-
halzen, de Dividend Dassen, een 
bezoek gebracht aan de winnaars 
van vorig jaar. Een hilarisch filmpje 
toonde wat zij hebben gedaan met 
de bijdragen van de Rabobank.

De avond werd muzikaal begeleid 
door de huisband van der Aa’s en 
Zekhuis en als afsluiting vatten 
de eigen Nico Dijkshoorn en Riny 
Boeijen de avond met een Brabant-
se en humoristische tongval samen.

Vervolg voorpagina

Zevensprong glorieuze winnaar Project van het Jaar

Glimp van PerMissie

Het aftellen is begonnen. Nog iets 
meer dan een maand en dan staat 
Theaterkoor Rooi op de planken. 
De nieuwste show PerMissie wordt 
opgevoerd van 22 t/m 26 mei. De 
druk wordt steeds groter, maar dat 
maakt het niet minder leuk. 

De acteurs en actrices beleef-
den afgelopen zaterdag weer een 
‘werkdag’ in De Beurs, de plek 
waar ze repeteren. Dat gaf de pers 
de ideale gelegenheid om de eerste 
echte glimp op te vangen van het 
theaterstuk. De deelnemers waren 

namelijk voor het eerst verkleed 
en dat geeft een geheel andere 
dimensie aan een repetitie, vooral 
omdat de gehele voorstelling van 
begin tot eind werd gespeeld en 
gezongen. Een tipje van de sluier: 
het wordt geweldig!

Handhaving Sint-Oedenrode 2012: 2000 parkeerboetes
Het jaarverslag Handhaving over 
2012 laat opmerkelijke cijfers 
zien. Het aantal bekeuringen door 
de BOA was in 2012 maar liefst 
2250, voornamelijk voor par-
keerovertredingen. Van de 1800 
controles op bouwvergunningen 
die gepland waren, hebben er 
1796 plaatsgevonden. “Niet dat 
we er naar toegewerkt hebben, 
het kwam gewoon zo uit” verze-
kerde burgemeester Peter Maas. 
Van de geschatte 400 overtre-

dingen bleken echter slechts 260 
daadwerkelijk de fout in te zijn 
gegaan. En dat is een teken dat de 
handhaving werkt, aldus Maas.

Van de geschatte 150 “vooraan-
schrijvingen” (bestuurlijke waar-
schuwingen, red.) hoefden er 
slechts 39 plaats te vinden en het 
aantal maatregelen halveerde van 
de geschatte 40 naar 20. 

Maas benadrukte dat veel boetes 

nooit het doel zal zijn. “Het doel 
is nul boetes al zullen we dat nooit 
halen. We moeten er gewoon voor 
zorgen dat bijvoorbeeld de bezoe-
kers van het centrum parkeerruim-
te hebben. Maar het eerste kwar-
taal 2013 heeft de BOA alweer 
509 boetes uitgeschreven.”
 

“Burgerparticipatie is niet: 
u vraagt en wij draaien”
Het onderwerp “burgerparticipa-
tie” heeft de gemoederen de af-
gelopen tijd flink bezig gehouden. 
Het college heeft daar hun visie op 
gegeven. Burgerparticipatie is het 
betrekken van burgers in proces-
sen. Wij kunnen het niet iedereen 
honderd procent naar de zin ma-
ken en het is zeker niet: u vraagt 
en wij draaien” aldus burgemees-
ter Peter Maas. “Het is steeds een 
ander compromis”.

In 2011 is een nota over dit on-
derwerp aangenomen en een 
studente van de Hogeschool Arn-
hem-Nijmegen (HAN) is in Rooi 
bezig met een evaluatie daarvan. 
“Ze zal zeker verbeterpunten aan-

dragen” aldus Maas. De studente 
houdt onder meer interviews, niet 
alleen met bestuurders maar ook 
met burgers.

Wethouder René Dekkers gaf een 
voorbeeld waarbij de burgers wel 
degelijk invloed konden uitoefe-
nen op het eindresultaat: het pro-
ject Langesteeg-Oost. “Vorig jaar 
hebben we daarvoor een inloop-
avond gehouden. Daarop kwamen 
36 reacties. Die zijn verwerkt in de 
tekening. De volgende stap was de 
formele inspraak. Daarop kwamen 
twee reacties. En die zijn óók in het 
plan verwerkt.”

Bike Center
Kofferen 19     5492 BL     Sint-Oedenrode

Tel: 0413 - 477722     www.bikecenterrooi.nl

BATAVUS SNAKE en BATAVUS FOX: 
leverbaar in wielmaat 24 inch en 26 inch

Complete � etsen met terugtraprem, extra handremmen voor en achter, 
3 versnellingen en een zo goed als onverwoestbare koplamp 
in de stuurpen en een NAAFDYNAMO IN HET VOORWIEL. 

Design gecombineerd met optimale veiligheid. 

Verder is de � ets voorzien van:
- Terugtraprem, extra handremmen en 3 versnellingen

- ART Goedgekeurd slot
Geldig t/m 21-04-2013

AANBIEDINGSPRIJS: € 359.-   

SNAKE
FOX
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Theaterfestival Windkracht 13
10 april t/m 13 april

WOENSDAG 10 APRIL
15.30 UUR VOSJES
16.30 UUR HEKSENBOS
18.30 UUR DRAKENEILAND
19.30 UUR RICHARD: zeven meiden in de ban van…
20.30 UUR MAC B

DONDERDAG 11 APRIL
18.30 UUR HAARLAK
19.30 UUR RICHARD: zeven meiden in de ban van…
20.30 UUR DE JONGEN IN STREPEN

VRIJDAG 12 APRIL
18.30 UUR MEISJES ZIJN NIKS
19.30 UUR MEISJE EN HET MONSTER
20.30 UUR DE MEISJES VAN DON JUAN

ZATERDAG 13 APRIL
14.00 UUR VOSJES
15.00 UUR KAATKAATJE IS BOOS
16.00 UUR DRAKENEILAND
17.00 UUR DE FIJNBEHAARDE!
19.00 UUR MAC B
20.00 UUR DE JONGEN IN STREPEN
21.00 UUR DE MEISJES VAN DON JUAN
22.00 UUR Afsluiting 

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

T 0413 47 40 31
info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Is op zoek naar:
Jonge enthousiaste medewerker(ster) 
  ter versterking van ons horecateam

Voor het invullen van 1 vaste avond per week,
en gemiddeld 1 x per maand een avond in het weekeinde.

Functie eisen: 
 Enthousiast, Representatief, Teamgeest

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen 
www.mariendeal.nu of u kunt contact opnemen met 

Albert van der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu  
Wij verwachten u sollicitatie per mail of brief 

voor 10 december 2011 te hebben ontvangen. 

Hartstichting Sint-Oedenrode organiseert collecteweek:

“Aan wie denkt u?”

Van 14 t/m 20 april 2013 komen 
de collectanten van de Hartstich-
ting weer aan de deur, want dan is 
de collecteweek. De Hartstichting 
vraagt uw financiële steun voor het 
bestrijden van hart- en vaatziekten. 
Dit is nog steeds hard nodig, want 
een op de drie Nederlanders sterft 
aan een hartinfarct, hartstilstand, 
beroerte of een andere hart- en 
vaatziekte. 

De Hartstichting spant zich in om 
hart- en vaatziekten sneller en beter 
op te sporen, te behandelen of zelfs 
te genezen. Van elke ontvangen 
euro gaat € 0,80 naar wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichting en pa-
tiëntenzorg. 

Hoewel het aantal sterfgevallen af-
neemt, neemt het aantal patiënten 
toe. Op dit moment zijn er ongeveer 
1 miljoen hart- en vaatpatiënten. 
Dit aantal zal in de toekomst alleen 
maar toenemen. 

Wat gebeurt er met uw donatie
Met uw donatie investeren wij in 
wetenschappelijk onderzoek naar 
het voorkomen van een plotse hart-
dood.  Prof. dr. Arthur Wilde (AMC 

Amsterdam) en prof. dr. Marc Vos 
(UMC Utrecht) gaan uitgebreid ge-
netisch onderzoek doen bij mensen 
die aan een hartstilstand zijn overle-
den en bij families die door geneti-
sche aanleg een verhoogd risico lo-
pen op een hartstilstand. Zo hopen 
ze nieuwe genen te ontdekken die 
betrokken zijn bij plotse hartdood. 
Daarna willen ze ontdekken hoe het 
kan dat deze genen leiden tot de 
ernstige storing van de hartslag. Met 
de resultaten valt hopelijk beter in 
te schatten welke groepen mensen 
veel risico lopen, zodat artsen ge-
richte maatregelen kunnen treffen, 
bijvoorbeeld met medicijnen of een 
pacemaker. Dit kan levens redden.

Aan wie denkt u?
In de week van 14 t/m 20 april 
staat een van onze collectanten 
wellicht ook aan uw deur. Aan wie 
denkt u wanneer u geeft? U helpt 
uw naasten en uzelf met uw gift 
aan de collectant. Want zo lang le-
vens te vroeg stoppen, blijven wij 
doorgaan!

Geef met uw hart
De Hartstichting vraagt mensen te 
geven aan de collectant of te stor-
ten op giro 300. 
Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met E. Steijaert  
06-29096780, 
hartstichting.sint-oedenrode@live.nl

Open Podium voor 
jong muzikaal talent

Op zondagmiddag 12 mei om 
14:00 wordt in het Cultureel Cen-
trum Mariëndael een Open Podi-
um gehouden voor jongeren – van 
10 tot 35 jaar- die hun muzikaal 
talent al aardig ontwikkeld heb-
ben hetzij via lessen op de mu-
ziekschool, in een vereniging of 
bij een privé docent. 

Instrumentale, maar ook vocale 
muziek die zowel solistisch als in 
ensemble kan op die middag uit-
gevoerd worden. Het wordt geen 
wedstrijd of competitie. Mocht je 

in je vereniging of omgeving zulke 
jongeren kennen die net een duw-
tje van u of denkt van ons nodig te 
hebben om deel te nemen, laat het 
ons dan weten. 
Tot nu toe zijn er met name ver-
schillende pianisten aangemeld 
(zelfs uit Roermond en Oisterwijk). 
Er mag gerust nog wat meer Roois 
talent aangemeld worden want 
dat is er toch in Rooi?  Suggesties 
over wie we hier zeker voor moe-
ten benaderen zijn (deze week 
nog) van harte welkom.

Voor pianisten is de vleugel van 
het RKK ter beschikking. 
cultureelplatform@kpnmail.nl  
tel: 0413-474158

Laan van Henkenshage 2
Postbus 95 
5490 AB Sint-Oedenrode 

T 0413 47 40 31
info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

Is op zoek naar:
Jonge enthousiaste medewerker(ster) 
  ter versterking van ons horecateam

Voor het invullen van 1 vaste avond per week,
en gemiddeld 1 x per maand een avond in het weekeinde.

Functie eisen: 
 Enthousiast, Representatief, Teamgeest

Voor meer informatie kunt u onze website raadplegen 
www.mariendeal.nu of u kunt contact opnemen met 

Albert van der Heijden 0413-474031 of Albert@mariendael.nu  
Wij verwachten u sollicitatie per mail of brief 

voor 10 december 2011 te hebben ontvangen. 

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

Glow in the Dark party in Jeugddisco The Joy
Glowen, swingen, en chillen bij 
de Glow in the Dark party! Zater-
dag 13 april in jeugddisco the Joy.  
Je kunt je op deze avond helemaal 
op laten pimpen door onze glo-
wers met glowsticks, glow make-
up en zelfs glow nagelak. 

The Joy is de uitgaansgelegenheid 
voor jeugd van 11 tot en met 15 
jaar uit Boskant, Olland, Rooi, Nijn-
sel en omgeving. The Joy is extra 
vet voor jeugd uit groep 8! DJ JARI 
uit groep 8 van BS Nijnsel en DJ 
MICHAR zorgen voor swingende 
muziek. Van 19:30 uur tot 23:30 
uur. Oude Lieshoutseweg 7 (naast 
de hoofdingang van De Beckart). 
De entree is zoals altijd gratis. Zet 
alvast in je agenda, zaterdag 25 

mei ‘Après-ski party’ met broodjes 
hamburger en broodjes worst. En 

op vrijdag 14 juni onze jaarlijkse 
spectaculaire ‘Schuimparty’.

“Dit is voor mij het eerste festival”, 
lichtte Nienke Meulenbroeks, loca-
tieregisseur MIK Sint-Oedenrode 
toe. “Ik ben er best wel trots op dat 
we zo’n 2500 bezoekers schijnen 
te trekken. Daarmee zijn we het 
grootste festival voor Mariëndael. 
Het is erg leuk te zien dat er zo-
veel aandacht en animo is voor de 
verschillende theatergroepen.” In 
totaal staan twaalf jeugdgroepen 
van Pieter Brueghel beurtelings 
op de planken. Twaalf  groepen in 
verschillende leeftijdscategorieën. 
De oudste acteurs zijn 15+ terwijl 
de jongste groep al bestaat uit kin-
deren vanaf groep 3. 

“Dat zijn natuurlijk wel heel an-
dere voorstellingen. De kleintjes 
spelen meer op de gevoelens van 
de ouders”, aldus theaterdocent 
Hanneke Jansen. Zelf begeleidt ze 
de productie Vosjes (gr. 3-4-5) en 

Meisjes zijn niks (gr. 6-7-
8). “De eerste maanden 
krijgen alle kinderen ac-
teer les en bekijken we 
welk stuk goed bij hen 
past. Als het stuk eenmaal 
bekend is dan herschrijven 
we dat voor de groep en 
kunnen we gaan repete-
ren. Het is nu tijdens het 
festival behoorlijk aanpoten, maar 
het is wel kicken. Alles kan, want 
de kinderen zitten inmiddels in hun 
rol. Dat leren ze ook. In de les is 
het erg leuk om te zien dat gene 
of verlegenheid niet meer hoeft 
als kinderen zich eenmaal kun-
nen transformeren.” Al tijdens de 
eerste voorstelling, Haarlak, leek 
gene inderdaad niet meer te be-
staan. Tracy droomde ervan om 
beroemd te worden, maar haar 
moeder vond het maar niks. Vol-
gens laatstgenoemde kun je be-

ter dromen onder het strijken. De 
musical werd met verve gebracht. 
De Rooise groep van 12+ hield de 
zenuwen goed onder bedwang, 
terwijl zingen én acteren tezamen 
toch geen sinecure is. Heel toepas-
selijk sloten ze de voorstelling af 
met het lied ‘Niemand stopt een 
wervelwind, want de wind waait 
waar hij wil.’

Het theaterfestival duurt nog t/m 
komende zaterdag. Het resterende 
programma vindt u op deze pa-
gina en op www.pieterbrueghel.nl.

Vervolg voorpagina

‘Niemand stopt een wervelwind’

EBK blijft hameren op 
ambtenarenkosten
Een van de stokpaardjes van EBK, 
de eenmansfractie van Etiënne El 
Baidun-Kensdell, is het prijskaartje  
van het ambtelijk apparaat. 

Zo had hij laatst het idee om een 
deel van het Rooise ambtenaren-
korps te huisvesten in Mariëndael,en 
inmiddels bestookt hij het college 
met vragen over de kosten van de 
ambtelijke ondersteuning bij de 
herinrichting van de Kienehoef en 
de “Verkenningsopdracht”. De op-
drachtformulering voor dat laatste is 
uitsluitend een zaak van de fracties 
VVD en Hart voor Rooi. Kensdell 

vraagt zich daarom af of het college 
wel gevraagd is om bij dat laatste 
ambtelijke ondersteuning te verle-
nen. De gemeenteraad is daarover in 
ieder geval niets gevraagd, stelt hij.
In het project Kienehoef, met onder 
meer een aanbestedingsprocedure 
die opnieuw moest en de kosten 
voor het Klimbos, zijn de onvoor-
ziene kosten van ambtelijke uren 
uiteindelijk opgelopen tot een ton. 

EBK vraagt het college om te ant-
woorden op een aantal vragen hier-
over, bij de eerstvolgende gemeen-
teraadsvergadering.
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Gerard  
van Maasakkers 

+ GITarIsT

ZondaG 14 aprIl 2013
Zaal open: 19.00 uur
aanvanG: 20.00 uur

voorverkoop de Beurs: €10,-   deurverkoop: €10,-

lIve!

Hypotheken,  
wie snapt het 
nog?
 

In de SNS Winkel komen regelmatig bezoekers 

voor een goed hypotheekadvies. De laatste tijd 

horen wij steeds vaker dat ze onzeker zijn over 

hun mogelijkheden op de huizenmarkt. Door 

alle veranderingen weten zij niet meer wat nu 

wel en wat niet kan. Hoogste tijd voor duidelijk-

heid!

Ook jij hebt de laatste tijd waarschijnlijk de 

nodige vraagtekens geplaatst bij al het nieuws 

over hypotheken, of breder nog, de woning-

markt. Het tweede kabinet-Rutte kwam in 

februari met het zogenoemde ‘woningmarktak-

koord’. Ook dit riep weer vragen op. Gelukkig is 

rond dit akkoord inmiddels meer duidelijkheid. 

Het stelt ons in staat om op basis van de meest 

actuele feiten een helder hypotheekadvies te 

geven. 

Onze klanten stellen dat zeer op prijs en pro-

fiteren ervan. In deze markt met dalende hui-

zenprijzen kan het kopen van een huis namelijk 

zeer aantrekkelijk zijn. En: nieuwe hypotheken 

komen voor renteaftrek in aanmerking als de 

lening in dertig jaar wordt afgelost. Groot voor-

deel: na afloop houd je geen schuld over.

Na een eerste kennismakingsgesprek voor 

een hypotheekadvies volgt vaak een tweede 

afspraak. In dat gesprek zetten we alle feiten 

en wensen overzichtelijk op een rij. Vervolgens 

koppelen we daar de SNS Huisselectie aan. 

Naast een SNS Hypotheek kun je bij ons name-

lijk ook terecht voor hypotheken van andere 

banken en verzekeraars. Kwestie van vergelij-

ken; welke hypotheek van welke aanbieder past 

het beste bij wat de klant wil?

Zo werken wij. Mooi toch? Klanten stappen bin-

nen, voelen zich begrepen en krijgen een helder 

advies dat past bij hun situatie. Reëel, open en 

met oog voor hun wensen. Heb jij vragen over 

de nieuwe hypotheekregels? Of wil je weten 

wat je mogelijkheden zijn om het huis van je 

dromen te kunnen kopen? Loop gerust eens bij 

ons binnen. Je bent van harte welkom!

SNSBank.Schijndel@sns.nl

COLUMN - Wim Groot Kormelink

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangst gecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Feestelijke opening Ollandse sportkooi

De Ollandse jeugd is laaiend en-
thousiast. Sinds kort heeft het 
dorp een fonkelnieuwe sportkooi. 
Nu al wordt er uitgebreid gebruik 
van gemaakt, maar de officiële 
opening volgt nog. Vrijdag 26 
april staat een heus panna knock 
out én een volleybaltoernooi op 
het programma. 

De kooi is gefinancierd met subsi-
diegelden vanuit het IDOP. Vanuit 
de werkgroep activiteiten speel-
voorzieningen, ontstond de Ol-
landse jeugdgroep. Wie kan er im-
mers beter aangeven wat de jeugd 
wenst, dan de jeugd zelf? Iris 
vindt het leuk om te helpen, Rick 
houdt ervan zijn ideeën te spuien 
en datzelfde geldt voor Sem, Ilse, 

Lisanne, Anne, 
Martijn en Tim. 
Ilja Bouwman en 
Daimy van Zut-
phen, beide sta-
giaire bij welzijn 
Meierij, zijn er blij 
mee: “Ze zijn su-
per enthousiast, 
denken goed mee 
en willen overal 
mee helpen”, al-
dus Ilja. 

Deze week delen de leden van de 
jeugdgroep flyers van het ope-
ningsfeest uit onder hun jeugdige 
dorpsgenoten.  Tot 20 april kun-
nen alle Ollandse jongeren vanaf 
groep 7 zich voor het toernooi 

naar keuze opgeven via jonge-
ren@welzijnmeierij.nl . Na 20 april 
komt de jeugdgroep nog een keer 
samen om een goede teaminde-
ling te maken. Tim: “ik hoop dat 
het een gezellige dag wordt en dat 
er veel in de kooi gespeeld wordt.”

Achterste rij v.l.n.r.: Ilja Bouwman, Anne, Iris, Sem, Lisanne, Monique Stegenga.
Voorste rij v.l.n.r.: Daimy van Zutphen, Ilse, Martijn, Tim, Rick.

Verkenningsopdracht: 
“transparant, maar vertrouwelijk”
Afgelopen zaterdagochtend heb-
ben de overgebleven coalitie-
partijen Hart voor Rooi en VVD 
de verkenningsopdracht naar 
een “consistent, betrouwbaar en 
daadkrachtig bestuur” vastge-
legd. Verkenner Freek Compagne 
gaat hierbij met de fractievoorzit-
ters van alle partijen een voor een 
aan tafel om, aan de hand van het 
uitgewerkte Collegeprogramma 
2010-2014, te kijken naar de best 
mogelijke uitwerking waar de 
meerderheid van de gemeente-
raad achter staat.  

De verkenningsopdracht formu-
leert de steekwoorden als volgt:
•  Consistent: burgers en onderne-

mers kunnen erop vertrouwen 
dat besluiten worden genomen 
op basis van eenduidig en sa-
menhangend beleid.

•  Betrouwbaar: het bestuur zegt 
wat ze doet en doet wat ze zegt.

•  Daadkrachtig: beslissingen wor-
den tijdig genomen en hierover 
wordt juist gecommuniceerd.

Om samen hun bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid te nemen is 
volgens de opdracht “snelheid, 
zorgvuldigheid en transparantie 

geboden” Dat laatste gaat ech-
ter niet zo ver dat de gesprekken 
openbaar worden; zelfs de andere 
fracties krijgen die niet te zien. Dit 
geldt niet alleen voor de gesprek-
ken, maar eveneens voor de eind-
rapportage. Alleen het advies van 
de verkenner wordt openbaar.

Met de fractievoorzitters wordt ge-
sproken over hoe de partij de ont-
stane situatie beoordeelt, welke 
mogelijkheden deze ziet om de situ-
atie op te lossen en welke bijdrage 
de partij wil leveren. Naast thema’s 
uit het programma kan de partij ook 
een eigen thema inbrengen.

De verkenner opereert zelfstandig. 
Hij kan ook gesprekken voeren 
met bijvoorbeeld de leden van het 
College of het directieteam. Over 
de presentatie van het advies en 
de vervolgstappen door VVD en 
Hart voor Rooi worden de partijen 
later bijgepraat. Het streven is om 
de verkenning eind april afgerond 
te hebben.

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl
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Kienavond Muziekgroep Antonio
Op maandag 15 april aanstaande 
houdt Muziekgroep Antonio weer 
een gezellige kienavond met veel 
mooie prijzen.

De kienavond wordt gehouden in 
zalencentrum De Beckart, Oude 
Lieshoutseweg in Nijnsel. Het be-
gint om 20.00 uur. Breng gerust 
uw familie, vrienden en kennissen 
mee. Tot ziens op 15 april.

Wijkvereniging Eerschot
Vrijdag 12 april 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 
iedereen 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 ieder-
een weer met een vleesprijs naar 
huis.
Voor het kegelen met het hele 
gezin op zaterdag 27 april bij de 
Vresselse Hut van 20.00 tot 22.00 
uur kunnen de leden aanmelden 
bij Gerda van de Burgt tel 47 57 
26. De deelname is gratis maar 
geef je snel op want vol = vol

Naam: Paul van Heesch
Leeftijd: 20 jaar
Opleiding: MBO Sport en Bewegen 
niveau 3/4

Wat houdt de studie in?
“De studie houdt in dat je naast 
het leren om les te geven of men-
sen te begeleiden ook de bewe-
gingsleer van de mens kent. Dus vanuit anatomisch standpunt en 
fysiologisch standpunt. Je moet kunnen uitleggen waarom een 
spier pijn doet als het die beweging maakt. Verder is het ook be-
langrijk om voor een groep te kunnen staan. Je bent hierbij ook 
veel met mensen bezig. Dat is dan de richting die ik kies, genaamd 
Bewegingsagoog. Daarnaast heb je ook nog operationeel sport- en 
bewegingsmanager. Dit is meer de financiële kant van de opleiding.  
Zelf wil ik richting revalidatie en fysiotherapie.”  

Wat vind je er leuk aan en wat is minder leuk?
“Het leuke aan de opleiding is alles eigenlijk wel. De praktijk waar je heel 
veel ervaring in op doet. Zo beoefen je op school ook veel verschillende 
sporten en leer je hier de bewegingsleer van. Zelf vind ik de theorie 
echt boeiend, zoals de anatomie van het lichaam en de bewegingen van 
spieren en botten. Ook de stageplaatsen waar we naartoe mogen zijn 
geweldig en ook heel gevarieerd. Zo loop ik nu stage bij Vulkaan bewe-
ging- en gezondheidscentrum. Het leuke aan deze stageplek is dat het 
outdoor is dus we zijn veel buiten en we doen veel opkomende sporten, 
zoals het survivallen. Het minder leuke is misschien toch wel dat het veel 
energie kost. Je bent veel aan het sporten en dat merk je aan het eind 
van de avond ook wel, dan ben je blij als je op de bank ligt.”

Wil je hierna gaan werken of ga je verder leren? 
“Ik ben nog aan het twijfelen. Werken kan altijd nog en ik wil wel 
het hoogst haalbare er uit zien te halen. Eerst maar eens deze oplei-
ding halen en dan kan ik nog altijd verder kijken of ik naar de HBO 
wil of dat ik de arbeidsmarkt onveilig ga maken.”

Aan wie geef je het stokje door? 
Loy Verspeek

gehouden. 

Naam: Paul van Heesch

Politie en burgerwachten houden actie tegen vandalisme

Baldadige jeugd, het is iets van 
alle tijden. Ook in Sint-Oeden-
rode wordt iedere week wel iets 
vernield, meestal door uitgaande 
jeugd. Het afgelopen jaar berichtte 
DeMooiRooiKrant met regelmaat 
over vernielingen, vaak gepleegd 
in het weekend. De gemeente en 
de politie pakten deze signalen 
op en besloten om een actie te 
houden. Afgelopen vrijdagavond/
nacht gingen agenten in burger op 
pad, geassisteerd door twee bur-
gerwachten.

Uit cijfers van de politie blijkt dat 
de Koninginnelaan, de Schijndelse-
weg en de Mariannestraat de top 
drie vormen van plekken waar het 
vaakst vernielingen voorkomen. 
Gevolgd door de Nijnselseweg en 
de Eerschotsestraat. Het gaat hier-
bij om vernielingen die gemeld zijn 
en juist dat is een belangrijk punt. 
Veel mensen melden een vernieling 
niet, terwijl ze dat volgens de po-
litie wel zouden moeten doen. Zo 
krijgen de agenten een beter beeld 
van vernielingen en kunnen daders 

eerder in de kraag worden gevat. 
Liggen uw bloemen verspreid over 
straat, zijn er bloempotten omge-
gooid of verkeersborden vernield? 
Bel dan even de politie en maak er 
een melding van. 

Na een korte briefing op het po-
litiebureau in Schijndel vertrokken 
twee auto’s en een scooter rond 
21.30 uur richting Sint-Oedenrode 
om te patrouilleren. Verschillende 
wijken werden uitgekamd, op zoek 
naar burgers met eventuele slechte 
bedoelingen op het gebied van in-
braak of vernielingen. Volgens de 
politie heerst er bij sommige inwo-
ners een gevoel van onveiligheid. 
Toch is dat niet nodig. De politie 
houdt een oogje in het zeil. Zelfs 
als u het niet merkt. Dat was ook 
vrijdag zo. Op het moment dat er 
geen verdachte figuren werden 
gesignaleerd, werd van de gele-
genheid gebruik gemaakt om te 
controleren of poorten van huizen 
wel gesloten waren. Opvallend 
veel mensen hadden de boel goed 
op slot gedaan. Wellicht hebben 

ze geleerd van inbraken of eerdere 
prikacties van de politie.  

Verschillende groepjes jeugd wer-
den voor en na het uitgaan in de 
gaten gehouden. Dit resulteerde 
uiteindelijk in zeven bekeuringen 
omtrent baldadigheid; één jon-
geman werd bekeurd omdat hij 
tegen een aantal fietsen schopte, 
twee jongens gooiden met stenen 
naar lantaarnpalen en vier jongens 
en meiden kregen een prent voor 
het fietsen door een plantsoen. Op 
één persoon na betroffen het alle-
maal minderjarigen. Waarschijnlijk 
worden zij voor afhandeling naar 
bureau HALT gestuurd. 

Dat er burgerwachters als assisten-
ten worden ingezet voor avonden 
als deze is niet nieuw. De poli-
tie heeft niet genoeg mankracht 
om alleen maar eigen personeel 
op pad te sturen voor dergelijke 
acties. Bovendien kennen deze 
mensen vaak de straten van Rooi 
op hun duimpje en zijn ze bekend 
met hun dorpsgenoten. Dat komt 
regelmatig van pas. Burgerwacht 
A (beide heren willen anoniem blij-
ven): “Dit is de tweede keer dat ik 
mee ga. Ik ben eerder op een in-
foavond over inbraak geweest in 
de wijk Heikant. De politie gaf aan 
dat ze burgerwachters zochten. Ik 
was direct geïnteresseerd en heb 
me aangemeld, omdat ik graag wil 
helpen om criminaliteit aan te pak-
ken.” Burgerwacht B heeft al iets 
meer ervaring. Hij is al vaker mee 
op pad geweest. “Denk daarbij 
aan flyeren bij alcoholcontroles en 
het assisteren bij wijkcontroles”, 
zegt hij. “Er zijn vaak veel goede 
ideeën van gemeente en politie, 
maar te weinig handen om het uit 
te voeren. Daarom zet ik me graag 
in.” 

KIENEHOEF

CENTRUM

EERSCHOT

Op deze afbeelding ziet u concentratie van vernielingen van 
2010 t/m heden in de kern van Rooi (dus niet het buitengebied).

Huttenbouwers laten zich niet uit het veld slaan
Als een klein mierennestje zijn 
tientallen Nijnselse kinderen druk 
bezig het bouwen van hutten op 
het speelterrein achter de basis-
school. Van groot tot klein bouwt 
met  scheppen, gereedschapskis-
ten en het nodige materiaal, zoals 
gaas,takken en oude pallets de ene 
na de andere hut. Een mooie bezig-
heid voor de kinderen en een ideale 
manier om de Nijnselse saamho-
righeid op te krikken. Helaas zijn 
er wat ‘grapjassen’ geweest die 
meenden dat ze het weer af moes-
ten breken. Toch laten de hutten-
bouwers zich niet uit het veld slaan. 
Vrolijk gaan ze door met knutselen.

Tafelvoetbaltoernooi afgelopen, op naar het Darttoernooi  
De winnaars van 
het tafelvoetbal-
toernooi zijn be-

kend. Joep Eijkemans en Daniëlle 
Gooskens zijn er vandoor gegaan 
met de beker. Alweer een gezel-
lige avond in de werf.  

Nu op naar het darttoernooi van 
13 april. Harrie van Dinther is de 
titelverdediger en heeft zichtzelf 
alweer ingeschreven voor dit jaar, 
kun jij hem van de troon stoten? 
Schrijf jezelf in via Facebook of aan 
de bar van OJC de werf. Inschrij-
ven kan tot zaterdag 22.00u. Vrij-
dag ben je van harte welkom om 
een oefenpotje te komen spelen. 

XTC-afval gevonden in Rooi: schadepost 10.000 euro
Woensdagavond zijn in een sloot 
tussen de Sloef en de Zuidelijke 
Randweg door voorbijgangers 35 
vaten met XTC-afval gevonden. 
De brandweer heeft, gekleed in 

speciale pakken, het afval uit de 
sloot gehaald. De vaten zijn uit-
eindelijk door een gespecialiseerd 
bedrijf opgehaald. Naast de scha-
de die harddrugs berokkenen aan 

gebruikers, levert het verwijderen 
van gedumpt afval de gemeen-
schap ook nog eens een fikse 
schadepost op. In dit geval was dat 
10.000 euro. 
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Oproep: De liefste moeder van Sint-Oedenrode
Op 12 mei is het Moederdag. Het 
beste moment om je moeder eens 
even flink in het zonnetje te zetten. 
Een ontbijt op bed, samen naar het 
theater, overladen met cadeautjes 
of lekker uit eten. Sint-Oedenrode 

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

motivatie van 150 woorden naar 
redactie@demooirooikrant.nl. Op 
woensdag voor Moederdag ma-
ken we de winnaar bekend. Inle-
veren kan t/m maandag 6 mei. De 
winnares krijgt een verwenpakket.  

Programma 
informatie TV 
Meierij

Nieuwe aflevering Oog Op Rooi
Voor de vierde aflevering in 2013 
zijn voor dit actuele praatpro-
gramma gasten uitgenodigd die 
u bij praten op verschillende ter-
reinen. In deze aflevering: Pastor 
Paul Rens over zijn aanstaande 
priesterjubileum en de fusieparo-
chie H. Oda, Will v.d. Linden over 
de aanstaande oranjefestiviteiten, 
wethouder Renee Dekkers over de 
politieke situatie en Piet van Ber-
kel, bestuurslid Wereldwinkel Sint-
Oedenrode, over consequenties 
raadsbesluit Martinushuis. Aan 
de mensen op straat wordt naar 
hun mening gevraagd over een 
actueel onderwerp. Willy Damen 
vertelt wetenswaardigheden over 
Boskant en ... we gaan Schijndel 
verkennen.

Oog Op Rooi wordt uitgezonden 
vanaf zaterdag 6 april 0.00 uur 
en elke 4 uur gedurende 1 week 
herhaald. 
(Uitzendtijden 0:00 – 04:00 – 
08:00 – 12:00 – 16:00 en 20:00 
uur.)

Rondje Rooi 
Vanaf donderdag 4 april 2013 
biedt Rondje Rooi de volgende 
onderwerpen aan:
Wim Daniëls geeft lezing - 
Brandweeroefeningen in cen-
trum - Kinderen planten bomen 
ter gelegenheid Boomfeestdag 
2013 - Korenmiddag in De Beurs 
met o.a. Tiona en De Rooi Tul-
pen - Impressie Jubileumexposi-
tie Fotoclub Rooi - Waterpolo-
team Dames 1 Argo Kampioen? 
- Roois Theaterkoor met voor-
proefje musical “PerMissie” - 
Kindergroep Roois Theater speelt 
“MaPiep” - Gemeenteraad ver-
gadert over Martinushuis - Toin 
Lathouwers uitgenodigd bijwo-
nen kroning Willem Alexander.

Rondje Rooi wordt uitgezonden 
op de volgende tijden
02:00 – 6:00 – 10:00 – 14:00 – 
18:00 en 22:00 uur. 
De inhoud wordt vanaf 18 april 
weer vernieuwd.

Speciale uitzendingen
Nieuwe ziekenhuis Bernhoven in 
Uden open
In samenwerking met Bernho-
ven heeft TV Meierij opnames 
gemaakt om u als kijker met dit 
prachtige nieuwe ziekenhuis 
kennis te laten maken. Op veler 
verzoek herhalen we deze repor-
tage. 
 
Informatie nieuwe indeling mili-
eustraat
Met een instructiefilm krijgt u 
nadere informatie over de her-
ingerichte milieustraat bij van 
Kaathoven.
Tot en met 17 april kunt u deze 
speciale items bekijken om 
01:00 – 05:00 – 09:00 – 13:00 – 
17:00 en 21:00 uur 

Uitzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC op 256 MHz.

OUTLET
vrijdag en zaterdag 

geopend

Streepenstraat 6
Sint-Oedenrode

(langs dierenspeciaalzaak Van Brussel)

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

Broodjes bakken in Hoeve Strobol

Hoe bakten bakkers vroeger brood 
en hoe kwamen ze aan de produc-
ten? Enkele vrijwilligers stonden, 
in het kader van het Bakkerspro-
ject van Culturele Marktplaats 
Curioso, vorige week woensdag 
paraat om dat uit te leggen aan 
leerlingen uit groep 4 van basis-
school De Springplank. De uit-
leg werd voorheen gegeven bij 
de Boelaarshoeve, maar vanaf 
dit jaar vindt het plaats in Hoeve 
Strobol te Nijnsel.

