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Odaschool binnenkort op Z@ppsport

Jongens winnen Battle raften van de meiden
De kinderen uit groep 8 van de 
Odaschool stonden afgelopen 
donderdag in de spotlights. Zij 
waren uitverkoren om mee te 
doen aan Z@ppsport ‘The Bat-
tle’. Presentatoren Ron Boszhard 
en Vivienne van den Assem be-
zoeken  wekelijks een andere 
school waar ze vervolgens een 
bijzondere, doch vaak  onbeken-
de tak van sport onder de aan-
dacht brengen. Het programma 
heet echter niet voor niets ‘The 
Battle’, want in iedere uitzen-
ding strijden de jongens tegen 
de meiden.

“De kinderen waren vanochtend 
allemaal al aan het stuiteren”, 
aldus leraar Pieter van Oirschot. 
Dat was geen wonder, aange-
zien ze een heel circus aan ca-
meraploegen, presentatoren, 
filmploeg op hun dak kregen en 
de kinderen nog niet eens wis-
ten welke battle hen te wachten 
stond. Het enige dat ze te horen 
hadden gekregen, was dat hen 
eerst een behendigheidswedstrijd 
te wachten stond. 

» Lees verder op pag. 5

NIEUWE COLLECTIE 
ZOMER 2012 

IS BINNEN
Boudewijns Schoenen B.V.

Nieuwstraat 24, 5491 AC Son
www.boudewijns-schoenen.nl

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

A.P.K. €19,95
De koffie staat klaar

ALL IN !  Klaar terwijl u wacht

0413 - 47 27 40
Bel voor een afspraak:

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e 
open iedere zaterdag van 9-17 uur 

 Eindhoven, Leenderweg 277e 
6 dagen per week open 

en iedere zondag open van 12-17 uur
maandag gesloten

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

TEAK 
TAFELS 
NERGENS 
GOEDKOPER!!!

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Eerschotse basisschool in de ban van zestigjarig bestaan

Sponsorloop levert school en Meerschot extra centjes op
Het is een bijzonder jaar voor Ba-
sisschool Eerschot. De school be-
staat zestig jaar en daarom staan 
er allerlei leuke festiviteiten op de 
agenda. Natuurlijk kost dat geld, 
dat weet de schoolleiding, daarom 
is het extra leuk dat de leerlingen 
en ouders afgelopen donderdag-
avond zelf een duit in het zakje 
hebben gedaan. Zij zamelden geld 
in door middel van een sponsor-
loop rondom de school. Het opge-
haalde bedrag wordt niet allemaal 
besteed aan het jubileum. Ook 
Meerschot krijgt een donatie. Een 
mooi gebaar van de jarige school.

Als jonge hertjes schoten de kinde-
ren van links naar rechts over de 
Eerschotse straten rondom hun ei-

gen school. De jongste jeugd werd 
begeleid door de ouders. Samen 
liepen ze langs de verschillende 
posten om stempels te verzame-
len. Zelfs de directeur had zijn 
meest sportieve pak aangetrok-
ken. In de weken ervoor hebben 
de kinderen hun stinkende best 
gedaan om sponsoren binnen te 
halen. Om hen niet teleur te stel-

len, en uiteraard ook om ze zoveel 
mogelijk duiten te ontfutselen, 
liepen ze zoveel mogelijk rondjes. 
Vrijwilligers verkochten drank en 
versnaperingen. De ouderraad be-
dankt daarom De Bever groente 
en fruit en de EMTE voor de spon-
soring.

In juni vinden er drie activiteiten 

plaats om het zestigjarig jubileum 
luister bij te zetten. Groep 1, 2 en 3 
gaan naar De Bergen in Wanrooy, 
terwijl de andere klassen koers zet-
ten richting de Efteling. In dezelfde 
week vindt er ook een spelletjes-
middag plus lunch plaats op het 
grote veld voor de school. De 
derde activiteit is nog een 
verrassing. Spannend!!

Standplaatsnummers kinderspeel-
goedmarkt op Koninginnedag
De Oranjevereniging organiseert ook dit jaar weer een groots opge-
zette kinderspeelgoedmarkt. Dit jaar is er voor gekozen om deze markt 
als een lint door ons dorp te laten lopen. Het beschikbaar aantal halve 
kraampjes zijn er 100. 
Deze nummers kunt u op woensdag-  11 april en donderdagmiddag 
12 april tussen een en vijf uur komen ophalen op het kantoor van De-
MooiRooiKrant aan de Heuvel. De eerste 100 zijn dus de gelukkige. 
Gezien de alsmaar toenemende kosten voelt de Oranjevereniging zich 
verplicht om voor elke standplaats een tegemoetkoming in de kosten 
te vragen van €2,50
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COLOFON 

Oplage
10.000 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

Redactie
Jeroen van de Sande
Bas van Turnhout

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@mooirooi.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografie
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecificaties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

OVERLIJDENSBERICHTEN





































































  

 
Wij ontvingen het droeve bericht dat 

Stans van den Berg 
Is overleden. 

Wij wensen zijn familie veel sterkte toe. 

Namens leden en bestuur  
Belangenvereniging Bedrijventerreinen Nijnsel en de Kampen 

Verdrietig maar ook dankbaar dat we met Stans in zijn be-
drijf mochten samenwerken. 

Wij moeten nu zonder jou verder, maar met de gedachte aan 
jouw tomeloze inzet gaan wij samen met Mark door met 

jouw bedrijf.

Bedankt Stans!

Wij wensen Maria, Mark, Linda, Luna en Jeroen heel veel 
sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Cor, Corné, Frank, Jody, Gerrit, Robèr, Stefan en Marjan

In 't schonste tennisclubke
ontbrikt ‘n híl moi stukske

Stans, 
we zullen je missen en nooit vergeten.

Maria, Mark, Jeroen, Linda, Luna en verdere familie, heel 
veel sterkte.

Je maten van de zaterdagavondtennisclub.

Met groot verdriet en diepe verslagenheid 
hebben wij kennis genomen van het overlijden 

van ons zeer gewaardeerd lid en 
sponsor van onze vereniging:

STANS VAN DEN BERG

De herinnering aan Stans zal altijd in onze gedachten blijven 
en wij zullen hem ontzettend gaan missen op en rondom 

onze tennisbanen.

Wij wensen Maria, de kinderen en verdere familie 
heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Bestuur en leden Tennisvereniging Nijnsel

www.rooisefamilieberichten.nl

Met verslagenheid hebben we kennis genomen 
van het overlijden van

Stans van den Berg

Dit bericht heeft ons diep geraakt. 
Wij wensen zijn gezin heel veel sterkte met dit verlies.

Namens directie en personeel 
van Hellings Machinebouw 

en Hellings Metaal- en Lastechniek
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FAQ Computers

06 - 125 38 218 - contact@faqcomputers.nl - www.faqcomputers.nl

Graag wil ik DeMooiRooiKrant bedanken voor haar steun en toeverlaat. 
Communicatie is een vak apart en DeMooiRooiKrant weet als geen ander 
hoe dit moet.

Ik ben goed in het oplossen van computerproblemen en DeMooiRooiKrant  
is goed in het vormgeven van publicaties. Nadat zij mij wat ervaring heeft 
gegund in haar wereld heeft zij besloten de zorg voor mijn publicaties op 
haar te nemen. En dit doet zij erg goed. Complimenten !!

Afscheid moeten nemen van iemand waar je van houdt is 
enorm aangrijpend, maar de troostende woorden, 

kaarten en bloemen bij het afscheid van 
mijn lieve man, ons pap, schoonvader en opa

Chris van Rooij

zijn voor ons een grote steun en troost.

Met alle mooie herinneringen aan hem gaan wij verder.

Jeanne van Rooij - Froon
Kinderen en kleinkinderen

Sint-Oedenrode, april 2012

DANKBETUIGING

Als iets liefs je verlaat
Blijft nog altijd de liefde 

   
Geheel onverwacht moeten wij afscheid nemen van mijn 
lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en trotse oma 

Ria Kuipers-van den Oever
  

echtgenote van

Jos  Kuipers
  
Zij overleed in de leeftijd van 78 jaar. 
  
 Sint Oedenrode :  Jos 
 Wijk bij Duurstede:  Anita †  en Louis
         Gijs en Daan 
 Wijk bij Duurstede:  Yvonne en Richard 
 Loon op Zand :  Jos en Marieke 
         Pim en Kiki 
   
7 april 2012 
Deken van Erpstr B 201, 5492 DG St. Oedenrode  
  
De avondwake is op woensdag 11 april om 19.00 uur in de grote 
zaal van Zorgcentrum Odendael, Odendael 1 te Sint Oedenrode. 

Aansluitend aan de avondwake kunt u persoonlijk afscheid 
nemen van Ria in het Rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint Oedenrode, hiervoor is ook gelegenheid voorafgaand 
aan de uitvaartdienst op donderdag vanaf 12.30 uur. 

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag 12 april 
om 13.30 uur in de H. Oda, locatie Heilige Martinuskerk, 
Kerkplein 47a te Sint Oedenrode, waarna om 15.30 uur 
de crematiedienst volgt in de aula van crematorium Maaslanden, 
Abt van Engelenlaan 1 te Vlijmen-Nieuwkuijk. 

OVERLĲDENSBERICHTEN

www.rooisefamilieberichten.nl

Kienavond 
Muziekgroep 

Antonio
Op maandag 16 april houdt mu-
ziekgroep Antonio weer een ge-
zellige kienavond met veel mooie 
prijzen. De kienavond wordt 
gehouden in ‘de Beckart’, Oude 
Lieshoutseweg in Nijnsel. Het be-
gint om 20.00uur. Breng gerust 
uw familie, vrienden en kennis-
sen mee. 

Tot ziens op 16 april

Uit liefde geboren
en met verdriet weer afgestaan

op 29 maart 2012

Onze oprechte dank voor de hartverwarmende blijken van 
medeleven die wij ontvingen na het overlijden van onze 

dochter en zusje 

Naomi van der Heijden

Dit heeft ons diep getroffen en zal ons steun geven in de 
komende tijd.

We zullen haar ontzettend missen!
Jeroen, Susanne en Kevin van der Heijden HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 

 0413 - 870049
www.wELTENjUwELIERS.NL

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

OUD GOUD ACTIE
LEvEr bIj Ons Uw OUDE 

sIErADEn In En OnTvAnG*
€ 25,- pEr GrAm, 14 krT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

Trouwringen actie
20% korting
Actie loopt tot 14 april

Heuvel 34 - Sint-Oedenrode - 0413-870049 
www.weltenjuweliers.nl

Veilig Verkeer Nederland (VVN)

Bs Eerschot wint regionale verkeersquiz 

Van zes basisscholen streden de 
achtste groepers afgelopen woens-
dag een felle strijd tijdens de eerste 
voorrondes van de regionale ver-
keersquiz.  Basisschool Kienehoef, 
Eerschot, de Odaschool en de Fran-
ciscusschool uit Rooi en uit Schijn-
del basisschool de Regenboog en 
Vossenberg wilden zich allemaal 
graag de winnaar noemen. Dat dat 
behoorlijk wat spanning veroor-
zaakte, bleek uit het enorme kabaal 
in de theaterzaal van Mariëndael.

“Wie gaat er elke dag te voet naar 
school?” vroeg presentator Jerre 
Maas: “Wie gaat er op de fiets?  En 
wie gaat er vanaf volgend school-
jaar op de fiets?” En daarmee 
maakte hij direct duidelijk waarom 
de quiz juist bedoeld was voor 
groep 8. Mirjam Lammerse (Vei-

lig Verkeer Nederland): 
“Het verkeersexamen 
wordt meestal in groep 
7 afgenomen. In groep 8 
is daar vaak minder aandacht voor, 
maar volgend schooljaar gaan de 
kinderen toch naar de middelbare 
school. Door middel van de regio-
nale verkeersquiz kunnen we die 
lange periode overbruggen en het 
toch nog even onder de aandacht 
brengen. In totaal worden er vier 
voorrondes gehouden. De winnaars 
van deze voorrondes gaan naar de 
finale.”

De quiz bestond uit zes ronden 
met elk vijf vragen, toegespitst op 
het verkeer in Rooi en in Schijndel. 
Iedere school stuurde telkens de 
volgende afgezant naar het po-
dium.  Zo kreeg nagenoeg iedere 

leerling de kans een 
vraag te beantwoorden. In beeld 
kwam de eerste foto: Een bord van 
de bebouwde kom van Rooi. Vraag: 
Wat is de maximum snelheid na dit 
bord?  “Dat was een opwarmertje”, 
aldus presentator Jerre. 

Beleidsmedewerkers verkeer, Dhr. 
Nooteboom uit Sint-Oedenrode en 
Dhr. Smulders uit Schijndel, fun-
geerden als jury. Onder hun toe-
ziend oog werden dertig vragen 
van verschillend kaliber gesteld.  
De Franciscusschool en Bs de Re-
genboog behaalden gezamenlijk 
de tweede plaats. Maar één school 
kon de winnaar zijn en dat werd Ba-
sisschool Eerschot. Zij mogen 6 juni 
naar de finale in ’s Hertogenbosch. 

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen 
van het overlijden van onze gewaardeerde vrijwilligster

Mevrouw Ria Kuipers-  van den Oever 

Ria heeft zich vele jaren ingezet bij het 
Odendael koor. 

Cliënten, medewerkers en bezoekers van Odendael 
hebben haar positieve houding en jarenlange inzet 

zeer gewaardeerd. Wij wensen haar familie heel veel sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

Cliënten, medewerkers en vrijwilligers Odendael 
Raad van Bestuur BrabantZorg 
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Vragend landschap, de
lucht daarboven antwoordt in
een ruisend zwijgen.

   Kees Hermis

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
Tel. 0413-471646
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 0413-473504
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 474985
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-24148776
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Salus Welzijn Ouderen
Odendael 3
Tel. 0413-473504
ma.-vr. 09:00u-13:00u.
Inloopspreekuur
ma.-vr. 09:00u-11:00u.
www.welzijnsalus.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Diagnostisch Centrum Bernhoven 
Postbus 10
5340 BE Oss
Tel.: 0413 - 38 18 18 (toets 1)
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: 
www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)

Nieuwe kapel op zijn plek gezet

Afgelopen zaterdag was het dan 
eindelijk zover. Op de kruising van 
het Kremselen en de Liempdseweg 
werd de gloednieuwe kapel op zijn 
plek gezet. Het gebedshuisje is in 
een schuur in elkaar gezet en werd 

door een loader naar de plaats van 
bestemming gebracht. De verdere 
afwerking zal de komende weken 
plaats vinden. Behalve een kapel 
komt er ook een fruitboomgaard 
en een ruiter rustplaats.

De Goede Herder staat stil bij vijftigjarig jubileum

Bij iedere wijk die vroeger ont-
stond, diende er een kerk te wor-
den gebouwd. Dat was ook zo 
toen Eerschot aan de voet van de 
Knoptoren werd gerealiseerd. Er 
kwam een nieuwe kerk op grond 
van bisschop Bekkers. De naam 
die het gebedshuis meekreeg was 
‘de Goede Herder’ en zo heet het 
nu nog steeds. Dit jaar viert de pa-
rochie het vijftigjarig bestaan van 
‘de Goede Herder’. Het koor wat 
bij de kerk hoort, viert eveneens 
het gouden jubileum. Afgelopen 
zondag, op Eerste Paasdag, werd 
daar tijdens een speciale mis bij 
stilgestaan. Lid van het eerste uur, 
de 82-jarige Jo de Bie, werd ge-
huldigd.

“In de jaren zestig werd deze kerk 
in gebruik genomen”, zegt pastoor 
Blom. “Tijdens de eerste jaren van 
de wijk werden er missen gegeven 
in de gymzaal van de school en 
in de kassen van Van der Velden. 
Beginnende parochies zaten in die 
tijd wel vaker in noodlocaties. Het 
was eigenlijk in de nadagen van de 
glorietijd, want in de jaren zestig 

merkte je al dat de belangstelling 
voor de kerk teruguit liep. Ze wil-
den zelfs in de wijk Kienehoef nog 
een kerk bouwen, maar het is maar 
goed dat ze dat niet gedaan heb-
ben. Je ziet namelijk steeds meer 
kerken sluiten die in de jaren vijf-
tig en zestig zijn gebouwd.” Ook 
in Sint-Oedenrode liep de belang-
stelling terug, dat is bekend. Om 
te overleven moesten de parochies 
samen gaan. Dat gebeurde vorig 
jaar. Toch is de kerkelijke belang-
stelling in de Odaparochie volgens 
Blom gemiddeld gezien goed te 
noemen. “Tijdens een telweekend 
in maart zijn er zeshonderd kerk-
bezoekers geteld en ook de tv-mis 
van laatst was erg succesvol. We 
zijn als parochie veel meer samen 

gaan doen en dat is een teken van 
sterkte. De missen worden voort-
aan verdeeld over vier kerken. De 
mensen durven over de schutting 
te kijken. Laatst hebben we bij-
voorbeeld in ‘de Goede Herder’ 
een dienst gehad voor alle com-
municantjes uit Sint-Oedenrode. 
Dat was heel bijzonder.”

De mis van afgelopen zondag was 
extra speciaal. Het was natuur-
lijk Pasen, maar er werd ook stil-
gestaan bij de verjaardag van het 
koor. “We zijn nu met 28 perso-
nen”, aldus voorzitter Lia Bekkers. 
“We zingen bij alle reguliere vie-
ringen, uitvaarten en avondwaken 
in deze kerk om de eucharistie te 
begeleiden. Ook zijn we inzetbaar 
voor andere gelegenheden, zoals 
zo nu en dan een mis op Odendael 
of laatst tijdens de mis die op tv 
kwam. Iedereen vindt het leuk om 
te zingen, maar het is ook een so-
ciaal gebeuren. Het is een hechte 
groep. We zijn al lang bij elkaar en 

er komt niemand meer bij. Er val-
len er alleen af. Dat zie je overal.” 
Komt er dan een tijd dat we in de 
kerk een cd’tje aan moeten zet-
ten? Lia: “Dat nooit! Er zal altijd 
worden gezongen in kerken. Als 
we de cd aan moeten zetten dan 
kunnen we er beter mee stoppen.”

“WE ZijN ALs pAROchiE VEEL MEER sAMEN 
gAAN DOEN EN DAT is EEN TEKEN VAN sTERKTE”

pastoor Blom en Lia Bekkers voor 
de karakteristieke toren van 
‘de goede herder’

jo de Bie werd afgelopen zondag 
verrast met een huldiging

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
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T

Zoë
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

gefeliciteerd

lange Fred 40 jaar

 

 

 

 

 

 

 

Hoera!Hoera!Hoera
!

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

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

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

Heuvel 17    5492 AC Sint-Oedenrode
Tel. 0413 - 479322  www.demooirooikrant.nl
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Gefeliciteerd met de geboorte van: ................................................

Maud
3 april 2012

Trots en blij verwelkomen wij 
onze dochter

Dochter van
Giel van den Oever & 

Marjolein van Meeuwen

Pastoor Hackenstraat 55 
5491 CE, Sint-Oedenrode

Ze zijn er weer! 
de overheerlijke 
asperges 

Bij annie 
van hoof

olland
ook is er volop wijn en 
heerlijke ham aanwezig

openingstijden: 
maandag t/m zaterdag 

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

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

NIEUW!
Barbecue bourgondisch

(minimaal 4 personen)

Rooise steak
Hamburger

Spare-ribs 
Rundersteak (naturel

of gemarineerd)

barbecuesaus, satésaus 
en zigeunersaus

stokbrood, uien-stokbrood
 en kruidenboter

huzarensalade en 
rauwkostsalades

(alles uit eigen keuken!)

€12,50per persoon5% korting vanaf 20 personen

Heuvel 26 
5492AD Sint-Oedenrode 

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

Mooiste paasei 
van Boskant

Op het gezellige bibliotheekpunt 
Boskant konden kinderen mee-
doen aan de wedstrijd: wie ver-
siert/kleurt het mooiste paasei?! 
Afgelopen vrijdag was de prijsuit-
reiking. 

1e prijs Ilse (groep 8), 
2e prijs Lars (groep1) , 
3e prijs Karlijn (groep4).

Mies 40 jaar

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis 

Voor al uw digitaal drukwerk
Clubbladen in alle formaten

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

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

Wij zijn een particulieren uitvaartonderneming.
Dit betekend dat u altijd een beroep op ons kunt doen 

ook als u elders verzekerd bent.

Wanneer de tijd stil staat …

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

uitvaart@akuis.nl            www.begrafenisencrematie.nl

Vervolg voorpagina

Jongens winnen Battle raften 

De vier beste jongens en meisjes die daaruit naar 
voren kwamen, zouden worden getraind door een 
topman en topvrouw in de bewuste tak van sport en 
vervolgens meedoen aan de grote finale.

De Odaschool werd niet zomaar benaderd voor de 
uitzending. Maarten Broks, Stichting Brabant Water-
land: “Met het project Lisso, houden we ons bezig 

met de promotie en introductie van watersport. Onze 
onderliggende filosofie is dat bij ieder kind een sport 
past, alleen komen niet alle sporten onder de aan-
dacht. Zonder enige introductie, zal een kind nooit 
kunnen kiezen voor die ene sport die hem of haar 
misschien wel het beste past. Net als wij geeft ook Z@
ppSport geeft exposure aan onbekende sporten, waar 
vele watersporten toe behoren. Dankzij Lisso, de goe-
de ligging dicht bij de Dommel, de Hooidonkse Kano 
Club en Raftteam Fl’eau uit Sint-Oedenrode was de 
keuze voor z@pp makkelijk gemaakt. 

“Koning, keizer, admiraal… klaar allemaal?” Zo be-
gon Ron Boszhard de voorronde met de jongens. Ze 
stonden allemaal in startpositie voor een houder met 
WC rol. De bedoeling was om zo snel mogelijk, met 
één hand, de WC rol tot het einde toe af te rollen. Zo 
werden  Yannick, Thomas, Robin en Stijn de vier stoere 
strijders voor de jongens. Hun doel? Een wedstrijd raf-
ten tegen hun vier opponenten Sophie, Marie-Noëlle, 
Fleur en Runi. Beide teams werden getraind door pro-
fessionele rafters. De dames kregen zelfs instructies 
van Ellen van Kleij, wereldkampioen raften van team 
Fl’eau uit Sint-Oedenrode. Uiteindelijk bleken toch de 
jongens nét iets sneller te zijn. Zij wonnen de Battle.

Verras uw secretaresse. 
Zet haar in de bloemen! 

Op 19 april is het zover. Dan 
is het Nationale Secretares-

sedag. Een ideaal moment om 
uw steun en toeverlaat eens 
goed in de bloemen te zet-

ten. MooiRooi.nl & DeMooi-
RooiKrant roepen iedereen op 
om de beste, liefste, leukste, 

grappigste, nuttigste en slimste 
secretaresse op te geven voor 
secretaresse van het jaar 2012. 

Aanmelden tot 19 april via 
info@mooirooi.nl Of 

Redactie@demooirooikrant.nl

Familieberichten aanmelden via redactie@demooirooikrant.nl
of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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Westmalle Dubbel 
Krat 24 flesjes a 33cl

Van 24,99 nu voor 19,99
Per krat!

 

Westmalle Tripel
Krat 24 flesjes a 33cl

Van 28,99 nu voor 23,99
Per krat!

 

Bij aankoop van minimaal 15,- 
aan speciaalbier (excl statiegeld) 

een Tripel Karmeliet bokaal twv 4,99 kado!

La Trappe Quadruppel 2008 75cl
4 jaar abdij lagering en uitmuntend 

van smaak! 5,99 per fles
nu 2 flessen voor 10,- 

en een La Trappe bokaal 
twv 4,99 kado!

 

Nieuw
www.debierkelder.nl

Ruim 400 verschillende speciaalbieren!

Volg ons via:

en blijf op de hoogte van de 
allerlaatste nieuwtjes en aanbiedingen.

www.facebook.com/
drankenhandelvanboxmeer

by Nekludov

Drankenhandel
van Boxmeer
Drankenhandel
van Boxmeer

Drankenhandel van Boxmeer

Deken van Erpstraat 20/24
5492 CB Sint-Oedenrode
Tel/Fax. 0413 - 47 51 33

www.wijnslijterijvanboxmeer.nl
info@wijnslijterijvanboxmeer.nl

Fleskaartjes  24-06-2010  11:34  Pagin

Prijzen exclusief statiegeld
Aanbiedingen geldig van 11 t/m 25 april of zolang de voorraad strekt.

Deken van Erpstraat 20-24  5492CB  Sint Oedenrode  Tel. 0413-475133

Doe mee aan de Weidevogelkijkweek
De landelijke weidevogelkijkweek 
is van zaterdag 21 t/m zondag 29 
april 2012. In heel het land gaan 
duizenden vrijwilligers elk voor-
jaar weer het veld in om in goed 
overleg met boeren nesten van 
weidevogels te beschermen.

Nestbescherming is de band met 
het platteland weer aanhalen, 
gezond buiten bezig zijn en wei-
devogels van dichtbij meemaken. 
Het beheer van weidevogelgebie-
den is in handen van agrarische 
natuurverenigingen boeren en 
natuurbeschermings-organisaties. 
Zij doen dat door gebiedsgericht 

samen te werken en contracten af 
te sluiten met de overheid om het 
beheer van gras- en bouwland af 
te stemmen op de voorkomende 
weidevogels. De werkgroep Wei-
devogelbescherming van IVN Rooi 
nodigt u uit om op zaterdag 21 
april tussen 10:00 – 16.00 uur een 
kijkje te nemen in het weidevogel-
gebied van de Schijndelse Heide. 
Bij de stal aan de Schijndelse Heide 
4 (naast de golfbaan) zijn vrijwilli-
gers van de weidevogelgroep aan-
wezig om u te informeren. Er staan 
telescoopkijkers  en ook een wan-
deling door het gebied behoort tot 
de mogelijkheden.

Voorlichting over de bus in Brabant      
Wilt u ook 
wel eens ho-
ren hoe u het 
beste kunt 
reizen met 
de bus in 
uw regio? In 

navolging van de succesvolle OV 
Chipkaart bijeenkomst van het vo-
rig jaar is er nu een tweede bijeen-
komst georganiseerd over het rei-
zen met de bus. Een bijeenkomst 
voor de KBO leden en alle senio-
ren van Sint-Oedenrode. Tijdens 
deze bijeenkomst komen zaken als 
reisinformatie, toegankelijkheid en 
het lijnennet aan de orde. Ofwel 
hoe rijden de bussen bij u.  Ook 
andere vragen met betrekking tot 
de OV Chipkaart zullen besproken 
worden.

Twee voorlichters van het Reizi-
gersoverleg Brabant, Marian van 
Hal en Ed van Limbeek, zullen ons 
weer de nodige informatie geven 
over het gebruik van de OV Chip-
kaart. Dit zal zijn op vrijdag 20 

april 2012 van 10.00 tot 12.00 uur 
in Odendael in de zaal “Maas en 
Dieze”.  
Voor inlichtingen kunt u contact 
opnemen met: 
Mevr. Janny Forsten, Salus oude-
renwerk, tel. 0413 – 476149 of 
Mevr. Nel Dielemans, werkgroep 
belangenbehartiging en welzijn 
KBO, tel. 0413 – 474430. En aan-
meldingen graag vóór 16 april bij 
één van beiden.

Honderden biersoorten te bestellen 
via www.debierkelder.nl

Bier is booming! Volgens Johan 
van Boxmeer, van de gelijknamige 
drankenhandel, wordt 2012 het 
jaar van het bier. Steeds meer hore-
cagelegenheden breiden hun col-
lectie bieren flink uit en ook par-
ticulieren interesseren zich steeds 
meer in speciale bieren. De keuze 
is tegenwoordig reuze. Vooral bij 
Van Boxmeer. Zij hebben namelijk 
een unieke en speciaal ingerichte 
bierkelder. Zeer de moeite waard 
om eens te gaan kijken. Totaal 
nieuw op de markt is www.de-
bierkelder.nl. Op deze site kunt u 
kiezen uit honderden biersoorten. 
Vrijwel alles wordt geleverd in een 
75cl fles. Een ideale maat om te 
delen met anderen. Daar draait het 
tenslotte om: Samen genieten van 
een heerlijk glas bier.

In Engeland, maar vooral in België 
is de bierkaart van een gemiddeld 

café of restaurant enorm. Echte 
fijnproevers gaan vaak naar deze 
landen om Bourgondisch te ge-
nieten. Tegenwoordig hoef je niet 
meer ver van huis. Ook Nederland 
gaat zich steeds meer specialise-
ren in bieren. Drankenhandel van 
Boxmeer is één van de voorlopers. 
Ze weten alles van de verschillen-
de soorten en kunnen u vertellen 
welk bier bij uw wens past. Ook 
geven ze advies over welk bier u 
het best bij een bepaald gerecht 
kunt drinken. Op www.debierkel-
der.nl is ontzettend veel informatie 
te vinden. Zoekt u een Trappist, 
een Kriek of een gelagerd bier? 
Kijk dan snel op de website of 
bezoek de winkel, want Van Box-
meer biedt de oplossing. Om altijd 
op de hoogte blijven is er ook een 
facebookpagina geopend, name-
lijk www.facebook.com/dranken-
handelvanboxmeer.

Gelagerd bier komt steeds meer 
in de mode. Volgens Johan van 
Boxmeer gaat het bier de wijn 
achterna. Bier mag tegenwoordig 
rijpen en dat brengt een enorme 
smaakevolutie met zich mee. Er 
zijn zelfs bieren die worden op-
geslagen in oude wijn- of whis-
keyvaten om een totaal andere 
smaak mee te geven. De laatste 
tijd heeft drankenhandel Van Box-
meer veel contacten gelegd met 
onze Zuiderburen. Daardoor heb-
ben ze de allerlekkerste bieren in 
het assortiment en blijven ze op 
de hoogte van de laatste trends op 
biergebied. Al die informatie wordt 
gedeeld op www.debierkelder.nl. 
Wilt u iemand een leuk cadeau ge-
ven of zoekt u zelf een verbluffend 
biertje? Kijk dan snel op de website 
en vind wat u zoekt. U zult versteld 
staan van het aanbod. 

advertorial
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Rode Kruis Sint-Oedenrode: onmisbaar voor de Rooise samenleving
Het verhaal van het Rode Kruis is 
een haast onvoorstelbaar verhaal. 
Het begint in 1859, in het Noorden 
van Italië bij het plaatsje Solferino. 
Meer dan 300.000 mensen van het 
Franse en Oostenrijkse leger staan 
tegenover elkaar. Er vallen 40.000 
slachtoffers. Doden en gewonden 
blijven op het slagveld achter. 
Zonder medische hulp, zonder wa-
ter en zonder voedsel. Op dat mo-
ment is een Zwitserse bankier, Jean 
Henry Dunant, op weg naar Napo-
leon III. Hij wordt geconfronteerd 
met de gevolgen van de veldslag. 
Hij ziet de doden en gewonden. 
Hij vraagt zich hardop af waarom 
niemand iets voor deze slachtof-
fers doet. Niemand hoort hem, dus 
stroopt hij zijn mouwen op en be-
gint aan een onvoorstelbaar groot 
karwei: het in gang zetten van de 
hulpverlening aan de slachtoffers, 
ongeacht van welke partij ze zijn. 
(bron: Onvoorstelbaar, het verhaal 
van het Nederlandse Rode Kruis)

Over de gehele wereld wordt dit 
gedachtegoed nog steeds tot uit-
voering gebracht. In oorlogen, 
maar ook in veel kleinschaligere 
kring, zoals in Sint-Oedenrode. 
Niet alle dorpen of steden hebben 
een actieve tak van het Rode Kruis, 
Rooi gelukkig wel. Wies Scheut-
jens, Johan van Bakel en Mia de 
Jong zijn erg belangrijk voor de 
Rooise divisie. Samen zijn ze goed 
voor zo’n veertig ‘dienstjaren’, 
waarvan Mia de helft voor haar re-
kening neemt. Zij haalde Wies over 
om bij de club te komen. “Ik moest 
er wel even over nadenken”, ver-

telt Wies, “maar de doorslag gaf 
de gedachte dat ik het leven van 
mensen die het minder hebben een 
beetje aangenamer kon maken. 
Vroeger waren dat alleen oude-
ren, maar nu komen er ook steeds 
meer ‘jongere’ mensen bij.” Wies is 
nauw betrokken bij de blinden- en 
slechtzienden groep. Eens per twee 
weken komt die bij elkaar. Om 
te kletsen en om leuke dingen te 
doen. Zo worden ze voor even uit 
hun isolement gehaald.
Voorzitter Johan van Bakel: “We 

zijn een ongesubsidieerde instan-
tie. De tak in Rooi is voor een ge-
deelte zelfstandig. De opbrengst 
van onze collecte mogen we plaat-
selijk besteden. Om ook de jeugd 
te informeren over wie we zijn, 
geven we eens per jaar een gast-
les. We vinden het belangrijk voor 
hen om te weten wat we allemaal 
doen. Het kan ons helpen om te 
overleven.” Behalve de middag 
voor blinden- en slechtzienden 
vinden er in Boskant en Rooi ook 
recreatieve middagen (welfare) 

plaats. Tijdens die bijeenkomsten 
worden mannen en vrouwen ver-
maakt met bijvoorbeeld handwerk, 
kaarten of gewoon gezellig kletsen. 
Ook houdt het Rode Kruis zich be-

zig met vakantieprojecten. Mensen 
die bijvoorbeeld door ziekte lang 
niet op vakantie zijn geweest kun-

nen zich aanmelden, maar  het is 
ook voor mantelzorgers die tijd voor 
zichzelf nodig hebben. Een tripje 
op de Dunant boot, of een verblijf 
in een speciaal hotel of bungalow 
werkt helend. 

Zoals bij zoveel stichtingen, instel-
lingen en verenigingen is het ook 
voor het Rode Kruis moeilijk om aan 
nieuwe vrijwilligers te komen. “Vroe-
ger ging dat makkelijker”, merkt de 
ervaren Mia op. “Nu heeft iedereen 
het veel te druk met allerlei dingen. 
Toch valt het wel mee met de uren. 
Als je allemaal iets voor elkaar doet, 
wordt het werk lichter. Het draait al-
lemaal om goed organiseren. We ho-
pen op de groep die net stopt met 
werken. Deze mensen hebben vaak 
net wat meer tijd over. Iemand die 
goed met computers overweg kan 
zou heel welkom zijn.”

Volgens Wies, Mia en Johan is 
het duidelijk, maar anderen weten 
vaak niet hoeveel eenzame menen 
er zijn. Als men dat wel zou weten, 
dan melden misschien meer men-
sen zich aan om het Rode Kruis in 
Sint-Oedenrode te ondersteunen. 
Dat we nog een Rode Kruis hebben 
is prachtig, het past bij Rooi. Nu is 
het zaak om het in leven te houden.

Rode Kruis Sint-Oedenrode
Tel. 0413-472130

“ALs jE ALLEMAAL iETs VOOR ELKAAR 
DOET, WORDT hET WERK LichTER.”

Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Hoezo Crisis? Bij onze banken tot 25% korting

• websites

• webontwikkeling

• content 

    management

 systemen

• reclamemateriaal

• drukwerk

• huisstijlen

•  bedrijfslogo’s

fruitcake STUDIO

info@fruitcakestudio.nlwww.fruitcakestudio.nl
Vraag naar de voorwaarden.

Heuvel 30, 5492 AD  Sint-Oedenrode
Tel: 0413 - 47 27 20, www.huiskensoptiek.nl

De verbouwing van de nieuwe winkel is nog in volle gang.
Nadere details over de locatie en openings datum
maken wij spoedig bekend.

Naast oogzorg gaan wij ons nu ook richten op het gehoor.
Vandaar de naamswijziging Huiskens Optiek & Horen. De
nieuwe locatie is ruimer van opzet en zal worden uitgerust
met de allernieuwste apparatuur. Alles is erop gericht om
u nog beter van dienst te kunnen zijn. 

Graag tot ziens bij

Huiskens optiek gaat verhuizen. Maar voordat 
het zover is kunt u profiteren van kortingen tot
70% op de monturen.

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

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

Toekomstgericht
Kostenbesparing
Werken vanaf thuis
Gebruiksgemak

Doe mee aan de Weidevogelkijkweek
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Geluk kumt oe teege, pech lupt oe nao.
Geluk kom je tegen, pech komt je na
Bron: Brabants Spreukenboekje. Te verkrijgen bij ‘t Paperas BRABANTSE SPREUKEN

Marktplein

 Geen paaseieren, maar afval ‘verstopt‛

Ja, sorry...
had misschien 

zaterdag iets eerder
naar huis gemoeten

vanaf Paaspop..