De komende weken zullen ook 
de andere basisscholen van Rooi 
langskomen om te proeven aan 

het leven van vroeger. Gakkers Gijs 
van Aarle en Huub Kloks leggen 
uit hoe het brood werd bereid, een 
handvol andere vrijwilligers vertelt 
de kinderen hoe er werd geoogst 
en hoe de machines en de ovens 
werkten. Dat kan allemaal perfect 
bij Bert en Annie Verbakel, eige-
naars van Hoeve Strobol. “Toen 
Curioso ons vroeg, hebben we 
meteen ja gezegd”, vertelt Bert. 
“We vinden het erg leuk om de 
kinderen iets bij te brengen. De ko-
mende jaren willen we meer voor 
kinderen gaan doen, bijvoorbeeld 
kinderfeestjes. Ze vinden het vaak 
oprecht interessant wat er vroeger 

gebeurde en veel attributen heb-
ben ze nog nooit gezien.”

Dit keer ging het voornamelijk over 
het bakken van brood. Gebiolo-
geerd keken de leerlingen naar de 
manier waarop Gijs en Huub bezig 
waren. Vooral toen ze zelf aan de 
slag mochten, begonnen de oogjes 
te twinkelen. Kneden, het brood 
besprenkelen met zaadjes en fi-
guurtjes maken waren volgens de 
mannen de leukste bezigheden. 
“Het mooiste is, dat ieder kind 
anders reageert”, glimlacht Huub. 
Hij is blij met het nieuwe onderko-
men. “Het is hier lekker ruim en 
zowel binnen als buiten kunnen 
we ze van alles laten zien.`    
   
Met de handjes vol bloem en 
broodgeur in de neus, gingen de 
kinderen na het bakken weer naar 
school. Maar natuurlijk pas nadat 
ze het eigen gebakken brood had-
den opgepeuzeld. 

85 jaar
OMA , van harte gefeliciteerd
Groetjes van je kleinkinderen

Karin en Bart

met de geboorte 
van jullie twee meisjes

NIENKE EN ILSE
Opa’s en oma’s

Schepens en v.d. Brand

Deze stoere bink wordt 

18 jaar 
op donderdag 11 april.

Gefeliciteerd Willem,
van papa en mama, 
Sjors, Cato en Sara.

Zie hier dit prachtige paar,
alweer een stel voor 40 jaar.

Deze knapperd 
wordt 65! 

Gefeliciteerd pap/opa!

Barbecue populair
(minimaal 4 personen)

barbecueworst

hamburger

varkenssaté

gemarineerde kifi 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
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Zoete   emel
ijscafé  &chocolaterie

H
Kerkplein 3a 5492 AN Sint-oedenrode

Tel. 0413-820279
info@zoetehemel.nl
www.zoetehemel.nl

OPENING VRIJDAG12 APRIL
vanaf 11.00 uur

één GRATIS 
bolletje ijs naar 

keuze op 
vrijdag 12 april 

bij inlevering 
van deze coupon. 

* maximaal 1 bon 
per persoon

20% korting 
op alle 

cadeauartikelen, 
handgemaakte 

bonbons & 
chocoladewerken 

t/m 12 mei 
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*VRAAG UW STYLIST  NAAR DE VOORWAARDEN

BIJ AANKOOP VAN REDKEN SHAMPOOBIJ AANKOOP VAN REDKEN SHAMPOO

30% KORTING30% KORTING
OP EEN REDKEN STYLING PRODUCT*

Heuvel 30 | 5492 AD Sint-Oedenrode| 0413 47 17 37  
www.senzhaircare.nl

MET Werken bij Defensie is werken 
aan vrede en veiligheid

Werken bij Defensie is werken aan 
vrede en veiligheid, overal ter we-
reld. Het is uitdagend werk en je 
komt nog eens ergens. Wij vroegen 
ons af hoe het is om als vrouw in 
deze typische mannenwereld te 
werken. We vroegen het aan Sabi-
ne, inwoonster van Rooi en in het 
dagelijks leven werkzaam als mili-
tair bij de luchtmacht.

Voor Sabine (41 jaar) uit Sint-Oe-
denrode was het al op vroege leef-
tijd zo klaar als klontje dat zij het 
leger in wilde. “Als ik vroeger foto’s 
van mijn vader zag als soldaat, zei 
ik: dat lijkt mij ook wel wat. Maar 
bij ons thuis hadden ze zoiets van: 
ga maar een echt vak leren. Na de 
middelbare school kwam ik dus in 
een heel ander beroep terecht”, ver-
telt de goedlachse Sabine. “In plaats 
van het stoere leven als militair heb 
ik van 18e tot 21e als kapster ge-
werkt. Ik kwam er al snel achter dat 
dát beroep eigenlijk niets voor mij 
was.” Schaterlachend voegt ze er 
aan toe: ”Ik ben er op gegeven mo-

ment dan ook maar mee gestopt en 
heb daarna nog een jaar bij Albert 
Heijn gewerkt. Het beeld van mij als 
militair bleef echter de hele tijd door 
mijn hoofd heen spoken.” 

Eindelijk militair
Uiteindelijk hakte Sabine de spreek-
woordelijke knoop door. “Ik vond dat 
ik het gewoon moest gaan proberen. 
Stel dat ik het niets zou vinden, dan 
zou ik hoogstens 2,5 jaar van mijn 
leven ‘weggooien’. Op mijn 22e heb 
ik gesolliciteerd bij Defensie.” Eigen-
lijk ging Sabine pas nadenken wat 
het betekende om militair te zijn na-
dat ze werd aangenomen. “Werken 
bij het leger, houdt natuurlijk ook in 
dat je soms wordt uitgezonden naar 
landen over de hele wereld waar het 
over het algemeen niet erg stabiel is. 
Daar had ik tot op dat moment nog 
niet bij stilgestaan. Best wel naïef”,  
voegt ze er met enig gevoel voor 
understatement aan toe. “Maar ik 
zou nu niets anders meer willen. Ik 
vind mijn baan ge-wél-dig! Zowel 
mijn gewone werkzaamheden op 

mijn standplaats als de missies in het 
buitenland.”

Zware selectie
Werken bij Defensie is natuurlijk 
wel wat anders dan een normale 
‘9 tot 5’ baan. “Het is afwisselend 
en avontuurlijk maar lichamelijk en 
geestelijk soms zwaar”, vertelt de 
Rooise. Dat veel van haar collega’s 
man zijn, is voor Sabine echter geen 
issue. “Ongeveer 10% van het 
personeelsbestand bij Defensie is 
vrouw. De meesten kiezen voor een 
baan bij het leger omdat ze het leuk 
vinden. De selectie en de opleiding 
zijn redelijk zwaar. Je wordt natuur-
lijk niet zomaar aangenomen. Aller-
eerst moet je natuurlijk gezond van 
lichaam zijn en in de bovenkamer, 
om het zo maar te noemen, moet 
ook alles goed op een rijtje zitten. Je 
krijgt allerlei testen en onderzoeken. 
Daarnaast moet je geen moeite met 
gezag hebben. Je moet sommige 
dingen gewoon doen in het leger.”

Opleiding
Sabine werd aangenomen bij de 
landmacht en kreeg haar basisoplei-
ding dicht bij huis,  in de kazerne in 
Oirschot. Na de basisopleiding ging 
ze op zoek naar een functie binnen 
de landmacht. Sabine: “Al vrij snel 
daarna ben ik overgestapt naar de 
luchtmacht. Daar hadden ze pre-
cies de baan die ik zocht. Defensie 
heeft het beleid dat je altijd voor een 
periode van 3 jaar tekent voor een 
functie. Dat betekent dat ik al op 
veel verschillende legerbasissen in 
Nederland heb gezeten.”

Duitsland
Momenteel is Sabine voor een paar 
jaar gestationeerd op een Duitse le-
gerbasis. “De plaats waar ik nu werk 
is net te ver om dagelijks op en neer 
te reizen. Daarom woon ik door de 
week in Duitsland en in het weekend 
in Rooi. Op dit moment is het voor 
alle werknemers van Defensie best 

een onzekere tijd. Er zijn al een aan-
tal forse reorganisaties geweest en 
het einde is nog niet in zicht. Maar 
ik ben positief en blijf zoeken naar 
nieuwe kansen en mogelijkheden.”

Op zee
Sabine heeft al diverse militaire mis-
sies naar ondere andere Bosnië, Al-
banië en Afghanistan meegemaakt. 
De laatste militaire missie waaraan 
Sabine heeft meegewerkt was met 
de marine in de Golf van Aden. Hier 
surveilleert Defensie voor de kust 
van Somalië met verschillende sche-
pen voor de antipiraterijmissies van 
de NAVO en de Europese Unie. “Je 
komt jezelf op zo’n missie meerdere 
malen tegen. Je zit daar 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week met dezelf-
de mensen opgescheept. De laatste 
uitzending zelfs letterlijk en figuur-
lijk, want toen zat ik op een schip. 
Ik vond het een hele gave ervaring, 
nooit gedacht dat ik dat zó leuk zou 
vinden.” 

Fantastisch werk
Wat vinden je familie en vrienden er-
van dat je naar gevaarlijke gebieden 
in de wereld gaat? Zijn ze niet bang? 
“Ja natuurlijk”, antwoordt Sabine. 
“Een vriendin van mij zegt dat het 
nooit went. Niet als ik wegga, maar 
ook niet als ik weer veilig terugkom. 

Echter, het is mijn beroep. Dit is wat 
ik graag wil. En zeg nou zelf: ik kom 
op allerlei plaatsen ter wereld om te 
werken en trainingen te volgen. En 
ja, soms zit ik in gebieden waar het 
gevaarlijk is. Nederland doet daar op 
humanitair gebied fantastisch werk 
en we helpen de lokale bevolking 
om weer iets op te bouwen. Daar-
naast ontwikkel ik mezelf nog steeds 
als mens. Dat zijn de drie belangrijk-
ste redenen waarom ik voor Defen-
sie werk. Ik zou echt niets anders 
willen, nooit meer!”

De allereerste 50-jarigen reünie

Herkent u mensen op deze 
foto? Dat zou zomaar kunnen. 
Het is namelijk een foto van 
de allereerste 50-jarigen reünie 
van Sint-Oedenrode, ongeveer 
dertig jaar geleden. Omdat 
het stuk voor stuk Rooienaren 
zijn, staat misschien uw vader, 
broer, buurman, vrouw, man, 
zus of vriendin erop. De eerste 
editie was zo gezellig, dat het 
evenement vanaf dat moment 
ieder jaar plaatsvond.

Wim Lathouwers zat iets meer 
dan dertig jaar geleden met de 

inmiddels overleden Mies 
Ketelaars in de harmoniezaal 
een borreltje te drinken. Binnen 
afzienbare tijd zouden ze de res-
pectabele leeftijd van vijftig jaar 
bereiken. Daar moesten ze iets 
mee doen, vonden ze zelf. Sa-
men kwamen ze op het idee om 
een reünie te organiseren voor 
de Abrahams en Sarah’s uit Sint-
Oedenrode. Binnen een mum 
van tijd meldden tientallen men-
sen zich aan. Het idee bleek een 
gat in de markt. De eerste edi-
tie was zo gezellig dat de jaren 
daarna duizenden Rooienaren 

volgden. Het feest vond altijd 
plaats bij De Beurs. Sinds twee 
jaar wordt het gehouden bij De 
Vriendschap. Dat zal ook dit jaar 
weer het geval zijn.

De organisatie van het eerste 
uur zag elkaar daarna zelfs nog 
jaarlijks. Inmiddels komen Lies-
beth van Geel – van de Wiel, 
Wim Lathouwers, Harrie Ko-
nings, Wim van Rooij en Mia de 
Leijer om de vijf jaar bij elkaar. 
De laatste keer was twee jaar 
geleden. 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl
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Ge rakt van ‘t bed op ‘t stroi
je gaat er op achteruit
bron: Brabantse spreukenkalender, 
verkrijgbaar bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

 Oud-wereldkampioen wielrennen 
rijdt rondje in regio

Tja, en nu
durft er dus niemand

meer met de Ronde van
Rooi mee te doen en slaan we

dus een jaartje over...

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:
Anton Bongers

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Marieke Habraken

Schermerhornstraat 22
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Naar de knoppen

de winter heeft zijn huid 
te duur verkocht
de weerman hield ons telkens 
hetzelfde plaatje voor
naar een echte verklaring werd 
niet meer gezocht
het bleek een hopeloze zaak 
voor de mediapastoor

eerst alle wereldse ellende 
zien en aanhoren
ook daar iedere dag gewoon
dezelfde beelden
ging ook nog de zanger van : 
“Tulpen uit Amsterdam” verloren
ik kreeg zelfs traumatische dromen 
van verouderde lentebeelden

werkte ik maar op een leuk reisbureau
zonnige bladen en adviseurs 
met glimlachjes in overvloed
je krijgt zelfs warme thee 
en koffie ( zonder koekje) cadeau

zeg nu eerlijk;
‘t scheppen van de ideale 
zomervakantie 
doet ons dan echt wel goed

gister zei een kennis, de laatste optimist;
ik zie toch echt knoppen aan de bomen.
ja, dacht ik uiteindelijk opgewekt;
als een vrouw in verwachting is kan 
zij ook niet aan de bevalling ontkomen

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10 5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

Waarom heet zonnebrand zonnebrand, 
als het de brandende zon juist tegengaat? 

Jos Martens & zn b.v. 
Landbouw, tuin & parkMachines

Ginderdoor 55, Mariahout, tel. 0499-423131  www.JosMartens.nL
ook voor reparatie en onderhoud

MotorzaGen
vanaf

E 169,-

zitMaaiers
vanaf

E 2899,-

heGGenscharen
vanaf

E 119,-

GazonMaaiers
vanaf

E 179,-

kantenMaaiers
vanaf

E 69,-

Jos Martens & zn b.v. 
Landbouw, tuin & parkMachines

Ginderdoor 55, Mariahout, tel. 0499-423131  www.
ook voor reparatie en onderhoud

zitMaaiers
vanaf

E 2899,- 2899,-

GazonMaaiers
vanaf

E 179,-

Jos Martens & zn b.v. 
achines

www.
ook voor reparatie en onderhoud

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

Oplossing vorige week:  
Van de Ven accountants

MEVR. NOOIJEN VAN HEERTUM
RIETDIJK  4, VORSTENBOSCH
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  
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G Y M J Q E N P Y R F O G D F H  
O E M A Q O V E P I E W I U V D  
N O M I C R E X H G A G E E K F  
G P L A S T U I T O E O A H L F  
H P P I E O E A E K C N R I U L  
E E A S I O E Z R D I T X T I I  
B R O M G E L U I D N S U I T E  
Q H G R S T I U H C S P I U Z R  
C U N U T D H P E Y P R Z L F E  
L I I E O N A S D N U U M F L F  
G D F B E G M H A G I I I N A L  
D I U R K R E V O T T T D E P U  
H L E D E R H U I D S W E D U I  
T I U L S F A E F D E E T N I T  
D E W H S D T I U L F M O O T S  
R H T I U P S E N I O R E H Q E  

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden:
corridor, dahliastraat, daminanenweg, erpstraat, dille, dominee, 

dommelrodelaan, doornappel, dreesstraat, emmausstraat, 
eversestraat, florisstraat, geelgors, goeiendonk, gouverneur, 

heistraat, hertogheistraat, hertogjanstraat, heuvel, hildewarelaan, 
hoefstraat, hoogstraat, 
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Opstanding
Hard is de vuist van
de woedende opstand
Niet mooi de schreeuw
uit de verbeten mond
de geblakerde tong
van de dichter

Weerloos, geschonden
de schoot van het meisje
Een vogel van bloed
in de klauw van de gier

Maar zacht is het ochtend-
rood van de bevrijding
En zacht onweerstaanbaar
de hand van het licht

    Kees Hermis
Uit: De dood weersproken, 1995

Boomkwekerij van den Berk schenkt boom

Nieuwe treurbeuk op Roois kerkhof

Op de plek waar enkele jaren ge-
leden een 150 jaar oude treurbeuk 
werd verwijderd, wordt op zater-
dag 13 april aanstaande om 10.00 
uur een nieuwe boom van hetzelf-
de soort geplant.  Het gaat om een 

plaats op het Rooise kerkhof in het 
centrum van Sint-Oedenrode. 

De oude boom was waarschijnlijk 
geplant bij de aanleg van het kerk-
hof in 1854. Helaas overleefde de 

treurbeuk het nieuwbouwproject 
Plan Kerkstraat niet. Met name te-
gen de tijdelijke drooglegging van 
de kerkhofgracht was de boom 
niet bestand. Het was uiteindelijk 
noodzakelijk om hem te kappen. 
Nu, enkele jaren later,  heeft boom-
kwekerij van den Berk uit Boskant 
besloten om een nieuwe beuk te 
schenken. Een boom van ongeveer 
1500 kilo. Iedereen hoopt dat hij uit 
zal groeien tot een prachtig monu-
ment. 

Ook zo benieuwd naar Expositie 
en Concert van Polyhymnia?

Ter herinnering: Zondag 14 april 
aanstaande organiseert Gemengd 
Koor Polyhymnia een lenteconcert 
en een expositie van kunstwerken 
door eigen leden. Plaats Knoptoren; 
aanvang 14.00 uur, deur open om 
13.30 uur. Toegang is gratis.

Vorige week is al bericht over dit bij-
zondere concert en in het bijzonder 
over de expositie door eigen leden.  
Wellicht bent U benieuwd naar de 
geëxposeerde werken en naar de 
liederen die worden gezongen. Een 
mooie gelegenheid om kennis te ma-
ken met het Polyhymnia.  Vandaar 
nu een toelichting op het concert dat 
een redelijk goed beeld geeft van ons 
repertoire.
Zo staan op het programma een 
tweetal Nederlandstalige liedjes over 
muziek, luchtig en humoristisch van 
toon. Volksliedjes uit Schotland, 
waaronder The Blue Bells of Scotland, 
en uit Estland ontbreken zeker niet.  
Ook liedjes van grote componisten 
worden ten gehore gebracht: “Per te 
d ‘amico aprile”  en “Ich liebe dich” 
van Ludwig van Beethoven ,”Lascia 
chio pianga   uit opera Rinaldo van 
Handel, “Gebet” uit de opera “Der 
Freischϋtz” van Carl Mari von Weber 
en “Wiegenlied” van Brahms.
Tenslotte horen ook enkele echte 

lenteliedjes, die gaan over het ontlui-
kende seizoen, tot het programma.
Al deze liedjes worden vierstemmig 
en zonder muzikale begeleiding ge-
zongen. De afgelopen weken is er 
tijdens de wekelijkse repetitieavond  
hard gestudeerd onder leiding van 
dirigente Nicole Friedrich-Krijnen. 
Deze repetities kenmerken zich door 
een ontspannen sfeer en muzikale 
toewijding.

Polyhymnia nodigt U dan ook van 
harte uit om te komen luisteren en 
kijken naar ons Expo-concert van 
zondag 14 april aanstaande. Mocht 
U na het lezen  van dit stukje of na 
ons concert denken: Ik wil dat ook 
wel eens zingen, kom dan gerust 
eens naar onze repetitieavond, maan-
dagavond in Gemeenschapshuis  De 
Loop’r in Olland. We repeteren van 
20.00 tot 22.00 uur. 

Een van de geëxposeerde werken ziet 
u hierbij afgebeeld: keramisch werk 
van Diny Smith.
Voor meer informatie kijk op 
www.koorpolyhymnia.nl 

Zussen van de Meerendonk schenken waardevolle 
klederdrachtmutsen aan het Museum Sint-Paulusgasthuis

Het was een bijzondere dag voor 
het museum. Conservator Willem 
van Liempt had al een speciale vi-
trine klaargezet en Gerdien van de 
Brand, namens het heem verant-
woordelijk voor het museum, was 
al benaderd door Omroep Brabant 
en het ED. De zussen van den 
Meerdendonk hebben een uitzon-
derlijke Brabantse collectie Pof-

fers en besloten deze te schenken 
aan het Sint-Paulusgasthuis.

Het zijn bijzondere mutsen. Deze 
liggen nu te pronken in de speci-
ale vitrine van het Rooise Poffer 
en Mutsenmuseum. Deze schen-
king kwam ook bijzonder goed uit 
omdat het Museumweekend voor 
de deur stond en ook toegankelijk 

was op de zondag.

Zaterdag en zondag was het open 
dag. Veel mensen kwamen de 
mutsen al bekijken. Het museum 
was een gasthuis (7 huisjes) en is 
gesticht in 1434. Tot 1972 werden 
de huisjes bewoond door arme 
alleenstaande vrouwen van on-
besproken levenswandel. Na een 
ingrijpende restauratie, waarbij de 
huisjes onderling met elkaar ver-
bonden werden, zijn ze als VVV-
winkel en museum ingericht (het is 
een Rijksmonument).
Sinds 1975 is er een prachtige 
collectie Brabantse klederdracht-
mutsen te zien, eigendom van de 
heemkundige kring De Oude Vrij-
heid. Een pronkstuk is de muts met 
poffer gedragen door de moeder 
van bisschop Bekkers. De binnen-
plaats van het complex is ingericht 
als kruidentuin. In 2000 onderging 
het Sint-Paulusgasthuis een nieu-
we en vooralsnog laatste renova-
tie. Het museumweekend werd 
redelijk druk bezocht. 

Meld uw secretaresse aan!

De beste secretaresse van Sint-Oedenrode

Fitselsteeg 15, 5491 TW Sint-Oedenrode
Tel. 06 - 555 900 72

info@vanhoofhoveniers.nl 
www.vanhoofhoveniers.nl

Op donderdag 18 april 2013 is het 
weer secretaressedag! Heeft u de 
beste secretaresse van Sint-Oe-
denrode. Meld haar dan aan via 
info@mooirooi.nl met een kleine 
motivatie erbij. Zorg ervoor dat 
we uw secretaresse verrassen met 
een bloemetje van  verstuureen-
bloemetje.nl. Graag insturen voor 
woensdag 17 april 12.00 uur.

Nu heb je jezelf vast al eens eerder 

afgevraagd waar secretaressedag 
vandaan komt… Deze dag is in 
het leven geroepen om de secre-
taresse in het zonnetje te zetten 
en stil te staan bij de toegevoegde 
waarde van de secretaresse voor 
de organisatie. Daarnaast wilden 
zij ook graag het imago van het 
secretaressevak verbeteren. 
Het is in Nederland in het leven 
geroepen op 20 april 1989 en ge-
introduceerd door Secretaresse 

Magazine en StarJob Secretaresse 
Uitzendbureau. Secretaressedag 
wordt in Nederland elke derde 
donderdag van April gevierd! Nog 
een weetje: secretaressedag is het 
langste woord in de Van Dale dat 
je volgens het tienvingertypen met 
alleen je linkerhand kan typen ;) 
Het zal je natuurlijk vast niet verba-
zen, maar 90% van alle secretares-
ses die een presentje krijgen, ont-
vangt een prachtige bos bloemen!  
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

Op zoek naar een leuk cadeau, kijk 
voor diverse cadeaubonnen op 
www.bartvanderaafotografie.nl 
--------------------------------------
Op zoek naar een kantoor- of spreek-
ruimte voor één uur, dag of week, kijk 
op www.vdberk-flexkantoor.nl of bel 
0413-420190
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67 Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

Tijd vOOr uw Tuin!
uw adres voor: culterra koemest,

mostbestrijder, div. soorten 
kunstmest, graszaad voor gazon

--------------------------------------
Kamer te huur centrum Sint Oedenrode, 
€ 381,- incl. p.m. Info: Van Kuringe 
Makelaardij 0413-474933
--------------------------------------
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.
--------------------------------------

--------------------------------------
Ook voor fotografie en video opna-
men tijdens uw uitvaart, kijk op 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------

Voor al uw (vak) verven 
op kleur gemaakt!

Kluswijs eigen merk,
Wyzonol, Sikkens, Sigma, Flexa, 

Hermadix, Cetabever, Hammerite, Trimetal

Liempdseweg 3, 5492 SM Sint-Oedenrode
tel. 0413-472092

www.bouwmarktforum.nl  www.kluswijs.nl

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl

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

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953. 
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden
voor al uw textiel
Nachtegaal 10, Sint-Oedenrode 
0413-477059
Openingstijden: 
ma & wo: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00
En op afspraak.
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen 
aannemen voor onderhoud.
Info 06-20933850
--------------------------------------
opruiming - opruiming
en nog eens opruiming
www.de-onlinewinkel.nl
Tel.: 06-51051026
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl

Dieren

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

Gevonden

Gevonden tijdens Carnaval:
Mountain Bike Giant
Tel. 477387
--------------------------------------
Fietssleutel bij Marijnenstraat 7.
Af te halen bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel17

Aangeboden

Voorjaars - aktie !!
5 x nek, schouder en rug massage voor 
€94,00. Geldig in de maanden: 
maart, april en mei.
www.de-bodhiboom.nl of bel 
06-52213652.
--------------------------------------
Vutter kan nog enkele tuinen 
aannemen voor onderhoud.
Info 06-20933850
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex Massagepraktijk 
Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06-23221131 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Het is moederdag.
Geef je moeder of vrouw een cadeau-
bon voor een massage. 
Een moment voor haarzelf. 
www.ellenvorstenbosch.nl of 
06-20165259.

Gezocht

Leden voor gitaarclub gezocht.
Tevens het adres voor gitaarles en het 
Torpedo duo.
Tel: 073-5493693

Interieur

Bankstel bijvullen bij u aan huis.
Ook voor stofferen, losse stiknaden en 
reparaties aan overige meubelen. 
Meubelservice van Kaathoven 
06-51065375 / 0413-477417 
--------------------------------------

   
Wie herkent mensen op deze foto en waar is deze gemaakt? 

We horen het graag van u! mail de oplossing naar 
redactie@demooirooikrant.nl, loop eens binnen bij Heuvel 17 (de koffie 
staat klaar) of bel naar 0413-479322. Alvast bedankt voor uw reactie!

Historische beelden

Marktplein
Herstofferen is de beste keus 
Kreijveld meubelstoffering Liempde
Tel: 0411-631775 of 06-22219528
--------------------------------------
Woonaccessoiresparty bij u thuis?
Kijk snel op www.lovingyourhome.nl
Voor meer informatie 
info@lovingyourhome.nl
--------------------------------------
Bent u uitgekeken op de kleur van uw 
keuken/meubel, 
maar is deze nog in goede staat.
Bel of mail Spuiterij SIIS 
voor een vrijblijvende offerte 
073-5470128 of info@siis.nl
--------------------------------------

Hulpverlening

Eén op één coaching in de natuur bij 
burn-out, depressie, stressklachten, 
overgewicht. De Beweegreden
Astrid Dillen 06-50538281
www.loopcoaching.nl
--------------------------------------

Diversen

14 april vlooienmarkt 
Speelveld aan de Nachtegaallaan in Son.
Tijd: 10.00 tot 15.00 uur.
De toegang is gratis.
--------------------------------------
14 april snuffelmarkt
Sporthal de Vijfkamp
Vijfkamplaan 1 Eindhoven.
90 kramen bomvol!
9-16 uur.06-20299824
--------------------------------------
Ben je startend ondernemer, heb je 
bedrijfsruimte nodig (of overweeg je 
dat)? Wil je (samen)werken in een in-
spirerende omgeving? 
www.campusfioretti.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Doe mee aan de landelijke fijnstofme-
ting in Sint-Oedenrode, op een dag in 
mei of juni! Nog nooit vertoond. Heb 
je een iPhone 4, 4S of 5? Meld je aan 
bij w.spelbrink@planet.nl 
--------------------------------------
Landbouwer, hoe bevorderd u de groei 
van de weidevogels dit jaar? 
Hoeveel kieviten broeden er op uw 
grond? N.A. Denker
--------------------------------------
Ben je alleenstaand? 50/60 jaar. Ga 
gezellig mee fietsen. Elke 2e zondag 
vd maand. Vertrek 13.00u bij de kiosk 
(markt, Rooi) Trudie en Nelly
--------------------------------------

• Rioolontstoppingen
• Vegen van dakgoten
• Vetvangputten ledigen en   
  reinigen 
• Beheer en onderhoud 
  rioolgemalen en renovatie
06-10025295 - www.risero.nl

Sint-Oedenrode

April = Maand van de Filosofi e

Filosofi sch programma 
Bibliotheek de Meierij
April is de Maand van de Filosofie. 
Het thema van dit jaar is ‘Schuld 
en boete’. Bibliotheek de Meierij 
belicht dit thema vanuit verschil-
lende invalshoeken met twee le-
zingen, een filosofisch café en 
filosofeermiddagen met kinderen.   

Schrijver Jos Palm over zijn boek 
‘Moederkerk’
Schrijver Jos Palm verzorgt zondag 
14 april voor de locatie Berlicum 
een lezing van 45 minuten over zijn 
boek Moederkerk in Den Durps-
herd. Na een korte pauze gaat hij 
in discussie met het publiek over 
het vraagstuk: “De oude kerk ging 
uit van gehoorzame gelovigen. De 
kerk Nieuwe Stijl (vanaf de jaren 
zestig) gaat uit van autonome ge-
lovigen. Gaat dat samen?” 

Waar: Den Durpsherd, Kerkwijk 61 
Berlicum
Wanneer: Zondag 14 april 14.30 uur
Entree: € 7,- (leden van de biblio-
theek krijgen korting)
Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bi-
bliotheek tijdens bemande openings-
uren, tel. 073-5033115 of email ber-
licum@bibliotheekmeierij.nl. 

Jan Jaap van Hoeckel over van-
zelfsprekendheden en zekerheden
Schrijver Jan Jaap van Hoeckel 
(Gemonde) zal dinsdag 16 april 
aan de hand van zijn boek Wie 
heeft ons in godsnaam geleerd 
dat regen slecht weer is? mensen 
prikkelen om na te denken over de 
vanzelfsprekendheden en zeker-
heden, waarmee je het leven ge-
vuld hebt. De discussie gaat over 
alledaagse zaken, waar iedereen 
een mening over zal hebben. Tij-
dens deze avond heeft u de mo-
gelijkheid om zijn boek te kopen.

Waar: Bibliotheek de Meierij loca-
tie Sint-Michielsgestel, Torenstraat 6 
Wanneer: Dinsdag 16 april 20.00-
22.00 uur
Entree: Gratis
Deelname: Er kunnen aan deze 

avond maximaal 30 personen 
deelnemen. Belangstellenden wor-
den gevraagd zich vooraf in te 
schrijven via sintmichielsgestel@
bibliotheekmeierij.nl of aan de 
balie van de bibliotheek. Bij grote 
belangstelling zal er een tweede 
avond georganiseerd worden op 
dinsdag 23 april.

Filosoferen met kinderen
Hanneke Hermes van Wijshart 
zal op twee middagen in Haaren 
en Sint-Oedenrode kinderen prik-
kelen rondom Schuld en Boete, 
het thema van de Maand van de 
Filosofie. Deze middag is geschikt 
voor kinderen uit de groepen 6, 7 
en 8. 

Waar: Bibliotheek de Meierij loca-
tie Haaren, Leypad 1 b 
Wanneer: vrijdag 19 april 14.00 uur
Entree: Gratis 
Deelname: Vooraf inschrijven via 
haaren@bibliotheekmeierij.nl 

Waar: Bibliotheek de Meierij loca-
tie Sint-Oedenrode, Markt 30
Wanneer: woensdag 24 april 
14.00-15.30 uur
Entree: gratis
Deelname: kinderen die mee wil-
len doen kunnen gewoon binnen-
lopen.

Filosofisch café
De bibliotheek in Sint-Oedenrode 
verandert woensdagavond 24 april 
in een filosofisch café, waar men 
onder het genot van een drankje 
kan filosoferen over het thema 
schuld en boete. De avond wordt 
begeleid door filosoof Theo Ver-
stegen. 

Waar: Bibliotheek de Meierij loca-
tie Sint Oedenrode, Markt 30 
Wanneer: woensdag 24 april 
20.00-22.00 uur
Entree: € 4,- (leden van de biblio-
theek krijgen korting); consump-
ties zijn voor eigen rekening.

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

Kaarten t.b.v. 
De OllanDse DOrpsKapel

Zondag 14 april 20.00 uur
Laatste keer rikken van het seizoen

Tevens wordt de hoofdprijs 
van € 50,- uitgereikt.
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Termeer Modeschoenen: voor iedereen

Zo’n zeventig jaar geleden begon 
Ties Termeer met een schoenma-
kerij/schoenwinkel in Olland. Ze 
verhuisden naar Sint-Oedenrode 
waar de zaak later werd voortgezet 
door zijn zoon Jan. Sinds zo’n vijf-
tien jaar staan Marianne, Manja, 
Jeanne, Hennie en Diane alweer 
voor u klaar.

Menigeen heeft leren lopen op de 
schoentjes van Termeer en komt tot 
op de dag van vandaag in de win-
kel. Voor degene die niet zo vaak 

over de vloer komt, willen ze graag 
eens vertellen wie ze zijn en waar 
ze voor staan. 
Termeer modeschoenen is een zaak 
waar nog volop tijd en aandacht is 
voor de klant en waar een enthou-
siast en vakkundig team klaarstaat 
om u met kennis van zaken te advi-
seren. De dames- heren en kinder-
collectie is opgebouwd uit exclusie-
ve en eigenwijze merken. Voor de 
dames zijn er merken als Arche, Du-
rea, Footnotes, Gabor, Högl, Loints, 
Think, Waldläufer, Wolky en Classic 

Walker. Een mooie eigenwijze mix 
van mode en comfort. Een groot 
deel van de comfortcollectie is ver-
krijgbaar met een verwisselbaar 
voetbed en in diverse wijdtematen. 
Van wijdte E, heel smal, naar G, H, 
J, K, M en zelfs W, die superbreed 
is. Vanzelfsprekend is niet iedere 
schoen in al deze wijdtematen be-
schikbaar, maar door de zorgvuldig 
opgebouwde collectie van Termeer 
hebben ze vrijwel altijd de juiste 
schoen voor u in huis.

De herencollectie bestaat onder 
andere uit het merk Van Bommel, 
verkrijgbaar in breedtematen G, H, 
I en K. Daarnaast hebben ze ook de 
jonge exclusieve lijn van Floris van 
Bommel. Prachtige hoogwaardige 
materialen op een jonge leest met 
in iedere schoen een verrassend 
detail. Tevens zijn ze onder andere 
dealer van Australian, Fluchos, Van 
Lier en Mephisto. Van de laatste is 
een royale collectie aanwezig die 
garant staat voor een geweldig 
loopcomfort. 

Nieuwsgierig geworden? De nieu-
we voorjaars- en zomercollectie 
staat klaar om uw garderobe com-
pleet te maken. Van ballerina’s tot 
pumps, van instappers tot sneakers 
en van zachte pastels tot spranke-
lende kleuren en bijzondere designs. 
Loop eens binnen op de Heuvel 24, 
u bent van harte welkom!

advertorial

Welzijn de Meierij zoekt vrijwilligers 
voor Klussendienst Sint-Oedenrode

Het Vrijwilligerssteunpunt is voor 
de klussendienst opzoek naar vrij-
willigers die zich in willen zetten 
voor  het uitvoeren van kleine 
klusjes in en om het huis en tuin-
onderhoud.

De klussendienst is bedoeld voor 
inwoners van Sint-Oedenrode van 
55 jaar en ouder, inwoners met 
een beperking, inwoners met een 
smalle beurs en/of mensen die tij-
delijk in bijzondere omstandighe-
den verkeren, waardoor ze tijdelijk 
praktische hulp nodig hebben.
Gevraagd: vrijwilligers met kennis 
op het gebied van klussen. Ook 
als u ervaren bent in het uitvoeren 
van specifieke klusjes, bijvoorbeeld 
op het gebied van timmeren, elek-
triciteit of tuinieren, bent u van 
harte welkom.