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Binnenste Buiten
 
 

 diffuus word ik belicht
 deze morgen
 de zon wil mij verrijken
 vraagt mij
 naar buiten te kijken

 stof en vette vingers
 hinderen het zicht

 het is goed zo

 om alles zuiver te zien
 kan men beter naar binnen
 zijn gericht

 bovendien verleidt de zon;

 aan de andere kant
 van mijn venster
 toont Celsius 
 een ander land

 

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

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

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:

Nico Sanders

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Wies Stenssen

Sloef 12
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Harmonie haalt weer ijzer op
Op zaterdag 14 april komen de 
leden van de Nijnselse harmonie, 
oud ijzer ophalen. Het is een jaar-
lijks terugkerend ritueel geworden 
dat de muzikanten oude metalen 
verzamelen om hiermee de club-
kas te versterken.  

Dit jaar is alweer de 9de keer dat 
deze ophaaldag wordt georgani-
seerd. In een poging de teruglo-
pende subsidie het hoofd te kun-
nen bieden is dit initiatief in het 
leven geroepen. Doordat er nog 
geen andere vereniging was die 
zich hiermee bezighield was het 

direct een doorslaand succes. En 
omdat de metalen aan huis wor-
den opgehaald door  vertrouwde 
gezichten wordt het zeer gewaar-
deerd door de Rooise bevolking.

Iedereen die nog een oude keuken-
trap  teil of  fiets heeft staan kan zich 
opgeven, en het wordt gratis opge-
haald. Alles wordt opgehaald zolang 
het maar bestaat uit metaal. Dus niet 
alleen ijzer maar ook RVS, koper, alu-
minium, lood en zink. Heeft u nog 
iets staan waar u vanaf wil kunt u 
zich aanmelden via Sjack van Beljouw 
0413-420025 of ijzerlijn@kpnmail.nl. 

Geen paaseieren, maar afval ‘verstopt’

Tijdens pasen is het een traditie om paaseieren te verstoppen voor de kin-
deren. Blijkbaar denkt niet iedereen er zo over. Er is een onverlaat geweest 
die het blijkbaar nodig vond om zijn afval te ‘verstoppen’ in de bossen van 
Diependaal. Een trieste actie natuurlijk waar andere mensen en de natuur 
last van hebben. houd het de volgende keer bij wat paaseitjes alstublieft! 

Burgemeester Maas is een vroege vogel

Bouwmarkt Forum aan de Liempdseweg in sint-Oedenrode beleefde afge-
lopen zaterdag een ‘vroeg uit de veren actie’. Tussen 7.00 en 9.00 uur in de 
ochtend konden klanten profiteren van flinke kortingen. Burgemeester Maas 
zorgde ervoor dat bezoekers een heerlijk ontbijtje kregen voorgeschoteld. De 
vroege vogel bakte eieren naar hartenlust en vulde flink wat magen.  

Vlooienmarkt 
Liempde

Op zondag 15 april houdt buurt-
vereniging Roderweg haar jaarlijkse 
vlooienmarkt bij manege de Rek-
kendonken aan de Vleutstraat 10 te 
Liempde van 10.00 tot 14.00 uur. De 
markt is deels overdekt. Entree 1,50 
euro. Kinderen tot 12 jaar gratis.

feliciteert winnaar paaseieren speurtocht

BAS ROOIJAKKERS
Van 52 inzendingen is Bas Rooijakkers als 

winnaar uit de bus gekomen.
Hij mag 2 gratis kaartjes voor 

De Efteling bij DeMooiRooiKrant ophalen.
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sjef sonnemans: “ik ben met pensioen maar heb nog voor jaren werk!”

Over zijn passie en de kunst van het houtbewerken
“Ik werk in eiken, kersen en linde-
hout. Eigenlijk zou ik alles in ei-
ken willen maken. Dat is keihard, 
dat heeft meer body, dan kan ik 
kappen.” Aan het woord is Sjef 
Sonnemans, geboren en getogen 
in Sint-Oedenrode en sinds zijn 
pensioen verslingerd geraakt aan 
de kunst van het houtbewerken.

Door: Marijke Wisse

Symboliek
Sjef:” Mijn broer gebruikt bomen, hij 
maakt grof, groot werk. Ik werk het 
liefste klein en gedetailleerd.  Kijk, dit 
is een beeldje van Maria met kindje 
Jezus, en dit is een zwaluw, een 
roofvogel, en een bloem  in hout. 
Ik heb ook een wandelstok gemaakt 
met een uitgesneden handvat met 
de afbeelding van een dier met een 
duivelskopje.  Dit kruisje is al heel 
oud. Het is nogal donker maar rijk 
versierd met uitgesneden bloemen. 
Op de zijkant zie je de slang uit het 
paradijs en aan de andere kant heb 
ik de welvaart uitgebeeld door een 
tv, een auto en een huis uit te snij-
den. Dat vind ik nou mooi. Het moet 
wel ergens over gaan, ik maak niet  
zomaar iets recht toe recht aan. Het 
moet wel enige symboliek hebben. 
Ik houd er van om over het leven na 
te denken.”

Griffioen
“Van oorsprong ben ik een tech-
neut. Ik ben ook bijna 25 jaar op 
de RK Mavo van het Fioretti-col-
lege  conciërge en  administrateur 
geweest. Toen ik met de Vut ging 
had ik alle tijd om op internet te 

rommelen. Zo kwam ik per toeval 
op een site van ene Edward uit 
Hengelo.  Dat wat hij maakte in 
hout vond ik meteen schitterend. 
Dat wilde ik ook! Mijn handen be-
gonnen te jeuken. Ik heb contact 
met hem gezocht en hij heeft mij 
tekeningen gestuurd van ontwer-
pen. Zo is het begonnen.  We heb-
ben soms een paar keer per dag 
contact via de mail. Ik weet verder 
niets van hem, alleen dat hij Ed-
ward heet en we vertellen elkaar 
wat we maken en hoe het vordert. 

Ik mail foto’s van mijn beelden naar 
hem en daar reageert hij op. Dat 
contact is zo leuk. We inspireren 
elkaar.  We hebben veel gemaild 
over beeldjes van een zeepaardje 
en een zeemeermin.  Ik had ze van 
hem gezien, echt heel mooi. Toen 
ben ik er ook aan begonnen, maar 
wel een maat kleiner. Daar maakte 
ik het mezelf wel moeilijk mee! 
Maar dat is voor mij de uitdaging. 
Hij heeft me ook tekeningen van 
een griffioen gestuurd. Een dier uit 
de mythologie. Echt prachtig. Daar 

ben ik nu aan bezig.” Sjef, gaat me 
voor naar zijn werkplek.  
Leven
Achter in de garage staat een au-
thentieke werkbank met erboven 
rijen netjes geordend gereedschap, 
het meeste al vele jaren oud.  Er 
hangt een  geur van hout en zaag-
sel. Uit een blok hout komt een 
kop tevoorschijn met sluwe ogen, 

een hals van vissenschubben en 
het onderlijf van een leeuw. De 
staart ligt gekruld om het zittende 
lijf, zijn klauwen met scherpe na-
gels wachten op een prooi, of…?.  
Er zit leven in dit hout. 

Klanken van het Tsjechische koor 
waar Sjef zelf al 10 jaar bij zingt 
komen uit een oude cassetterecor-
der.  Sjef: “Als ik de muziek aan zet 
en begin te werken zit ik meteen in 
een andere wereld. Ik vergeet alles 
en ben alleen hier mee bezig. Heer-
lijk. Zo rond 3 of 4 uur leg ik er de 
pannen op. Want ja, je moet wel 
geconcentreerd blijven. Deze mes-
sen en beitels maak ik zelf, ze zijn 
vlijmscherp.  Het gevoel als je zelf 
een beitel maakt. Dat kan ik niet 
uitleggen. Natuurlijk kun je er zo 
één via internet bestellen, maar dat 
geeft niet dat gevoel. Ik heb via You 
Tube ook andere schitterende sites 
gevonden. Daar laten ze bijvoor-
beeld zien hoe je bepaalde houtsnij-
werken maakt. Dan denk ik, dat wil 
ik ook nog maken. Praktisch elke 
dag ben ik er mee bezig.  Ik heb nog 
zoveel ideeën. Er ligt echt nog voor 
jaren werk!”
“Ik hoefde er niet perse mee in de 
krant hoor,” zegt hij bescheiden. 
Annie, Sjef zijn vrouw komt er even 
bijstaan en zegt: “jij doet inspiratie 
op door sites van internet,  mis-
schien dat jouw werk anderen  weer 
kan inspireren. Dat is toch mooi!”
En dat is het.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

 

Filmtheater Mariendael
Donderdag 26 april 2012

Aanvang 20.15u, entree € 5,50, incl. een drankje

`My sisters keeper´
Cameron Diaz, Abigail Breslin, Alec Baldwin en andere leden 
van een uitzonderlijke cast verbeelden vol gevoel het 
verhaal van de el�arige Anna Fitzgerald, die is verwekt om als 
donor te dienen voor haar aan leukemie lijdende zus. Maar 
zij eist uiteindelijk het recht op om zelf over haar lichaam te 
beslissen. Deze zelfstandige keuze kan de Fitzgeralds uit 
elkaar drijven. Maar misschien is het de eerste stap naar een 
overwinnend besef van trouw, waardigheid en de betekenis 
van familie.

www.vanzutpheninterieurs.nl

 

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

w o n e n  •  s l a p e n

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

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

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

Middeleeuwse brunch voor Ollanders en oud-Ollanders 

Dit jaar wordt op 1, 2 en 3 juni voor 
de 5e keer het feestweekend “Ol-
lend Dreijt Dur” georganiseerd. 
Ons 1e lustrum willen wij niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en 
samen met jullie vieren. Daarom 
nodigen wij alle inwoners én oud-
inwoners van Olland van harte uit 
voor een gezamenlijke Middel-
eeuwse brunch op zondag 3 juni 
(oud-inwoners met partner ). 

Jaarlijks staat ons zondagmiddag-
programma in het teken van een 
bepaald thema, deze vijfde editie 
hebben we gekozen voor: “Ridders 
en Jonkvrouwen”. De brunch zal 
dan ook in Middeleeuwse stijl zijn 
aangekleed mét aangepaste mu-
ziek van Ollandse bodem!

Wij hopen dat zoveel mogelijk Ol-
landse mensen, en niet te verge-
ten oud-inwoners van Olland zich 
aanmelden zodat het een gezellige 
reünie kan worden. Een mooie ge-
legenheid om oude bekenden te 
ontmoeten. Wij proberen zoveel 
mogelijk mensen persoonlijk te be-
naderen, echter dit kunnen we niet 
alleen. Heb je contact met familie, 
vrienden, vroegere buren of ken-
nissen die in Olland woonachtig 
zijn geweest? Nodig ze dan uit voor 
deze gezellige reünie! 

Om alles in goede banen te kun-
nen leiden en om te weten hoeveel 
mensen er komen dien je je van te-
voren aan te melden. Aanmelden 
kan via een aanmeldformulier, dit 
is terug te vinden op onze website 
www.ollenddreijtdur.nl. Graag ont-

vangen wij je aanmelding vóór 15 
april a.s.

De gratis brunch vindt plaats op 
ons feestterrein: “D’n Tip”, split-
sing Nieuwstraat/Schootsedijk te 
Olland. Vanaf 11.30 uur is iedereen 

van harte welkom en rond 12.15 
uur zal de feestelijke brunch wor-
den ingeluid. Na de brunch vinden 
er allerlei leuke activiteiten plaats. 
Aanmelden kan via: 
www.ollenddreijtdur.nl of 
brunch@ollanddreijtdur.nl  

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

mk-boekhouding
voor MKB en ZZP-ers

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

Monique Kuiper

monique@mk-boekhouding.nl
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GeMeenTeNIEUWS

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

Ingekomen aanvragen
In de periode van 3 april tot en met 9 april 2012 zijn de volgende aanvragen bij de gemeente ingekomen:
- Van Grand Café & Partycentrum De Vriendschap voor het organiseren van Boskant Open Air op 6 mei 2012 
in de Pastoor Teurlingsstraat en op het Ritaplein te Boskant.
Tegen voornoemde binnengekomen aanvraag (evenementen)vergunning staat nog geen bezwaar open.

Verleende evenementenvergunningen en ontheffingen 
- Aan de heer W. van der Heijden voor het organiseren van Beachhockey Rooi op 18 en 19 augustus 2012 
op het evenemententerrein bij sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.
- Aan Stichting Lexso voor het organiseren van de solex duurzaamheidsrit op 8 juli 2012 op het  parcours in 
Olland en voor het organiseren van festiviteiten in verband met het 5-jarig bestaan van café den Toel, van 6 
tot en met 8 juli 2012 op het terrein van café den Toel te Olland.
(hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

 Melding meerjarenvergunning 
- Van CV de Plekkers voor het organiseren van een vlooienmarkt op 10 juni 2012 op de parkeerplaats aan de 
Eversestraat 11 te Sint-Oedenrode.
- Van Buurtvereniging Heikant voor het organiseren van de Buitenspeeldag op 13 juni 2012 in wijk Heikant 
te Sint-Oedenrode.
- Van de Hooidonkse Kano Club voor het organiseren van de internationale kano slalomwedstrijd op 2 en 3 
juni 2012 op de Dommel nabij zwembad de Neul te Sint-Oedenrode.
- Van de heer T. van Alphen voor het organiseren van Koninginnedag op 30 april 2012 op het Dorpsplein te Olland.
- Van Olat voor het organiseren van de avond wandelvierdaagse van 5 tot en met 8 juni 2012 in Sint-Oedenrode.

Verkeersmaatregel
In verband met een straatfeest is de Bernhardstraat ter hoogte van de Beatrixstraat en Willem Alexanderstraat 
op 14 april 2012 tussen 15.00 uur en 01.00 uur de daaropvolgende dag afgesloten voor het verkeer.

Meldingen
Gevonden en Verloren Voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Dames portemonnee zwart met 
wit

Gevonden voorwerpen
 - Zwarte bril op sterkte
 - Bruin geruite heren-sjaal
 - Twee plastic draagtasjes van 
Action met inhoud
 - Witte knuffelhond Happy-Horse

Huisvuil
Inzameling oud papier

Zaterdag 14 april
- Nos Jungit Apollo; container op de parkeerplaats aan de Zwembad-
weg bij de ingang van het park van 9.00 uur tot 13.00 uur. Tevens 
zal vanaf 9.00 uur oud papier worden opgehaald in de gebruikelijke 
wijken, te weten Kinderbos, Cathalijne en Kienehoef ten noorden van 
de Florisstraat, en een gedeelte van de Zwembadweg;
- Ouderraad van de Odaschool; container bij de hoofdingang van de 
Odaschool, Laan ten Bogaerde van 10.00 – 12.00 uur;
- Ouderraad basisschool Eerschot; container bij school van 09.00 tot 
12.00 uur.

Woensdag 18 april
- Basisschool De Springplank; container bij school in Julianastraat van 
08.00 tot 13.00 uur;

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

Inzameling grof snoeiafval 14 april
Voor bewoners van het buitengebied geldt dat zij zich telefonisch moe-
ten aanmelden via de meldingen- en servicelijn 0413-481376 of 
info@sint-oedenrode.nl vóór donderdag 12 april 12.00 uur.
Raadpleeg voor de regels over het aanbieden het loket/producten en 
diensten/ Afvalinzameling van onze website. Snoeiafval kunt u ook 
gratis kwijt op onze milieustraat. Het snoeiafval moet in een personen-
auto of op een aanhangwagen zonder bedrijfsnaam worden aangebo-
den met een maximum van 2 m³.

praat mee over de toekomst van water in sint-Oedenrode

Water is een van onze eerste levensbehoeften, 
maar water is nog veel meer 
Water heeft de laatste jaren een 
steeds belangrijkere rol gekregen. 
Nationaal en internationaal, maar 
ook in Sint-Oedenrode moeten 
we ons inzetten voor voldoende 
en schoon water. 

Het is belangrijk dat er op ieder 
moment voldoende water is. Wat 
de gevolgen van te veel of te wei-
nig water zijn zien we regelmatig in 
het nieuws. Om het wankele even-
wicht tussen te nat en te droog te 
behouden  moeten we ook hier, 
in Sint-Oedenrode, maatregelen 
nemen. Maar er speelt meer dan 
alleen voldoende water. Net zo 
belangrijk is de kwaliteit van het 
water. We moeten er met zijn allen 
voor zorgen dat schoon water niet 
onnodig vies wordt. 

Verbreed Gemeentelijk riolerings-
plan
Ook in de toekomst moeten we 
zorgen voor voldoende schoon 
water. Daarom werkt de gemeente 
aan een verbreed gemeentelijk rio-
leringsplan (het vGRP). In dit vGRP 
komen alle aspecten van grondwa-
ter, regenwater, oppervlaktewater, 

maar ook schoon en vuil water aan 
de orde. 
De gemeente kan dit vGRP niet al-
leen opstellen. Water is niet alleen 
van ons en het is niet alleen ons 
probleem. We hebben te maken 
met water dat via de Dommel naar 
Sint-Oedenrode komt. We moeten 
ook rekening houden met de men-
sen die stroomafwaarts van ons 
wonen. Ons water mag niet hun 
probleem worden. Daarom wer-
ken de waterschapen De Dommel 
en Aa en Maas, Brabantwater en 
de provincie Noord-Brabant mee 
aan het Rooise vGRP. Toch ont-
breekt er in dit rijtje nog een be-
langrijke partij. Het is zelfs de aller-
belangrijkste partij, want dat bent 
u namelijk zelf. 

Mee praten kan
Het gemeentebestuur nodigt u 
daarom uit om mee te denken en 
te praten over ons water. 
- Welke maatregelen kunnen we 
het beste nemen om te zorgen dat 
we in de zomer niet verdrogen en 
in de winter niet verdrinken? 
- Wat kunnen we thuis doen om er 
voor te zorgen dat schoon regen-

water niet in het vuile rioolwater 
komt? 
- Welke vorm van wateroverlast 
accepteren we in Sint-Oedenro-
de, om te voorkomen dat in Den 
Bosch de kelders vollopen met 
Dommelwater?
Het zijn allemaal vragen waarover 
het gemeentebestuur graag met u 
van gedachten wisselt.

Als u interesse hebt om mee te 
praten over de toekomst van wa-
ter in Sint-Oedenrode, dan kunt 
u zich aanmelden via info@sint-
oedenrode.nl onder vermelding 
van vGRP. De manier waarop het 
gemeentebestuur met u in gesprek 
gaat hangt af van het aantal ge-
interesseerden dat zich aanmeldt. 

Samen met u zorgen we voor vol-
doende en schoon water in Sint-
Oedenrode.
Water is een van onze eerste le-
vensbehoeften. Daarom is het be-
langrijk dat er altijd en overal vol-
doende schoon water is. Omdat 
zo te houden moeten we met zijn 
allen de komende jaren de handen 
uit de mouwen steken.

Gemeentehuis extra geopend 

Woensdagmiddag open - alleen op afspraak
In verband met het vervallen van de kinderbijschrijvingen, is het ge-
meentehuis komende maand hiervoor extra geopend.

Wanneer?
Het gemeentehuis is open op woensdagmiddag 11, en 18 april 

Waarom?
Met ingang van dinsdag 26 juni 2012 vervalt de geldigheid van alle kin-
derbijschrijvingen in paspoorten. Vanaf die dag moeten kinderen een ei-
gen paspoort of een Nederlandse identiteitskaart hebben om naar het 
buitenland en weer terug naar Nederland te kunnen reizen. Om ervoor 
te zorgen dat u snel geholpen wordt, werken wij tijdens de extra open-
stelling op woensdagmiddag uitsluitend op afspraak..
Heeft uw bijgeschreven kind een eigen reisdocument nodig, vraag dat 
dan in ieder geval aan vóór 1 mei 2012. Hoe kunt u een afspraak maken?
Telefonisch via (0413) 481911 tijdens de openingstijden van het Pu-
blieksplein en digitaal via onze website www.sint-oedenrode.nl.

Illegale inzameling kleding en oud-ijzer
Oproep aan alle bewoners!
Geef een seintje wanneer er ille-
gaal ingezameld wordt!

Regelmatig proberen organisaties 
zonder vergunning kleding of oud-
ijzer in te zamelen. Deze situatie is 
onwenselijk, daarom doen wij een 
beroep op u.
Wat zijn de gevolgen van deze il-
legale inzamelingen:
- de gemeenschap mist inkomsten 
(de inkomsten worden verrekend 
met de afvalstoffenheffing);
- de gemeente loopt het risico niet 

te voldoen aan de doelstellingen 
en wetten die de overheid oplegt.

Kleding/textiel
De organisatie Reshare/ het Leger 
des Heils en de Stichting Sint-Oe-
denrode helpt Polen hebben een 
vergunning om kleding/textiel in 
te zamelen. 

Oud-ijzer
Oud-ijzer moet naar de milieus-
traat worden gebracht. Daarnaast 
vraagt Harmonie Sint Antonius 
één keer per jaar een vergunning 

aan om oud-ijzer in te zamelen. 
Hiervan vindt u een publicatie in 
de gratis huis aan huis bladen.

Alle overige organisaties zamelen 
illegaal in. 

Melden
Stuur een e-mail;(info@sint-oe-
denrode.nl) met belangrijke infor-
matie over de illegale inzameling of 
neem telefonisch (0413-481376) 
contact  op met de meldingen- en 
servicelijn.  

Herinrichting Zwembadweg
Eind volgende week begint aannemer 
Razenberg met de herinrichting van 
de Zwembadweg. Het gedeelte tus-
sen de Bremhorst en de Schootsedijk 
wordt in zijn geheel opnieuw inge-
richt. Op de kruisingen komen zo-
genaamde punaises te liggen. Aan 
beide zijde van de weg komen fiets-
suggestiestroken van rood asfalt.

Gedurende het werk is de weg af-
gesloten voor doorgaand verkeer. 
De camping is als gevolg hiervan 
alleen bereikbaar vanuit de cen-
trumzijde van de Zwembadweg. 
Het einde van het werk is afhan-
kelijk van de weersomstandighe-
den geschat op eind mei.

Lees het gemeentenieuws ook online op 

www.mooirooi.nl
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Procedures
Ter inzage en informatie

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

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van degene die het bezwaar indient
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar. 
Als termijn voor het indienen van een bezwaarschrift geldt 6 weken 
vanaf de datum dat het besluit aan de aanvrager is toegestuurd of uit-
gereikt. 

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

Vergunningen                                                                                
Omgevingsvergunningen
(Een omgevingsvergunning kan verschillende activiteiten bevatten bijvoorbeeld bouwen, milieu, kappen van bomen, 
slopen enzovoort. Wij publiceren het project.)

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning 
Adres  Postcode  Uiterlijke beslisdatum verlengd tot: Omschrijving
Oudeweg 4 5492 VG  18-06-2012   Gebruik garage voor bedrijfsmatige activiteiten
hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres  Postcode  Besluit verzonden Omschrijving
Geelgors 18 5492 PN  05-04-2012 Aanbouwen veranda aan woning
Sterrebos 4 5491 TL  05-04-2012 Slopen gedeelte veldschuur en verwijderen asbest platen uit dak
Weverspad 2 5491 RL  05-04-2012 Saneren asbest in 2 bijgebouwen
Eversestraat 57 5491 SR  05-04-2012 Verwijderen asbest uit dak ligboxenstal en schuur
Baars 2  5491 XS  05-04-2012 Plaatsen nieuw raamkozijn in voorgevel woonboerderij
(hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader). 

Rioolreiniging en inspectie 2012 
Elk jaar wordt in de gemeente 
Sint-Oedenrode een gedeelte van 
het rioolstelsel grondig gereinigd 
en geïnspecteerd. Dit jaar begin-
nen we op 11 april 2012 met de 
reinigingswerkzaamheden.

De bewoners aan de straten waar 
de reiniging en inspectie plaats zal 
vinden, zullen door middel van een 
brief tijdig worden ingelicht wan-
neer de werkzaamheden in hun 
straat plaats vinden.

In de volgende wijken zal het riool-

stelsel gereinigd en/of geïnspec-
teerd worden:
- Sint-Oedenrode (wijk Kinderbos)
- Nijnsel (woonwijk en industrie-
terrein)

Het reinigen gebeurt met een ho-
gedrukspuit die door de rioolbui-
zen wordt getrokken en al het vuil 
meeneemt. Dit vuil wordt met een 
zuigauto opgezogen.
Doordat er onder hoge druk ge-
reinigd gaat worden kan het ge-
beuren dat er vervuild water uit 
de afvoer van de wc of wastafels 

wordt geperst. Daarom wordt u 
geadviseerd om de wc-potten en 
afvoerputjes in wastafels en dou-
ches af te dekken met een doek of 
een deksel.

In een aantal straten zal na reiniging 
de riolering met behulp van een vi-
deocamera geïnspecteerd worden, 
hier zult u niets van merken.
Mocht u nog vragen hebben of 
meer informatie willen dan kunt u 
contact opnemen met de gemeen-
tewerf, te bereiken op telefoon 
nummer 0413-481394.

Standplaatsen
Bekendmaking verleende vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor de 
gemeente Sint-Oedenrode.

Verleende standplaatsvergunningen 
- Aan mevrouw S. Özkan voor het innemen van een standplaats op dinsdag van 13.00 uur tot 18.00 uur op 
de Markt te Sint-Oedenrode voor de verkoop van Turkse Specialiteiten.

hierop is procedure 1 van toepassing (zie procedurekader).

Nieuws

Nieuws
Winkeltijdenverordening wordt 
aangepast
De Rooise winkeltijdenverorde-
ning wordt binnenkort aangepast. 
De zondagopenstellingen van AH 
en EMTé blijven om de twee jaar 
rouleren. Omdat de andere super-
markten, Jumbo en Attent, buiten 
het winkelconcentratiegebied val-
len moeten zij genoegen nemen 
met een rouleringssysteem waar-
bij ze elk ontheffing krijgen voor 
twaalf koopzondagen per jaar. 
Jumbo heeft hier verschillende 
keren bezwaar tegen gemaakt, 
echter zonder resultaat. 

Een verdere verruiming hiervan is 
in Rooi niet mogelijk, omdat de 
wet per 15.000 inwoners onthef-
fing toestaat voor één supermarkt. 
Een uitzondering hierop vormt een 
gemeente met een toeristische sta-
tus. De gemeente zou dan moeten 
aantonen dat buiten de koopzon-
dagen om regelmatig veel toeris-
ten Rooi bezoeken, en dat is niet 
het geval. De voorbereidingscom-
missie besprak het collegevoorstel 
op dinsdag 10 april. 

Lente in de Efteling: Polles Keuken, Raveleijn 
en een Persoonlijk Sprookjesboek

Dit jaar is de Efteling zestig lentes 
jong! Meer dan 200.000 voorjaars-
bloemen zoals tulpen, narcissen, 
krokussen en later violen veranderen 
het park in een geurende bloemen-
zee. De Efteling viert haar zestigste 
verjaardag o.a. met een nieuw, ge-
thematiseerd pannenkoekenrestau-
rant: Polles Keuken. Op vrijdag 30 
maart, de Nationale Pannenkoek-
dag, opent het bijzondere restaurant 
officieel zijn deuren. Vanaf Pasen 
zijn er dagelijks meerdere voorstel-
lingen van de spectaculaire park-
show Raveleijn. Hierin groeien vijf 
kinderen uit tot volwassen ruiters 
te paard. Ze hebben elkaar, speciale 
talenten en de moed om de strijd 
aan te gaan met wrede overheerser 
van de magische stad Raveleijn. In 
de lente kunnen bezoekers voor het 
eerst ook Jokie en zijn vriendinnetje 
Jet in het park ontmoeten, hun ogen 
uit kijken bij de waggelende ganzen 
van de Pieck Parade en meezingen 
met de Efteling-muzikanten. 

Ook buiten het park laat de Efte-
ling zich zien. Sinds 22 februari 
heeft de Efteling haar eerste speel-
film in de bioscoop: Sprookjes-
boom de Film. Met stemmen van 
o.a. Armin van Buuren en Ali B.. En 

vanaf eind maart is er online nog 
een noviteit: de Efteling tekent de 
mooiste jeugdherinneringen op 
in een heel persoonlijk sprookjes-
boek. Dat kan digitaal worden be-
waard, maar ook worden gedrukt. 

Polles Keuken: 
Midden in de Efteling staat een 
nieuw, gethematiseerd restau-
rant: Polles Keuken. De 21 soorten 
zoete en hartige pannenkoeken 
worden in het zicht van de bezoe-
kers gebakken en geserveerd door 
koksmaatjes. Opvallend in dit res-
taurant is een enorme kookstoof 
met speciale, muzikale kwaliteiten, 
die een lunch of diner tot een bij-
zondere belevenis maken.  

Parkshow: moed, talenten, ruiters 
en raven
Het verhaal van Raveleijn, dat 
werd geschreven door de Efteling 
en Paul van Loon, vormde de basis 
voor een show vol magie en spek-
takel. Er zijn vier à vijf voorstellin-
gen per dag waarbij met paarden 
en echte raven wordt gewerkt. 
De enorme openluchtarena biedt 
plaats aan 1200 bezoekers. Ook 

vanaf de gaanderijen (terrassen) 
van de horecalocatie ‘het Wapen 
van Raveleijn’ kunnen de bezoe-
kers de voorstelling zien.

Persoonlijk Sprookjesboek vol 
herinneringen
Bezoekers vinden vanaf eind 
maart op efteling.com/persoon-
lijksprookje hun eigen mooiste 
herinneringen terug, die zij in de 
Efteling hebben meegemaakt. De 
Schrijfkabouter die ze allemaal 
heeft opgeschreven, moet ze al-
leen nog even vinden. De Efteling 
tekent deze mooiste herinneringen 
op in een prachtig, heel persoon-
lijk sprookjesboek vol geanimeerde 
illustraties. Het boek kan digitaal 
bewaard worden, maar naar keus 
ook afgedrukt en thuisgestuurd. 
De Schrijfkabouter heeft een ruim 
100 miljoen herinneringen van 
meer dan 100 miljoen bezoekers 
die in zestig jaar bij de Efteling op 
bezoek kwamen.

Openingstijden:
De Efteling is elke dag open. Het 
park is t/m 8 juli dagelijks geopend 
van 10.00 - 18.00 uur. 

Weten hoe ú uw buurt veiliger kunt maken?

Kom dan naar de bijeenkomst 
over buurtpreventie
U ziet een onveilige situatie, een 
verdachte auto of merkt dat u de 
buurvrouw al een tijdje niet gezien 
heeft. Als buurtbewoner kent u 
uw buurt en uw buren het beste. 
Daarom bent u ook de meest aan-
gewezen persoon om de buurt vei-
liger te maken. Dat kan met behulp 
van een buurtpreventieproject.

Buurtpreventie, wat is dat?
Buurtpreventie is een manier om uw 
buurt veiliger te maken. Dat kan op 
het gebied van verkeersveiligheid 
zijn, maar ook op het gebied van 
leefbaarheid en uw eigen veiligheid. 
Door samen met buren de ogen en 
oren van de buurt te zijn, houdt u de 
buurt veilig. Bij buurtpreventie wordt 
dat gestructureerd. Buurtbewoners 
staan in nauw contact met instanties 
zoals politie, gemeente, zorg, welzijn 
en de woningcorporatie.

(Hoe) werkt buurtpreventie?
Op de themabijeenkomst over 
buurtpreventie vertelt de gemeen-

te wat het inhoudt en hoe zij het 
eerste project in de Rooise Zoom 
heeft ervaren. Buurtcoördinator 
Dick Botter, van buurtpreventie-
project de Rooise Zoom, vertelt 
over zijn ervaringen met buurtpre-
ventie in de Rooise Zoom. Frans 
van Roozendaal is als (wijk)agent 
betrokken bij buurtpreventiepro-
ject in de Rooise Zoom en vertelt 
meer over de rol van de politie.

Buurtpreventie voor senioren
Buurtpreventie is erg breed, 
BrabantZorg, Welzijn Salus en 
Wovesto hebben daarom nage-
dacht over een opzet van buurt-
preventie die voor senioren re-
levant is. Tijdens de bijeenkomst 
vertellen zij daar meer over. 

Voor wie: Alle senioren (50+) in 
Sint-Oedenrode 
Waar: De Ontmoeting in Odendael  
Wanneer: 17 april 2012 
Hoe laat: 18.45 uur ontvangst, 
19.00 uur start programma

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT ALTIJD 
10% KORTING OP ALLE ORIGINELE ONDERDELEN

advertorial
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Wie herkent de man op deze foto?

We horen graag van u! Lever het antwoord in via de mail: 
redactie@demooirooikrant.nl of bel even naar 0413-479322. 
Binnenlopen mag natuurlijk ook: Heuvel 17, Sint-Oedenrode. 
De koffie staat klaar!

Oplossing week 14
De vrouw in het midden is de 
moeder van Bisschop Bekkers met 
haar twee dochters. 
(zussen van Bisschop Bekkers) 
peer van der Linden. 
-
In het midden staat mijn oma, 
mevr Barbara Bekkers - Krol met twee van haar dochters. 
Rechts staat tante Nelly, van de orde van de zusters van Liefde
Links staat tante Jaantje, ook non, woont tegenwoordig in Boxmeer in 
huize Medeleine, een rusthuis voor nonnen. 
Er was nog een dochter meer die zuster geworden was, nl Tante Miet, 
van de orde van de zusters van Afrika.
Zo te zie staan ze voor het ouderlijk huis in d’n Heikant (boerderij stond 
bij kruispunt Gote Doelenlaan – Sluitappel)
Vrolijke groet
Rien Bekkers uit Olland
-
De foto in de krant is de moeder van Bisschop Bekkers samen met haar 
dochters en zussen van de bisschop.
p.van de Rijt
Merodestraat 28
-
Ik ken de dames op de foto. De middelste is mijn oma Barbara. Ze staat 
met haar dochters op de foto. Zuster Wilberta (r) en zuster Adriana (l). 
afz. Betty van genugten
-
De middelste vrouw is oma Bekkers – Krol, de moeder van Bisschop 
Bekkers. Rechts staat tante Nellie (tante Non) en links staat Tante Miet. 
Het zijn twee van de dertien kinderen. De foto is gemaakt waar ze 
vroeger woonden, op de Sluitappel. 
Dora van hastenberg
-
De rechtse zuster is zuster Wilberta Bekkers. De zus van bisschop Bek-
kers. In het midden staat hun moeder en de linkse vrouw is eveneens 
een zus van de bisschop.
Mevr. Van der Rijt uit schijndel

Historische beelden
Te koop/Te huur

Frietwagen aan huis 
vanaf 4,50 euro p.p.
frietwagenverhuur Brabant
bel of google: 06-18880537
--------------------------------------
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
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur
Sint-Oedenrode.
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 
06-23999953.
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Norma Supreme pocketvering ma-
trassen NU 2e gratis.
Vennotex. (Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding-
herstelwerkzaamheden.
Kamille 16, 
5491KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121 
Openingstijden: di,do 10.30 tot 
17.30uur.  zat 10.30 tot 13.00uur.
--------------------------------------
Heeft u geen tijd voor te shoppen, 
neem een kijkje op de webshop
www.rooisejuwelier.nl
--------------------------------------
Tuinontwerp- & adviesbureau
Ruisend Groen,  Sint-Oedenrode
Voor al uw tuinwensen
06-40874582 
--------------------------------------
Tempur matrassen, hoofdkussens 
en fietszadeldekjes bij Vennotex
(bedrijventerrein Nijnsel)
Nijverheidsweg 4. Tel: 476805
--------------------------------------

www.thuisfeesten.com

Aangeboden

Neem jij tijd voor jezelf?
Kijk voor meer info over yoga en 
massage op www.de-bodhiboom.
nl  of bel:06-52 21 36 52.
--------------------------------------

Fit en Vitaal voelen met
de beste Aloë Vera ?
Meer info ? Bel of mail ons:
06-16138743 / 0413-209025
www.maria.myflpbiz.com
Mariahout
--------------------------------------
Heijfo-Gevelrenovatie
het adres voor gevelreiniging, voe-
genrenovatie en impregneren van 
gevels, gespecialiseerd in knipvoe-
gen; wij maken waar wat anderen 
beloven !!
Tel. 06-57316759 of 
heijfo@orange.nl
--------------------------------------
Voor kleine klussen en montages 
in/aan huis bel RN Solutions
Tel. 06-20534852
--------------------------------------
Autorijschool Schijndel
Een geslaagde keuze.
Ook gespecialiseerd in rijles voor 
kandidaten met faalangst, rijangst, 
autisme, adhd, dyslexie.
Individuele theorielessen en snel-
cursus praktijk mogelijk.
Bel met 073-5492095 of 
06-33792283 
of voor meer informatie:
www.autorijschool-schijndel.nl
--------------------------------------
Meer tijd voor jezelf? Meer tijd 
voor ontspanning? Kies voor ont-
spanningsmassage. Kijk voor infor-
matie en afspraak maken op www.
ellenvorstenbosch.nl 
--------------------------------------

Dieren

WWW.HONDENSCHOOL
HETROOIKE.NL 
Het adres voor PUPPY- & gehoor-
zaamheidscursussen.
Maak kans op een V.I.P. arrange-
ment voor de DOG-WHISPERER !
voor info/aanmelden: 
06-270.384.63 of zie site.
--------------------------------------

Vakantie
Ga mee met onze gezellige busreizen 
naar Tirol-Oostenrijk en Friesland-NL. 
Voor info/folder: 
www.boscoachtravel.nl 
Tel. 0413-474957
Hein & Miranda Bos 
I.s.m. Van Hoof Reizen
--------------------------------------

Heeft u wat te koop? Bent u naar iets op zoek? 
Probeer een Mooirooitje, verrassend succesvol!

Schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Contante gepaste betaling in 
gesloten enveloppe. Geen afkortingen. 1 letter of cijfer per hokje. 

Tussen ieder woord een hokje vrij laten! 
Uiterlijke inlevertermijn: elke maandag 17.00 uur 

Te koop 
Te koop gevraagd
Te huur
Diversen

Huisdieren
Auto’s en motoren
Personeel
.............................

€ 5,- 
 
€ 7,50 
 
€ 10,-

Na betaling wordt Mooirooitje geplaatst. 
Mailen mag ook: redactie@demooirooikrant.nl

Inleveradres: Heuvel 17, 5492 AC Sint-Oedenrode

Naam:                                     

Adres:     Tel:

Woningruil
Cursussen
Vakantie
Onroerend goed

Gegarandeerd leuke vakantie!
Boek onze zeer luxe als nieuwe 
6 pers. Camper.
Kom gerust kijken op afspraak. 
Info@robbescheuten.nl / 
06-53231903
--------------------------------------

Gezocht

Leerling tattoeerder zoekt 
modellen,onder begeleiding van 
ervaren tatoeerder.
Tegen kostprijs. Meer info? 
Tattoo4you 06-40215861
of via www.tattoo4you.nl
--------------------------------------

Spoedvergadering 
B.V.T.

Op woensdag  11 april vindt in za-
lencentrum De Vriendschap in zaal 
3 een spoedvergadering plaats 
naar aanleiding van de uitgangs-
punten van het gemeentelijke 
accommodatiebeleid. De B.V.T 
nodigt u uit om van gedachten te 
wisselen over de kaders en de uit-
gangspunten, de aard en omvang 
van de maatschappelijke accom-
modaties, de instandhouding en 
vernieuwing, de binnensport ac-
commodatie en ruimte voor ont-
moeting en culturele activiteiten. 
Vele belangrijke punten waarbij 
uw mening belangrijk is.

Op pad in Rooi

Deze twee waren op pad naar 
de Paddenpoel bij de Dommel. 
Ze doorkruisten de Heistraat. Een 
zware tocht voor de ‘drager’. Ho-
pelijk hebben ze de trek voltooid 
en liggen ze nu lekker in het water.

Wijkvereniging Eerschot

Vrijdag 13 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. 
Ook wordt er weer een loterij gehouden.

desIgn 
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 ** Plus eventueel de kosten voor het gebruik van uw mobiele telefoon. 

Deze kosten kunt u vinden op de website van uw mobiele aanbieder.  

 

Koster Brock herleeft komend weekend

Op 12 en 13 april aanstaande ge-
beurt er in Sint-Oedenrode wat 
niemand voor mogelijk hield: 
De Rooise koster Adriaan Cornelis 
Brock (1775-1834) herleeft. Dit 
jaar voor de zevende keer. Op het 
Kerkplein wordt een standbeeld 
van hem geplaatst. Op 12 en 13 
april verzamelt de helft van de 
groepen vijf van alle basisscholen 
zich om half tien op het Kerkplein. 
De kinderen zijn daar op uitnodi-
ging van koster Brock. 

Tussen de manuscripten van Kos-

ter Brock is een brief gevonden, 
waarin hij de Rooise kinderen van 
groep 5 uitnodigt om mee te zoe-
ken naar een verborgen schat. Pas 
als die gevonden is, valt hem de 
eeuwige rust ten deel. 

Het is zelfs mogelijk om hem hier-
voor tijdelijk uit de dood op te 
wekken, zodat hij zelf mee kan 
zoeken en aanwijzingen kan ge-
ven. Als koster Brock eenmaal van 
de sokkel af is en met beide voe-
ten op de grond staat, neemt hij 
de aanwezige kinderen in groepjes 

van 10 à 12 mee langs de plekken 
die hij nog (her)kent, zoals o.a. de 
Knoptoren, de Sint-Martinuskerk, 
kasteel Henkenshage en Smederij 
van de Kamp. Allemaal locaties die 
tot het Roois Cultureel Erfgoed be-
horen. Veel is verdwenen, het Sint 
Oden Rode van weleer is voor kos-
ter Brock schokkend veranderd. Hij 
is dan ook maar wat blij als hij her 
en der herkenningspunten ziet in 
het nieuwe Sint-Oedenrode. Dan 
leeft hij op en vertelt honderd uit. 

Al wandelend door Rooi met kos-

ter Brock ontmoeten de kinde-
ren in levende lijve onder andere 
Sint-Oda, smid  v. d. Kamp en 
zijn vrouw, Bertje van Schijndel en 
Leentje van Oorschot, baron van 
Coehoorn, freule de Girard de Mie-
let van Coehoorn, de schout, een 
heuse veldwachter en zelfs muzi-
kanten, marktkooplui, en vissers, 
waaronder Twanneke van den Oe-
ver. Het doel van deze rondwan-
deling door Sint-Oedenrode is, dat 
de kinderen middels ‘cultureel erf-
goed beleven’ zich bewust worden 
van het cultureel erfgoed dat Sint-
Oedenrode rijk is.

Het initiatief is afkomstig van 
SKOSO/CURIOSO. Voor het con-
ceptplan tekende Cecilia Vissers, 
kunstenares, lid van Stichting PACT 
en woonachtig te Sint-Oedenrode, 
voor de inhoudelijke en planmatige 
uitwerking een groep studenten 
van de Fontys Hogescholen, Pabo 
te Veghel. Het project krijgt fysiek 
gestalte dankzij de inschakeling en 
medewerking van de locale profes-
sionele instellingen en amateurver-
enigingen en heel veel vrijwilligers 
op gebied van kunst en cultuur.

Dat dit project op deze wijze ge-
realiseerd kan worden is, naast 
een eigen bijdrage van de basis-
scholen,  mede te danken aan de 
subsidiënten en sponsoren, zoals 
de Gemeente Sint-Oedenrode, 
de Rabobank Sint-Oedenrode, de 
provincie Noord-Brabant (Kunst-
balie)) en het VSB-fonds. Een spe-
ciaal woord van dank aan de Stich-
ting Innovatieplatform De Meierij, 
die in het kader van de Europese 
subsidieregeling LEADER+, het 
project destijds met een royale bij-
drage hebben gesteund. 

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

Voor een 
leVen lang 

Veilig 
onderweg

www.autorijschooldndommel.nl 
of bel 06-12190470

JAARWISSELINGS AKTIE
40 UUR RIJLES + E.V. + 

PRAKTIJKEXAMEN.

€ 1745,=

Tel. 06 121 90 470
www.autorijschooldndommel.nl

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL

AUTORIJSCHOOL
D’N DOMMEL
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Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Een schiterende collectie gemaakt van origineel oud Javaans teakhout.
Hier een paar voorbeelden van deze collectie.

Nieuw

Oproep Oranjevereniging Sint-Oedenrode

Zoals u van de Oranjevereniging 
mag verwachten zijn deze al weer 
volop bezig om er dit jaar tijdens 
de Koninginnedag weer een spet-
terend feest van te maken. Ook 
dit jaar hebben wij weer een mooi 
programma en hopen wij aan uw 
verwachting te voldoen. Waar wij 
echter ieder jaar weer tegen aan 

lopen is het “tekort aan handjes”. 
Bij diverse attracties en/of aan- 
en afmeldpunten moeten mensen 
van de Oranjevereniging staan. 

Dit tekort beginnen wij nu echt te 
voelen en wij zijn als Oranjever-
eniging op een punt aangekomen 
dat we de feestelijkheden geen 
doorgang meer kunnen laten vin-
den gezien het tekort aan mensen. 
Wij doen hierbij dan ook een op-
roep aan u om eens te kijken of 
het meehelpen aan een grandioos 
feest iets voor u is. Komt u voor u 

zelf tot een “ja”, meld u dan aan 
bij een van onze bestuursleden of 
bel even onze voorzitter Erik Huij-
bregts 06 53219952. Hij is graag 
bereid om u het een en ander uit te 
leggen. Dus twijfel niet maar pak 
de telefoon. 

Alle kinderen uit Sint-Oedenrode 
zijn u hiervoor zeer zeker dankbaar 
maar als u de veelzijdigheid van ons 
programma ziet de ouderen ook.

Oranjevereniging sint Oedenrode

Hartstichting organiseert collecteweek: 
“Aan wie denkt u?”
Van 15 t/m 21 april 2012 komen  
in de gemeente Sint-Oedenrode 
160 vrijwilligers 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 vaat-
ziekten. Dit is nog steeds hard 
nodig, want een op de drie Neder-
landers sterft aan een hartinfarct, 
hartstilstand, beroerte of een an-
dere hart- of vaatziekte. 

De Hartstichting spant zich in om 
hart- en vaatziekten sneller en be-

ter op te sporen, te behandelen of 
zelfs te genezen. Van elke ontvan-
gen euro gaat € 0,80 naar weten-
schappelijk onderzoek, voorlich-
ting en patiëntenzorg.  Hoewel 
het aantal sterfgevallen afneemt, 
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. 

 Een hartinfarct, hartstilstand of 
beroerte komen niet alleen veel 
voor, het zijn ook levensbedrei-

gende ziektes. Van de een op an-
dere dag kun je er niet meer zijn. 
Of moet je leven met de gevolgen 
ervan. En dat heeft niet alleen im-
pact op degene die het overkomt. 
Ook familie, vrienden of collega’s 
raakt het. Zij kunnen een dier-
bare hierdoor verliezen of worden 
geconfronteerd met het feit dat 
diegene onverwachts  hulpbehoe-
vend is. Hierdoor verandert ook 
hun leven van de een op andere 
dag.  De Hartstichting vraagt men-
sen te geven aan de collectant of 
te storten op giro 300.  

Woont u buiten Sint-Oedenrode en wilt u toch 
DeMooiRooiKrant ontvangen? 

Dat kan!  
Neem nu een abonnement en mis niets in 2012!

DeMooiRooiKrant: voor Rooienaren, door Rooienaren.

Ik neem een abonnement op DeMooiRooiKrant: 

Naam: 
Adres: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 

Handtekening: 

0   Ik betaal € 27,50- per kwartaal

0   Ik machtig DeMooiRooiKrant om het verschuldigde bedrag van  
     mijn bankrekening                                                  af te schrijven.

Stuur deze bon op naar: 
DeMooiRooiKrant 
Postbus 28 
5490 AA  Sint-Oedenrode
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Thuis feesten?
Verhuur van o.a.
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Springkussens
 Partyservice en drankenhandel

    de Leijer
  www.partyservicedeleijer.nl

Activiteit Jeugdnatuurwacht 
“De Populier”
Zaterdag 14 april is de “april- ac-
tiviteit” van de Jeugnatuurwacht. 
We doen het een beetje anders 
dan anders.Voor alle groepachters 
is er een speciale activiteit georga-
niseerd. Dierenarts Peter Simons 
heeft  deze  kinderen  uitgenodigd, 
om een kijkje te komen nemen in 
de dierenartsenpraktijk aan de Kor-
testraat. Hij gaat van alles vertel-
len over opereren van dieren  en 
nog veel meer. Zeer leerzaam.

De kinderen van groep 6 en 7 zijn 

door Annie Vervoort uitgenodigd 
op de kinderboerderij “De Kiene-
hoef”. Ze heeft laten horen dat er 
jonge schaapjes en jonge geitjes 
zijn. En dat sommige kippen ook 
al moeder zijn geworden. Annie 
heeft nog veel meer in petto. Dit 
wil ieder kind  zeker meemaken, 
dus kom! Voor vragen en afmel-
ding kun je bellen met
Carlo Klerkx 06 14569830 of 
Frank Bax 06-55831827

Theaterfestival Windkracht 12: aanstaande vrijdag van start

Weeralarm: storm op komst!

De generale repetities zijn achter 
de rug, de bijzondere decors zijn 
gebouwd, de kostuums hangen 
klaar… het doek kan op!

Tijdens Windkracht 12 brengen 
alle theater- en musicalgroepen 
van MiK Pieter Brueghel hun voor-
stellingen op de planken in Thea-
ter Mariëndael Sint-Oedenrode. 
Van vrijdag 13 april tot en met za-
terdag 21 april 2012 laten ze aan 
elkaar en aan het grote publiek 
zien waar ze maanden aan hebben 
gewerkt. De dramadocenten van 
Pieter Brueghel hebben alle stuk-
ken zelf bewerkt, precies passend 
bij het niveau en de interesses van 
de kinderen en jongeren die op 
de planken staan. Windkracht 12 
biedt hiermee een uniek spektakel 
van zang, spel en dans, dat vorig 
jaar maar liefst 2500 enthousiaste 
bezoekers trok. 

De tijd staat even stil en de sterren 
nemen het over… Er is storm op 
komst!

Festivalprogramma Windkracht 12
Vrijdag 13 april
19.30 uur Duhh
20.30 uur Omdaarom

Zaterdag 14 april
14.30 uur Schaap
15.30 uur Korenwolf
20.00 uur Duhh
21.00 uur It’s all in the   
  Game

Zondag 15 april
19.00 uur My Generation

Woensdag 18 april
15.30 uur Boevenpakken
16.30 uur Lepel
18.30 uur Ko Piloot
19.30 uur Momzilla
20.30 uur Wintertenen

Donderdag 19 april
18.30 uur Peter Pan
19.30 uur My Generation

Vrijdag 20 april
18.30 uur Ko Piloot
19.30 uur Peter Pan

Zaterdag 21 april
14.00 uur Boevenpakken

15.00 uur Lepel
16.00 uur Korenwolf
17.00 uur Momzilla
19.00 uur Omdaarom
20.00 uur Wintertenen
21.00 uur It’s all in the   
  Game
 
Kaarten voor de voorstellingen 
zijn te reserveren bij MiK Pieter 
Brueghel via info@pieterbrueghel.
nl of 0413-3656775. Tijdens het 
festival zijn er toegangskaarten te 
koop aan de kassa van Mariënda-
el. Kosten: Tot 16 jaar € 2,00 per 
voorstelling, vanaf 16 jaar € 3,00 
per voorstelling.

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

info@mariendael.nu 
www.mariendael.nu

Educatie & Cultuur
Theater, Cabaret, Dans, Muziek

Vergaderruimte Verenigingen en Bedrijven
Ideale locatie voor workshops

 

Filmtheater Mariendael
Donderdag 26 april 2012

Aanvang 20.15u, entree € 5,50, incl. een drankje

`My sisters keeper´
Cameron Diaz, Abigail Breslin, Alec Baldwin en andere leden 
van een uitzonderlijke cast verbeelden vol gevoel het 
verhaal van de el�arige Anna Fitzgerald, die is verwekt om als 
donor te dienen voor haar aan leukemie lijdende zus. Maar 
zij eist uiteindelijk het recht op om zelf over haar lichaam te 
beslissen. Deze zelfstandige keuze kan de Fitzgeralds uit 
elkaar drijven. Maar misschien is het de eerste stap naar een 
overwinnend besef van trouw, waardigheid en de betekenis 
van familie.

Wees wijs
met een R.I.S. opleiding 

veilig je rijbewijs!

€37,50 per lesuur
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl

www.verkeersschoolschellekens.nl
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Eerlijk over geld

U heeft uw droomhuis gevonden 
tijdens de open huizen route?

Wij kunnen voor u 
de scherpste hypotheekrente regelen!

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

Top 5 hypotheekrentes Top 3 spaarrentes
1. Variabele rente   2,87%
2. 1 jaar vast   3,1%
3. 5 jaar vast   3,45%
4. 10 jaar vast   4,25% 
5. 20 jaar vast    5,1%
Het betreft ons laagst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 9-4. Het betreft 
een hypotheek met NHG. Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

1. Direct opneembaar  2,95%
2. 1 jaar vast   3,3%
3. 5 jaar vast    4,2%

Het betreft ons hoogst mogelijk leverbare tarief. Opnamedatum 9-4. 
Aan de opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Kantoor Sint-Oedenrode
info@eerlijkovergeld.nu

Tel. 0413-483030
www.tsgroep.nl

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

Sander Janssen
Erkend Hypotheekadviseur
sanderj@eerlijkovergeld.nu

Financiële planning Hypotheken Sparen Beleggen Verzekeringen Pensioen 

Ontmoet Rooise ondernemers tijdens de 
bedrijvenmarkt
Een unieke gelegenheid om bedrijven te 
ontmoeten en te netwerken. Op vrijdag 13 
en zaterdag 14 april vindt in Odendael een 
bedrijvenmarkt plaats. Niet alleen onderne-
mers kunnen daar elkaar dan treffen, maar 
ook de Rooise bevolking heeft een mooie 
kans om te zien wat ondernemend Sint-Oe-
denrode te bieden heeft. Vorig jaar was het 
initiatief van de Vrienden van Odendael een 
ongekend succes.
 