U gaat altijd met een collega-vrij-
williger op pad om de klusjes uit 
te voeren, het is van belang dat u 

goed met mensen om kunt gaan 
en goed kunt samenwerken.
Tijdsbesteding: 1 á 2 dagdelen per 
week.
Aangeboden: samen met andere 
vrijwilligers wordt u wegwijs ge-
maakt en geïnstrueerd over de 
voorkomende werkzaamheden. 
Onder leiding van een ervaren 
begeleider kunt u nieuwe vaardig-
heden ontwikkelen en u bijscholen 
als het gaat om klussen.
Uw reacties graag naar 
steunpunt.vsp@welzijndemeierij of 
u kunt bellen naar 073-5441400 
en vragen naar Gerry Jochems.

Menselijke 'zwakheden' ingezet voor kinderdoelen

Kinderen winnaar op 1e editie Kiwanis Crazy Vegas Night

Dat zich afgelopen zaterdag ruim 
200 gasten in de Gouden Leeuw 
meldden had uiteenlopende rede-
nen. Natuurlijk was menig Rooie-
naar nieuwsgierig naar de nieuwe 
entourage van de Gouden Leeuw. 
En eerlijk is eerlijk. Met de moder-

ne uitstraling verrijkt het nieuwe 
etablissement het aanbod van de 
Rooise horeca. 

Maar zeker het casino, van roulet-
te tot pokertafels en one-armed-
bandits, trok veel belangstelling en 
vooral veel nieuwe gezichten.  De 
Rooise Kiwanis waren voor deze 
fundraisingavond geinspireerd 
door Amerika's lifestyle en de gla-
mour van Las Vegas. Het gevari-
eerde entertainment was hoog, 
want naast de goktafels verrastte 
goochelaar Martijn van Berkel be-
zoekers met hilarische goochel-
trucks en kreeg ook de american 

style hotdog- en hamburgerbar 
gretig aftrek. 

Opmerkelijk waren de vele dames 
aan de casinotafels die met hun 
winnaarsmentaliteit fiches inzet-
ten om de mannen af te troeven. 
Wat later op de avond verschoof 
het vermaak zich naar de grote 
zaal achterin het grandcafe waar 
de 10-mans-formatie Recover uit 
Veghel door haar muziekkeuze en 
enthousiaste uitvoering aansteke-
lijk werkte op het dansend publiek.   

Natuurlijk is de belangrijkste reden 
van de grote opkomst dat er een 
mooie combinatie werd aangebo-
den van vertier met het inzamelen 
van geld voor een van de drie vooraf 
bekendgemaakte kinderdoelen. Het 
casino keerde namelijk geen geld 
uit, maar men kon de gewonnen fi-
ches naar eigen keuze deponeren in 
een van de drie donatiepotten.

Na telling van de fiches per doel 
konden de volgende verhoudin-
gen bekend worden gemaakt:
- 20 % Rooise Speelotheek   
- 34 % Speelomgeving basisschool 
Boskant  
- 46 % Kiwanis internationaal: te-
tanus de wereld uit  
Het was een leuke en afwisselende 
avond. Vele gasten kijken nu al-
weer uit naar een volgende editie.

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen
Toe aan een grote 

voorjaarsschoonmaak?
 Wij helpen u graag.

Professionele 
textielreiniging

Slaapzakken, 
dekbedden en 

gordijnen
Toe aan een grote 

voorjaarsschoonmaak?
 Wij helpen u graag.

Medewerker bediening m/v
voor nog te openen eetcafé in Sint-Oedenrode

- U beschikt over aantoonbare kennis en ervaring 
in de horeca

- U bent sociaal vaardig, vriendelijk en gastvrij

- Flexibel inzetbaar

Contract op oproepbasis.

Uw reactie naar: ac.deleijer@gmail.com

PERSONEEL

OPEN DAGEN 
zaterdag 13 april en zondag 14 april 

van 11.00 uur - 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Buitenpotten rechtstreeks van de producent, met 5 jaar garantie 

Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.
I.s.m. www.ketrading.com / www.tvrkunststoff en.nl

Showroom: Jan Tinbergenstraat 4, 5491 DC Sint-Oedenrode, Tel. 0413-420806,
buiten open dagen op afspraak (vrijblijvend). www.vandervleuten-beplanting.nl
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Mooi op  leeftijd
SeniorenRAADgevingen  7

De Seniorenraad Sint-Oedenrode 
(SRO) is er voor alle senioren (55 
plussers) van Rooi. Zij heeft 4 x S 
in haar “vaandel” staan: Signale-
ring, Stimulering, Samenwerking 
en Steunverlening. Dit zijn de ba-
siselementen van haar werk voor 
het bevorderen van het welzijn van 
senioren. Daarom zal de SRO twee-
maal per maand met deze rubriek 
verschijnen in de weekbladen met 
onderstaande 5 thema’s. 
 
1.In Rooi: Rode Kruis
Het werk van het Rode Kruis be-
staat niet alleen uit internationale 
hulp bij rampen en oorlogen, maar 
ook in ons eigen land zijn duizenden 
vrijwilligers dagelijks in de weer om 
alleenstaanden, eenzamen en hulp-
behoevenden bij te staan en hulp te 
bieden.
In Sint-Oedenrode zijn er wekelijks 
twee recreatiemiddagen voor deze 
mensen en tweewekelijks een groep 
voor blinden en slechtzienden. 
Heeft u interesse om als vrijwilliger 
dit mooie en dankbare werk mee in 

stand te houden, neem dan contact 
op met ons secretariaat, tel. 478649 
www.rodekruis.nl

2.Uit de regio: Zorghotel Veghel.
Het Zorghotel in Veghel is er voor 
mensen die na een operatie tijdelijk 
zorg nodig hebben tijdens hun her-
stel. Of voor mensen die langdurig 
zorg nodig hebben en voor vakantie 
of ontlasting van de mantelzorg, tij-
delijk in het hotel willen verblijven.
Zorghotel Veghel is voor gasten van 
jong tot oud.
Voor meer informatie 0413-313000. 
www.zorghotelveghel.nl

3.Tip van de week: 
Patiëntenbelangenorganisaties
Er is bijna geen ziekte te noemen of 
er is een patiëntenbelangenvereni-
ging. Mocht u een of andere ziekte 
hebben neem dan contact op met 
030-2970303 of ga naar www npcf.
nl (klik dan op “service” en vervol-
gens op “Adressengids”)
 
4.Activiteit van de week:  
Huiskamergesprekken
De zorg en hulpverlening gaan de 
komende jaren drastisch verande-
ren. Het verzorgingshuis wordt om-
gevormd tot een verpleeghuis en op 
de thuiszorg wordt drastisch bezui-

nigd. Dit betekent dat de senioren 
steeds meer op zichzelf en de omge-
ving zijn aangewezen.
Daarom is tijdig maatregelen treffen 
dringend noodzakelijk. Nodig vrien-
den, familieleden en buren uit om 
in de huiskamer eens te praten over 
deze ontwikkeling en wat je voor el-
kaar in de toekomst kunt betekenen. 
Hierdoor kunnen pijnlijke verrassin-
gen wellicht voorkomen worden.

5. Agenda van de week:
Seniorenmarkt in Odendael
Voor de eerste keer zal op vrijdag 
12 april van 16.00 tot 21.00 uur en 
op zaterdag13 april 10.00 tot 16.00 
een grote Seniorenmarkt worden 
georganiseerd. Veel organisaties, 
bedrijven en instellingen zullen zich 
hier presenteren. Het geheel wordt 
georganiseerd door de Vrienden 
van Odendael in samenwerking met 
stichting de Meierij en de Senioren-
raad.
Toegang is voor iedereen GRATIS.
          
Hebt u onderwerpen, ideeën, sug-
gesties of vragen betreffende deze 
rubriek neem dan contact op met 
de secretaris van de Seniorenraad, 
Bert Heijen tel. 474508, of stuur een 
mailtje naar 
info@seniorenraadrooi.nl.

Lezing KBO Sint-Oedenrode
Bezuinigingen zorg en wonen 
worden in snel tempo werkelijkheid

De overheid is al jaren bezig met in-
grijpende verandering rond Zorg en 
Wonen voor senioren. Momenteel 
worden bezuinigingen in een on-
voorstelbaar tempo werkelijkheid. 
De gevolgen zijn nog moeilijk in 
te schatten. Om senioren te infor-
meren geeft maatschappelijk wer-
ker en zorgbemiddelaar Florentien 
Schevers op 18 april twee presenta-
ties in zalencentrum De Beurs: van 
14.30 tot 16.30 uur en van 19.30 
tot 21.30 uur. Toegang is voor alle 
senioren en geïnteresseerden en is 
gratis met consumptie.

Scheiden van Zorg en Wonen. Vol-
gens Florentien Schevers hebben 
de meeste mensen geen idee hoe 
ingrijpend het scheiden van zorg 
en wonen in de praktijk is. Tot nu 
toe kregen mensen die intramu-
rale zorg nodig hadden een zorg-
zwaartepakket. Hiermee konden zij 
in een verzorging- of verpleeghuis 
terecht. Door herziening van de 
AWBZ verdwijnen de lagere zorg-
zwaartepakketten. Mensen met 
beperkingen blijven langer thuis 
wonen en professionele thuiszorg 
zal minder snel worden ingezet. 

Maandelijkse zorglasten stijgen 
Enkele jaren terug konden senio-
ren nog kiezen voor thuiswonen of 
voor de beschutting van een zorg-
appartement. Die beschutting moet 
in veel gevallen worden losgelaten: 
er komen minder zorgcentra en 
hulpbehoevenden die in aanmer-
king komen, moeten fors betalen 
voor wonen en zorg. In tegenstel-

ling tot vroeger wordt momenteel 
het eigen vermogen betrokken bij 
de AWBZ. De gevolgen van de ver-
mogenstoets zijn zes weken na in-
voering al duidelijk merkbaar. Men-
sen betalen per maand beduidend 
meer. 
Ook thuiswonende senioren heb-
ben te maken met bezuinigingen: 
aanpassingen op de Wmo blijven 
niet uit. Gemeentes krijgen meer 
taken op hun bord en hanteren een 
nieuwe manier van indicatie op in-
dividuele voorzieningen. 

Toekomst
Hoe de toekomst voor senioren er-
uit ziet is ook voor Florentien Sche-
vers nog onduidelijk. “Tijdens het 
symposium ‘Senioren in actie’ eind 
2012, waren er al veel aanwijzin-
gen voor zeer ingrijpende veran-
deringen in de AWBZ. Samen met 
leden van KBO Sint-Oedenrode 
kwamen we tot de conclusie dat se-
nioren goed geïnformeerd moeten 
zijn over de laatste ontwikkelingen 
in wet en regelgeving.”

Florentien dringt erop aan dat se-
nioren op de hoogte blijven door 
actuele veranderingen te volgen 
die te maken hebben met hun toe-
komst. “Dan kun je op het goede 
moment de juiste beslissingen ne-
men en zelf de regie houden. Tij-
dens mijn presentatie wind ik geen 
doekjes om de werkelijkheid. Mijn 
verhaal is gebaseerd op persoon-
lijke ervaringen. In de praktijk zie 
je   dat senioren pas keuzes maken 
als ze geconfronteerd worden met 
een zorgafhankelijke situatie. Dat 
probeer ik met deze presentatie te 
voorkomen.”
 
Tijdens de presentatie in zalencen-
trum De Beurs komen de volgende 
onderwerpen aan bod:
• Het regeringsbeleid rondom zorg
• Vermogend en zorg nodig
•  Hoe werkt een zorgzwaartepakket 
•  Wat doet het Centrum Indicatie-

stelling
•  Hoe krijg ik toegang tot het loket 

WMO
• Op welke manier voer ik de regie 

De markt ontdekt “de grijze golf”
In gedachte ga ik terug naar mijn 
jeugdjaren, vlak na de Tweede We-
reldoorlog. Hoe was het toen met de 
“ouden van dagen”? Deze mensen 
hadden hard gewerkt, waren oud 
en versleten. Er waren geen ade-
quate voorzieningen, geen AOW 
en bejaardentehuizen  en de oude-
ren  werden meestal opgenomen in 
huis, bij een van de kinderen. Oma 
maakte  zich nuttig met het oppas-
sen op de kleinkinderen, aardappels 
schillen, breien en sokken stoppen 
en Opa hielp een beetje mee rondom 
huis of in de groentetuin.

En de senioren van nu? Blijven zij  in 
hun eigen woning wonen, of kiezen 
ze voor een appartement, aanleun-

woning of  groepswonen want ze 
kunnen van nu af aan niet meer kie-
zen om naar een  verzorgingshuis te 
gaan.

Hoe vullen ze hun vrije tijd in?  Op-
passen op de kleinkinderen is vaak 
wel gebleven en kijk op een zonnige 
middag maar eens naar buiten, dan 
zoeven ze voorbij op hun fiets met 
aandrijving om zoveel mogelijk kilo-
meters te maken. Bovendien wordt 
er aardig wat tijd doorgebracht met 
reizen, tennissen, bridgen en golven.
Als we de seniorenbladen  mogen 
geloven dan zitten alle ouderen 
thuis voor een Flat Scherm tv, in een 
mooie relaxfauteuil, die hen zelfs 
omhoog duwt bij het opstaan. Via de 

computer kan men alles op internet  
opzoeken en  ze kunnen e-mailen 
of skypen met de kleinkinderen. Ze 
beschikken over technische hulpmid-
delen en in de toekomst komt er zelfs 
een elektronisch oog  in de koelkast, 
zodat rechtstreeks aan de supermarkt 
wordt gemeld dat de melk op is. 
Als je op de 50 Plus beurs of in een 
Ouderenwinkel rondkijkt is er nog 
veel meer te vinden. Maar kunnen 
alle  ouderen profiteren van deze 
ontwikkelingen? 

De vraag blijft: kunnen ouderen 
daardoor meer genieten en gelukki-
ger door het leven gaan? 

Sam Sterk

AS zorg Miranda
Biedt nachtzorg voor 

verzorgende, Begeleidende 
en ondersteunende 

werkzaamheden.

06-33100341
4mevers@gmail.com

Bij besteding van 
iedere € 500,-  
ontvangt u een 

cheque van € 50,- 
te besteden aan 

woonaccessoires in onze winkel

Compleet interieur
vanaf € 2695,-

• Loungebank • Dressoir • Salontafel

• Eettafel met stoelen • Tv-meubel

VOORJAAR IN HET HUIS!

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel
T. 0499 - 479 508  / www.mo-el.nl

AdministrAtieve ondersteuning
De diensten worden aangeboden naar behoefte, 

u hoeft niemand in vaste dienst te nemen.
Zonder verplichtingen en tegen een gunstig tarief.

graag wil ik met u de mogelijkheden bekijken; 
wellicht is er in uw administratie ruimte voor verbetering?

Cijfers in Lijn / everse Bergen 6 / 5491 sP / sint oedenrode / 0413-288783  / 06-21262604  
info@cijfersinlijn.nl / www.cijfersinlijn.vpweb.nl

iPhone 5 
binnenkort verkrijgbaar bij telecombinatie

RESERVEER 

NU!

keuze uit alle netwerken:

‘s-Hertogenbosch Burg. Loeffplein 64 
Best Kapelaan J.A. Heerenstraat 7
Schijndel Markt 1
Oisterwijk Hoogstraat 4 

www.maastelecombinatie.nl 
info@maastelecombinatie.nl | 085 1119393Maas
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NJA brengt voorjaarsconcert XXL

Het lag niet aan de lengte van het 
concert van Nos Jungit Apollo dat er 
XXL op het label stond. Het was de 
kwaliteit van het concert die het la-
bel XXL rechtvaardigde. Misschien is 
dat nog wel voorzichtig uitgedrukt. 
De concertgangers werden afgelo-
pen zondag in de Goede Herderkerk 
getrakteerd op muziek van hoge 
klasse. Hoogtepunt van het concert 
onder leiding van Carlo Balemans 
was de opvoering van 'The lost la-
byrinth' met harpiste Ilse Lassche-
Dekker en sopraan Elske te Lindert. 

De eerste lenteachtige zondag van 
het jaar weerhield de ruim twee-
honderd bezoekers er niet van 
om het voorjaarsconcert van Nos 
Jungit Apollo te bezoeken. Het 
was zeker geen lang concert zoals 
voorzitter, Simon Passier vooraf al 
aankondigde. Net iets meer dan 
uur hadden de musici nodig om de 
zes stukken te spelen. 

Het eerste stuk, 'Where Eagles 
Sing', dat NJA speelde was van 
de Schotse componist Paul Lo-
vatt-Cooper. Hij werd tijdens een 
bezoek aan Florida voor dit werk 
geïnspireerd, door een grote Ame-
rikaanse zeearend. Daarna volg-
den 'Procession to the minster' uit 
de opera Lohengrin van Richard 
Wagner en 'The Bass in the Ball-
room' van Roy Newsome. Daarin 
was er plaats voor een overwel-
digende solo op de bastuba door 
Peer van der Heijden. 

Roy Newsome heeft getracht om 
de indrukwekkende natuur van 
het Nationale Park Shenandoah 
in de West-Virginia muzikaal sa-
men te vatten. Het orkest van NJA 
speelde het gelijknamige werk op 
indrukwekkende wijze. Natuurlijk 
ontbrak ook de Nederlandse com-
ponist Jan de Haan niet. Met 'The 
land of wind and water' maakten 

de toehoorders een muzikale reis 
door de tijd. De reis begint in de 
veertiende eeuw en eindigt in het 
hedendaagse Friesland.

Hoogtepunt van het voorjaars-
concert was het laatste werk, 'The 
lost labyrinth'. Dat vertelt over een 
grote dodentempel in het Egypte 
van de Farao's. De Griekse his-
toricus Herodotos schreef er al in 
de vijfde eeuw voor Christus over. 
Lang werd gedacht dat dit laby-
rinth verdwenen was en er alleen 
nog een fundament was. Nu blijkt 
er mogelijk toch nog onder dat 
fundament een labyrint te zijn. De 
Belg Kevin Houben schreef daar-
over 'The lost labyrinth'. Harpiste 
Ilse Lassche-Dekker en sopraan 
Elske te Lindert voerden samen 
met het fanfareorkest dat werk op. 
Een staande ovatie was de terech-
te waardering van het publiek.

Uitnodiging

Na 25 jaar in de ouderenzorg Schijndel 
gewerkt te hebben,  neemt onze directeur, 
de heer  

afscheid in verband met pensionering. 

Voor een persoonlijk afscheid is gelegenheid 
tijdens een receptie op: 
donderdag 18 april a.s. tussen 16.00 
en 18.00 uur  in  verpleeghuis St. Barbara, 
Eerdsebaan 1a te Schijndel (Wijbosch).   

Wim van Meijl

Bezoek de Open Dagen van Interieurbeplanting Van der Vleuten

Expert op het gebied van dakterrassen en buitenpotten

Interieurbeplanting Van der Vleuten 
uit Sint-Oedenrode houdt vier keer 
per jaar een open dagen. Komend 
weekend is het weer zo ver. Op 13 
en 14 april is iedereen van 11.00 tot 
17.00 uur van harte welkom om een 
kijkje te komen nemen in de prach-
tige showroom aan de Jan Tinber-
genstraat 4 op industrieterrein De 
Kampen.  

Er staan bij Interieurbeplanting Van 
der Vleuten potten in allerlei soorten 
en maten, van heel klein naar heel 
groot. In verschillende vormen en al-
les verkrijgbaar in tientallen kleuren 
en materialen als aluminium, hout, 
RVS, polyester of Cortenstaal. Voor 
binnen, maar zeker ook voor buiten. 
De prijs-/kwaliteitverhouding is heel 
erg goed en Interieurbeplanting Van 
der Vleuten garandeert een garantie 
van vijf jaar. Veel leveranciers kun-
nen dat niet geven, maar de leve-
ranciers waar het Rooise bedrijf mee 
werkt wel. Anders gaat het er niet 
mee in zee.  

Normaal gesproken is 
de showroom alleen 
op afspraak geopend. 
Op deze manier heeft 
iedereen (zowel privé 
als zakelijk) een extra 
kans om eens te komen 
kijken naar wat Interi-
eurbeplanting Van der 
Vleuten te bieden heeft voor het 
midden- en hoogsegment. Nu het 
voorjaar voor de deur staat,  is het 
handig om alvast te kijken wat u 
met uw dakterras of tuin wilt. Door 
de jaren heen heeft Van der Vleuten 
al enorm veel dakterrassen aange-
legd en ingericht. Het mag zeker 
tot één van de specialiteiten van het 
bedrijf worden gerekend. Echt alles 
is mogelijk op het gebied van pot-
ten en planten. Er is ontelbaar keuze 
en veel is op maat, smaak en kleur 
te leveren. Dus heeft u ideeën die 
u eindelijk eens verwezenlijkt wilt 
zien? Ga dan naar de Open Dagen 
en maak het kenbaar. U wordt direct 
naar wens geholpen en voor u het 

weet, zit u te genieten op uw nieu-
we dakterras.

Interieurbeplanting Van der Vleuten 
is tevens uw partner voor het ont-
werpen en uitvoeren van beplan-
tingen en groenarrangementen. Ze 
houden de markt scherp in de gaten 
en hebben veel contact met stylisten 
en architecten. Daardoor blijven ze 
op de hoogte van de laatste trends. 
Maak daar gebruik van! Bent u be-
nieuwd wat op dit moment de mo-
gelijkheden zijn op het gebied van 

interieurbeplanting? Of heeft u plan-
nen om zakelijk of privéruimten, tui-
nen of dakterrassen in te richten met 
prachtige binnen- of buitenpotten 
en planten? Kom dan aankomend 
weekend naar de Open Dagen van 
Interieurbeplanting Van der Vleuten. 
13 en 14 april van 11.00 tot 17.00 
uur. www.ketrading.com (wijn proe-
verij) en www.tvrkunststoffen (hot-
tubs) werken aan het weekend mee.

Jan Tinbergenlaan 4, 
Sint-Oedenrode. 
Meer info: 
www.vandervleutenbeplanting.nl, 
tel: 0413-420806

advertorial

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

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

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

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

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Ons woningaanbod 
volgen op uw telefoon?

Bezoek dan onze nieuwe mobiele website.
www.dekoningmakelaardij.nl
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Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraa� .nl

24

Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

 4

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

v. Lieshout
www.tegelhandelonline.nl
www.tegeloutletonline.nl

De goedkoopste tegelhandel
Wij hebben de grootste 

en goedkoopste collectie 
keramische tegelparket van Nederland

Kijk voor meer dan 200 aanbiedingen op onze site

Wilt u onze showroom bezoeken?
Bel dan even voor een afspraak (eventueel ook ‘s avonds)

Bedrijventerrein Nijnsel, Handelsweg 8, Sint-Oedenrode, tel: 0413-475506

8

25

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

Tel: 0413 491990
st.oedenrode@ikar-keukens.nl 

www.ikar-keukens.nl
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Handelsweg 27
5492 NL  Sint-Oedenrode

T 0413-477605   F 0413-477601
www.abenreclame.nl

Gespecialiseerd in: 
Volkswagen, Audi en Seat

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

4
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Handelsweg 23 - 5492 NL Sint-Oedenrode - 0413-476660
www.interieurenstijl.nl

“Van Laarhoven Carcleaning laat auto’s stralen. Na 
een lange winter, gaat het zonnetje weer langzaam 
schijnen. Het winterweer is slecht voor de lak van uw 
auto en om deze goed te beschermen is het belangrijk 
om uw auto nu te laten poetsen.

Het is mogelijk om uw auto compleet te laten reinigen, De 
binnenkant wordt flink onder handen genomen incl. het 
reinigen van de bekleding. De auto wordt met de hand ge-
wassen en gedroogd, daarna wordt de lak gepolijst en ge-
poetst. Kunststof wordt gereinigd en de banden worden 
opnieuw zwart gemaakt. Kortom, uw auto staat er weer 
bij alsof hij de showroom net heeft verlaten.

Ook bieden wij onderstaande behandelingen aan:
Ozon behandeling: Indien er een vervelende lucht in de auto zit, dan kan deze middels 
een ozon behandeling eruit gehaald worden.

Waxoyl behandeling:  Uw lak behoudt gegarandeerd gedurende 3 jaar zijn diepe 
glans. Uw lak behoudt zijn kleur dankzij het krachtige UV-filter. U bespaart tijd en geld 
op het reinigen van uw exterieur. Uw auto blijft langer jong, waardoor een hogere 
(inruil-of verkoop-) waarde wordt behouden.
Cadeaubon: Heeft u een cadeau nodig en weet u niet wat u moet geven? Geef dan een 
cadeaubon van Carcleaning van Laarhoven. 
Autotransport: Pech onderweg? Ook wij halen uw auto op met onze autoambulance 
binnen een straal van 50 kilometer. U kunt altijd vrijblijvend informeren naar de 
diverse mogelijkheden.”

Een absolute topketel die garant staat voor  

optimaal comfort in huis. En dat met een  

rendement waar geen andere ketel aan kan tippen.

Combiketel: voor warm water en verwarming 

voor extra hoge warmwaterprestaties (CW5).  

Gegarandeerde kwaliteit: 15 jaar garantie op de 

RVS warmtewisselaar

 

3x OP RIJ 
DE BESTE CV-KETEL 
VAN NEDERLAND

SEPTSEPT NOV

De  E325EC
Meer weten?

0413-472184

Installatiebedrijf P. Voss B.V.
Industrieweg 11
5492 NG Sint-Oedenrode
www.voss.nl

11

Voor het compleet reiningen van uw auto
www.carcleaningvanlaarhoven.nl

Handelsweg 11a | 5492 NL Sint-Oedenrode | 0413-47 61 98 | 06 - 20 30 81 05

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

12

14

HUYBERTS-KEUKENS.NL
Industrieweg 31 - Bedrijventerrein Nijnsel - T 0413 490790

HUYBERTS-KEUKENS.NL
Industrieweg 31       -       Bedrijventerrein Nijnsel       -       T 0413 490790

31
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

HuisvuilGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Eric de Grauw
Stichting Papgat

Papgat gezelligheid….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Spreekuur burgemeester
Het spreekuur van de burgemeester van maandag 15 april 2013 
vindt plaats van 8.30 – 9.30 uur.

Vergadering voorbereidingscommissie op 
donderdag 11 april 2013
In de openbare vergadering van de Voorbe-
reidingscommissie van donderdag 11 april 
2013 (aanvang 20.00 uur) komen de vol-
gende onderwerpen aan de orde:

A. Voorstellen:
1.  Vaststelling wijzigingen Nota grondbe-

leid
2.  Vaststelling bestemmingsplan ‘Landgoed 

De Rijt’
3.  Vaststelling milieu- en duurzaamheids-

verslag 2012
4.  Vaststelling milieu- en duurzaamheids-

programma 2013

B. Ter bespreking:
1. Evaluatie jaarplan 2012 en vaststelling 
jaarplan 2013 Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo)
2. Herziening bebouwingsconcentraties, lo-
catie R199 Ollandseweg.

C. Ter kennisneming:
--

De Voorbereidingscommissie vergadert in 
de raadzaal van het gemeentehuis. Voor-
afgaand aan de vergadering wordt tussen 
19.30 en 20.00 uur het zogeheten technisch 
beraad gehouden. Daarbij zijn de behande-
lende ambtenaren aanwezig om technische 
(concrete, feitelijke) vragen te beantwoor-
den. Ook het technisch beraad is openbaar.

Spreekrecht is mogelijk over alle geagen-
deerde onderwerpen. U wordt van harte 
uitgenodigd gebruik te maken van het 
spreekrecht. U dient dit ten minste 24 uur 
voor aanvang van de desbetreffende ver-
gadering kenbaar te maken bij de griffier; 
telefonisch (0413) 481257 of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl. 

De voorlopige agenda en de daarbij beho-
rende stukken liggen voor iedereen ter in-
zage op werkdagen vanaf aanstaande vrij-
dag van 09.00 - 12.30 uur, maar zijn ook te 
raadplegen op de website van de gemeente. 

De gemeente vraagt om uw oordeel
Waarstaatjegemeente.nl: 
wat vind ik belangrijk in mijn gemeente?

Waarom een vragenlijst over de 
gemeente?
Hoe denkt u  over uw woonomgeving? Wat 
is uw oordeel over ons gemeentebestuur? 
Wat vindt u van de gemeentelijke regels? 
Wat vindt u van de dienstverlening aan 
onze loketten? Als gemeentebestuur vin-
den wij het belangrijk wat u van onze ge-
meente vindt, wij houden graag rekening 
met uw mening!

Het stellen van vragen is één van de manie-
ren om er achter te komen hoe u oordeelt 
over onze gemeente. In onze gemeente 
krijgen binnenkort 1.200 willekeurig geko-
zen inwoners een brief met een vragenlijst 
over onze gemeente. 
Daarnaast kunt u, nadat u een bezoek ge-
bracht hebt aan ons gemeentehuis, een 
vragenlijst invullen over de dienstverlening 
aan onze loketten. 
Wij willen u vragen even de tijd te nemen 
één of misschien beide vragenlijsten in te 
vullen. 

In de vragenlijsten kunt u uw waardering 
geven over een aantal aspecten van de ge-
meente. Als een groot aantal inwoners dit 
doet, kunnen wij op hoofdlijnen de ‘staat’ 
van onze gemeente aangeven: hoe staat 
onze gemeente er op dit moment volgens 
u als inwoner voor? 
Wij hopen dat u zo eerlijk mogelijk oordeelt 
over de gemeente en over het gemeente-

bestuur. Daardoor is deze staat van de ge-
meente ook daadwerkelijk een weergave 
van wat u als inwoner denkt. 

Het is best mogelijk dat u deze vragenlijst 
al eerder in een voorgaand jaar heeft ont-
vangen. Dat is puur toeval omdat wij alleen 
een kleine steekproef nemen onder de in-
woners van onze gemeente. Mocht dit zo 
zijn, dan stellen wij uw mening óók dit jaar 
uw mening weer zeer op prijs! Misschien is 
uw mening over de gemeente veranderd, of 
juist helemaal niet. Graag vernemen wij dat 
van u via deze vragenlijst. 

Waarom een extra vragenlijst over de sa-
menwerking?
De gemeenten Sint-Oedenrode en Schijn-
del verkennen op dit moment de samen-
werking. Nu de gemeente toch inwoners 
bevraagt, doet zich de unieke kans voor om 
ook vragen te stellen over  dit onderwerp. 
Zo krijgt de gemeenteraad en het college 
van B&W extra informatie bij het denken 
daarover. Deze vragen vindt u in een extra 
vragenlijst bij de vragenlijst van het project 
Waarstaatjegemeente.nl Burgerrollen. 

Wij stellen uw medewerking bijzonder op 
prijs en willen u nu al bedanken voor uw 
moeite. Hiermee helpt u ons werk voor u 
als inwoner beter te doen.

Burgemeester en wethouders

Inzameling grof snoeiafval

Op zaterdag 13 april wordt grof snoeiaf-
val opgehaald.

Bebouwde kom
Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval, volgens de re-
gels, aan de straat leggen (07.30 uur), 
zonder zich aan te melden.

Buitengebied
Voor de bewoners uit het buitengebied 
geldt hetzelfde, mits aangemeld vóór 
donderdag 11 april.
Snoeiafval, zonder zand, gras en schof-
felvuil, kunt u ook gratis kwijt op onze 
milieustraat. Het snoeiafval moet in een 
personenauto of op een aanhangwagen 
zonder bedrijfsnaam worden aangebo-
den met een maximum van 2 m³.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Markt 9 5492 AA 25-03-2013 Aanbrengen reclame
Fitselsteeg ong. ---- 03-04-2013 Kappen 40 dennen
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Kleine Heisteeg 7 5491 TT  6 weken Verbouwen bijgebouw t.b.v. mantelzorg
Tulpstraat 5 5492 HP  6 weken Plaatsing lift
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit 
  verzonden Omschrijving
Kerkplein 47a (kerkhof) ---- 05-04-2013 Kappen 2 Italiaanse populieren en 
   3 esdoorns
Fitselsteeg ong. ---- 04-04-2013 Kappen 40 dennen met herplant
Liempdseweg 14 5492 SM 05-04-2013 Verplanten 3 berken met herplant
Groene-Woud ongenum. 5491 TV 04-04-2013 Bouwen vrijstaande woning met garage
Bikkelkampen 21 a 5491 RE 04-04-2013 Bouwen luchtwasser en luchtkanaal
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Houtsestraat 26 5492 TM  Het bouwen van een biggen- en   
   vleesvarkensstal, bestaande uit de  
   activiteiten bouwen, milieu en 
   handelen in beschermd natuurgebied
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van 
donderdag 11 april 2013 ter inzage. 

Ontwerpbesluit bouwvergunning met ontheffing
Adres Postcode  Omschrijving
Eversestraat 7a 5491 SR  Bouw bedrijfsgebouw
Hierop is procedure 2 van toepassing. De stukken liggen met ingang van 
donderdag 11 april 2013 ter inzage.

Geweigerde reguliere bouwvergunning 
Adres Postcode Besluit Omschrijving
  verzonden 
Bestseweg 13 5492 VH 04-04-2013 Gedeeltelijk vernieuwen woonhuis
Hierop is procedure 3 van toepassing

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

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan Jongerenwerk Welzijn de Meierij 

voor het houden van openingstoernooi 

van de multifunctionele sportkooi op 
26 april 2013 in sportpark Ekkerzicht 
aan Den Ekker te Olland.

Hierop is procedure 1 van toepassing (zie 
procedurekader).

Verleende verklaringen van geen bezwaar
-  Aan Buurtvereniging ‘Den Berg’ voor 

het houden van een wandel-avond-
driedaagse op 22, 23 en 24 mei 2013 
in de gemeente Sint-Oedenrode.

Meldingen
Verloren en gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen
-   Fietssleutel met vierkant sleutelhanger

Inzameling oud papier

Zaterdag 13 april
-  Ouderraad basisschool Eerschot; contai-

ner bij school van 10.00 tot 12.00 uur;
-  Nos Jungit Apollo; container op de par-

keerplaats aan de Zwembadweg bij de in-
gang van het park van 9.00 uur tot 13.00 
uur. Tevens zal vanaf 9.00 uur oud papier 
worden opgehaald in de gebruikelijke wij-
ken, te weten Kinderbos, Cathalijne en Kie-

nehoef 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 zomer-
tijd van 08.00 tot 20.00 uur en tijdens de 
wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur.
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112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Gedumpte vaten gevonden aan 
de Sloef

Aan de Sloef in Sint-Oedenrode 
zijn woensdagavond enkele ge-
dumpte vaten aangetroffen. 
Wat zich precies in de vaten zou 
bevinden is nog niet bekend ge-
maakt, maar vermoedelijk zit er 
XTC-afval in. 

De politie heeft de verre omge-
ving afgezet en de brandweer 
is opgeroepen voor hulp met 
het onderzoeken en verwijde-
ren van de vaten. Foto en tekst: 
www.112brabantnieuws.nl

Drugsafval gevonden? 
Bel de politie
Zuid-Nederland krijgt steeds va-
ker te maken met de dumping 
van drugsafval. Dit heeft niet 
alleen milieuschade tot gevolg, 
maar het zorgt ook voor onvei-
lige situaties. Treft u drugsafval 
aan, bel dan altijd de politie. 

De politie trof de afgelopen we-
ken op diverse plekken in Noord-
Brabant en Limburg vaten met 
chemicaliën en afval van synthe-
tische drugs aan. Zo zijn in een 
bos bij Oisterwijk in de nacht van 
dinsdag op woensdag 41 vaten 
met drugsafval gevonden. Op 
donderdag 28 maart trof de po-
litie zo’n 4000 liter afvalstoffen 
en een afgebouwd cokelabora-
torium aan in Brunssum. Voor de 
eerste 1,5 maand van 2013 staat 
de teller al op 30 vondsten van 

gedumpt drugsafval. Ter vergelij-
king: in heel 2012 kwam de po-
litie negentig keer drugsafval op 
het spoor en in 2011 zestig keer.

Traumahelikopter geeft 
assistentie bij ongeluk Sloef

Sint-Oedenrode - Donderdag-
avond werden de hulpdiensten 
massaal naar de Sloef in Sint-
Oedenrode gestuurd. Daarbij 
werd ook een traumahelikopter 
ingezet. 

Bij aankomst lag een zwaarge-
wond slachtoffer naast een auto. 
Het MMT heeft het slachtoffer 
voor vervoer naar het zieken-
huis in Eindhoven klaargemaakt, 
waarna zij met spoed naar Eind-
hoven vertrokken. 
Tekst en foto: Tom Louter 
www.112brabantnieuws.nl 

Rooienaar opgepakt na 
lastigvallen ex
Vorige week woensdagavond is 
in Oirschot een 38-jarige man uit 
Sint-Oedenrode aangehouden 
bij het huis van zijn ex-vrouw in 
Oirschot.