Op vrijdag begint de markt om 16.00 uur tot 
21.00 uur, waarna er speciaal voor de onder-
nemers een meet & greet-avond wordt ge-
organiseerd. Onder het genot van een hapje 

en een drankje kunt u dan contacten leggen 
en ervaringen uitwisselen. De zaterdag start 
om 10.00 uur tot 16.00 uur en is vooral ook 
bedoeld voor Rooienaren om een kijkje te 
komen nemen. De volgende bedrijven doen 
mee: - Lambert Autoschade - Aben Re-
clame - Podotherapie Sint-Oedenrode - KB 
Fotografie – Rabobank - Bos Travel Coach 
- Brabant Zorg - Jan de Leijer Drankenhan-
del - Pure Zenza - L. van den Biggelaar in-
stallatietechniek - Bon Floor - Vrienden van 
Odendael - Puur Basic – DeMooiRooiKrant 
- Verhoeven Reclame - Wilma van de We-
tering Pedicurepraktijk - v.d. Vleuten elektro 
– Novyvon.

Bedrijvenmarkt Odendael Sint-Oedenrode

plaotjes van  

vruuger, 
www.FotoRooi.nl  

Presentatie: “Beekvissen in laaglandbeken 
van Noord Brabant”
Op maandag 16 april heeft de Heem-na-
tuurgroep uit Sint-Oedenrode ons kernlid 
Mark Scheepens uitgenodigd om een pre-
sentatie te geven over beekvissen. Naast 
kernlid is hij werkzaam bij Waterschap De 
Dommel. Daar houdt hij zich bezig met on-
derzoek naar de waterkwaliteit waarbij ook 
vissen een belangrijke indicator zijn voor de 
waterkwaliteit. Ook gooit hij zelf graag een 
hengeltje uit.

Een presentatie over de leefwijze en ecolo-
gie van beekvissen voorkomend in laagland-
beken in Noord-Brabant. Daarnaast wordt 
ingezoomd op de visstand van de Dommel 
en Beeksche waterloop in Sint-Oedenrode. 
Welke vissoorten komen er voor en wat zegt 
dit over de waterkwaliteit en leefomgeving 
van deze vissen. 

Waterschap De Dommel is bewust bezig 
met de visstand en neemt maatregelen om 
de visstand te verbeteren en onderzoekt de 
visstand. Wilt u weten welke maatregelen en 
hoe dit onderzoek plaatsvindt, kom dan ze-

ker langs. Bij deze presentatie wordt gebruik 
gemaakt van veel foto- en filmmateriaal van 
en over vissen en van de biotopen waar deze 
vissen in voorkomen.
De avond begint om 20.00 uur en wordt ge-
houden in het ontmoetingscentrum van kring-
loop “d’n einder”, gelegen aan de Sluitappel 
17a in de wijk Eerschot te Sint-Oedenrode. In-
teresse in deze bijzondere lezing over de beek-
vissen, kom dan kijken en luisteren, iedereen 
is van harte welkom. Niet leden van de heem-
kunde “ De Oude Vrijheid” betalen slechts
 € 2,00 entree, als bijdrage in de onkosten. 
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Nijverheidsweg 4
5492 NK 

Sint-Oedenrode
Tel: 0413-476805

Bedrijventerrein Nijnsel 
www.vennotex.nl

Nijverheidsweg 24, 5492 NK Nijnsel 
Tel: (0413) 474 059, Fax: (0413) 470 200, info@garagemarkgraaff.nl

24

Industrieweg 31
T 0413 490790

Bedrijventerrein Nijnsel

HUYBERTS-KEUKENS.NL

Kiest u ook 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

4

25

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

12

Handelsweg 27-29
5492 NL Sint-Oedenrode

T 0413-477605
F 0413-477601

sintoedenrode@abenreclame.nl
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Ikar Keukens B.V. 
Industrieweg 12a - 5492 NG Sint-Oedenrode

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

www.ikar-keukens.nl

14

Revitalisering bedrijventerrein Nijnsel mei 2013 klaar
In 2010/2011 kreeg de Indus-
trieweg op bedrijventerrein 
Nijnsel een totale facelift. Als 
alles volgens het boekje ver-
loopt begint de gemeente in 
september met de revitalisering 
van de rest van het bedrijventer-
rein. De bedoeling is dat de vol-
tooiing plaatsvindt in mei 2013. 
Tijdens de vergadering van de 
bedrijventerreinen Nijnsel en de 
Kampen (BBN+K), van vorige 
week woensdag, ontvouwde de 
gemeente de plannen.  Aanwe-
zigen konden op- of aanmerkin-
gen maken. Deze week vangen 
de keukentafelgesprekken aan 
met de ondernemers. In week 
26 gaat het uitgewerkte plan 
naar de raad ter goedkeuring.

Het project is ingedeeld in meer-
dere fases. Fase 1, de Industrie-
weg, is inmiddels afgerond. Fa-
ses 2 en 3 zijn nu aan de beurt. 
Dat behelst alles, behalve het 
nieuwe gedeelte aan de kant van 
de Kerkdijk en de entreestraat 

De Eimbert aan de oostzijde van 
het gebied. Het geld ontbreekt 
om ook die straat aan te pak-
ken. Halverwege vorig jaar kreeg 
de gemeente een bedrag van 
618.000 euro toegewezen van 
de provincie. Volgens wethou-
der Dekkers heeft de gemeente 
enorm veel werk verzet om het 
geld binnen te krijgen. Het be-
treft een cofinanciering, dus de 
gemeente moet een zelfde be-
drag op tafel leggen.

Plan de campagne
Marco Tielemans, namens de 
gemeente werkvoorbereider van 
het project, legde tijdens de ver-
gadering de plannen voor. Op 
een kaart liet hij zien wat er al-
lemaal moet gaan gebeuren. De 
Industrieweg geldt als voorbeeld 
voor hoe de rest eruit komt te 
zien. Er komen dus meerdere 
snelheidsremmende punaises 
te liggen en zeer waarschijnlijk 
wordt er – net als bij De Kampen 
– een parkeerverbod ingevoerd.  

Ook ondergronds moet het no-
dige worden aangepakt. Volgens 
Tielemans is er niet overal een 
verbeterd gescheiden rioolstelsel 
en is er een probleem met de ri-
olering aan de Handelsweg. Dat 
moet allemaal verholpen worden. 

Reclamebelasting
Tijdens de vergadering werd 
ook nog even gesproken over 
de mogelijkheid om reclamebe-
lasting te gaan heffen. Hoewel 
het woord het doet vermoeden 
heeft het in dit geval niets met 
reclame te maken. Op dit mo-
ment betaalt niet iedereen van 
de ondernemers mee aan de 
beveiliging van het terrein. Er is 
veel kritiek op deze zogeheten 
freeriders. Daarom is het plan 
om een reclamebelasting te gaan 
heffen bespreekbaar gemaakt. 
De ondernemers in het centrum 
werken sinds kort ook met dit 
model. De geluiden zijn positief, 
want nu pikt niemand meer gra-
tis een graantje mee.

Handelsweg 1a
5492 NL sint-Oedenrode

T 0413-473131
www.zwembadenbouw.nl

Woensdag 8 juni 2011

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS 
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Tot ZiensIn Onze Showroom!

1a

Voor het compleet reiningen 
van uw auto

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

van een ozonbehandeling

Handelsweg 12
5492 NL, Sint Oedenrode

T 0413 - 476070
www.johnvanderzanden.nl

12
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Woonwinkel Guntlisbergen ADC Best, 6000 m2, De dieze 27, 5684 PR Best, 0499-399108, www.adcbest.nl
Openingstijden: maandag 12:00 tot 17:00 - dinsdag t/m zaterdag 10:00 tot 17:00

Groothandel Guntlisbergen ADC Eindhoven, Meubelen - Project & Horeca inrichting - Kunst & Objecten.
 15.000 m2, Mispelhoefstraat 39, 5651 GK Eindhoven, 040-2064166, www.adcnl.nl

Openingstijden maandag t/m vrijdag 9:00 tot 17:00 - zaterdag 9:00 tot 15:00

Guntlisbergen ADC Best
De meest complete woonwinkel van Nederland

Guntlisbergen

A D C Best
6000 m2

De meest complete woonwinkel van Nederland
Antiek Design Centre

Sticker korting op vele artikelen tot 30%

-10%

-20%
-25%-30%

Musical Huizenjacht met Rooise acteurs
In mei 2012 brengt Sincère uit Son 
en Breugel, met enkele acteurs uit 
Sint-Oedenrode, een grote nieuwe 
muzikale show: Huizenjacht. Stelt u 
zich eens voor: de grootste  hal in 
Son en Breugel wordt speciaal om-
gebouwd tot een sfeervol theater, 
compleet met foyer en horeca en 
een tribune met 650 plaatsen en een 
groot podium van 10 x 20 meter met 
volledig licht- en geluidapparatuur. 

Het koor van dertig man zingt sa-
men met een vijftal meiden van 
de koorschool, begeleid door een 

compleet orkest van ruim dertig 
musici. De dans in deze productie 
wordt verzorgt door de Demo-
groep van Dansschool Batîco.   
Huizenjacht speelt in een verlaten 
landhuis waarover vreemde verha-
len de ronde doen. De stilte en de 
beklemmende sfeer rondom het 
huis worden onderbroken als er 
een luidruchtige filmploeg neer-
strijkt. Een oude man doolt rond 
het huis en waarschuwt voor na-
derend onheil. Maar niemand luis-
tert naar hem.
Dan komt het verleden tot leven. 

En Hoe! Spanning en mysterie, een 
rilling over de rug, een schreeuw, 
stilte en schemerlicht. Als in een 
film van Hitchcock zit u gekluisterd 
aan uw stoel. Sincère zingt veel. 
De dialogen zijn kort. De voorstel-
ling spreekt. 
Voorstellingen:   10,11,12,13 mei 
2012
Plaats:  HTC 2000 hal, Son en 
Breugel 
Meer info: 
www.musicalhuizenjacht.nl
Contact: e.summeren@onsmail.nl

Paashaas maakt vrijdag op de 
weekmarkt extra goed

Hop, hop, hop, hop. Wat komt daar aan gesprongen? Kinderen, die sa-
men met mama op de Markt zijn op vrijdagochtend, zien met grote ogen 
een Paashaas op zich afkomen. Hij is wel lief zeg en heel erg zacht! Hij 
heeft zelfs chocolade eitjes bij. Dat is pas een Goede Vrijdag! Snel de 
eitjes opeten, want anders smelten ze misschien….

Tiona ontmoet Popmuziek 

Op zaterdag 14 april 2012 vindt 
in ’t Leeuwke iets bijzonders 
plaats. Blaaskapel Tiona heeft 
een POP avond georganiseerd, 
waarbij we wederom een an-
dere groep mensen ontmoeten. 
Blaaskapel Tiona heeft voor deze 
avond haar gehele assortiment 
afgestemd op popmuziek. Swin-
gende nummers van 30 jaar ge-
leden, authentieke klassiekers in 
de Popmuziek tot aan rustig ge-
dragen ballads. Een vernieuwde 
avond voor Blaaskapel Tiona en 
enkele nummers zullen voor het 
eerst aan het publiek gepresen-
teerd worden. De artiesten staan 

gespreid opgesteld, zodat voor 
iedereen een goed overzicht is 
om van de zangers en muzikan-
ten te genieten. 

De avond wordt samen volbracht 
met het popkoor Transparant uit 
Schijndel.  Een gezellig popkoor 
die wekelijks met elkaar popmu-
ziek zingen. Het repertoire varieert 
van Madonna, Queen, E.L.O. en 
Bon Jovi tot Marco Borsato, Abba, 
Take That en The Black Eyed Peas. 
Hits uit heden en verleden, meest-
al vier- tot zes-stemmig gezongen. 
Leden studeren hun eigen stem-
partij thuis goed in, vervolgens 

komt alles bij elkaar op de repeti-
tie en zo ontstaat op eenvoudige 
wijze al een meerstemmig koor. 
Daarna is het een kwestie van bij-
schaven, hetgeen bij onze dirigent 
in uitstekende handen is. Zo’n 8 à 
10 keer per jaar treedt Transparant 
op, bij allerlei gelegenheden in de 
verre omtrek en deze avond dus in 
’t Leeuwke in Nijnsel.

Na een dubbele afwisseling van 
Blaaskapel Tiona en Popkoor 
Transparant zal de band Not Just 
Apollo, de avond in stijl afsluiten. 
Not Just Apollo is een 15 persoons-
formatie die nu goed en wel 2,5 
jaar samen zijn. Alle muzikanten 
zijn bij elkaar gekomen met maar 
één doel, lekker spelen en het pu-
bliek vermaken. Met nummers als 
‘Soul Man’ en Walking on Sunhi-
ne’ zit de stemming er al snel in. 
Maar ook instrumentale nummers 
zoals ‘Sorry’ van ‘Kyteman’ zorgt 
voor de nodige emotie.  

De avond begint om 20.00 uur in 
’t Leeuwke, Sonseweg 3 in Nijnsel. 
Entree is 3,00 euro.

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

Kapsalon en nagelstudio Amazing 
viert vierjarig bestaan
Kapsalon en nagelstudio Amazing 
viert deze en komende week haar 
vierjarig bestaan. Natuurlijk heeft 
eigenaresse Vera Meijers een paar 
interessante acties bedacht om 
het jubileum extra luister bij te 
zetten, zoals 10% korting op alle 
behandelingen en 10% korting 
op alle producten, zoals o.a. hor-
loges, nagels en haarproducten. 
Vandaag, 11 april, gaan de acties 
in en ze duren tot maar liefst 21 
april. Tien dagen feest dus! 

Onlangs kwam de salon nog in 

het nieuws omdat ze in een mooi 
nieuw jasje was gestoken. Er zijn 
veel spontane reacties op geko-
men. De nieuwe uitstraling bevalt 
de klanten opperbest. In het artikel 
werd tevens melding gemaakt van 
nieuwe producten zoals de lijn van 
Z-One, Milkshake en Urban Tribe. 
Allemaal betaalbare producten 
voor de ‘veeleisende’ vrouw. Vera 
en haar personeel kunnen u er al-
les over vertellen. Ze verwelkomen 
u graag. 
Ook op www.kapsalon-amazing.nl 
is allerlei informatie te vinden.  

advertorial
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Jonge schrijver signeert eigen boek

En daar zat hij dan. In supermarkt EMTE 
achter een tafeltje dat vol lag met zijn eigen 
boeken. Met een pen in de hand wachtte 
hij op het winkelend publiek dat een boek 
door hem wilde laten signeren. Afgelopen 
woensdag kregen de mensen daarvoor de 
kans tussen 14.00 en 16.00 uur. 

Er werd veel gebruik van gemaakt. Veel men-
sen lieten een krabbeltje zetten met soms 
een boodschap erbij. Ook de klasgenootjes 
van Joep, die in groep 7b zit van Basisschool 

Eerschot, kwamen een kijkje nemen.

Joep heeft deelgenomen aan de Boekenbak-
kerswedstrijd van de EMTE. Hij schreef een 
verhaal en dat werd uitgekozen om te wor-
den uitgewerkt door schrijfster Anke Kra-
nendonck. De jongeling heeft nu een eigen 
boek op zijn naam staan en weet inmiddels 
ook hoe het voelt om een middag te signe-
ren. Spannend, maar al die positieve aan-
dacht is natuurlijk wel heel leuk voor hem.

5492 BN Sint Oedenrode.
Tel: 0413 – 477902

www.netex.nl/stomerijvanbeeck/

lid van:

EXTRA SERVICE

Gordijnen en vitrage 
laten reinigen?

Voor 10:00 uur gebracht, 
zelfde dag om 17:00 uur klaar

- persoonlijk, 
 deskundig advies

- alle dagen 
 audicien aanwezig

- uitgebreide hoortest

- vrij parkeren voor de deur

- onafhankelijk

“HOORADVIES OP MAAT!”
Loop niet langer rond met uw hoorproblemen, 

maak vrijblijvend een afspraak.

Peggy Smulders

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

U bent van harte welkom op 
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur 

Museumweekend in Sint-Oedenrode
Bijna iedere publicatie over Sint-
Oedenrode wordt geïllustreerd 
met een foto van het pareltje in de 
kroon: het Sint-Paulusgasthuis in 
de Kerkstraat. En iedereen wordt 
daar het komend weekend weer 
verwacht, in het Mutsen- en Pof-
fermuseum. Want op 14 en 15 
april wordt voor de 31ste keer het 
museumweekend gehouden. Dat 
is een weekend waarin de musea 
in Nederland graag alle Nederlan-
ders willen begroeten, en er geen 
entree wordt gevraagd.

Behalve het Mutsen- en Poffermu-
seum is ook het Smederijmuseum 
H.J. van de Kamp in het Kofferen 
open. Op zaterdag 14 april van 10 

tot 16 uur en op zondag 15 april 
van 14 tot 17 uur heten de vrijwil-
ligers u van harte welkom. In de 
Kerkstraat is de collectie mutsen en 
poffers van Heemkundige Kring de 
Oude Vrijheid te zien, de tuin ach-
ter het gasthuis en de archeologi-
sche vondsten die zijn opgeslagen 
in de zogenaamde ‘brandhuisjes’ 
in de tuin. En niet te vergeten de 
grafkruisjes van Bertje en Leen-
tje. En in het Kofferen brandt het 
smidsvuur en is te zien hoe krap, 
en met hoe weinig comfort, een 
gezin vroeger leefde. Ook de VVV 
is open, de winkel voor o.a. fiets- 
en wandelroutes en Rooise ge-
schenken. En wat voor weer het 
ook is: het is altijd museumweer!

WWW.PANENCOOK.NL

LEKKER ETEN ?

OPEN DAGEN 14 EN 15 APRIL
zaterdag 14 april, zondag 15 april van 11.00 tot 17.00 uur

GROOTSTE ASSORTIMENT BINNEN- EN BUITENPOTTEN IN DE REGIO:
Potten in diverse maten en materialen leverbaar voor in en rondom uw
huis of kantoor. Ook hét adres voor hydro-, kunst- en buitenplanten.

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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Naam: Moniek Krabshuis
Leeftijd: 17 jaar

Welke opleiding volg je en waar?
“Ik volg de opleiding Juridisch 
medewerker zakelijke begelei-
ding. Ik volg deze opleiding op 
het ROC Eindhoven.”