Hij had een huisverbod, maar 
toch probeerde hij er eerder op 
de avond binnen te treden. Daar-
naast zou hij de vrouw bedreigd 
hebben en spullen rondom het 
huis gegooid hebben. Hij zit nu 
vast voor verder onderzoek.

Het afgelopen jaar leed het CDA 
een forse verkiezingsnederlaag. 
De evaluatiecommissie onder 
leiding van de Bossche burge-
meester Rombouts vroeg poli-
tieke bestuurders of ze nog wel 
contact hebben met de burger 
die zich belangeloos inzet voor 
een “fatsoenlijke en zorgzame 
samenleving”. We moeten weer 
kennis maken met de mensen en 
hen ondersteunen, zo staat in het 
rapport.

Een jaar geleden organiseerde 
CDA Rooi een discussie over het 
accommodatiebeleid. “Wij zetten 
een zeepkist neer waarop onze 
inwoners hun mening kunnen 
ventileren over een actueel thema 
dat nog niet is beslist”, zo noem-
de onze voorzitter Willem van der 

Pasch dat destijds. De rest is ge-
schiedenis.
Alle Rooise burgers waren er ge-
tuige van hoe onze lokale politici 
worstelden met dit “geheime dos-
sier”. Er waren zelfs politici die er 
niet voor terugdeinsden het CDA 
onder druk te zetten om toch 
vooral het collegestandpunt te 
steunen, ook al vond het CDA dat 
daarmee het belang van de burger 
niet was gediend.
Het burgerinitiatief van de werk-
groep Martinushuis-gemeen-
schapshuis mocht niet baten. 
Politici, die op zondagen belijden 
dat er meer burgerparticipatie 
moet zijn, besluiten op een door-
deweekse avond, dat ze zich aan 
die werkgroep niets gelegen moe-
ten laten liggen. Nooit waren we 
getuige van meer gedraai in de 
raadszaal. Hoe diep kun je zakken 
als lokaal politicus?
CDA-Rooi heeft inmiddels een 
jaar ervaring met de door Rom-
bouts bepleitte beleidslijn. We zijn 
daar trots op. Onze rug is steeds 
rechter geworden. In dossiers als 
bestemmingsplan buitengebied, 
bedrijventerrein de Kampen, ge-
meentelijke fusie en bouwplan 

Rabobank-Kapittelhof hebben wij 
laten zien dat voor ons niet het 
pluche telt, maar de eerlijke en 
oprechte overtuiging dat het be-
lang van de burger moet worden 
gediend. Daarvoor zijn we bereid 
op de barricaden te gaan.
Na onze beslissing van donderdag 
28 maart voelen we ons zelfs op-
gelucht. CDA-Rooi kiest voor po-
litieke betrouwbaarheid, niet voor 
politiek opportunisme. Als dat be-
tekent, dat wij niet langer welkom 
zijn als coalitiepartner, dan zij dat 
maar zo. Wij kunnen met opge-
heven hoofd alle burgers van Rooi 
recht in de ogen blijven kijken. En 
wij wachten rustig uw oordeel af, 
straks in het stemhokje. U kunt 
van CDA-Rooi verwachten dat 
we de adviezen van de commis-
sie Rombouts blijven opvolgen en 
zonder gemanoeuvreer opkomen 
voor uw belang.

Bel of mail onze raadsleden:
Rien Verhagen 0413 476068   
m.verhagen37@chello.nl
Jan Verhagen 0413 475355   
j.verhagen26@chello.nl 
Ger Brouwer 0413 478544   
brou6733@planet.nl

Puur of Pluche

Afscheid voorzitter tijdens 
Algemene Ledenvergadering Brabantband

Op 25 maart jl. heeft de Brabant-
band haar jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering gehouden in 
haar repetitielokaal in Cultureel 
Centrum Mariëndael. In zijn ope-
ningswoord meldde scheidend 
voorzitter Cor Markgraaff dat 
2012 zoals verwacht financieel 
een moeilijk jaar was geweest 
voor de vereniging. Hij nam te-
vens afscheid.

Een terugtredende overheid wat 
betreft subsidies en een sterk te-
ruglopend aanbod voor optredens 
in binnen- en buitenland zetten de 
vereniging onder financiële druk. 
Derhalve zijn volgens het bestuur 
maatregelen om dit enigszins te 
verlichten onvermijdbaar zoals ook 
bleek uit de gepresenteerde be-
groting voor 2013. Zo wordt de 
contributie  verhoogd en wordt 
een bijdrage-regeling ingevoerd 
voor de opleiding van leerling-
muzikanten. Tevens zal in de loop  

van 2013 de actie voor het voor 
velen zo bekende Instrumenten- 
en Uniformenfonds opnieuw wor-
den gehouden. De Brabantband 
hoopt, ondanks de moeilijke tij-
den, te kunnen blijven rekenen op 
de steun van de bevolking zoals 
dat van oudsher altijd is geweest. 
Ook de vorig jaar opgestarte en 
dit jaar afgewerkte potgrondactie 
heeft voor de eerste keer een be-
vredigend resultaat opgeleverd en 
zal eind 2013 zeker weer worden 
gehouden.  Het bestuur is niet al-
leen alle afnemers dankbaar maar 
bedankt ook alle medewerkers 
binnen en buiten de Brabantband 
die deze actie mogelijk hebben ge-
maakt. 

De terugval in het ledenbestand 
is gelukkig gestopt en vorig jaar 
en dit jaar hebben zich leerlingen 
aangemeld waarvan de opleiding 
voortvarend en bemoedigend 
verloopt volgens de toelichting  

die de instructeurs gaven tijdens 
deze vergadering. Tijdens het on-
derdeel bestuursverkiezing werd 
afscheid genomen van voorzitter 
Cor Markgraaff. Hij had vorig jaar 
al te kennen gegeven dat het zijn 
laatste jaar zou worden. Cor heeft 
jaren in het belang van de ver-
eniging de functie van voorzitter 
vervuld wat toch te zwaar op zijn 
schouders ging drukken. Pogingen 
om tijdig een vervanger te vinden 
hebben tot nu toe nog geen suc-
ces gehad maar blijven doorgaan. 
Secretaris Henk Vervoort zal als 
vicevoorzitter tijdelijk de honneurs 
waarnemen. Cor zal gelukkig niet 
voor de vereniging verloren gaan. 
Hij blijft op allerlei terreinen bin-
nen de vereniging actief hetgeen 
met applaus werd verwelkomd. 
Tijdens de vergadering verscheen 
burgemeester Maas om de schei-
dend voorzitter te bedanken voor 
zijn inzet voor de Brabantband en 
daarmee toch eigenlijk ook voor 
het culturele leven in Rooi. Als blijk 
van waardering ontving de schei-
dend voorzitter uit handen van de 
burgemeester een horloge met het 
gemeentewapen van de gemeente 
Sint-Oedenrode. Uit zijn dank-
woord bleek dat Cor aangenaam 
verrast was door deze geste en 
bedankte de burgemeester voor 
zijn woorden en cadeau. Uiteraard 
werd Cor ook door de vereniging 
bedankt voor zijn vele werk en in-
zet. Hij kreeg een gepaste cadeau-
bon aangeboden en zijn speciaal 
voor deze gelegenheid aanwezige 
echtgenote Mia werd uiteraard 
ook in het afscheid betrokken en 
kreeg een mooie bos bloemen.                                                                                                                                    

Naast het vertrek uit het bestuur 
van de voorzitter was er gelukkig 
ook een versterking van het be-
stuur in de persoon van Geert van 
Rijbroek. Geert heeft al enige tijd 
meegedraaid in het bestuur en zal 
o.a. PR en archief gaan beheren.                                                   
          
Na het bekendmaken van het 
voorlopig programma en de rond-
vraag sloot scheidend voorzitter 
Cor Markgraaff de jaarvergadering 
onder dankzegging voor de pretti-
ge samenwerking in de voorbije ja-
ren en wenste hij de Brabantband 
veel succes voor de toekomst.                                                                                

Jong Roois muziektalent gezocht
Zou jij jouw eigengemaakte com-
putermuziek niet eens live uitge-
voerd willen horen door een echt 
orkest, precies zoals jij het in je 
hoofd had? Dat kan in 2014 wer-
kelijkheid worden! 

In 2014 bestaat Fanfare Nos Jungit 
Apollo namelijk 150 jaar! Een ge-
gronde reden om dat jaar eens flink 
feest te vieren. Twee van de feestelij-
ke onderdelen vormen The Night of 
the Proms in juni 2014 en het Gala-
concert op 9 november 2014. 

We zijn op zoek naar jonge mensen 
die zelf muziek bedenken en maken, 
hetzij op een instrument, hetzij met 
Garage Band, Logitech, Music Ma-
ker, Cubase, Band in the Box, Sibeli-
us, Finale, Audacity, of met welk an-
der programma dan ook. Nu wordt 

je de unieke kans geboden om jouw 
eigen muziekwerk uit te laten voe-
ren door een heus orkest. De gese-
lecteerden uit de “compositiewed-
strijd” mogen een dag mee met de 
dirigent van fanfare NJA, Carlo Ba-
lemans, naar Codarts, Hoge School 
voor de Kunsten te Rotterdam, om 
te zien hoe daar muziek wordt be-
dacht en geschapen. Zeer leerzaam.  
Wie kunnen er allemaal meedoen? 

Jonge Rooise mensen tot en met 17 
jaar. Je kunt je aanmelden via www.
fanfarenja.nl . Op deze site zie je in 
de rechterkolom het woord “con-
tact” staan. Als je dit aanklikt opent 
zich een formulier, waarmee je je 
belangstelling voor deelname aan de 
‘compositiewedstrijd” kenbaar kunt 
maken. 

Geef uw mening op www.mooirooi.nl
   De uitslag van deze week. Iedere woensdagmiddag verschijnt er een nieuwe stelling op     
   www.mooirooi.nl. Deze staat onder ieder nieuwsbericht.
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            Voor de gezellige    
                busreizen!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kent u iemand die met ons gereisd heeft? Vraag naar hun mening!! 
  0413 – 47 49 57      www.boscoachtravel.nl     info@boscoachtravel.nl 

We heten u 
welkom 

bij onze kraam

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

OOSTENRIJK                 HOPFGARTEN

 WIL MAAS            Tel. 06 - 53 722 628  
Al jaren organiseren wij reizen naar Oostenrijk en ook in de zomer van 2013!
De reizen zijn op basis van half-pension met elke dag excursies.
Alle bezienswaardigheden zijn goed bereikbaar voor 55+. 
Deze 8 daagse reis kunnen wij u aanbieden voor maar € 469,00 p.p
De prijs is incl. logies, ontbijt, diner (4-gangen) en alle entree's van de 
bezienswaardigheden.
Moch u meer willen weten over deze perfect verzorgde reis neem dan 
contact op met bovenstaande 06-nummer!!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de Seniorenmarkt welke plaats
vindt op vrijdag 12 April van 16.00 - 21.00 uur en op zaterdag 13 April  
van 10.00-16.00 uur Locatie: Ingang Odendael in St. Oedenrode
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SENIORENMARKT ODENDAEL
Vrijdag 12 april van 16:00u tot 21:00u

Zaterdag 13 april van 10:00u tot 16:00u

D'N EINDER
VERRASSEND 
EN GEZELLIG !

d n einder

Ontmoeting - Hobby - Kringloop - Kopie & Print

Sluitappel 17a, 
5491 TS Sint-Oedenrode

0413-490950
www.deneinder.nl Edisonweg 5, 5466 AR Veghel

0900-1200500
info@lekkerthuisblijvenwonen.nl
www.lekkerthuisblijvenwonen.nl

Alfred Nobelstraat 3, 
5491 DB Sint-Oedenrode

0413-490161
sintoedenrode@autoschadelambert.nl 

www.autoschadelambert.nl

Wij staan 
op de Seniorenmarkt 

met magneetsieraden. 
We heten u van harte 

welkom!

EnErgEtix MagnEEtSiEradEn

Son en Breugel

p o w e r e d  b y

Zorg-op-afstand *
24/7 bereikbaar *

Foto’s in de ‘Cloud’ *
Lokaal online zorg- en *

welzijnsnetwerk   

...voor senioren
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Vrienden van Odendael houdt interessante 
Seniorenmarkt
Eerder vond in Odendael de Bedrij-
venmarkt plaats. Dat was redelijk 
succesvol, maar Stichting Vrien-
den van Odendael heeft besloten 
om het over een andere boeg te 
gooien. Ze wil de eigen doelgroep, 
senioren, bedienen met een markt 
die vooral voor hen interessant is. 
Daarom is aankomend weekend – 
12 en 13 april - in de grote zaal van 
de zorginstelling de Seniorenmarkt 
ingepland. Behalve deze doelgroep 
is natuurlijk iedereen welkom.  

Zorg aan huis via een ultramoder-
ne verbinding, beter horen door 
een beter hoorapparaat of uitleg 

over internet of tv. Dit is zomaar 
een kleine greep uit het aanbod 
van kramen op de Seniorenmarkt. 
Natuurlijk is er nog veel meer te 
zien en te beleven. Er staan niet 
alleen bedrijven die interessante 
producten presenteren en verko-
pen. Ook stichtingen en instel-
lingen laten hun gezicht zien. Het 
Damiaancentrum is aanwezig om 
te laten zien wat voor projecten ze 
allemaal ontplooit. Ook kringloop-
centrum d’n einder zal er zijn om 
producten aan de man te brengen 
die gemaakt zijn van tweedehands 
meubels, stoffen etc. Daarnaast 
heeft KBO Sint-Oedenrode een 

kraam, evenals Stichting Zonne-
bloem en Stichting Ommekaar. 
Stuk voor stuk hebben ze de juiste 
informatie voor senioren. Ze kun-
nen deze doelgroep met van alles 
en nog wat helpen.

In totaal zijn er tientallen kramen. 
Dat maakt de nieuwe Senioren-
markt uiterst gevarieerd en bijzon-
der leuk om te bezoeken. Stich-
ting Vrienden van Odendael heet 
iedereen welkom op vrijdag van 
17.00 tot 21.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur.  

Inschrijfavond Zevensprong 2013
Dit jaar wordt 
de Zeven-
sprong voor 
de 27e keer 
georganiseerd.  
De kinderva-
k a n t i e w e e k 

heeft dit jaar het thema “met de 
Zevensprong de boer op” en vindt 
plaats van 2 tot en met 5 juli.

De Zevensprong is een kinderva-
kantieweek voor alle kinderen van 
groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. 
Ook kinderen die naar het speciaal 
(basis)onderwijs zijn natuurlijk van 
harte welkom!
De inschrijfavond voor de Zeven-
sprong is op donderdag 18 april 
van 19.30 tot 20.00 uur bij Ma-
riendael. De inschrijfformulieren 
zijn inmiddels op de basisscholen 
uitgedeeld.

Kinderen die naar het speciaal on-
derwijs gaan, kunnen een inschrijf-
formulier downloaden op www.
zeven-sprong.nl. Het is ook moge-
lijk om een formulier aan te vragen 
via info@zeven-sprong.nl of door 
te bellen met Martin van Hasten-
berg  06-22461100 (na 18.00 uur)

Project van het Jaar
Woensdag 3 april is de Zeven-
sprong gekozen tot Project van het 
jaar van de Rabobank.

Wij willen alle leden die op ons 
hebben gestemd, via internet en 
op de ledenavond, heel erg be-
danken! Wij zijn erg trots op deze 
prachtige titel en het mooie geld-
bedrag. Alle leuke reacties en fe-
licitaties doen ons goed. “Het 
doet ons als kerngroep echt heel 
erg goed om te zien dat er zo veel 
steun is vanuit de Rooise gemeen-
schap” aldus een erg trotse voor-
zitter.

Het échte Oranjegevoel met sjaals van Bon Floor

Bon Floor is aanwezig op Seniorenmarkt

Langzaam maar zeker raakt Ne-
derland in de ban van de kroning 
van Prins Willem Alexander. Na 
tientallen jaren neemt onze lief-
tallige en veelgeprezen Konin-
gin Beatrix afstand van de troon. 
Overal in Nederland zal op 30 april 

een groot Oranjefeest losbarsten. 
Nog uitbundiger en nog gekker 
dan normaal, want een troonswis-
seling maakt iedereen maar één of 
twee keer in een leven mee. Na-
tuurlijk is het belangrijk om op die 
dag goed gekleed naar buiten te 
gaan. Bon Floor heeft een fantasti-
sche aanbieding voor u!

Eigenaresse Floor Vogels en haar 
kundige personeel zijn bezig ge-
weest met de ontwikkeling van 
een collectors-item wat je zeker 
in je kast of om je nek moet heb-
ben. Het gaat om de prachtige Bon 
Floor Oranje sjaal. Met een speci-
ale techniek gebreid en mooi van 
structuur. Met deze sjaal om je hals 
beleef je het Oranje gevoel nog 
intenser en ziet iedereen hoe va-
derlandsgezind je bent. Uiteraard 
een ‘must’ op deze bijzondere dag 
voor alle Nederlanders. 

Het kledingstuk kost maar 11,95 en 
is op verschillende punten in Rooi te 
verkrijgen, namelijk bij DeMooiRooi-
Krant, Brownies en Downies, Esso 
benzinestation en  Bon Floor. Twee 
euro van het bedrag gaat naar de 
Rooise Oranjevereniging. De sjaals 
zijn ook te verkrijgen op de Senio-
renmarkt die aankomend weekend 
(12 en 13 april) plaatsvindt in Oden-
dael. Daar gaan de twee euro naar 
Stichting Vrienden van Odendael. 
Behalve op deze plekken kunt u de 
sjaal tevens bestellen op internet. 
Kijk maar eens op www.bonfloor-
shop.nl. Niet alleen dit Oranje-artikel 
is te koop. Er is nog veel meer keuze 
in mooie en leuke Oranje –spullen 
die zeker van pas komen op 30 april, 
maar ook tijdens grote evenementen 
als EK of WK voetbal, dansen of an-
dere takken van sport en de  Olym-
pische Spelen. 

Trined komt met iets nieuws: zorg op afstand
De zorg staat onder druk. Overal wordt bezui-
nigd. Het personeel blijft niet altijd bespaard. 
Hoe blijf je dan goede zorg leveren? De over-
heid streeft er naar dat zoveel mogelijk oude-
ren thuis blijven wonen. Zij moeten zich na-
tuurlijk wel veilig voelen en het is fijn als ze 
hulp bij de hand hebben. Daar heeft Trined iets 
voor; zorg op afstand. Op de komende Senio-
renmarkt in Odendael leggen ze u er alles over 
uit. Hier alvast een tipje van de sluier. 

Trined is een provider op het gebied van in-
ternet, telefonie en tv. Daarnaast gaan ze dus 
beginnen met zorg op afstand. “We zijn de eer-
ste provider in Nederland die dat er bij is gaan 
doen”, zegt Paul Kempen, manager marketing 
en sales bij Trined. “Het biedt voor de oude-
ren ontzettend veel mogelijkheden. Via een tv 
scherm worden ze geholpen met welke medicij-
nen ze in moeten nemen, er is een mogelijkheid 
tot installeren van een beeldtelefoon, en een di-
gitale alarmknop met microfoon en speaker is 
een zeer nuttig hulpstuk mochten mensen op 

leeftijd vallen. Een druk op de knop geeft mel-
ding in de meldkamer en via de alarmknop ne-
men hulpverleners contact met de ouderen op. 
Het schrikbeeld dat deze mensen drie dagen 

lang in de badkamer op de grond liggen 
zonder hulp wordt dus geen werkelijkheid. 
Er is nog veel meer mogelijk. Alles zit in de 
zogenaamde zorgbox.”

Bezoekers van de Seniorenmarkt zullen 
de primeur beleven. Ze krijgen er straks 
uitleg over het complete zorg op afstand 
pakket. Kempen is dolenthousiast over 
de producten. “Dit is de toekomst”, ju-
belt hij. “Mensen zullen er misschien even 
aan moeten wennen, maar het werkt al-
lemaal heel eenvoudig. Dat kunnen we 
laten zien.” Dat Trined druk bezig is op 
de markt van glasvezel is geen geheim. Ze 
zijn langzaam bezig om een zeer promi-
nente plek in Nederland in te nemen. Met 
het Glasvezel Plus pakket hebben ze een 
belangrijke troef in handen. Dit pakket is 
speciaal voor 65-plussers. Het biedt regu-
liere diensten, zoals tv, internet en telefo-
nie, maar daarnaast ook diensten als 24/7 
de mogelijkheid om naar zorg te kunnen 
vragen. Dit is nog maar het begin, 
Trined helpt u graag.
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Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
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Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

www.verkeersschoolschellekens.nl

Kwaliteit hoeft niet duur te zijn!

 e38,50 per lesuur
Nieuwe aanmeldingen 
V.W.rijbewijs GRATIS
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen
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Mooi in de regio

Benefi etconcert voor KIKA

Het zal u imiddels niet ontgaan 
zijn dat er een nieuw ziekenhuis 
gebouwd gaat worden voor KIKA, 
kinderen met kanker. Daarom 
wordt er door E&R Entertainment 
een benefietconcert georgani-
seerd. 

Dit concert gaat plaatsvinden op 
18 mei 2013 in zaal Hoog & Droog 
te Geldrop, de nieuwe eigenaars 
van de zaal hebben deze belan-
genloos beschikbaar gesteld voor 
dit goede doel. Ook zullen er di-

verse artiesten te horen en te zien 
zijn zoals  oa. Stanley Hazes, Dan-
ny Canters, Eric van der Sommen, 
Eric Baghuis, Lesley linch, Maarten 
Verrhees, John Hospel, en feest-
zanger Irvine, dit alles zal muzie-
kaal omlijst worden door niemand 
minder dan DJ Vivaro. Het beloofd 
een waar spektakel te worden.

Bent u al in de stemming geko-
men en wilt u ook uw "steentje " 
bijdragen? Dan bent  u van harte 
welkom op 18 mei 2013 vanaf 
20.00 uur in zaal Hoog & Droog, 
Winkelcentrum Coevering 32A in 
Geldrop

Kaarten voor deze avond zijn in 
de voorverkoop voor euro 7,50 
te bestellen via info@ericvanders-
ommen.nl, aan de kassa kosten 
de kaarten euro 10,-. Ook de op-
brengst van de kaarten komt ge-
heel ten goede voor KIKA

Verwendag de Zonnebloem bij Thermae Son
Op 22 april 2013 organiseert 
de Zonnebloem afdeling Son en 
Breugel een heerlijke verwendag 
in samenwerking met Thermae 
Son en wellnesschool MAKS. 

De Zonnebloem zet zich in voor 
mensen, die door ziekte of handi-
cap, lichamelijke beperkingen heb-
ben. Gezelschap, contact en een 
goed gesprek staan centraal bij 
de huisbezoeken door de Zonne-
bloem vrijwilligers. Daarnaast wor-
den er leuke activiteiten georgani-
seerd, waaronder een verwendag 
bij Wellness & Healthresort Ther-

mae Son. Zowel de vrijwilligers als 
de Zonnebloem gasten genieten 
tijdens deze dag van een heerlijke 
handbehandeling, gezichtsmasker, 
verzachtend voetenbad, make-
up  en een bezoek aan de kapsa-
lon. Een mooie krul in het haar en 
het haar prachtig in model zorgt 
voor een schitterend eindresul-
taat. Maar liefst  14 kapsters en 16 
schoonheidsspecialistes staan deze 
dag tot beschikking van de Zonne-
bloem. Daarnaast genieten de gas-
ten van een hapje en drankje voor 
een compleet dagje uit.  Uiterlijke 
en innerlijke verwennerij! “Voor de 

gasten en vrijwilligers van de Zon-
nebloem is dit een hele ervaring 
en geweldige belevenis waar wij 
graag een steentje aan bijdragen.” 
aldus Aniek van Santvoort, leiding-
gevende bij Thermae Son

De Zonnebloem Verwendag bij 
Thermae Son is alleen te bezoeken 
voor genodigden. Thermae Son 
is gelegen aan de Thermaelaan 2 
te Son en Breugel. Voor meer in-
formatie over de Zonnebloem af-
deling Son en Breugel bezoek de 
website 
sonenbreugel.zonnebloem.nl. 

Meld je nu aan via MIK Pieter Brueghel

Week van de Amateurkunst in Veghel
Van 25 mei tot en met 1 juni 2013 
vindt de derde editie van de Week 
van de Amateurkunst (WAK) 
plaats: dé happening voor ieder-
een met passie voor cultuur die 
midden in de samenleving staat. 
Tijdens de WAK bruist het overal 
in Veghel van de amateurkun-
stevenementen: voorstellingen, 
shows, exposities, workshops, 
straattheater, openbare repetities 
etc. Amateurkunstenaars en –ver-
enigingen kunnen zich nu aan-
melden via MIK Pieter Brueghel.

De WAK staat voor snuiven. Sfeer 
snuiven tijdens voorstellingen, open 
repetities, exposities of anderszins. 
Soms gepland, soms zomaar onver-
wacht, op straat. Als een cadeautje. 

De WAK staat ook voor proeven. 
Een klein hapje nemen van verschil-
lende kunstvormen. Smaakt het 
naar meer? Dat zet je er gewoon 
stevig je tanden in!

Deelnemende kunstenaars en 
verenigingen uit Veghel moeten 
zelf hun activiteit bedenken, sa-
menwerkingsverbanden aangaan 
en een locatie regelen. Dit alles 
binnen het jaarthema van 2013: 
‘Natuurtalent’. De Veghelse WAK 
wordt gecoördineerd door MIK 
Pieter Breughel. Dit betekent dat 
zij de planning maken en de PR 
binnen Veghel en omgeving ver-
zorgen.

Aanmelden voor de WAK in Veg-

hel kan per heden tot en met 1 
mei 2013 via een mailtje naar 
l.hoondert@pieterbrueghel.nl 
Meer informatie is te vinden op 
www.pieterbrueghel.nl 

De landelijke WAK is een initiatief 
van Kunstfactuur, waar jaarlijks 
ruim 120 gemeenten aan deelne-
men.
De week biedt amateurkunste-
naars- en verenigingen een podium 
om zichzelf te presenteren voor 
publiek en mensen te raken en te 
interesseren. Kunstzinnige kruisbe-
stuiving is volop mogelijk! Op die 
manier geeft de WAK het lokale 
culturele leven van Veghel een posi-
tieve impuls en zet het de amateur-
kunst midden in de samenleving. 

Deze keer over beschermingsmaatregelen, wonen 
en vervoer

Informatieavond: Schuif aan bij MEE
Op woensdag 1 mei 2013 organi-
seert MEE drie informatiebijeenkom-
sten voor mensen met een beperking 
en hun naasten. Deze keer over be-
schermingsmaatregelen, woonmo-
gelijkheden en vervoersvoorzienin-
gen voor mensen met een beperking. 
Kies één van de thema’s en meld u 
aan via www.mee-nob.nl/schuifaan-
bijMEE (of telefoon 0413 33 47 33). 
Deelname is gratis. De bijeenkom-
sten zijn van 19.30 tot 21.00 uur op 
het kantoor van MEE Noordoost Bra-
bant, Volkelseweg 2 in Uden. 

Iedereen vanaf 18 jaar is voor de 
wet meerderjarig en daarmee vol-
ledig handelingsbekwaam. Dat wil 
zeggen: in staat zelf zijn belangen te 
behartigen. Als iemand dit niet (vol-
ledig) kan, bijvoorbeeld vanwege een 
verstandelijke beperking, dan kan de 
rechter iemand aanwijzen om hun za-
ken te behartigen. Er zijn drie soorten 
maatregelen; bewind, mentorschap 
en curatele. Tijdens de bijeenkomst 
‘Beschermingsmaatregelen’ krijgt u 
informatie over deze maatregelen. 
Wat zijn de verschillen en overeen-
komsten en wanneer en hoe kunt u 
deze regelen. 
De bijeenkomst ‘Woonmogelijkhe-
den voor mensen met een beperking’ 
belicht de stappen die iemand met 
een beperking moet zetten richting 
een geschikte woonvorm; welke 
woonmogelijkheden zijn er en hoe 
kunt u ondersteuning bij het wonen 
organiseren.
Tijdens de bijeenkomst ‘Vervoers-
voorzieningen voor mensen met een 
beperking’ komen de vervoersvoor-
zieningen aan bod die er zijn voor 
mensen met een beperking. Wan-
neer komt u hiervoor in aanmerking? 

Waar en hoe u deze kunt aanvragen? 
Wat kan MEE voor u betekenen?

Elke eerste woensdagavond van 
de maand organiseert MEE ‘Schuif 
aan bij MEE’. Dit zijn drie informa-
tiebijeenkomsten die plaatsvinden 
in kleine groepen. Elke bijeenkomst 
heeft een ander thema, dat te maken 
heeft met meedoen met een beper-
king. Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ in-
formeert een medewerker van MEE 
Noordoost Brabant u over het geko-
zen thema. Ook is er ruimte voor het 
stellen van vragen.

SUPERCOOPJES 
& VOLLE KARREN

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 t/m zondag 14 april 2013. week 15

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

Gran Familia
Spaanse wijn
rood of wit
2 flessen à 750 ml naar keuze
elders 13.98

2 HALEN =
1 BETALEN

6.99
liter 4.66

Coop 
rundergehakt
naturel of gekruid
400 gram
elders 2.52/ 2.80

400 
GRAM

1.79
kilo 4.48

ZONDAG OPEN
14-18 UUR

KOM

 VOLLE KARREN

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hotel	  Blue	  Sea	  4*	  
halfpension	  op	  Rhodos	  

	  
vanaf	  €	  475	  

(inclusief	  vliegreis	  en	  7	  
overnach;ngen)	  

	  
Er	  is	  nog	  plek	  in	  de	  

meivakan;e!	  
	  
	  
	  

Kijk	  op	  de	  website	  of	  bel	  met	  	  

0411	  764019	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Hotel Rimondi Resort 4*
Rethymnon, Kreta

logies ontbijt, inclusief 
huurauto op Kreta

vanaf: € 595
(inclusief vliegreis, 
7 overnachti ngen

en huurauto)

Kijk op de website 
of bel met

0411 764019

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

06-22149600

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

COOP Liempde 
zondag open

Vooruitlopend op besluit van Ge-
meente Boxtel om de zondag 
openstelling voor de detailhandel 
vrij te geven  heeft  Tax  Coop Su-
permarkt in Liempde besloten om 
alvast 12  zondagen tot aan de zo-
mer de winkel open te stellen voor 
de Liempde en omgeving. De con-
sumenten zijn welkom van 14.00 
tot 18.00 uur.

Wij merken dat er duidelijk een 
behoefte is om ook zondag de  
boodschappen te doen. Zeker met 
het mooie weer in het verschiet 
merken we dat consumenten 
dankbaar gebruik maken van deze 
gelegenheid om de barbecue en-
of onverwachte gasten iets lekkers 
voor te schotelen.
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Kinderkledingzaak Kid’z Industry 

“Wat je met liefde hebt gemaakt, moet je met 
liefde aankleden”

Aan de Boterhoek in Best ligt kin-
derkledingzaak Kid’z Industry. ‘Van-
zelfsprekend’ zeggen veel 
Bestenaren. De winkel van eigena-
resse Carla van Riel is er namelijk al 
twintig jaar gevestigd. Daarom zijn 
niet alleen de inwoners van Best 
gewend om daar kinderkleding te 
kopen, maar ook consumenten van 
de dorpen eromheen, zoals onder 
andere Boxtel, Liempde, Oirschot, 
Sint-Oedenrode en Son en Breugel. 

“Wat je met liefde hebt gemaakt, 
moet je met liefde aankleden. Deze 
uitspraak hoorde ik een tijdje gele-
den en dat vond ik wel een goede”, 
glimlacht Carla. “Daarnaast is het 
tekenend voor deze winkel. We heb-
ben alles in huis om de kinderen met 
liefde aan te kleden.” Daar heeft de 
eigenaresse een punt. Kid’z Industry 
verkoopt heel erg leuke, hippe en 

bijdetijdse kin-
derkleding van 
maat 0 tot 176, 
dus eigenlijk 
voor de leeftijd 0 
tot 16 á 17 jaar. 
Omdat de winkel er netjes en ver-
zorgd uit ziet is direct duidelijk waar 
iemand moet zijn. 

Het juiste plekje vinden is één, het 
beste advies krijgen is twee. Dat is 
echter geen probleem bij Kid’z In-
dustry. Doordat Carla al twintig jaar 
deze winkel heeft, is de schat aan 
ervaring enorm. Ze doet er alles aan 
om de klanten in de watten te leg-
gen en goed te adviseren. Dat geeft 
ze over aan haar personeel. Carla: 
“Vooral in deze tijd moet je klanten 
koesteren. Dat doen we onder an-
dere door een goed spaarsysteem. 
Bij iedere aankoop spaart de klant 

en dat kan oplopen tot mooie kor-
tingen.” Ze maakt graag een praatje 
met ze. “Mensen moet zich thuis 
voelen in deze winkel. Gelukkig zien 
we de meeste bezoekers hier regel-
matig terug. Dat schept een band. Ik 
heb generaties geholpen en op zien 
groeien. Ik heb zelfs klanten die ik 
hier als baby zag komen en die nu 
met hun eigen kinderen kleren ko-
men kopen.” Dat tekent het karak-
ter van de zaak; Dichtbij de mensen.

Omdat de band met de klanten 
zo goed is, heeft Carla veel aan de 

m o n d - t o t -
mond re-
clame, maar 
Kid’z Indus-
try is ook 
vaak met 
scherpe aan-
biedingen te 
zien in regio-
nale kranten. 
Dat trekt 
extra klan-
ten naar de 

winkel. De trend voor deze zomer? 
“Felle kleuren”, zegt Carla resoluut. 
Dat is te zien. De winkel geeft een 
perfect beeld van de trend voor de 
komende maanden. Topmerken als 
o.a. Bengh, Retour, Geisha, Vingino, 
Scotch R’belle (meisjes) en Scotch 
Shrunk (jongens) zijn goed verte-
genwoordigd. Het is zeker de moeite 
waard om de Boterhoek in Best is op 
te zoeken, waar Kid’z Industry niet 
weg te denken is.

Kid’z Industry, 
Boterhoek 175, Best, 
tel: 0499 – 392365, 
www.kidzindustry.nl   
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Fotografiewandeling 
"Kijken en kieken in het landschap"

Laat de mooie plekjes van Rooi 
het decor zijn en leer over foto-
grafie van landschap en natuur. 
Op 14 april nodigt IVN Rooi u uit 
om onder deskundige begeleiding 
met uw eigen digitale camera fo-
to's te maken. Een aantal fotogra-
fen begeleiden de wandeling in 
het mooie Rooise landschap.

U heeft de mogelijkheid om steeds 
ter plekke vragen te stellen. Dit 
kan zijn over de instellingen van 
uw camera, maar ook over de 
lichtsituatie of het opname stand-
punt. Kortom hoe kunt u uw foto's 
verbeteren. 

Deze derde keer dat de wandeling 
plaats vindt gaan we naar de Maai 
en een stukje Dommeldal. De 
wandeling vertrekt om 9.00 uur bij 
Café Het Groene Woud (Kasteren-
sestraat 23, 5298 NV Liempde) en 
eindigt om 12.00 uur.

Nabespreking van de foto’s vindt 
plaats tijdens een tweede bij-
eenkomst op woensdag 17 april 
20.00 - 22.00 uur (locatie Hand-
boogschutterij, Industrieweg 18, 
Nijnsel), u kunt max. 3 van de 
gemaakte foto's laten bespreken. 
Bijlage foto: Dommeldal Olland, 
Henri van Weert.

GRATIS 

THUISBEZORGD

BESTEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BBQENZO.NL

BBQ
GOURMET

TAPAS

Jos Martens & zn b.v. 
Landbouw, tuin & parkMachines

Ginderdoor 55, Mariahout, tel. 0499-423131  www.JosMartens.nL
ook voor reparatie en onderhoud

MotorzaGen
vanaf

E 169,-

zitMaaiers
vanaf

E 2899,-

heGGenscharen
vanaf

E 119,-

GazonMaaiers
vanaf

E 179,-

kantenMaaiers
vanaf

E 69,-



Woensdag 10 april 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe26 

In onze studententijd hadden wij een genootschapje opgericht. We kon-
den natuurlijk lid worden van een vereniging, maar die waren in die tijd 
óf te links óf te rechts óf te braaf. Dus kwam er het Heerengenootschap 
Klein Eindhoven, zonder statuten, regelementen of bestuur. Eén van ons 
nam de minimalistische taak van secretaris op zich, omdat de ongebrei-
delde troep toch af en toe bij elkaar geroepen moest worden, met als 
enige doel te “pilsen en te happen”. Als je iets gedaan of gelaten had, 
dat niet had bijgedragen aan de algehele gezelligheid kon je rekenen op 
uitreiking van de imposante en enigszins gehavende wisseltrofee “1e prijs 
ongezellige vent”.
Jut en Jul waren beiden lid en de laatste had er door een beklagenswaar-
dige actie zelf voor gezorgd dat die beker in het leven was geroepen en 
de uitreiking daarna tot een soort van cult werd verheven.
Jut op zijn beurt was minder opvallend, beetje humor en niet geheel on-
gezellig. Totdat ie verkering kreeg met Helma, ’n stuk sjagrijn van het zui-
verste water. “Ja,” sprak maatje E., “je vrienden kun je zelf uitkiezen, niet 
de vrouwen van je vrienden”. En zó was het maar net. Tijdens de zeld-
zame bijeenkomsten met vrouwelijke partners zat zij altijd achterdochtig 
en nors om zich heen te kijken en reageerde nukkig op onze studentikoze 
uitspraken. Goed, na ’n paar jaar had Jut zich verloofd en zou hij gaan 
trouwen. Nu had het genootschap een niet geheel onbesproken reputatie 
op het gebied van vrijgezellenfuiven en dus moest ook Jut eraan geloven. 
’n Beetje polsend had hij zich al laten ontvallen dat we voor een even-
tueel avondje uit contact met de broers van Helma moesten opnemen, 
maar daar hadden wij natuurlijk helemaal geen zin in. Dus werd er een 
plan gesmeed om hem te ontvoeren en toen hij vertelde dat hij nog een 
nieuwe stropdas nodig had, bood een van ons aan die met hem te gaan 
kopen. Op dezelfde avond stonden wij klaar op een parkeerplaats, over-
rompelden hem en stopten hem achter in een stationcar, waar hij van 
woede en paniek bijna de bekleding eruit schopte, maar een ander klein 
medelid kneep ‘m bijna fijn en bracht hem tot bedaren. Wij belandden 
over de Belgische grens in een boerderij, waar tijdens een gooi-en-smijt 
diner een tweetal, speciaal voor dat doel gehuurde, dames ons en vooral 
de aanstaande bruidegom ’n beetje bezig moesten houden. Toen zij ech-
ter teveel toenadering tot de gekulde zochten sprong hij plotseling op, 
sloeg wild om zich heen en rende naar buiten, dwars door de akkers, niet 
meer in te halen door het behoorlijk gelaafde gezelschap.
Wij besloten natuurlijk om op receptie te gaan, Jul zelfs in marechaussee-
kostuum, en daar troffen wij de familie en de bruid met zeer gemengde 
gevoelens aan. Wij deden net of wij ons van geen kwaad bewust waren, 
felicteerden en kusten waar dat moest en overhandigden het bruidspaar 
het tweedehands boek “Zwerftochten door Vlaanderen”. We hebben ze 
nooit meer gezien.
Met Jul ging het al niet veel beter. Hij sjeesde als student en werd taxi-
chauffeur. Hij had pas op latere leeftijd z’n rijbewijs gehaald en zijn roem 
als brokkenpiloot snelde hem vooruit. Regelmatig was het prijs en dan 
vertelde hij met woeste gebaren en veel speeksel over de klanten die hij 
moest afzetten bij nachtclub “Le Boleur” en de fooien die hij dan van 
de portier kreeg. En zo kreeg ook hij verkering met een niet bepaald jo-
lige dame, met wie wij weinig ophadden. Wij spaarden elke week voor 
een pot “bijzondere uitspattingen” en stonden op het punt naar het be-
roemde restaurant “Comme chez soi” in Brussel te gaan. Op de avond 
van vertrek was Jul er niet bij. Had ie de avond tevoren in opdracht van 
dat mens van ‘m z’n geld teruggevraagd. “Voor de aankleding van de 
babykamer,”sprak de sukkel.
Het genootschap, hoewel sterk uitgedund, is “still alive and kicking”. 
Onlangs aten wij bij De Thai

Groene Curry met gamba’s (4 pers.)
20 -24 gamba’s gepeld
1 à 2 eetlepels groene currypasta (Supermarkt of toko), 
1 pond sperzieboontjes
1 groot blik bamboescheuten, 2 uien, 2 tenen knoflook, 1 duim gember,
2 blikken kokosmelk, 1 stengel citroengras, 8 limoenblaadjes (toko), 
Thaise vissaus.
Snipper de uien en de knoflook en bak zachtjes in wat olie. Voeg de curry 
toe (begin met één lepel) en de geraspte gember. Pel het citroengras, snijd 
fijn en voeg toe. Laat alles even pruttelen en schenk er dan de kokosmelk 
bij. Laat aan de kook komen (let op, kan ineens bloepen) en voeg dan 
de gesneden bamboescheuten en limoenblaadjes toe. Laat drie kwartier 
zachtjes koken. Proef nu of het pittig genoeg is (voeg anders nog extra 
currypasta toe) en doe de in stukken gesneden sperzieboontjes erbij. Laat 
nog ’n kwartier zachtjes pruttelen en proef af met Thaise vissaus. Bak de 
gamba’s snel op hoog vuur met eventueel wat knoflook. Schep ze in de 
curry. Serveer met plakkerige basmatirijst en drink er ’n lekker koel glas 
bier bij of ’n iets zoetige pinot gris.

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

Jut & Jul

Reactie op Rois Proatje (1)

Lezerspodium....

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

2250 boetes door Rooise BOA

Afscheid van de Werkgroep

Graag wil ik even reageren op de 
column in de mooi-rooi krant van 
woensdag 3 april j.l. : Geluidster-
roristen

Natuurlijk begrijp ik de frustratie 
als de muziek te hard staat en 
dat men niet fatsoenlijk met el-
kaar kan praten onder het genot 
van een pilsje of een ander lekker 
drankje. Maar niet elke diskjockey 
vindt zich zelf belangrijker dan 
de opdrachtgever of feestgasten 
zelf. Ik ben al ruim 30 jaar diskjoc-

key van mijn eigen drive-in  show.  
Wat ik als regel nummer 1 heb 
geleerd is:  kijk goed om je heen, 
wat voor publiek heb ik in de zaal 
en draai niet te hard. Je bent er in 
eerste instantie voor de opdracht-
gever en dan voor zijn gasten. 
Vaak ligt het ook aan de akoes-
tiek, als ± 80 personen in de zaal 
zijn, produceren zij al een flinke 
percentage decibels en daar moet 
de muziek nog iets overheen. Je 
begrijpt dan dat er een rumoerige 
situatie ontstaat die voor niemand 

prettig is. Wel is het zo “een goe-
de diskjockey maakt het feest”.  
Het wordt anders  een ratjetoe 
van ongecontroleerde muziek-
stijlen. Ik heb vooral respect voor 
de mensen die gezellig met elkaar 
willen kletsen.  Dus ja, ik kan een 
diskjockey noemen die zichzelf 
zeker niet belangrijker voelt en 
zeker goed kan luisteren.

Rob van Nunen
Drive-in-show Midnight Special

Beste Nico,

Jammer dat je alle diskjockeys over 
een kam scheert en ze eigenlijk een 
beetje als onneuzel wegzet. Ik heb 
in de 10 jaar dat ik in de entertain-
mentwereld heb gewerkt met vele 
diskjockeys mogen werken. Geluk-
kig zijn ze niet allemaal zo simpel 
gewiegd zoals je zegt en zijn het 
vakidioten die graag bij willen le-
ren. Degene waar ik mee heb mo-
gen werken waren allemaal bereid 
om mee te werken aan een totaal-
product, en jij weet als entertainer, 
dat dat eigenlijk prioriteit heeft! De 
mensen, je gasten, moeten tevre-
den zijn en met een goed gevoel 

naar huis gaan!

Het gaat er maar net om wat je 
van ze verwacht, en wat je met ze 
afspreekt. Duidelijkheid scheppen 
naar deze mensen over wat je 
wel en niet wilt, over hoe hard en 
zacht, en over welke geluidjes wel 
en welke niet. De term “geluids-
terroristen “is dan ook niet op z’n 
plaats vind ik. Dat doet afbreuk 
aan hun kwaliteiten.

En natuurlijk snap ik je reactie, ze-
ker als een mooie en goeie liedjes-
zanger/troubadour in onze eigen 
taal. En natuurlijk hoor ik dat ook 
graag, misschien nog wel liever 

dan een diskjockey. Dat zoiets op 
een feestje gebeurd is vervelend. 
Mensen willen graag met elkaar 
praten, en dat gaat dan niet al-
tijd even goed. Als feestgever, en 
dus ook degene die de dj geboekt 
heeft, heb je zelf veel in de hand. 
Duidelijke afspraken maken komt 
dus weer terug. Tenslotte zijn we 
als entertainers, in welke vorm 
dan ook, allemaal een beetje 
ego’s en willen we graag gehoord 
worden ...en boven de andere uit 
te horen zijn.

Vriendelijke groeten, 
Ben Geerts
Koninginnelaan 79

Reactie op Rois Proatje (2)

Wij, de Werkgroep Martinushuis-
Gemeenschapshuis, hadden een 
droom om het Martinushuis mét 
de Bibliotheek en de Wereldwinkel 
te behouden als kleurrijk, leerrijk, 
gezellig en bruisend hart. Mét ons 
vonden nog minstens 2.500 an-
dere Rooienaren dit een doel dat 
het waard was om voor te strijden. 
Helaas bleek dit een strijd die niet 
te winnen was. Het Martinushuis 
wordt gewoon verkocht aan de 
hoogste bieder, de Bibliotheek gaat 
naar de rand van Rooi en wat er 
met de Wereldwinkel gaat gebeu-
ren is een groot vraagteken. 

Onze burgerparticipatie begon met 
een sterk gevoel dat iets niet moest 
gebeuren, namelijk het verplaatsen 
van de Bibliotheek, het sluiten van 
de Wereldwinkel en het verkopen 
van het Martinushuis. Maar de bij-
drage van de Werkgroep groeide 
uit tot een gedegen plan vanuit een 
gefundeerde visie op wat wél zou 
moeten gebeuren om zowel het 
centrum van Rooi leefbaar te hou-
den maar ook voldoende bezuini-
gingen te realiseren. Het plan was 
om een ‘huiskamer voor Rooi’ te 
creëren, waarin iedereen zich wel-
kom voelt en zonder verplichtingen 
binnen kan lopen.

Helaas was het niet genoeg! Men-
sen uit de achterban van alle par-
tijen riepen hun raadsfracties op 
om voorzichtig en zorgvuldig om te 
gaan met het Martinushuis. Maar 
partijpolitieke spelletjes verdrongen 

het gezonde boerenverstand en 
leidden uiteindelijk tot verlies voor 
de hele Rooise bevolking, inclusief 
toekomstige generaties.

De Werkgroep ging ervan uit dat 
burgerparticipatie meer was dan al-
leen wat mooie woorden. Maar wij 
hebben van het begin af aan tegen-
werking ondervonden van het col-
lege: nauwelijks informatie en geen 
of foute cijfers. Nu de beslissing tot 
verkoop gevallen is mogen we weer 
meedenken. Die klankbordgroep 
hadden wij al meer dan een jaar 
willen zijn, maar daar wenste men 
geen gebruik van te maken. Als het 
Rooise gemeentebestuur al die tijd 
niet geluisterd heeft, hoe groot is 
dan de kans dat ze dat nu wel gaan 
doen?

Het baart de Werkgroep grote zor-
gen dat de gemeente zelf geen echt 
plan heeft voor het Martinushuis 
en ook niet voor de Bibliotheek. 
Het enige ‘plan’ is de aanname dat 
Mariëndael gered zal worden als 
de Bibliotheek daar ondergebracht 
wordt en dat de gemeente de 
hoofdprijs zal ontvangen voor het 
Martinushuis. Om de verplaatsing 
van de Bibliotheek te realiseren, zul-
len bovendien behoorlijke investe-
ringen gedaan moeten worden, een 
uiterst vreemde manier om te be-
zuinigen! Waarschuwingen tegen 
het weghalen van de Bibliotheek uit 
het centrum komen overigens niet 
alleen van de Werkgroep en een 
groot deel van de Rooise bevolking, 

maar ook van het Centrum Ma-
nagement. Ten slotte staat het ge-
nomen besluit haaks op ‘De Rooi(s)
e draad versterkt’, én de herhaalde 
verzekering van het college dat er 
‘geen onomkeerbare beslissingen’ 
genomen zouden worden.  

Nu de Werkgroep zich opheft, wil 
zij alle medestanders, onderteke-
naars en meedenkers nogmaals 
hartelijk danken voor hun onder-
steuning en aanmoediging. De 
grote belangstelling en steun vanuit 
de Rooise bevolking zorgde ervoor 
dat wij ons tot het laatst toe kon-
den inzetten. Dit maakt ook dat wij 
niet al te pessimistisch zijn over de 
toekomst van Rooi. Per slot van re-
kening krijgen we in maart 2014 via 
de gemeenteraadsverkiezingen de 
kans om partijen af te rekenen op 
het door hen gevoerde beleid. De 
bijdrage van architect Ralph Janssen 
willen we tot slot niet onvermeld la-
ten. Hij maakte een prachtige, beel-
dende voorstelling van hoe het had 
kunnen worden, ons Martinushuis. 
Maar deze droom van hoe het had 
kunnen zijn, is  helaas veranderd in 
een nachtmerrie van gemiste kan-
sen en onomkeerbare besluiten.

Werkgroep Martinushuis - 
Gemeenschapshuis
Ad van Kaathoven, Adri Liefkens
Annemieke van Schaijk, Jack van 
Haastrecht, Jan de Werdt, Mia van 
Boxtel, Mieke van Schijndel, Ton 
Soons

Reactie naar aanleiding van het 
artikel op www.mooirooi.nl
Is er een nieuw soort slang gebo-
ren in Rooi?
Zijn werklust en inzet zijn inder-
daad “buiten gewoon”
Na de oorlog werden meelopers 
gestraft, maar hun bazen gingen 
niet vrijuit.

Ik citeer: “Ons doel is nooit om 
zoveel bekeuringen uit te schrij-
ven. We willen een aantrekkelijk 
centrum waar automobilisten par-
keren zoals het hoort.”
Huichelachtiger kun je het toch 
niet bedenken.

Ik citeer: “We mogen concluderen 
dat we met een kleine bezetting 
heel veel gedaan  hebben.” Nou, 
dat is gelukt.

Ik ben trots op U Peter en c.s.

Jan v.d. Velden
Leeuwerik 12
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Vresselse Beeldhouwers exposeren
Meer dan 30 beeldhouwers zullen 
op zaterdag en zondag 20 en 21 
april a.s hun werk van de afgelopen 
twee jaar exposeren in een prachti-
ge tuin in het bos aan de Vresselse-
weg 69 te Sint-Oedenrode.

De expositie zal beide dagen van 
11.00 – 17.00 uur geopend zijn 
en is duidelijk met borden aange-
geven. De toegang is gratis. Het 
Collectief   “De Vresselse Beeld-
houwers” telt in totaal 50  leden  
en bestaat al bijna 15 jaar .Onder 
het gezelschap zijn geschoolde 
kunstenaars, mensen met veel er-
varing, autodidacten en beginners. 

Enige van hen zullen ook daad-
werkelijk aan het werk zijn.
 
Het is de dames en heren vooral 
te doen om de presentatie van 
de producten van hun creativiteit, 
die vaak ontstaan zijn na noeste 
arbeid en ook teleurstellingen. Ze 
zijn  echter  trots hun werk op. Een 
aantal beelden zal  te koop zijn. 
Misschien een goede gelegenheid 
om tuin of huiskamer te verrijken 
met een mooi kunstwerk, Nabij de  
locatie zal ook een aantal schilders 
exposeren. Een mooie fietstocht 
naar Breugel loont zeker de moeite.

Kamelenverzameling van Carro in de bibliotheek

Vanaf maandag 8 april is er in de 
vitrine in de bibliotheek in Sint-
Oedenrode de kamelenverzame-
ling te zien van illustrator Carro. 
De verzameling is te bewonderen 
tijdens openingsuren van de bi-
bliotheek. 

Carro verzamelt al zeker een jaar 
of 10 kamelen. Het is begonnen 

met 1 kleintje met een balletje er-
aan die vanzelf van de tafel kan lo-
pen. Een vriendin gaf die aan haar 
om op het bureau te zetten, om-
dat ze had verteld dat ze kamelen 
zulke grappige dieren vond.
De verzameling breidde zich lang-
zaam uit, doordat steeds meer 
mensen kamelen voor haar mee-
namen, omdat ze die op de ven-

sterbank in haar werkkamer zagen 
staan en dus dachten dat ze die 
spaarde. Alle kamelen heeft ze van 
iemand gekregen of werden als 
wees achtergelaten op haar deur-
mat.
Na haar verhuizing een paar jaar 
geleden naar Olland is het er eigen-
lijk niet meer van gekomen om de 
kamelen weer uit te stallen, mede 
door gebrek aan kameelvriende-
lijke vensterbanken. Wel heeft ze 
ondertussen een begin gemaakt 
voor een Kamelenkinderboek.
En misschien wordt de verzame-
ling na deze minitentoonstelling in 
de vitrine van de bibliotheek wel 
het begin van een Kamelentour-
nee, wie weet!  
Datum: 8 april t/m 8 juni 2013
Entree: gratis
Meer info: 
www.bibliotheekmeierij.nl 
Openingstijden: maandag en 
woensdag 14.00 – 17.30 uur, vrij-
dag 14.00 – 20.00 uur, zaterdag 
10.00 – 13.00 uur.

Deel  5 
Op weg naar huis!
Nog een paar dagen….!
Een laatste verhaaltje over mijn prachtige 
ervaringen. Afgelopen weken weer ont-
zettend veel meegemaakt, leuke dingen 
maar zeker ook minder leuke dingen.
Zo is een paar weken geleden de tele-
foon/internetkabel gestolen. Deze kabels 
hangen gewoon buiten dus makkelijk te 
stelen. In de kabels is koper verwerkt en dat 
levert veel geld op dus vandaar dat ze gesto-
len worden. Maar het is Afrika dus zijn we 
nu een paar weken verder en de kabels zijn 
nog steeds niet gerepareerd. Het kan makke-
lijk een maand duren voordat zoiets gemaakt 
wordt.. Maar zonder internet is ook heel 
goed te leven! Zelfs wel even fijn.

Ook is plotseling een van onze caregivers overleden. Teressa was een 
ontzettend lieve vrouw van bijna 60 jaar oud. Zij woonde zoals de 
meeste caregivers ook in de rural area en zette zich in voor de zieke 
mensen in deze area’s. Teressa moest geopereerd worden aan haar 
knie. De operatie was mislukt en ze moest een paar keer terug. Na 
een paar weken mocht ze voorzichtig gaan lopen met een looprekje. 
Maar haar knie bleef pijnlijk en dik.. Toen ze terug wilde gaan naar 
de kliniek is ze in de auto overleden. Een bloedpropje is vanuit haar 
been in haar long geschoten. Heel onwerkelijk! Als ze goede zorg  en 
bloedverdunners had gekregen, zou ze zeker nog geleefd hebben.. 
Frustrerend en onbegrijpelijk. 
Een begrafenis is heel anders dan in Nederland. Ten eerste word je 
pas begraven als er voldoende geld is voor een dienst en een lunch. 
Bijna alle bewoners van de “wijk’ waar de overledene woonde, ko-
men naar de begrafenis en krijgen dan ook altijd een lunch. Het 
komt dus voor dat mensen een paar maanden boven aarde staan. 
Teressa  werd na anderhalve week begraven. De dienst werd in haar 
tuin gehouden. We zaten in de brandende zon op plastic stoeltjes 
onder een groot tentzeil. De dienst zelf duurde ruim 3 uur en er 
werd alleen maar over God gesproken. Iedereen gelooft heel erg in 
God. Wel ontzettend fijn want zo heb je een houvast. Teressa  werd 
gewoon in de tuin begraven naast haar man. De meeste mensen 
die leven in deze rural area’s hebben namelijk  geen geld  voor een 
begraafplaats. In de tuin wordt een randje van bakstenen om het 
graf gelegd en daarop komt dan een plantje. Hoe anders dan bij ons 
in West Europa.

Nu wordt het langzamerhand helaas tijd om afscheid te nemen. Kof-
fers worden alweer bijna gepakt. De tijd is voorbij gevlogen! Ik herin-
ner me het nog als de dag van gisteren dat ik aan dit grote avontuur 
begon. Tijd om naar het koude kikkerlandje terug te gaan! Het zal de 
komende weken moeilijk zijn om alles los te laten. Wat zal ik al die 
lieve mensen gaan missen. Maar een ding is zeker: ooit ga ik terug 
en misschien nog wel sneller dan ik me nu kan voorstellen!

Juliette Crooijmans

Luch
tpo

st

Wikkie Vis geeft concert met leerlingen

Celliste Wikkie Vis-Schlosser en 
zes van haar leerlingen gaven 
afgelopen zondag een concert in 
kasteel Henkenshage.

Het was een sfeervol zonnig cel-
loconcert. De cello is het perfecte 
instrument voor samenspel en dat 
hoorden de aanwezigen in deze 
zonnige zondagmorgen in de gro-
te zaal van het kasteel. Het Roois 
Kultuur Kontakt en het Cultureel 
Platform hadden celliste Wikkie 
Vis en haar leerlingen uitgenodigd 
om dit concert uit te voeren. 

Op het programma stonden: 
Dyland Vogelaar speelde van 

Antonio Vivaldi 
(1678-1741), “So-
nate in e mineur 
no. 5”, begeleid 
op klavencimbel 
door Axel Wens-
tedt. Fabrice Fon-
tein speelde van 
Sergei Rachmanioff 
(1873-1943), “Vocaliste”, bege-
leid door Kiny Wenstedt op piano. 
Connie van der Dussen en Wik-
kie Vis speelden van Jean Barriere 
(1707-1747) “Duo”.

Van Rudi Driessen, Saskia Schouten, 
Angela Heetveld en Wikkie Vis, 
hoorde het publiek van Handel/

Halvorsen (1685-1759-1864-
1935),  “Passacaglia”, van Maurice 
Ravel (1873-1937), “Pavane pour 
une infante defunte” en van Astor 
Piazolla (1921-1992), “Libertango” 
en tot aan de pauze werken van 
Bach, Piazolla, Dvorak en een mo-
dern opzwepend werk van Benoit 
Briens, “Ciel gris”.
Na de pauze klonk van Myaskovsky 
(1881-1950) “Sonate” voor piano 
en cello. Het was een mooi Ma-
thieu Dirven concert en veel dank 
aan het Roois Kultuur Kontakt en 

het Cultureel Platform. Op zon-
dagmiddag 12 mei om 14.00 uur 
wordt in het Cultureel Centrum 
Mariendael een Open Podium ge-
houden voor jongeren – van 10 tot 
35 jaar. 
Info bij 
cultureelplatform@kpnmail.nl  
tel 0413-474158.
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Basisschool Kienehoef wint Rabobank BankBattle
Maandag 8 april was voor vele scho-
len in Sint-Oedenrode een span-
nende en leuke dag. De dag van de 
BankBattle! Maar liefst 8 teams van 
verschillende basisscholen uit Sint-
Oedenrode streden tegen elkaar in 
deze digitale kennisquiz. 

Het succesvol afronden van de 
BankBattle vereist tactiek, strategie 
en vooral klassikaal samenspel. De 
vragen gingen over bijvoorbeeld 
schoolvakken, muziek, computers, 
techniek, radio, televisie en inter-
net. Met veel enthousiasme zijn de 
kinderen aan de slag gegaan om als 
eerste de geheime code te kraken. 
Zij hebben de ochtend als zeer leer-
zaam en gezellig betiteld en daar-
mee is het doel van de BankBattle 
zeker behaald. 

De volgende dag was de uitslag be-
kend. Er kan er maar één de winnaar 
zijn en dat is het team van basis-
school Kienehoef. Deze leerlingen 
worden beloond met een uniek por-
tret van karikaturist Johan van Dam. 
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UW ZORG, ONZE BORG
Dé reisverzekering 

voor uw wintervakantie

Bij ons bent u aan het juiste adres

Wij geven u een vakkundig, onafhankelijk
en persoonlijk advies voor uw reisverzekering

Ook al is de afdaling
mislukt, wij zorgen dat

alles op z’n pootjes
terecht komt.

Natuurlijk zal het niet zo snel gebeu ren.

Maar als het gebeurt is het wel zo p rettig dat u 
een be roep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzeke rd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes te recht komt.

Informeer daa rom voor uw vert rek even bij ons
naar zo’n voo rdelige reisverzekering.

EXCLUSI E F VOOR U!

Verzekeringen - Hypotheken - F inancieringen
S NS  R egio Bank - Makelaa rdij

Vestigingen te St.-Oedenrode, Veghel, Boxtel, Nuenen, Schijndel, Oss

Beek en Donk: Piet van Thielplein 24, 5741 C P  Beek en Donk
Tel. 0492-462783

ww w.vkg roep.nl  beekendonk@vkg roep.nl

assurantie en adviesbureau

van den Heuvel - van Kuringe

  
 

Uw waardevolle motorrijtuig verdient 
een verzekering met een goede dekking 

 
Uiteraard wilt u daarvoor niet teveel 

premie betalen. 
 

Wij helpen u graag 

Internetcafé viert tienjarig jubileum

Digitale snelweg geen gevarenzone door hulp internetcafé

Tien jaar geleden veroverde het 
revolutionaire internetcafé van 
Odendael een plekje in de toen-
malige soos. Dat leverde hier een 
daar een schuine blik op, omdat 
sommige bewoners hun vaste 
plek aan het raam kwijtraakten. 
Gelukkig zagen ze al snel in dat 
de vrijwilligers met hun compu-
ters mooi werk afleverden en veel 
mensen hielpen. Al snel was het 
internetcafé niet meer weg te den-
ken. Deze maand viert het haar 

tienjarig jubileum.

Internet in opkomst
Mies Kreijveld is vanaf het 
begin coördinator van het 
geheel. Hij is maar wat 
trots dat het internetcafé 
nog steeds op volle toeren 
draait. “Een paar jaar geleden ging 
het even wat minder, maar nu is 
het weer hartstikke druk”, lacht 
hij op karakteristieke wijze. Op 14 
maart 2003 ging het internetcafé 

voor het eerst open, alleen voor 
de bewoners van Odendael. Een 
maand later was het plotsklaps 
voor alle 55-plussers van Sint-Oe-
denrode toegankelijk. De twintig 
vrijwilligers hadden er hun handen 
vol aan. Mies: “Internet bestond 
al wel even, maar kwam toen pas 
echt in opkomst. Veel ouderen wil-
den daar van op de hoogte zijn, 
dus kwamen ze bij ons advies vra-
gen. We hebben nooit cursussen 
gegeven. Daar zijn we niet voor 
gediplomeerd. We begeleiden 
mensen. Ze mogen dan ook alles 

vragen. Ik durf te zeggen dat we 
met twintig vrijwilligers samen al-
les weten!”

Nieuwe generatie
Het was toch wel bijzonder te noe-
men. Odendael was één van de 
eerste zorginstellingen in de regio 
met een eigen internetcafé. Wil dat 
zeggen dat nu alle senioren van 
Rooi met regelmaat achter de com-
puter zitten? “Steeds meer”, ver-
volgt de coördinator. “In Odendael 
zelf valt het wel mee. Daar heeft 
maar een enkeling een computer. 
Het zijn vooral 55-plussers van bui-
tenaf die bij ons komen compute-
ren. Het hoort er tegenwoordig he-
lemaal bij. Het is eigenlijk niet meer 
weg te denken, net als de telefoon. 
Daarom zie je dat de volgende ge-
neratie die hier komt wonen vaak 
al een laptop of computer in bezit 

heeft. Misschien zijn we daarom 
over een paar jaar wel helemaal 
niet meer nodig. Maar ja, je weet 
nooit hoe zich dat ontwikkeld.”

Op de hoogte blijven
Internet en computers maakten 
een stormachtige ontwikkeling 
door. Vooral de komst van de I-
phone en de tablets is revolutio-

nair te noemen. Toch blijven de 
beheerders van het internetcafé op 
de hoogte van de laatste snufjes. 
“Dat moet ook wel”, zegt Mies 
resoluut. “Ze komen immers aan 
ons vragen als ze iets niet weten en 
dan moeten wij dat kunnen vertel-
len. Het valt niet altijd mee. Zo is 
Windows 8 geen verbetering. Het 
is veel minder praktisch. Ook ons 
kost het de nodige moeite om dat 
weer onder de knie te krijgen.” 
Intussen zitten oude van dagen te 
Facebooken, Twitteren, mailen en 
Skypen. “Dat is voor ons het mooi-
ste om te zien. Eerst moeten ze er 
niets van weten en dan zitten ze in-
eens te chatten met hun kleinkind. 
Geweldig toch!” besluit Mies. 

Iedereen die interesse heeft om het 
nodige van computers te leren is 
van harte welkom in het Internet-
café op de eerste verdieping boven 
de grote zaal. Voor een minimaal 
bedrag kunt u gebruik maken van 
de computers en u krijgt tips over 
internet gebruik en welke gevaren 
daarbij komen kijken.

“MET TWINTIG VRIJWILLIGERS SAMEN 
WETEN WE ALLES VAN COMPUTERS.”

Mies Kreijveld en medecoördinator Jan van den Eertwegh 

Zondag 14 april vanaf 20.00u in De Beurs

Gerard van Maasakkers kijkt uit naar optreden in Rooi

Gerard van Maasakkers trekt al 
jaren door het land, van schouw-
burg naar schouwburg. Overal 
is hij een graag geziene gast, za-
len zijn uitverkocht. Het succes is 
makkelijk te verklaren. Zijn heer-
lijke Brabantse liedjes blijven han-
gen, zijn melancholiek en vooral 
herkenbaar. Aankomende zondag 
legt de Nuenense liedjesmaker en 
zanger aan in De Beurs in Sint-Oe-
denrode. Hij nodig iedereen van 

harte uit, want het wordt volgens 
Gerard een hele mooie avond. “Ik 
verheug me er op”, deelde hij De-
MooiRooiKrant mede.

Heeft u al eens vaker in Sint-Oe-
denrode opgetreden? 
“Jazeker, al een aantal keren. Ik heb 
ook al eerder in zalencentrum De 
Beurs gestaan. Rooi zelf ken ik niet 
zo heel goed, maar het is er prettig 
optreden. Het fijne aan De Beurs is 
dat het een wat kleinere zaal is dan 
de schouwburgen die ik gewend 
ben. De sfeer is wat intiemer.”

Het theaterprogramma wat je nu 
op veel plaatsen brengt is Lijflied. 
Ga je dat zondag ook brengen?
“Er komen wel nummers uit Lijf-
lied voor in het programma van 
zondag, maar we gaan nog veel 
meer mooie liedjes spelen. Ik kom 
overigens samen met mijn vaste 
gitarist Harrie Hendriks.”

Waar gaan je nummers over? 
“Meestal gaan ze over alledaagse 
dingen. Ik haal inspiratie uit ge-
beurtenissen die ik meemaak en 
wat ik zie in mijn omgeving. Zo 
heb ik een liedje over ons vader en 
een nummer over ons moeder. Het 
zijn eigenlijk altijd liedjes dichtbij 
huis. Over een paar weken ga ik 
weer schrijven. Dan ga ik werken 
aan mijn nieuwe programma ‘Al-
lez’ wat natuurlijk ‘vooruit’ bete-
kent. Ik kijk er naar uit om er aan 
te beginnen.”

Je treedt ook veel op buiten Bra-
bant. Hoe reageren de mensen 
daar op je nummers?
“Ze komen gericht om te luisteren 
naar Brabantse nummers. Daarom 
verander ik niets aan mijn teksten. 
Ik zing gewoon in het dialect, tus-
sendoor leg ik soms wat uit, maar 
over het algemeen gaat het het-
zelfde als bij een optreden in Bra-
bant.” 

Inschrijving Slag om Rooi 2013
Speel je in een band of ken je ie-
mand die in een band speelt? Dan 
is het volgende bericht voor jou. 
De inschrijving voor de Slag om 
Rooi is weer begonnen!

Verdeeld over 2 dagen is er plek 
voor 10 bands. Je kan je band in-
schrijven t/m 27 april. 

Stuur een mail met alle informatie 
en een demo naar programma@
ojcdewerf.nl. Natuurlijk mag je 
ook nog ouderwets een brief stu-
ren met je biografie en een demo 

op cd. Deze moet dan naar:
OJC de Werf,  Heuvel 21, 5492 
AC, Sint-Oedenrode t.a.v. de Slag 
om Rooi
 
Helaas geen cassettedeck meer 
dus bandjes kunnen we niet meer 
afspelen. Een jury wijst de winnaar 
van de Slag om Rooi aan. Deze 
wint een betaald optreden op Jaar-
marktpop. De publieksprijs is het 
openen van Jaarmarktpop voor 
een lichte vergoeding.  De Slag om 
Rooi vind plaats op 10 en 11 mei 
dus houd die data vast vrij!
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Nationaal onderzoek in het kader van het initiatief Hoe fit is Nederland

Thermaelaan 2 - 5691 PM Son en Breugel 

www.thermaeson.nl

www.hoefitisnederland.nl

100 ongetrainde testpersonen gezocht
Tijdens een periode van vijf weken moet bevestigd worden dat regelmatig trainen leidt tot  
significante verbeteringen van gezondheid en welzijn. De wetenschappelijke evaluatie van de  
testgegevens gebeurt door de Hogeschool voor gezondheid en sport in Berlijn.

Deelnamebijdrage: 49 euro
Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardiotoestellen. 

Nat
io

na
al

  Fi
theidsonderzoek

Aanmelding voor 1 mei 2013 
Nu aanmelden en meedoen:  
Tel: 0499 - 47 63 83

Hoe fit is Son en Breugel
en omgeving?

Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardiotoestellen. Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardiotoestellen. Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardiotoestellen. Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardiotoestellen. Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardiotoestellen. Inclusief alle tests, groepslessen en gebruik van alle kracht- en cardiotoestellen. 

De Plaatselijke Makelaar: een moderne makelaar

Al iets meer dan een jaar huist er 
een nieuwe makelaar in Sint-Oe-
denrode; De Plaatselijke Make-
laar. En dat ook nog eens in één 
van de meest opvallende en histo-
rische panden in het centrum. Het 
kantoor is namelijk gevestigd in 
het oude Raadhuis aan de Markt. 
Het is vast en zeker veel mensen 
opgevallen, vooral nu de etalage 
sinds kort is ingericht en voorzien 
van LED verlichting. Directeur, 
NVM makelaar en Rooienaar Rob 
van de Laar is duidelijk: “We bie-
den diensten aan van een traditi-
onele makelaar, maar doen daar-
naast nog veel extra’s. Dat maakt 
ons een moderne makelaar.”

De Plaatselijke Makelaar is een 
keten die zich verspreidt over heel 
Nederland. Sint-Oedenrode is één 
van de zeven dependances. Behal-
ve Van de Laar bestaat het team 

hier verder uit John Peijenburg 
(NVM makelaar, taxatie wonin-
gen/agrarisch) en Michel Note-
baart (NVM makelaar, taxatie be-
drijven/woningen). Samen zijn ze 
hard op weg om het marktaandeel 
in deze Brabantse gemeente te ver-
groten. “Wat maakt ons anders?” 
herhaalt Notebaart de vraag. “Bij 
ons kan meer, maar ook minder”, 
zegt hij resoluut. “Dus het kan 
schelen in uw portemonnee. We 
bieden pakketten op maat aan. 
De consument kan kiezen wat hij 
door ons laat doen en wat hij zelf 
wil doen. Zo kun je er bijvoorbeeld 
voor kiezen om zelf de bezichtigin-
gen te doen.”