Wat houdt de opleiding precies in?
“Je hebt standaard vakken zoals rekenen, Nederlands, Engels. Je 
hebt ook speciale vakken zoals Juridisch, communicatie en project. 
Bij het vak Juridisch leer je over alle soorten recht die er eigenlijk 
bestaan en daardoor leer je meer over de rechten & plichten die je 
hebt in je leven. Bij communicatie wordt je klaargestoomd om later 
aan de slag te kunnen. Bij dat vak leer je hoe je moet telefoneren, 
klachtengesprek moet behandelen, interviewen en hoe je moet sol-
liciteren. Het lijkt heel eenvoudig om te telefoneren, maar er zitten 
toch regels aan gebonden waaraan je helemaal niet gedacht hebt. 
Dan komt het vak dat de meeste tijd inneemt; Project. Dit is een 
onderdeel van mijn opleiding. Je krijgt vier projecten in het jaar en 
daarin leer je meer over een juridisch bedrijf en over de afdelingen 
op de opleiding. Je hebt vijf afdelingen; Zakelijke Dienstverlening, 
Openbaar bestuur, Personeel & arbeid, Sociale Zekerheid en Sociaal 
Maatschappelijk Dienstverlening.”

Wat is er zo leuk en wat is minder leuk aan de opleiding?
“Ik vind mijn opleiding heel leuk, omdat ik veel bezig ben met de 
rechten van de wetboeken. Je leert elke dag wel iets bij, wat altijd 
heel handig is en ook handig is als je verder wilt studeren op het 
gebied van Rechten. Het leukste van mijn opleiding is het vak Juri-
disch. Daar hebben we ook een hele leuke leraar voor die het ons 
zo uitlegt dat je het meteen snapt. Het minderen van mijn opleiding 
is dat mijn Nederlands niveau heel hoog moet zijn. Je vaardigheden 
moeten daar aan voldoen, omdat je later in dossiers gaat werken en 
met gegevens van mensen en daar mag geen één fout in gemaakt 
worden. Dat is minder, omdat ik nog niet heel goed ben in Neder-
lands en dat betekent dat ik daarom heel hard moet werken.”

Wat wil je in de toekomst gaan doen? Doorleren? Werken?
“Ik wil heel graag doorstuderen naar het HBO Rechten en dan het 
strafrecht. Ik vind dat recht heel interessant en ik wil later advocaat 
worden, maar dat ligt nog heel ver weg.”

DeMooiRooiKrant wenst Moniek heel veel succes in de toekomst!

Verkeersexamen Basisscholen
Op veel basisscholen in ons land 
wordt donderdag 19 april het 
schriftelijk verkeersexamen van 
Veilig Verkeer Nederland afgeno-
men. Het is dit jaar voor de 18de 
keer dat ook onze basisscholen 
in Sint-Oedenrode hieraan deel-
nemen. Jongens en meisjes van 
groep 7 of groep 8 maken volgen-
de week het schriftelijke deel (5 
thema’s met in totaal 25 vragen) 
en op woensdag 16 mei volgt het 
praktisch examen door de straten 
in Sint-Oedenrade, waaraan 216 
kinderen zullen deelnemen.

Op de scholen worden de voorbe-
reidingen gedaan door het gebruik 
van de verkeersmethode of de ver-
keerskrantjes van Veilig Verkeer Ne-
derland. Zowel de gemeente als de 
basisscholen hechten veel waarde 

aan deze activiteit. Het is een goede 
voorbereiding voor de kinderen daar 
zij zich over enkele maanden (of over 
een jaar) dagelijks in het verkeer 
moeten begeven op weg naar de 
school van het voortgezet onderwijs. 
Het laten zien van het juiste gedrag 
in het verkeer verhoogt de veiligheid.

De werkgroep heeft de nodige 
voorbereidingen gedaan voor het 
schriftelijke examen en heeft ook 
al voor de praktische verkeersproef 
de nodige actie ondernomen. Sinds 
vorig jaar zijn er dankzij de mede-
werking van de gemeente vaste 
routebordjes aangebracht. Deze 
zijn permanent aanwezig, zodat 
de route in feite het hele jaar door 
kan worden verkend. Deze week 
krijgen de kinderen via de school 
nog uitleg over de route, zodat zij 

aangespoord worden om te gaan 
oefenen. De scholen zorgen er ook 
voor dat de fietskeuring nog voor 
de meivakantie heeft plaatsgevon-
den, zodat de deelnemende kin-
deren op tijd weten waaraan hun 
fiets moet voldoen. Aan ouders, 
waarvan een kind leerling is op 
een school voor speciaal onderwijs, 
wordt gevraagd om zelf bij de ba-
sisschool in hun omgeving te mel-
den, dat hun kind aan het praktisch 
verkeersexamen wil deelnemen. 
De werkgroep gaat er vanuit, dat 
wederom veel kinderen met suc-
ces het schriftelijk en praktisch ver-
keersexamen zullen afsluiten.

Meer informatie over onze  acitiveiten en agenda vindt u op www. sonnerie.nl

Een ongekende ervaring waar de smaak 
van wijn en gerechten elkaar aanvullen 
versterken. 

Wisselend 3-gangen surprise menu 
inclusief aperitief , twee glazen huiswijn, 
bier of fris en koffi e met friandises. 

High Wine (op reservering)Klooster Diner

Standaard High Wine 
€ 24,50 p.p. (uitbreiding mogelijk)

Kloostermenu
€ 42,50 p.p. (uitbreiding naar 4e gang €8,50)

Ieder weekendVrijdag & Zondag

Nieuwstraat 45  - Son en Breugel - T. 0499 - 460 222    

Hotel • Brasserie • Zalen

Activeitenagenda
Het hele jaar door de leukste activiteiten,

natuurlijk bij la Sonnerie!

Wanneer ben je ‘nnen echte Roise?  We gaan proberen daar  een paar 
afspraakjes over te maken. Aanleiding is dat er laatst iemand tegen 
me zei dat het hem opviel dat er veel  bestuursfuncties  bij   clubs, 
gemeenteraad , raad van elf  en culturele instellingen in Rooi, worden 
bekleed door niet echt Rooise mensen. Vaak is het import, mensen die 
onze volkscultuur hier komen redden, zal ik maar zeggen.
Welnu, laten we eens een voorstel doen:
- Je bent een klein beetje ‘nne Roise als je hier een paar jaar woont, 
laten we zeggen minimaal 5 jaar.
-Je bent een beetje ‘nne Rooise als je hier tussen de 5 en 25 jaar 
woont.
- Je bent ‘nne Roise als je getrouwd bent met ‘nnen echte Roise en 
hier al 25 jaar woont.
-Je bent ‘nnen echte Roise als je vader en moeder allebei in Rooi ge-
boren zijn.                                          
-Je bent  ‘nnen rasechte Rooise als je opa en oma en je vader en moe-
der allebei in Rooi geboren en getogen zijn.

Hoe het zit met de bestuursleden? Hoeveel zijn er een klein beetje 
Rois, en hoeveel rasechte Rooienaren bekleden deze  functies? Ras-
echte Rooise mensen zijn vaak te bescheiden om deze functies te be-
kleden, want mensen van buiten hebben toch vaak meer brutaliteit in 
zich en denken vaak hier de volkscultuur te moeten komen redden. 
Maar ja, daar lullen we niet over. Rasechte Rooienaren snappen wat 
ik bedoel.
Natuurlijk moet je bovenstaande beschrijvingen niet al te serieus ne-
men, maar: ’t lult toch, zullen we maar zeggen….
D’r is veul praot over, mer we houwe ‘t stil. 

Rois Praotje
Rois Praotje column door: Nico van de Wetering   

‘nnen echte Roise         

2Life-Art draagt steentje bij aan project oudervereniging 

2Life-Art plaatste onlangs een 
sprookjeshuis in de splinter-
nieuwe speeltuin van basisschool 
Nijnsel. De oudervereniging heeft 
het huisje betaald, maar het bedrijf 
nam een gedeelte van de  kosten 
voor haar rekening. Een mooi ge-
baar, wat precies past bij het com-
plete project. Veel bedrijven uit de 
buurt dragen hun steentje bij. De 

‘beleeftuin’, die aangelegd wordt 
door de Kiwanis, is bijna klaar.

Willem van de Sande en Gera van 
Happen van de oudervereniging 
zijn blij met het gebaar van 2Life-
Art. “De directeur van de school 
benaderde ons of we ook wat 
konden betekenen met betrekking 
tot de speeltuin”, aldus voorzitter 

Gera van Happen. “We hebben 
het huisje aangeschaft met de op-
brengsten van oud papier en oude 
kleding.” Willem van de Sande: 
“Behalve 2Life-Art willen we ook 
Kombi bouwmaterialen, van Enge-
land gereedschappen, MBK mon-
tage en BMS graafmachine onder-
houd bedanken.”

Rooise jongen 
vangt enorme 
meerval

Stijn van den Oever uit Sint-Oe-
denrode heeft afgelopen week 
een enorme meerval gevangen in 
een vijver in Oirschot. Hij moest 
flink stoeien om de vis op het 
droge te krijgen, want hij was im-
mers groter dan Stijn zelf. Stijn is 
1,53m, terwijl de meerval 1,58m 
lang was. Daarom werd hij een 
handje geholpen. Na het maken 
van foto’s werd de vis weer te-
rug gegooid. Voor Stijn is het de 
grootste vis die hij ooit heeft ge-
vangen en dat zal waarschijnlijk 
nog wel even zo blijven.

WWW.PANENCOOK.NL
TAPAS ??
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Nieuw in sint-Oedenrode

Winkelreus: reusachtig in computers en toebehoren

Deze week is er door Winkelreus 
Computers in Sint-Oedenrode 
een nieuwe winkel geopend. 
In het voormalige pand van Tri-
comp en later Optie1 is voortaan 
Winkelreus Computers geves-
tigd.  De zaak is naar eigen zeg-
gen reusachtig in computers en 
toebehoren. Wat begon met een 
webshop voor cd’s en dvd’s is in-
middels uitgegroeid tot een uit-
gebreide webwinkel, winkelreus.
nl waar alles te verkrijgen is op 
het gebied van computers. 

Ook heeft Winkelreus voortaan  
dus twee winkels. Eén in Schijn-
del aan de Boschweg en vanaf nu 
dus ook één in het centrum van 
Sint-Oedenrode. Eigenaar Maar-
ten Duffhues heeft besloten om 
samen met zijn vriendin boven de 
zaak in Sint-Oedenrode te gaan 
wonen. Hij is erg blij met deze 
stap. “De succesvolle formule  
van Schijndel willen we nu ook in 
Rooi doortrekken”, begint Maar-
ten. “Dat wil zeggen dat we hier 
ook alles op het gebied van com-
puters gaan repareren . Ook gaan 

we door met het verkopen en 
repareren van  telefoons. Zowel 
in de zaak als bij de mensen  aan 
huis.  Als het echt nodig is doen 
we dat zelfs in de avond.  Daar-
naast verkopen we alles op het 
gebied van computers, telefoons 
en toebehoren.”

Duffhues is een geboren onder-
nemer. Toen hij nog op school 
zat begon hij met een handel in 
dvd’s en cd’s .  Er kwamen steeds 
meer producten bij. “Het huis van 
mijn ouders als magazijntje en 
werkplaats  werd al snel te klein. 
We verstuurden producten naar 
klanten in Nederland, maar ook 
in  Duitsland en België.  Op een 
gegeven moment kreeg ik de kans 
om een pand te huren en  kon zo 
een volwaardige computerwinkel  
openen  in Schijndel. Vanaf de 
eerste dag liep het storm.  Er was 
behoefte aan een op service ge-
richte computerwinkel in Schijn-
del, dat was wel duidelijk. Ook 
de naam Winkelreus Computers 
sloeg erg aan, maar zoals altijd is 
de service het belangrijkste en we 
letten er dan ook dan ook op dat 
die zo goed mogelijk verloopt.”

Het team van Winkelreus, dat 
bestaat uit elf personen,  is jong 
en bovendien erg enthousiast. 
Ze hebben een goede kennis van 
zaken en producten en zijn op de 
hoogte van de nieuwste ontwik-
kelingen op computergebied. Ui-
teraard zal Maarten veel aanwezig 
zijn  in de winkel in Rooi, maar de 
bedoeling  is dat ook Roy Keetels 
het gezicht van Winkelreus Com-
puters in Rooi wordt.   Winkelreus 
Computers heeft haar deuren 
deze week officieus geopend. De 
officiële feestelijke opening van de 
winkel zal binnenkort nog plaats 
vinden. Houd DeMooiRooiKrant 
in de gaten!

Harmonie Nijnsel ‘danst’ het 
weekend uit!

We zijn bezig met de laatste voor-
bereidingen voor het jaarlijks te-
rugkerend themaconcert van het 
Opleidingsorkest van Harmonie 
Nijnsel. Dit jaar met als thema ‘so 
you think you can dance’.

Het podium is in opbouw, de zaal 
wordt omgetoverd en de dans-
vloer ligt nu nog rustig te wachten. 
We hebben onze dansoutfits uit 
de kast getrokken. Maar, ook be-
langrijk, ook de deelnemers van-
uit danscentrum Cultura zijn hun 
dansschoenen al aan het poetsen 
en zoeken hun mooiste outfits uit 
voor hun optredens!

Dus kom en laat u verrassen. Wij 
beloven u dat we u meenemen 
langs vele verschillende dans- en 

muziekstijlen en dat u naast op-
tredens van de harmonie ook kunt 
genieten van dans. En misschien 
wordt u wel zo enthousiast dat 
ook uw voetjes van de vloer gaan!

Dus waar bent u op zondag  15 
april om 15.00 uur?? Wij zouden u 
adviseren om dan naar de Beckart 
in Nijnsel te komen en swingend 
het weekend af te sluiten.

En wilt u er zeker van zijn dat u 
binnen kunt en mee kunt genie-
ten, dan adviseren wij u vooraf 
kaarten te reserveren via 
themaconcert@hotmail.com of 
telefoonnummer 06-20411451. 
Kaarten kosten 5 euro voor een vol-
wassene en 3 euro voor kinderen.

Hertog Hendrikstraat 1b, Sint-Oedenrode

Fleur je huis op met: 

prachtige bloemen 
en 

 voorjaarsplanten

Inschrijving Zevensprong 2012: 17 april Mariendael

Op 3-4-5 en 6 juli 2012 organi-
seert Stichting de Zevensprong 
alweer voor de 26ste keer een 
kindervakantieweek voor alle kin-
deren van groep 3 en 4 uit Sint-
Oedenrode. De afgelopen jaren 

deden er ruim 300 kinderen mee 
van zowel het basis- als het spe-
ciaal onderwijs. De kerngroep is 
reeds begonnen met de organisa-
tie om ervoor te zorgen dat ook dit 
jaar weer een groot succes wordt. 
Het thema van dit jaar is Striphel-
den gezocht! 

Inschrijfavond
Op dinsdagavond 17 april vindt 
de inschrijfavond plaats van 19.30 
tot 20.00 uur in Cultureel Centrum 
Mariendael. Inschrijfformulieren zijn 

begin april op school uitgedeeld.

Heeft u geen inschrijfformulier 
omdat u kind niet in Sint-Oeden-
rode op school zit, download dan 
het inschrijfformulier via www.ze-
ven-sprong.nl of vraag het aan via 
e-mail: zevensprong@xsall.nl. Ook 
zijn er te plaatse inschrijfformulie-
ren aanwezig.

Voor meer informatie verwijzen wij 
ook graag naar de website van de 
Zevensprong: www.zeven-sprong.nl.

 
 Zorggroep Dorus 
Koploper in de zorg 
 
Werken bij Zorggroep Dorus betekent werken bij 
een organisatie die groot geworden is door klein 
te blijven. Werken vanuit betrokkenheid en met 
zorg voor oudere mensen. Werken met plezier 
en aandacht. Voldoening uit je dag te halen. 

Open avond  
18 oktober a.s.  
vanaf 19.00 uur 
 

Verzorgende niveau 3 
0 – 32 uur  
 
Heb jij een zorgdiploma (IG, MDGO VZ)  
en wil je deel uit gaan maken van  
Zorggroep Dorus? 
 
Kom dinsdag 18 oktober a.s. tussen  
19.00 – 20.30 uur naar Verpleeghuis 
St. Barbara, Eerdsebaan 1 in Schijndel en 
ontdek wat we voor elkaar kunnen 
betekenen. Zowel intramuraal als bij zorg 
aan huis hebben we mogelijkheden. 
 
Kun je niet maar wil te toch meer 
informatie? 
Bekijk onze website of neem contact op de 
afdeling P&O via tel. 073-5443300 of 
vacature@zorggroepdorus.nl  
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Zorggroep Dorus? 
 
Kom dinsdag 18 oktober a.s. tussen  
19.00 – 20.30 uur naar Verpleeghuis 
St. Barbara, Eerdsebaan 1 in Schijndel en 
ontdek wat we voor elkaar kunnen 
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Zondag 15 april a.s.

09.00 uur - 14.00 uur

Vlooienmarkt
Op Voorterrein 

Verpleeghuis St. Barbara

Schijndel - Wijbosch

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 gebeuren.

Maar als het gebeurt is het wel zo prettig dat u 
een beroep kunt doen op uw reisverzekering.

Want daarmee bent u altijd verzekerd van
persoonlijke en financiële hulp.

Zodat alles snel weer op z’n pootjes terecht komt.

Informeer daarom voor uw vertrek even bij ons
naar zo’n voordelige reisverzekering.

ExclusiEf voor u!

verzekeringen - Hypotheken - financieringen
sNs regio Bank - Makelaardij

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

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

www.vkgroep.nl beekendonk@vkgroep.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

7 dagen in de week 24- uurs service

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

Telefoonnummer 0499-373721, BGG 06-53344370
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“What is hip?” zingt de soulformatie Tower of Power. Het woord “hip” 
kwam halverwege jaren zestig overgewaaid uit Engeland, samen met de 
muziek van de Beatles, Stones en andere popbands.
Ook het woord “pop” stamt uit die tijd. Zo had je pop-art (Andy Warhol) 
en het zwart-witte op-art, met name in de mode en destijds uitgedragen 
door het anorexiamodel Twiggy. We spreken nog steeds van hip, maar 
woorden als trendy, mode en hot worden net zo vaak gebruikt. Goed, 
je bent jong en je wilt “er bij horen”. Dat was in mijn tijd niet anders, 
vooral niet tijdens de pubertijd. Broeken met wijde pijpen, een kansrijke 
carrière op het liefdespad was zonder welhaast onmogelijk. Ik heb thuis 
wat afgedramd (ook wat dát betreft is er weinig veranderd) tot een ou-
der zusje voor mij zo’n Levy’s samen met een bloes met cashmirprint en 
hoge boord (à la The Beatles) uit The American Shop in Eindhoven voor 
mij meebracht. Ik geloof dat ik die avond dertig rondjes door het dorp 
liep, zó trots was ik, maar mijn moeder, met name, bleef een fel tegen-
standster. Ze wilde mij alleen maar meenemen naar Nieuw Engeland of 
De Bonneterie en dan nam ik daar vervolgens niets meer en alles wat 
de nichterige verkopers aandroegen weigerde ik categorisch. Niet erg, ik 
deed voor het eerst vakantiewerk en besloot voortaan m’n eigen kleren te 
kopen en deed dat vanaf die tijd nooit meer met mijn moeder. De pop- en 
rockbands bleven onze grote inspiratiebron, maar tegelijk was de hip-
piecultuur in opkomst en kwam er meer ruimte voor individualisme, voor 
durvers met afwijkende kleding.