Natuurlijk merkt ook het team van 
de Plaatselijke Makelaar dat het 
op dit moment allemaal wat moei-
zamer gaat op de huizenmarkt. 
“Daarom moet je creatief zijn”, 

legt Notebaart uit. “Kleine dingen 
kunnen het verschil maken. Een 
goede tool is de link die we onze 
klanten sturen waardoor ze hun 
woning via social media als Lin-
kedin, Facebook en Twitter kun-
nen promoten. De woning wordt 
uiteraard op Funda geplaatst en 
ook kunnen we flyers aanbieden. 
Zo onderscheiden verkopers zich, 
waardoor de woning extra opvalt. 
Wellicht trekt dat kopers over de 
streep.” 

Hoewel de markt op dit moment 
wat rustiger is, verwacht Van de 
Laar dat het geleidelijk iets zal 
aantrekken. Volgens hem durven 
mensen niet altijd de knoop door 
te hakken. De definitieve kabinets-
plannen omtrent de woningmarkt 
zullen daar wellicht bij helpen. 
“Daarnaast is het aanbod op dit 
moment groot en zijn de prijzen 
en de rente op dit moment lager 
dan voorheen”, beurt de directeur 
op. “Er zijn dus volop mogelijkhe-
den. Zo is woningruil een nieuwe 
interessante optie en als je een huis 
wilt kopen, kun je een no-risk clau-
sule opnemen. Je spreekt dan een 
voorwaarde af; zodra je het eigen 
huis niet verkocht krijgt en er komt 
een andere koper, dan krijgt die 
voorrang nadat het eerst is aange-
boden aan jou als eerste koper. Dat 
is voor alle partijen interessant.”

Behalve aan- en verkoop van hui-
zen is de Plaatselijke Makelaar ook 
gecertificeerd voor het taxeren van 
woningen, bedrijven en agrarische 
objecten. Dat maakt deze make-
laar nog completer. Het team staat 
graag voor u klaar!

De Plaatselijke Makelaar, 
Markt 2, tel: 0413-745155, 
www.deplaatselijkemakelaar.nl

advertorial

v.l.n.r.: Michel Notebaart, Rob van de Laar en John Peijenburg

Wilhelminastraat 20c - tel: 0499-422126 - www.huurbijharold.nl

DE LENTE IS
BEGONNEN!

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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TE KOOP BIJ INSCHRIJVING
ST-OEDENRODESEWEG 11 te BEST

RAADHAGE MAKELAARDIJ, STADHUISPLEIN 11, 5461 KN VEGHEL, Tel. 0413-378921

TE KOOP BIJ INSCHRIJVING:
Liempdseweg 15 Sint- Oedenrode

 
1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

grootte van ca. 4000 m².
2.  Stallingsruimte voor boten, campers, old timers en caravans, of evt. ambachtelijk bedrijf, 

met ondergrond en erf ter groot van ca. 4000 m².
3.    Diverse combinaties van koop 1 en 2 met het achterliggend weiland  totaal 1.65.75 ha 

Mogelijkheden: inwoning, mantelzorg, huisgebonden beroep, klein ambachtelijk bedrijf, 
recreatieve doeleinden etc. en paardenhouderij (hobby-matig) etc.

INSCHRIJVEN is mogelijk tot 8 mei 2013 tot 15.00 uur bij notaris van Kruijsdijk te Schijndel. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met De heer Ing. Th. Van Krieken, rentmeester, 06-51566910.

KIJKDAGEN: Zaterdag 16 maart van 14.00 tot 15.30 uur en vrijdag 22 maart van 16.30 tot 
18.00 uur.

Verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij: Raadhage Makelaardij

1.  Woonboerderij met schop, hobbyruimte, tuinhuis met ondergrond en prachtige tuin, ter 

VERKOOP  •  VERHUUR  •  TAXATIES  •  AANKOOP  •  ONTEIGENINGSADVIES

WWW.RAADHAGE.NL
STADHUISPLEIN 11 · 5461 KN VEGHEL · TEL. 0413-37 89 21 · E-MAIL  INFO@RAADHAGE.NL

Uw raadgever bij uitstek!
Gespecialiseerd in:
• Woningen
• Bedrijfshuisvesting
• Agrarisch en landelijk vastgoed
•  Advisering m.b.t. planschade & Wet voorkeursrecht gemeenten

Stadhuisplein 11  5461 KN Veghel
0413-378921| info@raadhage.nl | www.raadhage.nl

Opstallen: 
Grote boerderij met woning, kantoor en hobbyruimte, 2 grote stallen met  paardenboxen, stapmolen, rijhal 
met kantine, buitenbak en carports.
Perceelsoppervlakte: 2.10.00 ha.

Bestemming: 
Agrarisch, met evt. mogelijkheden voor zorgboerderij, huisvesting arbeidersmigranten en professionele 
paardenhouderij, en recreatieve doeleinden. 
Overige bestemmingen zijn alleen mogelijk met medewerking gemeente, middels de VAB-regeling

Ligging: 
Tegen de bebouwde kom, vlakbij aansluiting A2 en A50.
Inschrijven is mogelijk tot:  24 mei 2013 tot 16.00 uur
Kijkdagen: 18 april en 22 april 2013 telkens van 18.30 tot 20.00 uur
Contactpersoon: Theo van Krieken makelaar/ rentmeester 06-51566910

Inlichtingen en verkoopvoorwaarden verkrijgbaar bij:

PAASPOP, PINKPOP, PUKKELPOP 
HET FESTIVAL SEIZOEN IS BEGONNEN!

Bescherm uw gehoor!!
• Gehoorbescherming op maat • Universele gehoorbescherming 
• Alle dagen Audicien aanwezig • Persoonlijk deskundig advies

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
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

wielersport Oud-wereldkampioen wielrennen 
rijdt rondje in regio

Een handvol bofkonten had afge-
lopen zondag de eer om samen 
met oud-wereldkampioen wielren-
nen, Maurizio Fondriest, een ronde 
door de regio te fietsen. Dit was 
geregeld door Nijnselnaar Paul van 
Nuland. Zijn bedrijf, We Cycling, 
is leverancier van het fietsenmerk 
‘Fondriest’ en daardoor wist Paul 
van Nuland de Italiaan te porren 
voor een driedaagse promotietour 
door Nederland.

Fondriest heeft een enorme erelijst. 
Hij won diverse belangrijke koersen, 
waaronder Milaan San Remo en de 
Waalse Pijl. Daarnaast stond hij re-
gelmatig op het erepodium van tien-
tallen koersen en werd hij in 1988 
zelfs wereldkampioen op de weg. In 
1998 stopte hij met wielrennen.

Met verdiende regenboogkleuren 
in zijn tricot stond Fondriest zondag 
in alle vroegte te genieten van een 
kopje koffie bij Mutsaars Bikes in 
Schijndel, één van de klanten van 
WeCycling. Fondriest maakte graag 
even tijd voor een praatje met 

DeMooiRooiKrant.

Wat vind je van Nederland? Heb je 
het hier naar je zin, ondanks de kou?
“Zolang het maar niet regent vind 
ik het best. Kou maakt me niet uit, 
ik ben wel wat gewend. Ik heb jaren 
voor Panasonic gereden. Een ploeg 
met mannen als Post en Plankaert. 
Met Plankaert ben ik nog steeds be-
vriend.”

Op dit moment worden de klassie-
kers verreden. Je kunt wel zeggen 
dat je een specialist was. Wat is het 
geheim?
“Ik denk niet dat er een geheim is. 
Ik vond het vooral erg mooi om die 
koersen te rijden. Ik genoot er van. 
Smalle straatjes, hard werken en el-
lebogen gebruiken.“

Mis je het nog wel eens?
“Eigenlijk niet. Ik ben destijds ge-
stopt vanwege rugproblemen. Mis-
schien had ik anders nog wel meer 
gewonnen, maar ik ben heel tevre-
den met het leven wat ik nu heb. 
Met mijn werk en mijn gezin waar ik 

van hou. Bovendien kan ik terugkij-
ken op een prachtige tijd.”

Wat vind je van het wielerklimaat 
in Nederland?
“De passie voor het fietsen is bijna 
nergens zo erg als hier, behalve dan 
in België. Iedereen, jong en oud, 
fietst. Dat is wel heel bijzonder te 
noemen.”

Hoe komt het dan dat de profwiel-
renners zo weinig presteren?
“Er zit genoeg talent, maar je kunt 
niet altijd toppers hebben. Dat zie je 
aan Frankrijk. Na Hinault en Jalabert 
hebben ze jaren geen toppers meer 
gehad. Dat begint nu weer een 
beetje te komen.”

Na een bescheiden ronde gingen 
Fondriest en Paul van Nuland naar 
Tilburg om een winkel te openen. 
Daarna stapte de Italiaan in het vlieg-
tuig terug naar zijn land. Tussendoor 
zal hij vast nog ergens een samenvat-
ting hebben gezien van Parijs-Rou-
baix, want geloof maar dat hij die rit 
best nog eens zou willen rijden. 

Maurizio Fondriest (tweede van links) samen met enkele geluksvogels. Paul van Nuland is de man tweede van rechts.

Jur op podium, Stef net niet

Afgelopen zaterdag stond in Dom-
melen de 3e kwalificatiewedstrijd 
op het programma.   Jur moest 
toezien hoe er meteen in de 1e 
ronde drie dames vandoor gingen. 
De overgebleven renners probeer-
den van alles maar ze kwamen niet 
dichterbij. Jur werd 5e in de sprint 

en dus 9e. Stef zat ook deze keer 
prima voorin het peloton. Ook bij 
deze wedstrijd kwam het aan op 
een massasprint. Stef lag 50 meter 
voor de streep nog op een mooie 
derde plek maar viel helemaal stil. 
Dat koste hem flink wat plekjes. 
Hij werd 14e.

Een dag later mocht Stef zijn ge-
frustreerde gevoel wegrijden in 
Gevenbicht (Limburg) En dat deed 
hij.

Meteen vanaf de start werd er 
gedemarreerd en dat resulteerde 
in een kopgroep van 9 renners 
(sters). Ze legden de 1e ronde met 
een gemiddelde van bijna 40 over 
een rondje van 3,5 kilometer. Ze 
bleven weg en moesten samen de 
sprint aangaan. De aankomst was 
lang en het zou een close finish 
worden. Stef kwam 2 meter tekort 
voor de overwinning en moest ge-
noegen nemen met een 6e plek. 
Komend weekend staat er voor Jur 
weer een MTB kwalificatiewed-
strijd klaar in Breda. Stef gaat een 
dag later naar Kessel Limburg.

Rooise renners in Nederland en België

Afgelopen weken waren de Rooi-
se renners in verschillende wed-
strijden in Nederland en België 
actief. Zo werd Roy van Heeswijk 
27e in de Ronde van Oud Vosse-
meer en de klassieker de omloop 
van de Glazen Stad kwam hij als 
62e over de meet. In Schoten (B) 
reed Roy helaas lek. 

Wouter van Roosmalen was ac-
tief in Gerwen. Daar werd hij in de 
tijdrit meetellend voor het Baby-
dump kempenklassement 45e en 
het daarop volgend criterium 55e.  

Frank Lathouwers werd 53e in de 
Ronde van Oploo en een dag later 
in Gerwen 41e. In het peloton in 
Schoten (B) waar maar liefst 230 
renners aan het vertrek stonden 
kwam hij in het peloton als 132e 
over de streep. Erik Lathouwers is 
na zijn val in Heeswijk op de weg 
terug maar nog niet in de vorm 
die hij wenst. Sander Schuurmans 
gaat met de week beter rijden hij 
behaalde in Gerwen een keurige 
36e plaats.  Komend weekend rij-
den de Elite/beloften in de Ronde 
van Valkenswaard

Wouter van Roosmalen

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!
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Uitslagen Scholierenloop 7 april 
2013: eerste 3 per categorie.
Meisjes t/m 4 jaar:
1.Eva Cobben
2.Lieke Wentink
3. Rijan Kuiten

Jongens t/m 4 jaar  
1. Pieter Dahlen   
2. Daan Heijckmann
3. Milan van Kempen

Meisjes 5 jaar   
1. Wieke Kosten
2. Linda Verstappen
3. Janne Blommestein

Jongens 5 jaar   
1. Dylan van de Ven
2. Willem Engel
3. Job Wijbinga

Meisjes 6 jaar   
1. Evy van de Leur
2. Lisa van Leeuwen
3. Veerle Dahlen

Jongens 6 jaar   
1. Koen Verhoef
2. Sven van Uden
3. Cas Bolten

Meisjes 7 jaar   
1. Noa van de Leur
2. Sara van de Wetering
3. Suze Vermeulen

Jongens 7 jaar   
1. Tom van de Loo
2. Guus van de Linden
3. Max Hendriks

Meisjes 8 jaar   
1. Veerle van Erp
2. Myrthe Dahler
3. Sterre van de Oever

Jongens 8 jaar   
1. Wesley Vorstenbosch
2. Roel van Zutphen
3. Stan Siertsema

Meisjes 9 jaar   
1. Femke de Koning
2. Robin van Nuland
3. Floor van de Laar

Jongens 9 jaar   
1. Dion Dekkers
2. Remco Harks
3. Luuk Selten

Meisjes 10 jaar   
1. Eline Mathot
2. Myrne Rovers
3. Emma van Oijen

Jongens 10 jaar  
1. Chiel van de Biggelaar
2. Raf van den Hurk
3. Jasper Korsten

Meisjes 11 jaar   
1. Mara van Heertum
2. Aukje Loeffen
3. Tessa Riem

Jongens 11 jaar  
1. Tim Heijmans
2. Jens Minderhoud
3. Jan van Boxmeer

Meisjes 12 jaar   
1. Maartje Menting
2. Inge van Hommel

Jongens 12 jaar  
1. Max Scheutjens
2. Daan van Kessel

Meisjes 13 t/m 16 jaar  
1. Anne Gibbels
2. Sanne van Lieshout
3. Simone van Wieringen

Jongens 13 t/m 16 jaar  
1. Dennis van Hommel
2. Teun Goossens

hardlopen “Scholierenloop het mooiste 
evenement van Fortuna”

Al was het aantal aanmeldingen 
iets lager dit jaar, toch stonden 
afgelopen zondag veel kinde-
ren weer vol enthousiasme in de 
startblokken voor de jaarlijkse 
scholierenloop van Fortuna op 
Cambiance de Kienehoef. Na het 
startschot vlogen ze allemaal de 
baan op. 735m werd gelopen door 
alle kinderen tot en met 7 jaar. 
Vanaf 8 jaar werd het parcours 
verlengd tot 1200m en de grote 
bikkels vanaf 13 jaar legden zelfs 
een afstand af van 2230m.

“Binnen verschillende categorieën 

wordt flink gestreden voor de eer-
ste plek, het podium lokt”, aldus 
wedstrijdleider Peter Hellings. Vol-
gens hem is de scholierenloop het 
mooiste evenement van Fortuna. 
Na de felle strijd stonden alle win-
naars inderdaad trots voor het pu-
bliek. De beker die ze uit handen 
van voorzitter Cor van Erp ontvin-
gen, werd fier omhoog gestoken. 
Zo kon iedereen het goed zien. 
“Twee kleinkinderen van me vallen 
in de prijzen”, vertelde een trotse 
oma. “Koen (6jr) stond vorig jaar 
aan de startlijn, maar toen werd 
het te overweldigend en durfde 

hij niet meer. Dit jaar heeft hij toch 
weer meegedaan en nu werd hij 
zelfs eerste. Suze (7jr) werd derde 
en de oudste moet zo nog lopen.” 
Helaas bleek haar oudste klein-
dochter dit jaar buiten de prijzen te 
vallen, maar ook zij had alles ge-
geven en daarmee haar sportieve 
bijdrage geleverd. 

Voor de één was het een fluitje 
van een cent en voor de ander een 
zware dobber. Maar alle deelne-
mers zijn weer een sportieve erva-
ring rijker. 

 MARIAHOUT
Uw officiële OPEL-AGENT

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
DE MOOISTE OCCASIONS VOOR DE SCHERPSTE PRIJZEN 

STAAN IN MARIAHOUT (LAARBEEK)

AUTO CORSTEN

www.autocorsten.nl

OPEN DAG 
  ZATERDAG 13 APRIL 2013 

13-4-2013    van 10.00u tot 15.00u 
Nobelweg 12, 5482 NN, SCHIJNDEL 

   
 
Kom ook eens kijken bij 
onze bedrijven en maak 
kennis met onze producten 
en de mensen achter deze  
organisaties. 
Dag na dag zijn wij bezig 
om ons product zo goed 
mogelijk af te stemmen op 
uw behoefte. Kwaliteit en 
betrouwbaarheid tegen de 
scherpste prijzen. 
 

Iedereen is van harte 
welkom! 
 

 
  HEERKENS ELECTRO | 073-5492662 | INFO@HEERKENSELECTRO.NL | WWW.HEERKENSELECTRO.NL 

MOBIZON | 073-8200307 | INFO@MOBIZON.NL | WWW.MOBIZON.NL 
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•	 Springkussen	voor	de	kinderen	aanwezig

•	 Nieuwste	techniek	voor	zonnepanelen	aanwezig

•	 De	nieuwste	modellen	elektrische	auto’s	aanwezig

Diploma's Tenniskids

Afgelopen week was het zover. Na de 
start van het trainingsprogramma “Ten-
niskids” bij TV De Kienehoef in sep-
tember 2012 werden de bij de lesme-
thode horende diploma’s in de categorie 
“rood” aan de eerste kinderen uitgereikt. 

Deze spelers hebben in hun trainingen 
stickers bij elkaar weten te spelen voor 
verschillende onderdelen van het ten-
nisspel. Op de foto tonen Willem Engel, 
Rick vd Mortel en Stijn Langeler samen 
met trainer Cees van den Boer hun di-
ploma’s. Tennisvereniging De Kienehoef 
feliciteert hen van harte met de behaalde 
prestatie en wenst ze veel succes met het 
behalen van hun volgende diploma’s!

tennis
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3 PAAR

400 ML

MODE TIP!

Dunlop
TENNIS
BALLEN
set/3

2.95

BINNEN
BAND

1.59

DECO
DEURMAT
60x40 cm

1.99

factor 30

2.49
factor 40

3.29
aftersun 
spray

1.59

dames
REGEN
LAARZEN
maten 36-41

5.99

LETTER
BAK
zink, hart
40x38x8 cm 

3.98

UV-bestendig
TUIN
NET
maas 17x17 mm
5x3 meter

1.59

Intex
LUCHTBED
1-persoons

5.99
2-persoons

9.95

ORANJE

HEREN
T-SHIRT
diverse prints
100% katoen
maten S-XXL

KUNSTSTOF

TUIN
GIETER
met sproeikop
inhoud 
10,5 liter

2.19

TECHNO BIKE PRODUCTS

BUITEN
BAND
met gekeurde 
zijreflectie
maat 
28x1,5/8x1,3/8

TRENDY

DAMES
TOP
diverse kleuren
gebreid
maten S-XL

1.99

TOM O'LEARY

SLAAP
ZAK
uitstekende 
warmte-isolatie
met waterproof 
buitenlaag
200x85 cm

10.89

3.69 0.84

HOUTEN

LETTER
BAK
diverse kleuren
38x29x5 cm

HEGRON

SUN
SPRAY
200 ml
factor 20

AQUA+ FRESH AIR

LUCHT
VERFRISSER
pearly jasmine of
oriental flowers
zonder drijfgas

KINDER

REGEN
LAARZEN
diverse kleuren 
en prints
maten 23-35

DAMES/HEREN

SPORT
SOKKEN
antibacterieel
zwart of wit
maten 39-42/43-46

DELUXA DYNABASS

KOP
TELEFOON
incl. microfoon
topkwaliteit
extra luxe 
afgewerkt

5.99

4.19

2.39

PROGARDEN

WORTEL
DOEK
voor het tegenhouden
van onkruid
8x1,5 meter

5.99

2.99

2.991.52

LEUK VOOR 

IN DE TUIN!

ORANJE
PRUIK
diverse 
modellen

1.99

Elders
1.99
2.49

Elders
15.99
24.95

Elders
9.95
12.95
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

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

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

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

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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Inclusief
Paellapan!
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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 ONLINE WINKEL OP

65 JAAR DE WIT: NU EXTRA VEEL JUBILEUMAANBIEDINGEN!
DE NR.1 IN KAMPEREN, TUIN EN SPORT

169,99

Coleman Event Shelter
• Inclusief deurwand en zijwand

• Verkrijgbaar in 
twee maten

VANAF

199,-
SETS VANAF

Tuinmeubelshow 2013
• Enorm assortiment tuin-, lounge- en serremeubelen

• Naast sets ook de mogelijkheid stoelen en tafels zelf te combineren!

• Uit voorraad leverbaar

• Bezorgservice

Cadac Skottelbraai
• Enorm veelzijdig en 

makkelijk in gebruik

Houten dienbladen
• Diverse afmetingen:

50 x 50 cm
70 x 70 cm
90 x 60 cm
90 x 90 cm

The North Face Stratos
• Voor heren

• Winddicht, waterdicht, ademend

• Extra ventilatie onder de armen

• Opbergbare capuchon

• Ook in zwart 
verkrijgbaar

Bardani Quickshot
• Als rugzak en schoudertas te gebruiken

• Snel toegang tot uw fotocamera

99,99

19,99

139,9539,99
NU

VANAF

Winddicht, waterdicht, ademend

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

*m.u.v. basis en/of nieuwe collectie

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

woensdag 
10 april 

t/m 
zaterdag 
13 april

15% korting* 
op de nieuwe 
voorjaars-
collectie !!

*m.u.v. version broeken

maten 36 t/m 56

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

Odisco verliest 
met opgeheven 
hoofd
Afgelopen zondag moest Odisco 
1 naar Veldhoven om het op te 
nemen tegen BIO 1. Thuis was 
dit een zware wedstrijd en moest 
Odisco zijn meerdere erken-
nen in BIO. Punten pakken zou 
daarom een moeilijke opgave 
worden.

Odisco begon goed aan de wed-
strijd, maar stond vrij snel met 
1-0 achter. Hierna kon Meike 
Leenderts de 1-1 maken. Via 
een strafworp tegen en een rake 
vrije bal van Dena Essens werd 
de stand 2-2. Odisco kon nog, 
via een strafworp van Marlon 
van Heeswijk, de 2-3 maken en 
een voorsprong nemen. Maar via 
3 doelpunten wist BIO toch het 
gaatje te slaan: 5-3. Meike Leen-
derts maakte het verschil weer 
1, door te scoren. Maar ook BIO 
scoorde 2x: 7-4. Denise Steen-
bergen maakte de stand 7-5 met 
een afstandsschot. BIO wist ech-
ter, door goed spel, toch met 9-5 
de rust in te gaan.

Na rust leek Odisco even niet bij 
de les en dat strafte BIO af door 
uit te lopen naar 12-5. Maar 
Odisco liet het er niet bij zitten: 
de dames gaven zich niet zomaar 
gewonnen en bleven hard wer-
ken. Dit resulteerde in 5 doelpun-
ten op een rij! Via 2x Dena Es-
sens, Marlon van Heeswijk, Maré 
Meijs en Meike Leenderts werd 
de stand 12-10. Toen liet thuis-
ploeg zien de betere te zijn: de 
dames van BIO schakelden een 
tandje bij en scoorden nog 3x. 
Eindstand 15-10.

Odisco speelde met vlagen goed 
en leuk korfbal, maar moest we-
derom zijn meerdere erkennen 
in BIO. Door de winst van Geko, 

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

staat Geko weer een puntje bo-
ven Odisco en daarmee komt 
Odisco in de gevarenzone. De 
laatste twee ploegen degraderen 
namelijk rechtstreeks uit de 1e 
klasse en ook de slechtste num-
mer 6 (uit alle 1e klasse-poules) 
degradeert. Volgende week staat 
de daarom belangrijke uitwed-
strijd tegen Geko (om 13:00 in 
St. Michielsgestel) op het pro-
gramma. 

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

WWW.AUTOBEDRIJFSCHEEPENS.NL

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

 

TVE nieuwe hoofdsponsor VV Nijnselvoetbal

VV Nijnsel heeft vanaf 1 
juli een nieuwe hoofd-
sponsor. Vol trots maak-
te voorzitter Arent van 
Dijk deze week bekend 
dat TVE vanaf komend 
seizoen de shirts van de 
Nijnselse voetbalclub zal 
sieren. Aankomende zon-
dag, pal voor de thuis-
wedstrijd van het eerste, 
zal hij samen met TVE ei-
genaar Hennie van Osch 
een krabbel zetten onder 
een vijfjarig contract.

Het was al een tijdje be-
kend dat VV Nijnsel op 
zoek was naar een nieuwe 
hoofdsponsor. Na goed 
overleg met Peter Voss 
werd besloten om het 
hoofdsponsorschap van 
Baderie P. Voss niet te ver-
lengen. Daarmee komt er 
een einde aan meer dan 
dertig jaar hoofdsponsor-
schap. Van Dijk: “We zijn 
als club Baderie P. Voss 
heel erg dankbaar. Gelukkig wil Pe-
ter nog wel op een andere manier 
van waarde zijn voor VV Nijnsel. 
Daar zijn blij mee.”

“De sponsorcommissie heeft zich 
daarna enorm ingespannen om een 
nieuwe hoofdsponsor te vinden”, 
vervolgt de voorzitter. “TVE stond 
bij iedereen bovenaan het lijstje, 

om meerdere redenen. Ten eerste 
is het van oudsher een Nijnsels be-
drijf. Ten tweede is TVE al sponsor 
en tenslotte is het een dynamisch 
bedrijf met heel veel potentie. We 
gaan dan ook geen klassiek spon-
sorcontract aan, waarbij het be-
drijf alleen maar geeft. Er moet 
een wisselwerking zijn, zodat we 
als club ook iets voor TVE kunnen 

betekenen. Zie het als een 
partnership.” TVE en VV 
Nijnsel hebben al gespro-
ken over een webshop en 
TVE krijgt de mogelijkheid 
om producten te promo-
ten en uit te proberen op 
het sportpark en door le-
den. “Onze club zal een 
echt uithangbord van TVE 
worden”, zet Van Dijk de 
argumenten kracht bij. 

Schijndelnaar Van Osch 
zag de plannen van VV 
Nijnsel direct zitten. “Het 
bestuur van VV Nijnsel 
liet zien dat het een dui-
delijke visie heeft”, aldus 
de eigenaar. “Daar houd 
ik wel van. We waren al 
jaren stersponsor, maar 
een hoofdsponsorschap 
voelde meteen goed. De 
belangrijkste reden is dat 
TVE oorspronkelijk uit 
Nijnsel komt. De binding 
is dus heel groot. Daar-
naast is het goed voor 

onze naamsbekendheid.” Of de 
naam TVE straks ook terugkomt in 
de clubnaam is nog niet bekend. 
Wellicht wordt daar zondag uit-
sluitsel over gegeven. Van Osch is 
in ieder geval blij met de samen-
werking. “Ik denk dat we goed 
bij elkaar passen en dat we elkaar 
kunnen versterken. Dat zullen we 
de komende jaren merken.” 

Hennie van Osch eigenaar TVE
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darten

Ladies Night Softtip in Rooi
Sint-Oedenrode heeft weer de eer 
om iets nieuws te beginnen wat 
nog nooit in Nederland is vertoond. 
Dankzij Mark van den Akker wordt 
er voor het eerst in Nederland een 
Lady's Night softtip  competitie op-
gezet door bullshooter Nederland 

in Sint-Oedenrode. Dus wil jij in je 
leven een ommekeer maken, net 
zoals Linda van Hommel, Elle de 
Koning en Cindy Hoefnagels? Geef 
je dan nu op voor de ladys Night 
softtip competitie. 

Dioscuri – De Meereturnen

Zaterdag 6 april turnden de meis-
jes uit de Jong Talent groep van 
Dioscuri een oefenwedstrijd tegen 
de meisjes van De Meere uit Box-
meer. Voor de meeste meisjes hun 
allereerste wedstrijd, dus super 
spannend! 

Namens Dioscuri kwamen Amber 
Minten, Janne Oerlemans, Veerle 
Dahler, Amy Pompen, Demi van 
der Veen, Trin Valize en Noa der 
Kinderen in actie. De wedstrijd 
startte op vloer. Meteen een van 
de lastigste onderdelen voor de 
meisjes, want de lange oefening 
bleek moeilijk te onthouden te zijn. 
Hoewel Amy de allerhoogste score 
van alle 15 talentjes op vloer wist 
te behalen (12,400 pt), gingen de 
meisjes van De Meere er op dit 
onderdeel met de winst vandoor. 
De achterstand werd bij brug weer 
wat verkleind. Mede dankzij de su-
pergoede brugoefening van Veer-
le, die met 12,750 pt de hoogste 
score op dit toestel neerzette, won 
Dioscuri dit onderdeel. Op sprong 
deden de talentjes van Dioscuri en 
De Meere niet voor elkaar onder. 
Demi liet twee super mooie hand-
standplatvallen zien, goed voor 
12,300 pt. En ook de sprongen van 
Noa en Trin werden door de jury 
met hoge scores beloond, respec-
tievelijk 12,600 en 12,700 pt. De 
wedstrijd werd beslist op de even-
wichtsbalk. Met name Janne turn-
de hier super netjes. Als een van de 
weinige talentjes wist zij de balk-
oefening aan de jury te laten zien 
zonder val. Bij Amber lukte zelfs de 
koprol op de slechts 10 cm smalle 

balk. Het was echter wederom de 
oefening van Amy die door de jury 
het hoogst gewaardeerd werd, 

maarliefst 13,300 pt! Ondanks 
deze superscore en de mooie bal-
koefeningen van met name Janne 
en Amber, wisten de meisjes van 
De Meere de winst naar zich toe 
te trekken. Eindscore: 193,050 pt 
voor Dioscuri – 197,150 pt voor 
De Meere. In het individuele klas-
sement behaalde Amy met meer 
dan een punt voorsprong op de 
nummer 2 knap de 1e plaats. Met 
een mooie zilveren medaille, een 

diploma én een ervaring rijker kun-
nen de talentjes van Dioscuri trots 
terugkijken op deze wedstrijd. 
Meiden, hartstikke goed gedaan! 

Het team instap D1, bestaande 
uit Juul van Bogget, Anouk van 
den Brand, Amy Jones, Evi van 
den Meerendonk, Kaya van der 
Wijst en Sterre Verhagen turnde 
tegelijkertijd een competitiewed-
strijd tegen de Instappers van De 
Meere. Hun wedstrijd begon op 
balk, waar de supermooie oefe-
ning van Anouk door de jury be-
loond werd met 13,100 pt. Op 
sprong turnde met name Juul een 
nette handstand platvallen en salto 
voorover, goed voor 13,350 pt. 
Sterre en Amy lieten op brug zien 
waar zij goed in zijn. Sterre be-

haalde 13,550 pt en Amy 13,350 
pt. De wedstrijd eindigde op vloer, 
waar met name Kaya en Evi goed 
scoorde, respectievelijk 11,800 pt 
en 11,350 pt. De winst ging naar 
de Meere met 158,425 tegen Dio-
scuri 151,550 pt. Voor de Instap-
pers was dit de laatste wedstrijd in 
teamverband van dit seizoen. Ze 
hebben het goed gedaan en veel 
geleerd!

Jonge talentjes en Instappers
Klaarstomen voor Vaderdagloop

hardlopen

Over tien 
weken is het 
Vaderdag. Af-
tellen? Mis-
schien de va-
ders omdat ze 
dan verwend 

worden met nieuwe geurtjes of 
een grasmaaier. Sinds maandag-
avond is er een groep bijgeko-
men die aftelt naar deze bijzon-
dere dag. Het zijn de beginnende 
hardlopers van Fortuna ’67. De 
komende weken worden ze klaar-
gestoomd om deel te nemen aan 
de Vaderdagloop. Deze race is 
maar liefst vijf kilometer lang. 
‘Van de Rooise boerderij, tot het 
spoor in Schijndel’ wordt ook wel 
gezegd. DeMooiRooiKrant gaat 
de komende tien weken twee 
mensen volgen: Renee van den 
Broek (19) en Mariëlle Gloude-
mans (43). Gaan ze het redden?

Het was bijzonder druk afgelopen 
maandagavond op het sportveld 
van Fortuna ’67 aan de Zwembad-
weg. Beginnende lopers kwamen 
proeven aan de training. Ze be-
taalden allemaal slechts tien euro 
om het traject van tien weken in 
het gaan. Een schijntje natuurlijk, 
maar des te meer komt het aan 
op doorzettingsvermogen. ‘Wie 
wil er maandag én woensdag 
trainen?’ vraagt trainster Jolanda 
Eijkemans. Gretig gaan tientallen 

handjes de lucht in. Ze hebben er 
allemaal zin in. ‘Dat is over een 
paar weken waarschijnlijk anders’, 
grapt Jolanda. Toch spreekt ze uit 
ervaring. In het begin is iedereen 
fanatiek, maar er vallen er altijd 
wel af. Toch wordt twee keer trai-
nen per week aangeraden, om de 
Vaderdagloop tot een goed einde 
te brengen.

“We zijn samen aan dit avon-
tuur begonnen”, zegt Renee. “Ik 
ben eigenlijk afgelopen weekend 
tijdens een barbecue pas over-
gehaald door Mariëlle. Ik hoc-
key, maar mijn conditie is echt 
helemaal niks. Daar wil ik al een 
tijdje iets aan doen. Dit is dus een 
mooie gelegenheid.” Bij Mariëlle 
ligt het iets anders. “Ik heb jaren 
geleden heel veel gespind”, zegt 
ze. “De laatste jaren heb ik minder 
gesport en daarom zocht ik naar 
iets anders. Dit lijkt me een prima 
uitdaging.” Hebben de dames iets 
waar ze tegenop kijken? Renee: 
“Ik kijk een beetje op tegen de 
duurlopen die we straks kijken.” 
Mariëlle denkt lang na. “Nee, ik 
kijk nergens tegenop. Ik ken ten-
slotte de term 'no pain, no game'. 
We gaan er gewoon tegenaan.”

Over een paar weken staan de 
dames weer in DeMooiRooiKrant. 
Dan vertellen ze over de eerste 
paar weken. 

BMX’ers crossen 
in Frankrijk
Afgelopen weekend is op 7 April 
de Championship EK ronde twee 
gereden in Frankrijk. Daar waren 
ook enkele Rooise BMX’ers bij.
 
Kyro van Schijndel reed bij de boys 
9/10 jarigen. Hij werd in de man-
ches 3 x 1e. In de 1/8 finale 4e, in 
de  1/4 finale 3e, in de halve finale 
zat hij 2e, maar werd  hij helaas 
naar buiten geduwd en kon zijn 
plaats niet vasthouden. Daarom 
werd hij 6e. je moet bij de eerste 
4 zitten  om door te gaan naar de 
finale. Koen van der wijst reed mee 
bij boys 15/16 jarigen. Uiteindelijk  
werd hij  in de manches 1, 2 en 2, 
in de 1/16 finale 1e, in de 1/8 fi-
nale zat Koen voorin, maar schoot 
hij uit zijn trapper en werd hij 5e.

bmx

voo

mooi rooi.nl
Dag in dag uit   echt Roois nieuws

vv Nijnsel en café Oud Nijnsel 
zondag in de ban van Ladies Day

voetbal

Zondag 14 april is het D-day op 
sportpark Den Eimert in Nijn-
sel. Om 10.00 uur klinkt het be-
ginsignaal van de lokale clash 
Nijnsel Vrouwen 2 tegen Nijnsel 
Vrouwen 3. Nijnsel 2 gaat aan 
kop, samen met Handel Vrouwen. 
Even geleden verkocht Vrouwen 
3 haar huid peperduur en dwong 
een verdiend gelijkspel af. Om 
12.00 uur speelt Nijnsel 2 de on-
vervalste derby tegen Mariahout 

2. Nijnsel 2 is afgelopen zondag 
onverwacht op kop gekomen en 
komt eensklaps voor vijf finales 
te staan. 

Om 14.00 uur wordt de nieuwe 
hoofdsponsor van vv Nijnsel ge-
presenteerd! Na meer dan 25 jaar 
doet Baderie Voss een stapje terug 
en heeft vv Nijnsel een nieuwe, 
sterke hoofdsponsor gevonden 
in de persoon van TVE Sport. vv 

Nijnsel heeft een duurzaam con-
tract afgesloten waarbij beide 
partijen op diverse manieren met 
elkaar gaan samenwerken en el-
kaar versterken. Baderie Voss blijft 
betrokken bij de vv Nijnsel. Hoe? 
Laat je verrassen!  

Om half drie speelt Nijnsel 1 te-
gen Ravenstein. Nijnsel behaalde 
afgelopen zondag een even ecla-
tante als indrukwekkende zege 

Bestuurslid Harrie van Zutphen (l) en uitbater Nick van der Pol

op WHV en speelt nu tegen 
Ravestein dat één punt op Nijnsel 
voorstaat. Een overwinning bete-
kent een belangrijke stap naar de 
nacompetitie. Nijnsel Vrouwen 1 
speelt in Schijndel tegen Avanti’31 
Vrouwen en de winnaar kroont 
zich waarschijnlijk tot kampioen 
van de vijfde klasse, gevolgd door 
promotie. Een ongekende weelde 
voor Nijnsel Vrouwen 1 die nog 
nooit zo hoog hebben gespeeld.

Kortom, zondag 14 april is dè D-
day voor vv Nijnsel, vergeven van 
superbelangrijke wedstrijden voor 
meerdere teams. En als kers op de 
slagroom, om half vijf op super-
groot scherm; PSV-Ajax. Oftewel, 
wie gaat er samen met Feyenoord 
Nederland vertegenwoordigen in 
de Champions League, seizoen 
2013-2014? ’s Avonds gaat Ladies 
Day verder bij café Oud Nijnsel 
aan de Azaleastraat. Er is een uniek 
samenwerkingsverband overeen-
gekomen met Oud Nijnsel en aan-
staande zondag plukken alle gas-
ten daar de eerste vruchten van. 

Vanaf 09.00 uur bent u welkom 
op sportpark Den Eimert waar alle 
hoogtepunten zich aaneen rijgen 

en de avond wordt op een bijzon-
dere wijze afgerond bij café Oud 
Nijnsel.
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MooiRooikrantDe 35
Jeugd Ontspanning in de prijzen 
in Ammerzoden

handboogschieten

Op vrijdagavond was er een ver-
rassingswedstrijd voor de senio-
ren en de oudere jeugdschutters 
vanaf 16 jaar. 

De wedstijdleider had blazoenen 
opgehangen met daarop een toet-
senbord afgedrukt van een mobie-
le telefoon. De bedoeling was om 
met zo weinig mogelijk pijlen je 
eigen telefoonnummer (10 cijfers) 
bij elkaar te schieten. Winnaar van 
deze erg leuke wedstrijd was Sjef 
van den Berg. Deze topschutter 
had dit met 11 pijlen voor elkaar. 
Hierna schoot hij ook nog zijn mo-
biele nummer in 11 pijlen. Verdere 
uitslag: Piet van den Berg 17, Jan 
van Bergen 18, William Huyberts 
22, Jos van den Berg 25, Frans van 
den Braak 9 cijfers uit 25 pijlen, 
Saskia Boonstoppel 8 (14), Mart 
Verhoeven 8 (24), Lotte Steijaert 8 

(25), Dani Hobbelen 8 (25), John 
van Mulukom 7 (24), Jos van der 
Veer 7 (25), Antoon Vervoort 6 
(24), Wim Boonstoppel 6 (25), Mi-
chael Moonen 5 (18), Jan Gordijn 
5 (18), Jan van Erp 5 (21), Toon 
Hermes 3 (23) en Marjelein Ver-
hoeven- van de Staak 1 (15).   

De Rozelaer heeft dinsdagmid-
dag een wedstrijd geschoten. Bij 
de Rozelaer schieten de veteranen 
vanaf 55 jaar van HBV vereniging 
Ontspanning. De Rozelaer heeft 
zijn eigen competitie en Koning. 
Dag winnaar was Antoon Ver-
voort met een score van 227. Ver-
dere uitslag: Jan van Bergen 220, 
Jan van Erp 213, Jan Gordijn 206, 
Toon Hermes 197 (nieuw PR), 
Wim Boonstoppel 195 en Albert 
Ofwegen 190. 
Vier jeugdleden van Ontspanning 

hebben op zaterdag in Ammerzo-
den geschoten bij de Rayon Jeugd 
Uitwisseling. Bij deze wedstrijd 
schieten teams van aspiranten en 
cadetten van iedere regio in ons 
rayon tegen de drie andere regio’s. 
Dione en Floris Mesu schoten in 
het aspiranten team van regio 
111 en Piet van den Berg en Luke 
Klootwijk in het cadetten team. 
De aspiranten wisten na een span-
nende finale de grote wisselbeker 
te winnen. De cadetten konden de 
finale net niet winnen en werden 
tweede. 
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Vrijdagavond is de 4e wed-
strijd uit de ZONA-competitie.
Het is voor leden vrij trainen als de 
accommodatie niet bezet is.

Het winnende team vlnr: Kim, Leroy, Coen, Floris, Dione en Jaap

Tom Meulensteen 
Nederlands Kampioen

judo

Zaterdag 6 april werd het NK judo 
-18 jaar gehouden te Emmen. Een 
drietal Dai Ippo judoka’s moesten 
daar hun krachten gaan meten 
met de rest van Nederland. 

Als eerste moest Jeroen Wirken de 
mat op. Deze eerstejaars judoka in 
deze klasse tot 18 jaar, -46KG is 
pas 14, maar had zich wel weten 
te kwalificeren. Jeroen begon sterk 
in zijn eerste partij en sloot deze 
winnend af. Zijn tweede partij was 
zijn tegenstander oppermachtig en 
Jeroen werd naar de herkansing 
verwezen. Schrale troost was dat 
deze judoka de latere kampioen 
bleek te zijn. In zijn derde partij 
wist hij een mooie voorsprong op 

te bouwen. Met een wazari en een 
yugo voorsprong mag je dit eigen-
lijk net meer uit handen geven. He-
laas voor Jeroen rolde hij met deze 
riante score in een houdgreep en 
kwam hier niet meer uit. Met deze 
ervaring en de wetenschap dat hij 
nog twee jaar in deze leeftijdsca-
tegorie mag uitkomen gaf dit ge-
noeg hoop voor de toekomst.

Ook Martijn van Dalen was er op 
gebrand om hoog te eindigen. 
Hij begon zijn toernooi erg sterk, 
in de categorie – 73 KG. Hij won 
twee partijen op rij. Het begon 
wat stroef maar daarna kwam hij 
goed in de wedstrijd. Zijn derde 
partij, de halve finale, werd een 
taaie klus. Wist hij te winnen dan 
stond hij in de finale. Helaas, hij 
kon geen antwoord gevonden krij-
gen op de sterke pakking van zijn 
tegenstander. Martijn moest zich 
gaan opmaken voor de strijd om 
de derde plaats.  Tegen de num-
mer twee van vorig jaar kreeg hij 
het ook zwaar voor de kiezen en 
Martijn moest genoegen nemen 
met de vijfde plek.  Laten we dan 
maar hopen dat Martijn samen met 
Coach Cor van der Heijden het a.s 
woensdag op NK voor MBO scho-
len het beter gaat doen met het 
school team van CIOS Arnhem.

Dan hebben we ook Tom Meulen-
steen nog, net terug van een zeer 
vervelende knieblessure en uit op 
revanche na de verloren NK-finale 
van vorig jaar. Tom had een lastige 
loting, in de klasse -66KG. Maar 
deze talentvolle judoka wilde maar 

één ding, kampioen worden. Tom 
begon stroef draaiend maar wist 
de eerste partij wel te winnen. In 
de tweede partij liep het ook niet 
echt zo lekker. Toch wist Tom zijn 
tegenstander op het einde van de 
partij met een verwurging tot op-
gave te dwingen. Tom stond in de 
halve finale met de wetenschap 
dat de kampioen van vorig jaar aan 
de andere kant van de sheet al uit 
de strijd was. De halve finale was 
wel wat lastiger maar werd ge-
wonnen met wazari. De finale was 
een feit. In deze finale werd Tom 
zwaar op de proef gesteld. Hij viel 
aan en werd bijna over genomen 
met verwurging, hij wist tot drie 
keer toe te ontsnappen. Toch wist  
Tom uiteindelijk een yugo te sco-
ren, dit is de kleinste score die er te 
behalen is bij het judo. Maar deze 
kleine score bleek voldoende voor 
de volle winst. Het kampioenschap 
was een feit voor Tom. Alle ellende 
van de laatste maanden werd snel 
vergeten en er mocht gefeest wor-
den. Tom nogmaals proficiat.  

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
Per 2013 wordt de behandeling door een 
diëtist 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

paardensport

Nijnselse dressuurruiters in de prijzen 
tijdens eerste dressuurselectie
In Soerendonk werd afgelopen 
weekend de eerste outdoor dres-
suurselectie van kring Eindhoven 
verreden. De Nijnselse ruiters wis-
ten mooie resultaten te behalen.  Dit 
geeft hen meteen een goede uit-
ganspositie voor de selectie. 

Eefje Huijbers wist in de klasse B ie-
dereen achter zich te laten door met 
Diva H de winst te pakken. In de 
klasse L1 was het Marloes van Stip-
hout die met Willemijn in de prijzen 
reed. Ze mocht een 2e prijs naar huis 
nemen. Broer Martijn van Stiphout 
liet met Allure een mooie proef in 
de klasse M1 zien en werd beloond 
met de 5e prijs. Tot slot wist Marieke 
Siertsema, de moeder van Martijn 
en Marloes, in de hoogst verreden 
klasse Z2 een knappe prestatie neer 
te zetten. Ze won de 3e prijs.
 
In Schijndel werd onder zonnige 
omstandigheden een springwed-
strijd gehouden. Hier waren de 
springruiters succesvol. In de klasse 
B kon Linda van Gastel met de eer 
strijken door met Vanitha Z, na een 
lang rustperiode, op de 1e plek te 
eindigen. Monique Gevers reed ook 
een nette ronde en werd met Cas 
in diezelfe klasse 3e. Tot slot mocht 
Mandy Jansen zich als 4e opstellen 
in deze klasse met Dyta S. Suzan van 
Gastel mocht met Chemical Brother 

en David Guetta voor de prijzen in 
de klasse L binnen komen. Ze won 
met beide paarden een 4e prijs. Ook 
in de klasse M wist zij met een prijs 
naar huis te gaan. Ze reed een mooie 
ronde met Bankroet wat haar de 6e 
prijs opleverde.
Al eerder in die week, op vrijdag, 
was ze met Zuberlina succesvol in De 
Mortel. Ze pakte toen de overwin-
ning in de klasse Z.
 
Ook twee weken geleden tijdens Pa-
sen zaten de Nijnselse ruiters niet aan 
de paasbrunch, maar trouw op hun 
paard. In Best werd een dressuur-
wedstrijd verreden. De zussen Huij-
bers waren hier opnieuw succesvol. 
Eefje nam met Diva H een 2e prijs in 
de klasse B mee naar huis en Elske 
won met Diva H een 3e prijs in de 
klasse L1.  Eveline van de Ven deed 
mee in de klasse M2. Met Allure reed 
ze een goede proef wat haar een 2e 
prijs opleverde.
 
Ook waren er diverse springwedstrij-
den. Thom van Dijck nam op Paas-
maandag niet zonder succes deel aan 
de wedstrijd in Geldrop. Hij won de 
klasse M rubriek met Albin. Die week 
daarvoor werd hij in Deurne ook al 
4e met hetzelfde paard. Judith van 
den Nieuwenhuijzen startte met Ca-
lypso in Vught. Ze mocht de 10e prijs 
in de klasse B mee naar huis nemen.

Rooise Ruiters en Ponyruiters massaal 
in de prijzen bij start outdoor seizoen 
Ondanks de aanhoudende kou, 
ging dit weekend het outdoor sei-
zoen van start. In Soerendonk werd 
zelfs al de eerste selectie wedstrijd 
voor de dressuurruiters verreden. 
In Schijndel werd op een schitte-
rende accommodatie een spring-
wedstrijd georganiseerd.  

Zaterdagochtend kwamen Willeke 
van der Velden en Enjoy twee keer 
aan de start in de klasse L1 op de 
eerste dressuurselectie wedstrijd 
in Soerendonk. Na het succes van 
afgelopen seizoen, ging ze het dit-
maal een klasse hogerop proberen. 
Ze zette hier twee super proeven 
neer en hiermee wist Willeke twee-
maal de overwinning op haar naam 
te schrijven. Ook Myrthe Evers en 
Ohlala promoveerde naar een ho-
gere klasse, waar zij afgelopen sei-
zoen nog vele prijzen wonnen in de 
klasse Z1, namen zij zondag in Soe-
rendonk alweer deel in de klasse 
Z2. Ook hier mochten zij weer een 
2e prijs in ontvangst nemen.

Het was nog koud en mistig, maar 
toch ging op zondagochtend in 
Schijndel de springwedstrijd al 
vroeg van start. Sanny van der 
Velden en Zenzi namen deel in de 
klasse B. Met een goede stijl be-
oordeling van de jury, eindigden 
zij op een 7e plaats. Bram van Gaal 
en zijn paard Wannebee mochten 

vorig weekend het indoor seizoen 
afsluiten op de Nederlandse Kam-
pioenschappen in de klasse M. Vele 
toeschouwers waren afgereisd naar 
de Meern om hen toe te juigen. 
Helaas voor Bram en zijn fans viel 
de balk al bij de tweede hinder-
nis, waardoor zij zich niet plaats-
ten voor een barrage. Dit weekend 
waagde deze succesvolle combi-
natie in Schijndel een poging in de 
klasse Z. Twee foutloze ritten wer-
den genoteerd, die een mooie 3e 
plaats opleverden. 

In Luyksgestel werd vorig weekend 
een wedstrijd voor de ponyruiters 
georganiseerd. In de klasse AB-B 
namen Nienke Theuns en haar 
pony Kelly deel. Na lang wachten 
werd eindelijk de uitslag bekend 
gemaakt. Nienke werd omgeroe-
pen en mocht de 2e prijs in ont-
vangst nemen. 

Annelieke Stoop 
twee keer eerste
Afgelopen weekend was er de eer-
ste AVS wedstrijd van het nieuwe 
jaar en dus een nieuwe competi-
tie. Deze wedstrijd vond plaats in 
Renswoude. Er werd alleen met 
Progress Ysabella gestart en dit 
was in de M1 dressuur. Er werden 
twee eerste plaatsen behaald en 
daarnaast was er een mooie op-
merking van de jury; volledige har-
monie tussen ruiter en paard.

Tom Meulensteen 
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MooiRooikrantDe36 
Verdienstelijk optreden 
DV Sunrise op NK

dansen

Afgelopen zondag vond in Hel-
mond het NK Show- en Gardedans 
plaats. Dansvereniging Sunrise 
was met zes dansgroepen ver-
tegenwoordigd. Er werden maar 
liefst drie podiumplaatsen bij de 
Nederlandse Kampioenschappen 
in de wacht gesleept. 

Al vroeg in de ochtend verzamel-
den alle danseressen zich met hun 
ouders en andere supporters op 
de parkeerplaats bij sporthal De 
Streepen om gezamenlijk naar 

Helmond af te reizen. Want zoals 
het hoort bij een hechte vereniging 
als DV Sunrise steunen alle groe-
pen elkaar en werden dus ook ’s 
ochtends al de Minioren en Junio-
ren A Garde luidkeels aangemoe-
digd. De Junioren A Garde behaal-
den uiteindelijk een mooie derde 
plaats. 
De Minioren Garde deden niet 
mee aan het NK, maar kwamen uit 
in de Open BSG Kampioenschap-
pen. Zij behaalden de eerste plaats. 

In de middag deden 4 dansgroe-
pen van DV Sunrise mee in de ca-
tegorie Showdans. Ook toen lieten 
alle fans van DV Sunrise van zich 
horen. Dit heeft zeker bijgedragen 
aan wederom een mooi resultaat: 
De Minioren Freestyle behaalden 
de tweede plaats, De Junioren A 
Freestyle de derde plaats, Junioren 
B Freestyle de vierde en de Hoofd-
klasse Freestyle de zesde plaats.
Hiermee kan DV Sunrise tevreden 
terugkijken op een mooi toernooi-
seizoen.

Rooise Biljartcompetitie

biljarten

In de 24e ronde waren de hoge 
scores voor Boskant (86), Gin Keus 
(83) en D’n Toel 80 punten. Met 
nog 2 wedstrijden te spelen is de 
voorsprong van Wellie Winne Wel-
les is iets gedaald (52 punten). 
Korte partijen: Jan Smits (St.Joris) 
28 car. in 10 beurten (moy. 2,80), 
Tonny van Bakel (Oud Rooi) 38 car. 
in 11 beurten waarbij een serie van 
17 (moy. 3,45), Nico Lucius (Wellie 
Winne Welles) 60 car. in 12 beur-
ten (moy.5,00), Bas van Beers (Krijt 
op Tijd) 36 car. in 12 beurten (moy. 
3,00) en Jan Sanders (Gin Keus) 20 
car. in 12 beurten (moy. 1,66).

Uitslagen: Dorpsherberg – Bos-
kant 54-86, Wapen van Eerschot 
– Wellie Winne Welles      76-64, 
St.Joris – Krijt op Tijd 79-61, Oud 

Rooi – Kofferen 78-62, Gin Keus – 
Jachtrust 83-53, ’t  Pumpke – D’n 
Toel 60-80, Beurs – B.C. Eerschot 
70-70.
Stand: 1 Wellie Winne Welles 
1770, 2 Oud Rooi 1718, 3 Boskant 
1717, 4 Beurs 1715, 5 D’n Toel 
1713, 6/7 St.Joris en Wapen van 
Eerschot 1712, 8 Gin Keus 1704, 9 
Kofferen 1695,
10 B.C. Eerschot 1678,11 Krijt op Tijd 
1634, 12 Jachtrust 1628, 13 ’t Pump-
ke 1512, 14 Dorpsherberg 1442.
Progamma: Ma. 8/4: Boskant – 
St.Joris, Krijt op Tijd – Wapen van 
Eerschot en B.C. Eerschot – Kof-
feren
Di. 9/4: D’n Toel – Beurs
Do. 11/4: Gin Keus – Dorpsher-
berg, Jachtrust – ‘t Pumpke, Wellie 
Winne Welles – Oud Rooi

Complete offday Waterpolo 
dames Argo

waterpolo

Een kleine uitglijder van Argo zo op 
het einde van de competitie is na-
tuurlijk geen schande. In de lastige 
uitwedstrijd tegen Lutra in Helmond 
liep Argo tegen de 2e nederlaag van 
dit seizoen aan. 

Argo was niet opgewassen tegen het 
fysieke spel van Lutra waardoor ze 
al direct tegen een 3-0 achterstand 
aan keken. Gedurende de wedstrijd 
kreeg Argo wel steeds meer grip op 
dit spel, vooral ook door zelf uit een 
ander vaatje te gaan tappen. Ech-
ter de opgelopen achterstand in het 
eerste part bleek achteraf gezien te 
groot te zijn om nog recht te kun-
nen trekken. De scheidsrechters 
waren niet fantastisch, aanvankelijk 
werd er in de laatste minuut van de 
wedstrijd bij een stand van 6-5 een 
strafworp toegekend aan Argo. Dit 
zou een unieke kans zijn om toch 
nog minimaal een gelijkspel eruit te 
slepen. De scheidsrechter liet zich 
echter door Lutra overtuigen van 
een verkeerde beslissing waardoor 
dit feest helaas niet doorging. Des-
alniettemin hebben de dames uit 
Sint-Oedenrode het verlies volledig 
aan zichzelf te danken door slechte 
passes, het ontbreken van scherp-
te en het verzuimen te scoren uit 
overtal situaties. Kortom, gewoon 
een slechte wedstrijd die maar snel 
vergeten moet worden. Argo zal 
nu echt wel op scherp staan om dit 

verlies volgende week direct recht te 
zetten. Dan staat er een zware thuis-
wedstrijd tegen SBC2000 uit Breda 
op de agenda. Een mooie tegen-
stander om revanche op te nemen. 
Met nog 3 wedstrijden voor de boeg 
heeft Argo nog minimaal 4 punten 
nodig, ervanuit gaande dat de nr. 2 
geen steken laat vallen, om kampi-
oen te worden. Ze hebben dus nog 
steeds alles in eigen hand. De eind-
stand van 6-5 in het voordeel van 
Lutra kwam mede tot stand door de 
doelpunten van Josine Raaijmakers, 
Anita van der Heijden, Lotte van 
Schijndel en Liesbeth van der Korst 
(2x).

Zwemmen
Afgelopen zondag hebben 43 zwem-
mers van de Wedstrijdgroep in het 
zwembad Die Heygrave in Vlijmen 
deelgenomen aan de 5e Competi-
tiewedstrijd van dit seizoen. Tijdens 
deze wedstrijd hebben zij 6 keer een 
1e plaats, 5 keer een 2e plaats en 7 
keer een 3e plaats behaald. Daar-
naast zijn er 54 persoonlijke records 
gezwommen. Verder heeft Sanne 
Peters een Clubrecord gezwommen 
op de 25m schoolslag in 0.23.08.

Komende zondag nemen de jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de 5e Speedo wedstrijd die 
wordt gehouden in ‘Het Dommel-
bad’ te Boxtel. Aanvang 14.30 uur.

Naam: Renske van der Burgt
34 jaar en moeder van Sielke 
Kluijtmans (9 jaar) en Haike 
Kluijtmans (8 jaar)

Positie en team: Dames 1 Argo
Sielke en Haike in de E1 Argo

Hoe lang speel je al waterpolo/
zwemmen?
Renske: “Ik zwem al bij Argo 
sinds het behalen van mijn A,B 
en C diploma. Waterpolo sinds 
mijn 13e ongeveer. Sielke zit 
bij Argo sinds haar 6e en doet 
sindsdien ook aan waterpolo. 
Voor Haike geldt het zelfde.”

Wat vind je leuk aan de sport?
“Het is een zeer actieve balsport 
in het water. Gebaseerd op snel-

heid, inzicht en samenwerken in 
een teamverband. De kinderen 
roepen sinds ze kunnen praten 
‘wij willen ook op waterpolo!’ 
Het zijn beide waterratjes.”

Wat is je hoogtepunt?
“De kampioenschappen met 
ons in een nieuw jasje gestoken 
Dreamteam. Voor Sielke en Haike 
de toernooitjes (Drunen en in het 
grote Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion) Erg indruk-
wekkend voor die kinderen.”

Aan wie gooi je de bal door?
“Sterre van den Oever”

Gooi door die bal!

OLAT Voorjaarswandeltocht

Op zondag 21 april organiseert 
wandelsportvereniging OLAT (oor-
spronkelijk uit Olland) een mooie 
voorjaarswandeltocht vanuit Oir-
schot. Zoals men van OLAT mag 
verwachten wordt er voornamelijk 
over onverharde paden gewandeld 
door de natuur rondom Oirschot.  

Zo gaat de wandeling, mede af-
hankelijk van de afstand die men 
wil lopen, langs de kapel van de 

Heilige Eik. We doen landgoed De 
Baest aan, uitgeroepen tot Mooiste 
Landgoed van Brabant. De Grote 
en Kleine Beerze meandert door dit 
landgoed. Vervolgens wandelen we 
een stuk langs het Wilhelminaka-
naal om via de Oostelbeerse Heide 
bij het landgoed ’s Heeren Vijvers 
uit te komen. De lange afstand doet 
ook de Lanschotse en Kuikeindse 
Heide aan. Daarna gaat het rich-
ting De Mortelen met zijn prachtige 

coulisselandschap. Via de Oude 
Grintweg komen weer terug bij het 
startcafé. Hopelijk hebben we dan 
eindelijk kunnen genieten van een 
mooie voorjaarsdag. 
Startlocatie is Zalencentrum De 
Stapperij, Spoordonkseweg 80, 
5688 KE Oirschot.  Alle afstanden 
mogen vanaf 08.00 uur starten. De 
ervaren wandelaars kunnen wan-
delen op de 40, 30 of 20 km. Voor 
degenen die minder willen wande-
len en voor families met kinderen 
kan men tot uiterlijk 12.30 uur ook 
starten op de 15 of 10 km. Men 
moet voor 17.00 uur weer terug 
zijn op de startlocatie. Onderweg 
heeft OLAT enkele wagen- en ca-
férustposten ingericht. Er hangen 
pijlen en er men krijgt een routebe-
schrijving mee, waardoor de routes 
eenvoudig zijn te wandelen. Kinde-
ren genieten 50% korting op het 
inschrijfgeld. Nadere informatie op 
www.olat.nl of winter@olat.nl. 

wandelen
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Zevenklapper Nijnsel, punt voor Rhode en Boskant

Ollandia verliest topper van NLC ‘03
voetbal

De ruime voorsprong die koploper 
Ollandia een paar weken geleden 
op de concurrentie had is volle-
dig verdampt. In een onderling 
duel werd de ploeg van Gerard 
van Zutphen door nummer twee 
NLC ‘03 verslagen en achterhaald. 
Boskant, dat nog hoopt op een 
plekje in de nacompetitie, verslik-
te zich in degradatiekandidaat ELI. 
Ook Rhode kwam niet verder dan 
een punt. Nijnsel was tegen WHV 
juist erg goed op dreef.

NLC ‘03 – Ollandia 2-1 (1-1)
Nog niet eens zo heel lang gele-
den was het kampioenschap van 
Ollandia een kwestie van tijd. Na 
een paar slechte wedstrijden tegen 
middenmoters en een goede maar 
verloren topper tegen NLC ‘03 ziet 
de wereld er heel anders uit: NLC 
‘03 is medekoploper, en een be-
slissingswedstrijd om de titel in de 
vijfde klasse dreigt. Het kantelpunt 
lag afgelopen zondag op slag van 
rust, toen uit het niets de Lithse 
gelijkmaker viel. Ollandia was een 
half uur beter en een kwartier lang 
gelijkwaardig geweest, en dat had 
na twintig minuten de 1-0 opge-
leverd, uit een onderonsje tussen 
Robert en Stefan Erven, waarbij de 
laatste mocht afdrukken. De twee-
de helft leverde twee rode kaarten 
op, waarvan een domme in twee 
bedrijven voor Robert Erven. ‘NLC 
zit nu in de flow, en dus maken zij 
uiteindelijk 2-1’, wist coach Gerard 
van Zutphen. ‘Maar wij gaan geen 
fouten meer maken naar het eind 
van de competitie toe. Laat die be-
slissingswedstrijd maar komen.’

ELI – Boskant 1-1 (0-1)
Boskant, dat zo graag wil promo-
veren naar de derde klasse, is nog 
lang niet zeker van een plek in de 
nacompetitie. Het gelijkspel tegen 
ELI liet weer eens zien hoe fragiel 
de ploeg van Theo van Lieshout 
is, ondanks de goede reeks van de 

afgelopen weken. Tegen ELI, dat 
zich beperkte tot hoge ballen rich-
ting het vijandelijke strafschopge-
bied, speelde Boskant een mindere 
wedstrijd. ‘Het veld was slecht, en 
de scheidsrechter een pietlut die 
overal voor floot’, beklaagde Van 
Lieshout zich. ‘Maar wij hadden de 
2-0 moeten maken.’ Nu bleek de 
1-0, na een klein halfuur gescoord 
door Ron van Uden, een te kleine 
marge. Tien minuten voor tijd be-
loonde de thuisploeg zijn fysieke 
spel met de gelijkmaker. Van Lies-
hout: ‘Het kampioenschap is weg. 
We moeten dit zure puntverlies 
een plekje geven, en hopen dat 
het geen duur puntverlies is.’

WHV – Nijnsel 1-7 (1-4)
Je zou het niet zeggen, maar Nijn-
sel heeft afgelopen zondag een 
moeizame overwinning geboekt. 
WHV was een halfuur lang baas 
in eigen huis, en scoorde zelfs 
de openingstreffer. Coach Theo 
Hageman nam toen een gok: de 
bezoekers gingen met een verde-
diger minder en een aanvaller ex-
tra spelen. De noodgreep betaalde 
uit, en hoe. De Loosbroekenaren 

raakten de controle over de wed-
strijd volledig kwijt, en Nijnsel 
scoorde voor rust al vier keer. Na 
de pauze werd de voorsprong nog 
wat verder uitgebreid, ook toen 
Nijnsel na een domme rode kaart 
voor Lars van Zutphen (natrap-
pen) met tien man kwam te staan. 
Door een hattrick van Stefan Hul-
sen en door goals van Koen Berk-
vens en Arjan van Zutphen (beide 
tweemaal) werd het toch nog 7-1, 
ondanks de moeizame start van de 
Nijnselse ploeg. Zondag is de sub-
topper tegen Ravenstein.

EVVC – Rhode 1-1 (0-0)
Na de periodetitel van vorige week 
kan Rhode zich rustig gaan voor-
bereiden op de nacompetitie. Het 
gelijkspel tegen EVVC is op weg 
naar de seizoensfinale dan ook 
niet meer dan een minieme wan-
klank, waar niemand op sport-
park De Neul zenuwachtig van zal 
worden. Coach Ronald Tielemans 
waarschuwt voor gezapigheid: 
‘We kunnen er niet nog vier keer 
met de pet naar gooien en dan in 
de nacompetitie ineens weer vlam-
men. Zo werkt het gewoon niet.’ 
De wedstrijd tegen EVVC was een 
les in efficiency voor de Rooiena-
ren, die over negentig minuten 
drie uitgespeelde kansen kregen, 
en er maar eentje benutten. Bas 
van Kuringen, de afgelopen maan-
den wat op het tweede plan ge-
raakt, drukte de bal na ruim een 
uur spelen uit een scrimmage over 
de doellijn. EVVC was nog minder 
productief, maar verzilverde wel 
de enige kans van de wedstrijd, 
tien minuten voor tijd. ‘We moe-
ten makkelijker gaan scoren’, ana-
lyseerde Tielemans na afloop. Wel-
licht dat dat komende zondag al 
lukt, in de burenruzie tegen Avanti 
‘31 uit Schijndel. Het veld op De 
Neul zal dan wellicht niet meer zo 
droog zijn als de afgelopen weken.

Bas van Kuringen scoorde voor Rhode

Stefan Erven zette Ollandia nog wel op voorsprong

De 7 jarige Ties van den Biggelaar  
is zondag 14 april “Pupil van de 
Wedstrijd” bij de thuiswedstrijd 
van Rhode 1 tegen Avanti 1.

Ties voetbalt in de F10. Zijn trai-
ners zijn Frank Spijkers en Cor v/d 
Linden. De leiders op zaterdag 
zijn  Ruud Marinus en Wilco van 
Hamond . Ties kan soms dromend 
over het veld lopen . Maar als hij 
in actie komt, zijn de kap bewe-
gingen en hakballen typisch voor 
deze blonde middenvelder. Ties 
meld zich graag om gewisseld 
te worden maar de speeltijd die 
hij speelt laat hij wel technische 
hoogstandjes zien.
Hij is een echte teamspeler en 
heeft er plezier in met zijn col-
lega’s in de F10. Ties  zit in groep 
4 van basisschool Dommelrode. 
Hij vindt eigenlijk alles wel leuk 
op school. Ties doet graag klim-

men en klauteren in bomen en/of 
klimrekken. 
Hij is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Ties 
zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen 
en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out vol-
gen.

Wij wensen hem een gezellige 
voetbalmiddag bij Rhode.

Ties van den Biggelaar
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Bram Oerlemans en ben 8 
jaar oud. Samen met mijn ouders 
en broer Max woon ik in Nijnsel. 
Daar zit ik ook op school in groep 
5. Het leukste vak vind ik reke-
nen. Later wil ik profvoetballer of 
bandenmaker worden. 

Mijn grootste hobby is voetbal en 
ben fan van PSV. Stekelenburg is 
mijn favoriete speler. Zelf voetbal 
ik al 5 jaar bij VV Nijnsel. Ik sta dit 
jaar in de F1 en het liefste sta ik in 
de goal om zo de ballen tegen te 
houden. Mijn ouders en oma ko-
men mij wekelijks aanmoedigen 
vanaf de zijlijn.  

Deze week ga ik het eerste elftal 
van Nijnsel aanmoedigen in de 
thuiswedstrijd tegen FC de Rakt. 

Bram Oerlemans
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Opnieuw dubbel programma Ollandia
De spanning in de bovenaan vol-
ledig terug en voor beide top-
teams zijn komende weken be-
langrijk. Ollandia heeft met thuis 
Fc de Rakt en Ravenstein en uit 
tegen Irene, WHV en OVC’63 
nog een pittig programma voor 
de boeg, maar het programma van 

NLC’03 met wedstrijden uit tegen 
OVC’63, SCMH en Keldonk en 
thuis tegen Irene en Ulysses doet 
daar zeker niet voor onder. 

Zo staat er zondagmiddag voor Ol-
landia de thuiswedstrijd tegen Fc de 
Rakt op het programma en daarna 

volgt doordeweeks de uitwedstrijd 
tegen Irene. Ollandia liet zich in 
Uden bij de uitwedstrijd tegen Fc 
de Rakt nog verrassen en leed daar 
een 3-1 nederlaag. Het zal tegen 
Fc de Rakt e.e.a. recht willen zet-
ten en ditmaal uit een ander vaatje 
moeten tappen willen ze de punten 
ditmaal wel in Olland houden. Op 
donderdag 18/4 moet in Gemonde 
de afgelaste wedstrijd tegen Irene 
ingehaald worden. Deze tegen-
stander strijdt tegen degradatie en 
zal het Ollandia proberen moeilijk 
te maken, maar ook Ollandia heeft 
de punten in de strijd voor de kop-
positie hard nodig.  

Sportief 
de lente 
door!

ELEKTRISCH FIETSEN

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS 
MERIDA • HAIBIKE • GIANT • CRAFT

Ma: gesloten • Di-Do: 09.00 - 18.00 uur 
Vr: 09.00 - 20.00 uur • Za: 09.00 - 17.00 uur

Kanaalstraat 11
5691 NA Son

Tel: 0499 - 46 12 16
www.artstweewielers.nl

Dé specialist voor ATB’s 
& Racefi etsen

Giant, Merida en Haibike
Onderdelen & Accessoires

Multicycle
E-bikes met topcomfort
• Hoogwaardige afmontage

• 15 Standen voor elektrische aandrijving

• Stille trapondersteuning

• 250w voorwielaandrijving

• Sportief en stijlvol

• Lichtgewicht, al vanaf 21 kg

p g

• 250w voorwielaandrijving

• Sportief en stijlvol

• Lichtgewicht, al vanaf 21 kg

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Mailing, website of brochure?
Wij schrijven deze graag voor u

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren zo 7/4:
EVVC 1 - Rhode 1 1-1
Nulandia 2 - Rhode 2 1-1
Margriet 3 - Rhode 3 4-0
Rhode 4 - ASV’33 3 0-2
Rhode 5 - Avanti’31 4 8-1
Avanti’31 5 - Rhode 6 3-0  
Rhode 7 - Nijnsel 6 3-1
Erp 8 - Rhode 8 3-2
Rhode 9 - Vorstenbossche Boys 4 3-2  
Rhode 10 - Volkel 6 1-3
Gemert VR2 - Rhode VR1 4-1

Uitslagen jeugd di 2/4:
Rhode D5-DVG D3  2-2
Rhode E8G-DVG E4  4-0
Uitslagen jeugd woe 3/4: 
Rhode A2-Boekel Sport A2  3-0
Sparta’25 B1-Rhode B1  1-4
Rhode C1-Boekel Sport C1  2-3
RKVV Keldonk C1G-Rhode C2G  3-2
Rhode F1-Schijndel/VITAM F1  1-1
Mariahout F1G-Rhode F2  0-3
Gemert F11-Rhode F6G  0-2
Sparta’25 F5G-Rhode F7  1-1

Uitslagen jeugd do 4/4: 
Rhode D3G-Avanti’31 D2  2-2
Rhode D6-Bruheze D5G  0-11
Uitslagen jeugd za 6/4: 
Rhode A1-Heeswijk A1  2-0
Rhode A2-Nijnsel A1  0-5
NWC B1-Rhode B1  3-1
Handel B1-Rhode B2  1-1
Avanti’31 B3-Rhode B3  1-4
Rhode B4-Erp B3  0-0
Rhode C1-NWC C1  2-0
Rhode C2G-Venhorst C1  4-0
ELI C2-Rhode C3  3-1
Mierlo Hout C6-Rhode C4  3-1
Boekel Sport C4-Rhode C5  4-0
Rhode MC1-Boekel Sport MC2  1-0
Nijnsel D1G-Rhode D2  2-3
Rhode D3G-VOW D1  7-1
Rhode D4-ELI D2  4-4
Rhode D5-Bavos D2  4-4
S.V. Brandevoort D4G-Rhode D6  7-0
Blauw Geel’38/JUMBO E1-Rhode E1  3-6
Boekel Sport E2G-Rhode E2  1-3
Rhode E3-Schijndel/VITAM E5  11-3
Rhode E4-Nijnsel E1  4-4
S.V. Brandevoort E6-Rhode E5  0-7
Rhode E6G-Venhorst E2  1-3
Stiphout Vooruit E6G-Rhode E7  4-1
Rhode E8G-Irene E3  3-0
Rhode E10-Ollandia E2G  2-2
Rhode F1-S.V. Brandevoort F1  8-1
Rhode F2-Sparta’25 F2  4-5
Rhode F3-VOW F1  5-0
ELI F1G-Rhode F4  4-0
Ollandia F1G-Rhode F5  9-1
Venhorst F4G-Rhode F6G  0-2
Rhode F7-Boekel Sport F4  4-3
Rhode F8-DVG F5  5-1
Mariahout F2G-Rhode F9  7-2
ELI F4-Rhode F10  0-5
DVG F6-Rhode F11  8-0

Programma senioren zo 14/4:
Rhode 1 - Avanti 1 14:30u
Rhode 2 - NWC 2 11:00u
Rhode 2 - Someren 2  (16 april) 18:45u
Rhode 3 - Stiphout Vooruit 2 12:00u
DVG 2 - Rhode 3 (16 april) 18:45u
Gemert 7 - Rhode 4 12:00u
Heeswijk 4 - Rhode 5 10:00u
Schijndel 6 - Rhode 5 19:30u
Rhode 6 - DVG 5 12:00u
Avanti 7 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 – Schijndel 9 10:00u
Blauw Geel 16 - Rhode 9 12:00u
UDI 13 - Rhode, 10 10:00u
Rhode VR1 - Mariahout VR1 10:00u
Oranje Zwart- Vet (13 april) 17:00u

Programma jeugd woe 10/4:
Rhode A2-Schijndel/VITAM A2  19:00u
Gemert B3-Rhode B2  19:00u
Rhode E7-Schijndel/VITAM E7  18:30u
Rhode F1-Mierlo Hout F1  18:30u
Boekel Sport F7-Rhode F6G  18:00u
Rhode F7-Schijndel/VITAM F5  18:30u
Programma jeugd do 11/4: 
Schijndel/VITAM 6-Rhode 5  19:30u
Rhode C1-Vitesse’08 C1  19:00u
Rhode E1-DVG E1  18:45u
Rhode F4-DVG F2  18:45u

programma jeugd za 13/4: 
ST Sparta’18/Kr.berg A1-Rhode A1  15:00u
Mariahout A1-Rhode A2  14:30u
Rhode B1-HVCH B1  14:30u
Rhode B2-Blauw Geel’38 B3  14:30u
Rhode B3  vrij
Gemert B4-Rhode B4  15:00u
Gemert C1-Rhode C1  13:15u
Ollandia C1G-Rhode C2G  13:30u
Rhode C3-Blauw Geel’38 C6  13:00u
Rhode C4-Boekel Sport C3  13:00u
Rhode C5-Avanti’31 C3  13:00u
WEC MB1-Rhode MB1  14:30u
VOW MC2-Rhode MC1  9:30u
Rhode D1G-Blauw Geel’38 D2  11:30u
Rhode D2-Blauw Geel’38 D5  11:30u
Erp D2-Rhode D3G  12:15u
Sparta’25 D5-Rhode D4  11:30u
Blw.Gl’38/JUMBO D10-Rhode D5  11:30u
Rhode D6-SJVV D3M  11:30u
Rhode E1-MULO E1  9:15u
Ollandia E1-Rhode E2  9:30u
Rhode E3-ASV’33 E1G  9:15u
ELI E1G-Rhode E4  11:00u
Rhode E5-Blauw Geel’38 E9  9:15u
Blauw Geel’38 E11-Rhode E6G  9:15u
Rhode E7-Blauw Geel’38 E13  9:15u
Blauw Geel’38 E15-Rhode E8G  9:15u
Rhode E9-Blauw Geel’38 E14  9:15u
Blauw Geel’38/ E16-Rhode E10  9:15u
Deurne F1-Rhode F1  9:00u
Rhode F2-Boekel Sport F3  10:30u
Blauw Geel’38 F4-Rhode F3  10:15u
Rhode F4-Gemert F4  10:30u
Sparta’25 F4-Rhode F5  10:30u
Rhode F6G-Blauw Geel’38 F16  10:30u
Boskant F1-Rhode F7  10:30u
Blauw Geel’38 F14-Rhode F8  10:15u
Rhode F9-Ollandia F2G  10:30u
Rhode F10-Blauw Geel’38 F13M  10:30u
VOW F4-Rhode F11  10:30u

Mini-pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang 10:00u.

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 7/4: 
ELI 1-Boskant 1  1-1
Boskant 2-SSS’18 2  4-0
Boskant 3-Sparta ’25 7  4-1
DVG 4-Boskant 4  2-0
WEC 5-Boskant 5  0-0
Schijndel 9-Boskant 6  0-8
Boskant 7-Ollandia 4  3-3
Nooit Gedacht VR3-Boskant VR1  3-2

Uitslagen jeugd za 6/4:
Boskant A1-Or.Zw Helmond A1G   4-1
Mierlo Hout B4-Boskant B1  5-2
Boskant C1–Schijndel C3  3-6
Boskant C1-SCMH C2  6-3
Rood Wit ’62 D4–Boskant D1  2-4
Boskant E1-Avanti ’31 E2  7-0
DVG E2G-Boskant E2  4-2
ASV’33 F2–Boskant F1  2-6
Boskant mini F–Real Lunet mini F  5-21

Programma senioren za 13/4: 
Boskant 1-Mariahout 1  19.00u.
Programma senioren zo 14/4: 
Festilent 2- Boskant 2  11.00u
Nijnsel 4-Boskant 3  12.00u
Boskant 4-Schijndel 6  11.00u
Boskant 5-Keldonk 4  12.00u
Boskant 6-Avesteyn 6  10.00u
Schijndel 12-Boskant 7  10.00u
Nooit Gedacht VR3-Boskant VR1 12.00u 
Programma senioren di 16/4:
Boekel Sport 2-Boskant 2  18.45u

Programma jeugd woe 10/4:
Boskant B1-VOW B1  a.19.00u
Boskant E1-Erp E2  a.18.30u
Boskant E2-Boekel Sport E3  a.18.30u 
Programma jeugd za 13/4:
Schijndel A2-Boskant A1  v.14:00u
Boskant B1-Schijndel B3  a.14:30u
Avanti C2-Boskant C1  v.12:00u
Boskant D1-Nijnsel D1G  a.11:30u
Schijndel/Vitam E4-Boskant E1  v.8:00u
SCMH E7-Boskant E2  v.8:30u
Boskant F1-Rhode F7  a.10:30u
Best Vooruit mini F2-Boskant F1  v.9:15u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 7/4:
WHV 1 - Nijnsel 1 1 - 7
ASV’33 2 - Nijnsel 2 0 - 4
Nijnsel 3 - WEC 2 3 - 0
DVG 3 - Nijnsel 4 1 - 0
Sparta’25 8 - Nijnsel 5              1 - 1
Rhode 7 - Nijnsel 6 3 - 1
Nijnsel VR1 - Prinses Irene VR2 8 - 0
ELI VR1 - Nijnsel VR2 2 - 1
Nijnsel VR3 - Handel VR1 0 - 6
Oranje Zwart vet – Nijnsel vet      2 - 4

Uitslagen jeugd za 6/4:
Rhode A2 - Nijnsel A1 0 - 5
Nijnsel B1 - Boerdonk B1G 3 - 4
SC Helmondia C2 - Nijnsel C1G 4 - 0
Nijnsel C2 - Boekel Sport C2 1 - 4
Nijnsel D1G - Rhode D2 2 - 3
Rhode E4 - Nijnsel E1 4 - 4
Nijnsel E2G - Erp E4 3 - 3
Nijnsel E3 - ELI E3 17 - 0
Gemert F3 - Nijnsel F1G 3 - 2

Programma senioren zo 14/4
Nijnsel 1 - Ravenstein 1 14:30u
Nijnsel 2 - Mariahout 2 12:00u
RKVV Keldonk 2 - Nijnsel 3 11:30u
Nijnsel 4 - Boskant 3 12:00u
Nijnsel 5 - DVG 4 10:00u
Avanti’31 VR1 - Nijnsel VR1 10:00u
Nijnsel VR2 - Nijnsel VR3 10:00u

Programma jeugd za 13/4:
Nijnsel A1 - VOW A1 14:30u
Handel B1 - Nijnsel B1 14:00u
RKVV Keldonk C1G - Nijnsel C1G 13:30u
Nijnsel C2 - DVG C2 13:00u
Boskant D1 - Nijnsel D1G 11:30u
Nijnsel E1 - Sparta’25 E2 10:00u
Sparta’25 E5 - Nijnsel E2G 9:15u
Sparta’25 E6G - Nijnsel E3 9:15u
Nijnsel F1G - Schijndel/VITAM F6 10:00u

Ollandia

Uitslagen senioren zo 7/4:
NLC’03 1-Ollandia 1   2-1
Ollandia 2-Boekel Sport 3    0-4
Schijndel/VITAM 5-Ollandia 3  8-0
Boskant 7-Ollandia 4    3-3
Ollandia Vr1-Venhorst Vr1   3-5

Programma senioren  woe 10/4:
Ollandia 3-ASV’33 3   19.30u
Do 11/4: 
Venhorst Vr1-Ollandia Vr1   19.30u
Zo 14/4: 
Ollandia 1-Fc de Rakt 1  14.30u
Ollandia 3-Avesteyn 3   11.00u 
Ollandia 4-Fc de Rakt 6   10.00u
Mierlo Hout Vr2-Ollandia Vr1   10.00u
Di 16/4: 
Sparta’25 5-Ollandia 2   18.45u
Do 18/4: 
Irene 1-Ollandia 1   18.45u

Uitslagen jeugd za 6/4:
Avanti’31 B2-Ollandia B1   3-1
MVC C1-Ollandia C1G   1-0
Ollandia D1G-Boekel Sport D2G   1-3
Irene E1-Ollandia E1G   4-2
Rhode E10-Ollandia E2G   2-2
Ollandia F1G-Rhode F5   9-1
Ollandia F2G-Erp F6  11-0

Programma jeugd woe 10/4: 
Ollandia E2-Gemert E12   18.45u
Za 13/4: 
Ollandia B1-Sparta’25 B2   14.30u
Ollandia C1G-Rhode C2G   13.30u
Gemert D3-Ollandia D1G  v:10.30u
Ollandia E1G-Rhode E2    9.30u
Ollandia E2G-VOW E3   10.30u
Avanti’31 F3G-Ollandia F1G  v:9.30u
Rhode F9-Ollandia F2G  v:9.45u
Di 16/4: 
Ollandia B1-Rhode B2   19.30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.
uitslag 3/4: 
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
64,06 % 2 Dms. W.v.Gerwen- 
A.v.Genugten 58,33 % 3 Mevr. 

B.v.d.Laar- Hr. J.v.Gerwen 56,77 % 4 
Mevr. J.Hendriks- Hr.H.v.Zon 53,65 %.
 
B.C. “d’n einder ‘05”
Uitslag 3/4: 
A lijn: 1.Joop en Marianne Muller 
69.50% 2. Coen Meuwissen- Peter 
Schepers 63.00%  3. Mari en Nellie 
v.d.Vleuten 59.58 % 4. Jo Evers- Anja 
Lafleur 59.17 %
Zie ook : www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 
Uitslag 4/4
A-lijn: 1. Riet & Cees v. Hout 63.54; 
2.Jo Evers &Nelly v.d. Vleuten 61.45; 
3. Nellie & Ad Vervoort 56.25; 4. Ger-
da & Bert Schellekens 48.95.
B-lijn: 1. Bertha v.d Laar & Mien v.d. 
Velde 63.80; 2, 3 en 4 gedeeld: Lies-
beth v. Dijk & Nelly Philipsen, Marietje 
Aarts & Zus v.d. Rijt en Jet v.d. Meer-
aakkker & Antoinette v. Hoof 57.20.

Bridgeclub De Neul
Uitslag 8/4
A-lijn:1. Ria & Toon Habraken 63.96; 
2. Riet & Cees v. Hout 62.23; 3. Mia 
Poels & Peter Wagenaar 59.64; 4. Nel-
lie & Ad Vervoort 56.58.
B-lijn: 1. Guus Plevier & Fried v.d. Laar 
62.05; 2. Mien v. Rooij & Mia Verha-
gen 58.21; 3. Ans Wagenaar & Tonnie 
v Acht 57.95; 4. Mies Stroeken & Jos 
Jansen 56.37
C-lijn: 1. Diny v. Erp & Joke v.d. Laak 
61.19; 2. Harrie Kremers & Jan Tacken 
60.51; 3. Josien v.d. Berkmortel & Jan 
v. Gerwen 57.23; 4. Sjef vd Kerkhof & 
Rinus Kuipers 54.97.
Voor alle uitslagen: www.bcdeneul.nl

Bridgeclub Rooi 750
Uitslag competitie 3/4:
A-lijn : 1.  Theo Janssen & Robert Jans-
sen 72,64 2. Christine van Heertum 
& Mieke Janssen 57,71 3. Hetty van 
Geffen & Lieke Pieters 55,28 4.   Ma-
rion Konings & Thea v.d. Laar 53,58 
B-lijn 1. Will Schilder & Tino Hillenaar 
63,89 2. Jetty van der Velden & Dirk 
Gillissen 59,03 3. Lia van Ham & Leny 
Kremers 57,99 4. Nancy Lathouwers & 
Anni Oppers-van Boxtel 57,64 C-lijn 
1.  Diny v.d. Biggelaar & Wilma v.d. 
Biggelaar 63,33  2. Mies Stroeken & 
Gerard Verkade 62,50 3. Riet v.d. Laar 
& Mia de Leijer     54,58 4. Hermien 
Botter & Dick Botter 54,17

ZBC’01 Zijtaart
Competitie 2/4
A-lijn: 1.Albert & Petra v.d.Hurk 64,17 
% 2.Cees v.Hout & Jo Verhoeven 61,67 
% 3.Mientje v.d.Tillaart & Ria Veldhuis 
58,33 % 4.Mien Verhoeven & Cor Mol-
len 55,50 % B-lijn: 1. Cor v.d.Berg & 
Maria Rijken 69,17 % 2.Anneke Jans & 
Maria Pepers 67,50 % 3.Jana v.d.Acker 
& Anny v.d.Hurk 60,42,58 % 4.Maria & 
Fien Rooijakkers 53,33 % 

KBO  Zijtaart 
Competitie 5/4
A-lijn:1.Wim & Tiny v.Lieshout 61,11 
% 2.Pieter v.Geffen & Tonnie Kivits 
56,38 % 3.Ben & Tiny v.d.Steen 54,86 
% 4.Mien Verhoeven & Mien Vis-
sers 53,82 % B-lijn: 1.Martien v.Cleef 
& Marietje v.d.Horst 64,17 % 2.Jo 
v.Boxtel & Mien Vermeulen 60,83 % 
3.Tonny Rijkers & Pieta Verbakel 60,42 
% 4.Mien v.d.Crommenacker & Maria 
Rijken 58,33 %. 
  
Bridgeclub De Neul
Uitslag Lentedrive 6/4:
A-lijn: 1. Harrie en Jan v. Erp 65.86; 2. 
Dames Van Eijk 61.01; 3. Annie Ste-
vens en Lonja Woonings 53.84;  4. 
Nicole v.d. Berg en Ad v.d. Laar 53.84.
B-lijn: 1. Tonny en Jos v. Acht 63.39; 
2. Marianne en Pieta Timmermans 
62.80; 3. Christ Verhoeven en Jan 
Verbunt 57.74; 4 en 5 gedeeld: Nellie 
v.d. Meerakker en Ria Timmermans & 
Guus Plevier en Fried v.d. Laar 53.27.
C-lijn: 1. Marijke Klaassen en Annie 
v.d. Sangen 77.38; 2. Ans v.d. Laar en 
Addy Rijkers 60.42; 3. Bertha v.d  Laar 

en Nellie Lathouwers 59.52; 4. Veva 
en Stephan v.d  Wiel 55.65. 
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

Odisco
Uitslagen woe 3/4:
Odisco 2 - BIO 4       3 - 10
Za 6/4:
Bio A2 - Odisco A1         11 - 5
odisco C1 - Alico C1              2 - 3
Prinses Irene E2 - Odisco E1         0 - 2
Zo 7/4:
BIO 1 - Odisco 1     15 - 10

Programma do 11/4:
Odisco A1 - De Korfrakkers A3     18:15u
Za 13/4:
Winty A1 - Odisco A1             15:00u
Avanti (S) C2 - Odisco C1          10:00u
Celeritas (S) E1 - Odisco E1     10:30u
Zo 14/4:  
Geko 1 - Odisco 1         13:00u
Woe 17/4:
Odisco 2 - DDW 5          20:00u
 
KV Concrodia
Uitslagen
Concordia A1-De Peelkorf A1 6-11
Concordia B2-Fortuna’68 B1 0-12
Tovido C1-Concordia C1  3-1
Concordia D1-NDZW D1  1-1
Concordia E1-Avanti E1  1-2
BMC E1-Concordia E2  2-4
Concordi a F1-Emos F2  17-1 

Programma woe 10/4:
EDN’56 –Concordia 4  a. 20.00u.
Programma za 13/4:
Concordia A1-Swift A1  a. 12.00u. 
BIO B2-Concordia B2  v. 10.45u. 
Concordia C1-BMC C2  a. 12.00u. 
Concordia D1-BMC D1  a. 11.00u. 
Boskant E1-Concordia E1  v. 09.30u. 
Concordia E2-JES E2  a. 10.00u. 
Boskant F1-Concordia F1  v. 09.00u. 
Concordia W1-Be Quick W2  a. 10.00u.
Programma zo 14/4:
De Horst 1-Conc./Boskant 1  a. 13.00u. 
De Peelkorf 2-Conc./Boskant 2  a. 11.00u.

waterpolo

Argo

uitslagen
Arethusa - D1 8-6
Lutra - Dames 1 6-5
Njord - E1 7-7
De Treffers - E2 7-7
Nayade Classic - Heren 1 2-9

Programma waterpolo
Zaterdag in Z.I.B.-Best te Best
E1 – PSV 15.45u
E2 – Aegir 16.30u
D1 – DBD 17.15u
Dames 1 - SBC-2000 18.00u

hardlopen

6 april Reusel Grensloop 

MannenTrim 10.000 m
Roland van Galen 48.26
Peter Hellings 1.02.04
VrouwenTrim 10.000 m
Tineke van Boxmeer 58.26
Mannen55 10 Engelse mijlen
Jos van Uden 1.18.19
Henry Wijffelaars 1.19.38 PR
Vrouwen45 10 Engelse mijlen
Rikie Huyberts 1.19.38 
Tineke Mous 1.29.51



Woensdag 10 april 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 39

Uitslagen Hockey
MHC 

Uitslagen senioren zo 7/4  
Oedenrode D3 - Heesch D1 7 - 4
Oedenrode D4 - Liempde D3 6 - 0
Oedenrode D6 - Rosmalen D4 1 - 10
Oedenrode H2 - Hopbel H4 2 - 5
Blerick D1 - Oedenrode D1 1 - 7
MEP D3 - Oedenrode D2 2 - 1
Blerick D2 - Oedenrode D5 14 - 0
Heeze H1 - Oedenrode H1 1 - 2
Blerick H2 - Oedenrode H3 3 - 2
Civicum HA - Oedenrode HA 4 - 3
Den Bosch HG - Oedenrode HB 6 - 0

Uitslagen junioren za 6/4 
Oedenrode JA1 - Dommel JA1 10 - 1
Oedenrode JC1 - Eindhoven JC2 10 - 5
Oedenrode JD1 - Eindhoven JD3 6 - 0
Oedenrode MB1 - Mierlo MB1 4 - 2
Oedenrode MC2 - Oirschot MC2 1 - 9
Oedenrode MC3 - Uden MC5 2 - 8
Oedenrode MD2 - Uden MD3 5 - 2
Oedenrode MD3 - Nuenen MD4 1 - 3

Nuenen JB2 - Oedenrode JB1 5 - 3
Horst MA1 - Oedenrode MA1 2 - 1
MEP MA3 - Oedenrode MA2 3 - 4
Uden MB4 - Oedenrode MB2 4 - 0
Eindhoven MC1 - Oedenrode MC1 3 - 2
Nuenen MD2 - Oedenrode MD1 0 - 0
 
Programma senioren zo 14/4 
Oedenrode D2 - Shot D2 10:30u
Oedenrode HA - Boxmeer HA 11:00u
Oedenrode H3 - Venlo H5 12:30u
Oedenrode D1 - HCAS D1 12:45u
Oedenrode D5 - Geldrop D2 14:00u
Oedenrode H1 - Nuenen H1 14:30u
Bommelerwrd D2 - Oedenrode D3 11:00u
Bommelerwrd D3 - Oedenrode D4 11:00u
MOP HC - Oedenrode HB 12:45u
Hopbel D5 - Oedenrode D6 14:45u
Den Bosch H12 - Oedenrode H2 15:45u

Programma junioren za 13/4  
Oedenrode JE1 - Nuenen JE1 9:00u
Oedenrode M8E3 - Basko M8E4 9:00u
Oedenrode MF2 - Oirschot MF3 9:00u

Oedenrode ME2 - Bakel ME1 10:00u
Oedenrode MD3 - Best MD5 10:30u
Oedenrode JD1 - Mierlo JD1 11:30u
Oedenrode MD2 - Helmond MD4 12:00u
Oedenrode JC1 - Berlicum JC2 13:00u
Oedenrode MC3 - Heesch MC3 13:30u
Oedenrode MC1 - Hopbel MC1 14:30u
Oedenrode JA1 - Oss JA3 15:00u
Oedenrode MA1 - Helmond MA2 16:00u
Helmond JE1 - Oedenrode JE2 9:00u
Helmond JF1 - Oedenrode JF1 9:00u
HOD M8E2 - Oedenrode M8E1 9:00u
Nuenen ME3 - Oedenrode ME1 9:00u
Eersel MF2 - Oedenrode MF3 9:00u
Son MF2 - Oedenrode MF1 9:30u
Nuenen M8E2 - Oedenrode M8E2 10:15u
Boxmeer MB1 - Oedenrode MB1 13:30u
Geldrop MC2 - Oedenrode MC2 13:30u
Blerick JB1 - Oedenrode JB1 14:30u
Geldrop MB5 - Oedenrode MB2 14:30u
Eindhoven MA5 - Oedenrode MA2 16:15u
Geldrop MD2 - Oedenrode MD1 14-apr 

Flitsende start Wandel je Fit in 10 wekenwandelen

Na de nuttige en uiterst drukbe-
zochte informatieavond op 26 
maart over het ‘Wandel je Fit in 
tien weken programma’ was het 
vorige week dinsdagavond tijd 

voor de echte start van de serie. 
Die was zeker flitsend te noemen.

Op dinsdag 2 april werd met een 
grote groep, enkele leden van de 

bestaande groep van 2012 en 
nieuwe fitwandelaars, aan de eer-
ste training begonnen. Gelukkig 
was het wat langer licht. Het voor-
jaar gevoel was er zeker. Op deze 

eerste training hebben de deelne-
mers een 1000m test afgelegd om 
zo de conditie te meten. De resul-
taten zijn zeer bemoedigend. Er is 
wel verschil maar een goede basis-

conditie is bij de meesten al zicht-
baar. Daarom starten ze de vol-
gende training met twee groepen 
die qua snelheid bij elkaar passen. 
In de eerste training werd ook al 
aandacht gegeven aan de wandel-
stijl waar veel verschillen zichtbaar 
waren. Dus voor de trainers is er 
nog veel werk aan de winkel om 
iedereen klaar te stomen voor de 
Rooise vierdaagse in juni.

De redenen om deel te nemen lie-
pen uiteen. “Ik heb de info avond 
bezocht en besloten dat het goed 
voor me is om dit te doen”, zegt een 
groentje. “Op deze manier wordt ik 
een stuk fitter en dat heb ik nodig. 
Het is ook erg fijn om in de buiten-
lucht bezig te zijn.” Naast de begin-
neling stond een man die vorig jaar 
al meedeed. “Ik doe nog een keer 
mee, omdat ik het heel gezellig vind 
en het een goede manier is om mijn 
conditie op peil te houden.” Ieder-
een die nog mee wil doen, mag op 
dinsdagavond 18.45 uur naar de 
Zwembadweg 62 komen.

MHC Dames 1 neemt de punten 
mee terug naar Rooi

hockey

Afgelopen zondag stond de wed-
strijd tegen Blerick op het pro-
gramma. Na een weekendje rust 
gingen de Rooise dames er weer 
vol voor. De punten moesten mee 
naar Rooi, en dat wisten ze maar 
al te goed.

Rooi Dames 1 had een lange rit 
achter de boeg, maar daar was 
niets van te merken. Kort na het 
fluitsignaal zorgde Hilde Sijbers al 
voor een 1-0 voorsprong. Er was 

goed samenspel, mooie combina-
ties en strafcorners, waarvan Iris 
van de Loo er een van wist te be-
nutten. Blerick liet zich niet kennen 
en vocht terug, wat zorgden  voor 
een  ruststand van 1-2.

Na de rust waren beiden teams fel. 
Toch overheersten de Rooise da-
mes. Ook hier lieten ze weer mooi 
combinatiespel zien, waardoor 
Kyra Schellekens het doelpunt af-
maakte.  Het spel verzwakte niet, 

maar werd juist sterker. De doel-
punten bleven maar komen. De 
strafcorners werden niet benut,  
maar dat maakten de dames goed 
door vele velddoelpunten te ma-
ken. Corinne van Uden sloot de 
wedstrijd af door een mooie indivi-
duele actie te maken, en af te ron-
den. 1-7 voor de Rooise Dames. 
Aankomende zondag spelen de da-
mes tegen de nummer 3 HCAS. Dit 
belooft een spannende wedstrijd te 
worden. Tot ziens langs de lijn.

Heren MHC behalen belangrijke overwinning in Heeze
Afgelopen zondag stond voor de 
heren van MHC de belangrijke 
uitwedstrijd tegen Heeze op het 
programma. Van deze ploeg werd 
in de eerste seizoenshelft nog ver-
loren en het gat op de ranglijst 
bedroeg voor de wedstrijd slechts 
één punt. Sinds de winterstop 
werd echter niet meer verloren en 
dus begon Sint-Oedenrode met 
goede moed aan het duel.

De eerste helft was Rooi duidelijk 
de sterkere ploeg. Heeze slaagde 
er niet in de bal in de ploeg te 
houden en kreeg daardoor ook 
aanval na aanval te verduren. Na 
een aantal gemiste kansen was 

het Martijn van Hemert die in de 
24e minuut de bal uit de lucht in 
de goal sloeg. Rooi creëerde hierna 
nog meer mogelijkheden om uit te 
lopen, maar deze werden niet be-
nut. Aan het eind van de eerste 
helft liet Heeze met wat spelden-
prikken zien dat zij toch niet on-
derschat moesten worden.

In de tweede helft bleek waarom. 
In tegenstelling tot de eerste helft 
speelde Heeze vol energie en wist 
hiermee Rooi, dat in slaap gesuk-
keld leek, onder druk te zetten. 
De tegentreffer hing in de lucht, al 
viel deze wel op een erg knullige 
manier. De scheidsrechter beoor-

deelde een bal die hard de cirkel 
in werd geslagen verkeerd, maar 
door niemand werd aangeraakt. 
Tot verbazing van vriend en vijand 
gaf hij een doelpunt aan Heeze. 
De tegentreffer bleek een wake up 
call te zijn voor Rooi. Het initiatief 
werd weer gepakt en leidde onver-
mijdelijk tot de winnende treffer 
van Willem van der Heijden.

Door de overwinning staat Rooi 
nu steviger op de derde plek, met 
slechts enkele punten achterstand 
op de bovenste twee teams. Aan-
staande zondag speelt heren 1 de 
thuiswedstrijd tegen Nuenen.

BV Rooi jeugdtoernooi op 17 april

basketbal

Na het succes van vorig jaar en het 
jaar daarvoor, organiseert Basket-
bal Vereniging Rooi ook dit jaar een 
jeugdtoernooi voor groepen 6, 7 en 
8 van alle basisscholen in Sint-Oe-
denrode en Son en Breugel. Hiermee 
wil BV Rooi de jeugd laten zien dat 
basketbal een leuke en dynamische 
teamsport is. Tevens is BV Rooi dit 
jaar aan het werven voor nieuwe 
jeugdteams en een uitbreiding van 
het damesteam. 

Twee weken geleden hebben in to-
taal 15 scholen in Sint-Oedenrode 
en Son en Breugel namens BV Rooi 
inschrijfformulieren verspreid onder 
de leerlingen van de groepen 6 tot en 
met 8. 
Kinderen kunnen zich inschrijven met 
een team van 5 tot 10 kinderen dat 

door hen zelf is samengesteld. Er 
worden wedstrijden van ongeveer 
20 minuten gespeeld, afhankelijk van 
het aantal deelnemende teams. Het 
toernooi zal worden begeleid door er-
varen en deskundige mensen van BV 
Rooi, waaronder uiteraard ook spelers 
van het eerste team van BV Rooi.  
Het is niet meer mogelijk om je in 
te schrijven. Tot nu toe hebben zich 
maar liefst 11 teams ingeschreven.  
Wij hebben er zin in en gaan er alles 
aan doen om weer een leuk en suc-
cesvol BV Rooi Jeugdtoernooi neer 
te zetten. En vind je basketbal na die 
dag helemaal het einde, dan mag je 
je aanmelden en eerste drie keer gra-
tis meetrainen! Iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen ne-
men in sporthal de Kienehoef op 17 
april van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Gemengd 1 start met gelijkspel, 
Heren 1 schiet uit de startblokken
De landelijke voorjaarscompetitie is 
7 april weer losgebarsten. Met trots 
melden we daarbij dat de volledige 
selectie de komende 3 jaar gekleed 
gaat in sportkleding, volledig ge-
sponsord door De Wit Schijndel. 

Gemengd 1 van TV de Kienehoef 
bestaat dit jaar uit de spelers Arne 
van Haver, Pieter-Jan van Kessel, 
Frank van Gils, Puck Vlaskamp, 
Danique van Ballekom, Floor Min-
kels en Marie Aimee Habiyaremye. 
In de eerste speelronde thuis tegen 
Rapiditas heeft Gemengd 1 een 4-4 
stand bereikt. Deze puntverdeling 
ging niet geheel vlekkeloos, kortom 
we mogen niet klagen. Wellicht mag 
je dus stellen dat het thuisvoordeel 
geen windeieren heeft gelegd. Vol-
gende week krijgt ons vaandelteam 
een uitwedstrijd tegen Volley te ver-
werken. Volley vs TV de Kienehoef 
start om 10.00 u. De Eindhovense 
club speelt op gravel. Iets wat in de 
eerste fasen van de competitie wat 
lastig kan zijn aangezien wij thuis op 
kunstgras spelen. 
Heren 1 speelt in de 4e klasse met 
Luuk vd Mortel, Mark Sittrop, Bob 
van Tiel, Cas Grondhout en Koen van 
Kessel en heeft aan de eerste compe-
titiedag 5 winstpunten overgehou-

den. Helaas ging de laatste herendub-
bel met 7-6 in de derde set verloren. 
Heren 2 en 3 uitkomend in dezelfde 
klasse speelden 3-3 en 1-5. 
De jonge talenten uitkomend in de 
gemengde competitie voor junioren 
deden redelijke zaken op de eerste 
speeldag. Team 1 volgde het voor-
beeld gegeven door het vaandelteam 
door ook 4-4 te spelen. Team 2 won 
de strijd met als eindscore 6-2. 
Alle overige uitslagen, ook van de dis-
trict competities zijn terug te vinden 
op de site www.tvdekienehoef.nl. 
Komende zondag starten we weer 
met de jeugd om 9.00 uur. De seni-
orenteams starten zondag om 12.00 
uur.  

tennis
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Evenementen

9 januari - 18 december 
Iedere woensdag dansen

Odendael

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling 
Ton Gravelijn
Mariendael

2 april - 30 juni 
Expositie Ellen Berens

Odendael

5 - 13 april 
Windkracht 13

Mariendael

8 april - 8 juni 
Kamelenverzameling 

van Carro
Bilbliotheek

11 - 12 april
Koster Brock herleeft

Centrum Sint-Oedenrode

12 - 13 april 
Seniorenmarkt

Odendael

12 april
Vrije dansavond bij 

danscentrum Cultura
De Vriendschap

13 april 
Glow in the Dark party

The Joy

13 april 
Avondje Boskant

Sportpark de Scheeken

14 april 
Gerard van Maasakkers

De Beurs

14 april 
Expo-Concert Polyhymnia
Knoptoren Sint Oedenrode

14 april 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

14 april
Ladies Day

Sportpark VV Nijnsel

17 april 
Guido Weijers

Mariendael

17 april 
Roois Biergilde
café Van Ouds

18 april 
Lezing KBO Sint-Oedenrode

De Beurs

18 april 
Film “El secreto de sus ojos” 

van Juan José Campan
Mariendael

19 - 21 april 
Wandel-Yoga weekend

leef & Vind

19 - 20 april 
Zwemmarathon Argo

Zwembad de Neul

20 april 
Culinair concert 

‘back to the 60’s ‘
De Vriendschap

20 - 21 april 
Vresselse Beeldhouwers 

exposeren
Vresselseweg 69

20 april 
Nijnsel meets...

De Goede Herder

20 april 
Kroegkoning van de nacht

café Oud Nijnsel

20 - 21 april 
Theatervoorstelling 

Vetus Novus
Hoveniersbedrijf Leermakers

20 april 
Third Half

café Van Ouds

21 april 
Olat wandelsportvereniging

Oirschot

21 april 
Onderling judotoernooi
Sporthal de Kienehoef

21 april
Concert Roois kamerkoor

De Knoptoren 

26 - 27 april 
Toneelvoorstelling 

Vetus Novus
Hoveniersbedrijf Leermakers

27 april 
Con Forza & 

Sixties Tribute Band
De Beurs

27 april
Prijsuitreiking kroegkoning 

van de nacht
café Oud Nijnsel

29 april
A-meezing Rooi

Centrum

30 april
Koninginnedag

Centrum Sint-Oedenrode

2 mei 
Onderonsje: spellen spelen

Damiaancentrum

4 mei 
Dansavond
Odendael

4 mei 
Dodenherdenking
Oorlogsmonument

5 mei 
Bevrijdingsdag
Sint-Oedenrode 

5 mei 
Boskant Open Air 
De Vriendschap

5 mei 
Vroege-vogelexcursie
vertrek vanaf Markt

5 mei 
Pannenkoeken bakken! 

Kinderboerderij Kienehoeve

5 mei - 23 juni
Dubbeltentoonstelling 

Anjo Brohm en Judith Dubois
Mariendael

7 mei 
KBO fi lm: Angela’s ashes

Odendael

7 mei 
Lezing Marente de Moor

Kasteel Henkenshage

8 mei 
90’s WOW
De Beurs

11 mei 
Lentekoopavond

Centrum Sint-Oedenrode 

12 mei 
Open podium voor 

jong muzikaal talent 
Mariendael

Boeket incl. vaas
Van   ...                          

voor   ...
Bestel nu

Voor uw secretaresse?  8 april

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

www.facebook.com/demooirooikrant