Parallel aan de modegevoeligheid van de kleding liep de voorkeur voor 
het vervoermiddel, eigenlijk nog zeker zo belangrijk. Als mannekes van ’n 
jaar of veertien leerden we sleutelen aan bromfietsen. We haalden voor 
een tientje een tweewielig wrak bij Paultje Verhoeven, de bekende fiet-
senmaker, en maakten er ’n soort crossbrommer van waarmee we door 
de velden knetterden. Brommers waren duur en voor ons zat er niets 
anders op dan het aanschaffen van een tweedehands Sachs of Sparta, 
die we in gezamenlijkheid onderhielden. Totdat die kakkers uit Veghel 
op hun Tomossen en Puchs met hoge sturen onze mooiste meiden weg-
kaapten en ons met onze schroothoop finaal voor gek zetten. Nee, die 
hippe brommers moesten wij ook hebben, maar in ons dorp konden we 
ze niet kopen. Daarbij begon de politie steeds moeilijker te doen –het 
was de tijd van de provo’s-  en deze afwijkende, dus anti-autoritaire, ver-
voermiddelen moesten op de een of andere manier worden afgekeurd. 
Het ging daarbij natuurlijk niet om het geopperde gebrek aan veiligheid 
maar om het provocatieve karakter ervan. Stel zeikerds! Enfin, die Puch 
en Tomos kwamen er (ik nam een blauwe over van die Veghelnaar) en 
zo hoorden wij er ook bij. Later kwam het Mobiletje, die was er al langer 
voor de meiden maar genoot op den duur een ongekende populariteit bij 
de jongens. Er kon weinig aan kapot en hij startte bijna altijd. Wat daarna 
kwam weet ik niet meer, we haalden ons rijbewijs en namen afscheid van 
de brommertjes.

Hip en mode is van alle tijden, alhoewel de naäperij en kuddegedrag de 
laatste tijd wel buitenproportionele vormen aanneemt. Neem nou die 
korte spijkerrokjes in combinatie met dikke zwarte maillots of leggings, 
het leek erop alsof de kledingwinkels niks anders meer verkochten. Voor 
de jonge meiden zijn er natuurlijk skinny jeans of zwarte minirokjes met 
donkere panties, en bij de jongens echte Vans, zo deelde men mij mee. 
En als vervoermiddel onmiskenbaar het scootertje, met of zonder helm, 
maar wel met een jack met echte bontkraag, alle actievoerders ten spijt. 
What’s new?

Spaghetti alla Carbonara (meest nageaapt en dan nog verkeerd!!)

In spaghetti alla carbonara hoort géén room, dames en heren. Alleen licht 
uitgebakken rookspek, eieren en kaas.
500 gr spaghetti (4 pers.)
4 eieren, 200 gr gerookte spekblokjes (biologisch, ze zijn er, echt waar)
200 gram versgeraspte Parmezaanse kaas
Klop de eieren los met 150gr kaas. Bak de spekblokjes lichtjes uit in wat 
olijfolie. Kook de spaghetti al dente in ruim kokend water. Doe direct in 
een schaal en roer er het ei-kaasmengsel door. Voeg de spekblokjes met 
wat vet toe en roer er ook door heen. Maal er wat peper over.
Ieze siempel! Drink er een Valpolicella superiore bij.

MET VOLLE MOND...
culinaire column door:
pieter van de Kamp

Hip

compacte en economische  allrounder voor werk en gezin

DeMooiRooiKrant test nieuwe Mazda CX5

In februari 2012 lanceerde Mazda 
haar nieuwe model CX5 op de Ne-
derlandse markt. Daarmee kreeg 
Nederland de Europese primeur. 
Mazda regiodealer Jan Voets uit 
Sint-Oedenrode mag al vanaf de 
introductiedag  rekenen op een 
grote toeloop van klanten en po-
tentiële klanten voor een nadere 
kennismaking met de CX5. Hij 
nodigde DeMooiRooiKrant uit om 
deze compacte en economische 
allrounder voor werk en gezin  ook 
eens te beproeven.   

Ruim, praktisch en stoer
De auto is compact en ruim, rui-
mer dan alle soortgenoten in de 
categorie SUV en eigenlijk eerder 
een “crossover”. Een  zeer gewilde 
overgangscategorie naar de SUV. 
Daardoor is de CX5 naast ruim 
tegelijkertijd compact, sportief 
en comfortabel en daardoor ook 
heel favoriet bij automobilisten die 
eens de overstap van een normale 
middenklasse-auto naar deze ca-
tegorie willen maken. Binnen is de 

ruimte zowel voorin als achterin 
zeer goed met een bovengemid-
delde beenruimte , uitstekende  
hoofdruimte  en een heel comfor-
tabele instap. De achterbank is in 3 
delen neer te klappen en de zittin-
gen schuiven zodanig weg dat een 
mooie gladde laadvloer ontstaat. 
Dit neerklappen is ook te bedienen 
door speciale hendels in de baga-
geruimte zelf.

Uitrusting gericht op comfort, 
controle en veiligheid
Het dashboard dwingt qua inde-
ling en bedieningsgemak veel res-
pect af bij chauffeurs die veilig en 
ontspannen willen rijden. Mazda 
heeft voor de navigatie gekozen 
voor samenwerking met TomTom. 
De combinatie van navigatie, au-
dio en telefooncommunicatie is 
te bedienen via knoppen op het 
stuurwiel, via een knop op de 
middenconsole én op het touchs-
creen scherm.  Standaard beschikt 
de CX5  over o.a. een Rear View 
Monitor (“RVM”), voor en ach-

ter parkeersensoren  en een City-
Safety System. Wij probeerden 
de RVM en inderdaad, een oranje 
waarschuwingslampje in de bui-
tenspiegels licht op als een andere 
weggebruiker in de voor iedere 
auto onvermijdelijke dode hoek zit. 
Het City-Safety System zorgde er 
naadloos voor dat onze testauto 
bij snelheden tot 30km/uur auto-
matisch stilgezet werd zodra er iets 
voor onze auto opdoemde. Andere 
moderne toepassingen: een auto-
matisch dimmend licht als er een 
tegenligger in het zicht komt, een 
rijstrook assistent (geeft akoestisch 
signaal wanneer buiten de belijning 
werd gereden), xenonkoplampen 
met een actieve verlichting en in 
de bocht zijn we het snel eens dat 
deze te rangschikken zijn in de ca-
tegorie  “nuttig/zeer nuttig”.  

Weggedrag  
Ook het weggedrag van de (zes 
traps) handgeschakelde 2-wiel-
aangedreven benzine-uitvoering 
is voortreffelijk. Een aangename 
besturing en fijn schakelende ver-
snellingsbak. Met amper 1285kg 
is de auto erg gunstig in vaste las-
ten. Tevens heeft de CX5 een zeer 
lage CO2 uitstoot en dat heeft een 
positieve bijdrage voor het milieu. 
Ook de verlaagde bijtelling van 
20% is een interessant voordeel.
Het vermogen van niet minder dan 
165 pk van deze zuinige auto zorgt  
ook voor een stevige trekkracht. 
Niet minder dan 1800 kg geremd 
aanhangergewicht kan probleem-
loos met de CX5 vervoerd worden. 
Menig caravanner en paarden-
sporter klinkt dit als muziek in de 
oren. Naast de geteste uitvoering 
zijn er ook CX5 uitvoeringen be-
schikbaar in diesel, met automaat 
en 4-wiel aangedreven. 
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De Koning Makelaardij BV
tel. 0413-490000 / 06-22119811

www.dekoningmakelaardij.nl

@koningmakelaar

Wij zijn op zoek naar 
goed afgewerkte 

starterswoningen. 
Neem voor een 

vrijblijvende waardebepaling 
contact met ons op.

“Emotionele chantage” bij Damiaancentrum
“Emotionele chantage” is het on-
derwerp van de themawandeling, 
die op zondag 15 april wordt ge-
organiseerd vanuit het Damiaan-
centrum.  Wat is precies emotio-
nele chantage, heb je er ervaring 
mee, wat kun je ertegen doen? 
Deze en dergelijke vragen komen 
aan de orde in het Gesprek te Pas. 
Wie wil deelnemen meldt zich op 
zondag op zondag 15 april om 
10.00 uur bij het Damiaancentrum 
aan de Schijndelseweg 46.

Het Gesprek te Pas heeft telkens 
met een nieuw onderwerp. Na 
ontvangst met koffie/thee en een 

inleiding op het thema (met enkele 
gedichten) maken de deelnemers 
in kleine groepjes een wandeling 
van een uurtje in de bossen, tui-
nen of de prachtige omgeving van 
het centrum. Zij spreken dan over 
of naar aanleiding van het onder-
werp.  Vervolgens wisselen we bij 
een gezellige kop koffie/thee de 
ervaringen, verhalen of meningen 
uit, bespreken de teksten en om 
ongeveer 12.00 uur besluiten we 
dan deze ontmoeting van mensen 
en hun ideeën en denkbeelden. 

Met deze wandelingen hoopt Da-
miaancentrum Nederland mensen 

met elkaar te laten praten over 
zichzelf en zaken, waarover we 
het in het algemeen niet zo vaak 
hebben.  Het Damiaancentrum be-
vindt zich in de bijgebouwen van 
Novadic-Kentron, het voormalige 
Damianenklooster, aan de achter-
kant. (Volg de bordjes!). Kosten: 
4 euro. Wij zijn tevreden met elke 
bijdrage naar draagkracht. Ook 
kunt u meedoen aan ons “kof-
fieproject”: inzameling van kof-
fie voor de voedselbank. Zie ook 
www.damiaancentrum.nl. Voor 
alle informatie: tel. 0413-291200 
of 06-10223044.

Rondleiding De 
Streepen
De contouren van de bouw van Sport-
hal de Streepen staan er al, maar hoe 
ziet het er aan de binnenkant uit? 
Voor de toekomstige gebruikers is 
een rondleiding georganiseerd op 
woensdag 11 april 2012. Tijdens 
deze rondleiding krijgen de gebrui-
kers een kijkje achter de schermen. 

Wethouder R. Dekkers houdt een 
welkomstwoord. Tijdens het offici-
ele moment wordt het bouwbord 
van Sporthal de Streepen onthuld. 
Tevens overhandigt A. van Liempd 
Sloopbedrijven een tafel die zij heb-
ben gemaakt van sloopafval van 
de oude sporthal.  Het programma 
voor deze avond is:  19.00 uur sa-
menkomst in gemeentehuis  19.10 
uur welkomstwoord wethouder 
R. Dekkers  19.30 uur wandeling 
naar bouwplaats  19.35 uur offici-
eel moment / fotomoment  19.50 
uur rondleiding op de bouwplaats

  

            Uw rechterhand voor de geschreven tekst

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

Hoe bereikt u uw klanten?       
Wij schrijven uw boodschap
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Automobielbedrijf mAriAhout
Uw officiële Opel-Agent

Goed en betaalbaar 
ONDERHOUD

Voor alle merken
De mooiste occasions voor De scherpste prijzen 

staan in mariahout (Laarbeek)

64 cm

148 cm

Magnetisch krijtbord 
Inclusief 50 magneten 
en 5 krijtjes
Per stuk

 12.99

8.99

8.99
+400 
AIR MILES
of 12.99

AH Winkeltje**

Met het echte AH Winkeltje van toen 
wordt winkeltje spelen nog leuker. 
■ Afmeting: 148 x 64 x 64 cm
■ Materiaal: karton
■  Gemakkelijk in elkaar te zetten 

en op te bergen

Per stuk

Met het speciale winkelspeelgoed wordt winkeltje spelen nog echter. Kijk voor 
nog meer leuke extra’s om je winkeltje te beginnen op www.ah.nl/winkeltje

Alles voor je winkeltje.
Gewoon bij Albert Heijn.

 1.29

0.79
 19.99

12.99AH Open/dichtbordje 
Per stuk

AH Winkelwagentje 
Per stuk

      Begin je 
 eigen winkeltje
met gratis mini’s.

■  Verzamel levensechte mini’s en begin je 
eigen winkeltje.

■ Gratis mini bij elke 15 euro aan boodschappen.*
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**Beperkte jubileumoplage. Ondanks zorgvuldige planning en bevoorrading kan het zijn dat de artikelen snel uitverkocht zijn. 32

SinT-OedenrOde

Envo installatietechniek 
kampioen in de zaal

zaalvoetbal

Op vrijdag 6 april om 21.00uur 
vond de aftrap plaats van de 
Rooise Zaalvoetbal kampioens-
wedstrijd tussen De Kaaskeizer 
(nr2) - ENVO installatie techniek 
(nr 1). Spelend in de B-poule.

Met 4 punten voorsprong en daar-
na nog 1 wedstrijd te gaan zou 
ENVO aan 1 punt genoeg hebben. 
De koppies van de mannen waren 
gespannen tot de scheidsrechter 
floot voor het begin vd wedstrijd.
Er leek niets aan de hand voor 
ENVO dat met een 3-0 voorsprong 
de rust in ging door doelpunten 
van Roel Konings, Hans Dekkers 

en Robin vd Dungen. 

In de 2de helft kantelde de wed-
strijd volledig en kwam de Kaas-
keizer terug en zelfs op voorsprong 
met 4-3. Het werd tijd om orde op 
zaken te stellen en daar hadden ze 
nog 8.30 min voor.

De 4-4 kwam van Bart vd Wijdeven 
en op het einde was het feest com-
pleet toen Marcel vd Burgt met een 
mooie lob de keeper op het verkeer-
de been zette. Eindstand 5-4 en de 
champagne kon ontkurkt worden 
en het bier lieten ze zich goed sma-
ken. Het team wil ENVO bedanken 

voor hun bijdrage dit seizoen en de 
supporters voor het aanmoedigen.

Boven van links naar rechts: stefan vd Boom, Bart vd Wijdeven, Marcel vd Burgt, hans Dekkers, paul v heesch, 
Roel Konings, sponsor ENVO installatie techniek. onder van links naar rechts: Tom vd heijden, Robin vd Dungen, jan vd 
Linden, Leroy vd Velden. ontbrekend op de foto: steve Weir, Erwin v Zutphen, Roel vd Ven, Twan Foolen, Wim Foolen

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146

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

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

Automower Mooi Rooi.indd   1 3/19/2012   1:39:18 PM



Woensdag 11 april 2012
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL • OLLAND

MooiRooikrantDe24 

ALMERE - AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE A/D IJSSEL - EINDHOVEN - ENSCHEDE - GORINCHEM - HELMOND - LEIDERDORP - NIEUWEGEIN - ZWOLLE

Geen aanbetaling, direct uit voorraad leverbaar, meer dan 200 soorten laminaat op voorraad, laten leggen ook mogelijk, reserveren voor latere levering mogelijk.
VOORDELIGER DAN INTERNET, PRIMA LEGSERVICE

VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade, tel. 040-24 68 180. 
Geopend: ma. t/m do. 09.30 - 18.00 uur, vr. koopavond 09.30 - 21.00 uur, za. 9.00 - 17.00. 
Gratis parkeren. www.vloerhetzelf.nl

enb

FINEERPARKET
1 mm toplaag,
echt hout (beuken),
met kliksysteem,
voor intensief woongebruik.

op=op

VLOER HET ZELF
KLIK LAMINAAT
4x v-groef, dikte 8 mm, 
klasse 32, in 6 kleuren, 
voelbare geborstelde structuur, 
geschikt voor intensief 
woongebruik, met het nieuwe 
“one click to go” systeem, 
10 jaar volledige garantie.

KLIK LAMINAAT
TWIN KLIK
Klasse 32,
voelbare structuur,
met v-groef.

op=op

PVC PLAK STROKEN
Met houtstructuur, 
geschikt voor zwaar 
en intensief gebruik, 
leg klaar voorgelijmd, 
in 3 kleuren.

NU

22,95
 m2

INCL. BTW
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NU

13,95
 m2

INCL. BTW

NU V.A.

5,95
 m2

INCL. BTW

G d t/ d 8 kd d 8 k
VLOER HET ZELF EINDHOVEN: Willem v. Konijn
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LAMEL PARKET 
MET KLIK VERBINDING
Rustiek eiken landhuisdelen
12,5 cm breed, 12 mm dik, 
toplaag 2,5 mm, met v-groef, 
naturel, wit of grijs geolied.

van 24,95

KLIK LAMINAAT
Diverse kleuren,
klasse 31,
zonder v-groef, 
voor intensief woongebruik.

van 44,95

van 24,95

van 18,95
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MASSIEVE 
TRAP
RENOVATIE
Het Vloer Het Zelf trappen renovatie systeem. Eenvoudig zelf 
te monteren! Voordelig een nieuwe solide MASSIEF EIKEN 
trap, zonder breken en/of beschadigen. Voor zowel open als 
dichte trappen. Dikte trede ca. 19 mm in vele kleuren leverbaar. 

Nu introductie prijs: 
van 109,- nu 55,- per trede

Prijs van trap 13 treden, incl. stoot-
borden, anti-sliprand, lijm en olie:

* Excl. montage, montage 
complete trap v.a. 400,-

de, tel. 040-24 68 180. 
7.00. 
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Uw rijwiel speciaalzaak

Kloosterstraat 7             Schijndel             073-6112833

Wij zijn op woensdag gesloten

Ruime keuze hybride, stads-, 
elektrische en ATB fietsen

Uw fiets op maat (meetsysteem 
aanwezig)

Kleding, helmen, schoenen en 
accessoires van Giro, Bell, Shimano, 
Sidi, Agu, Craft, Roeckl en Santini

Kom een gratis proefrit maken op 
een Koga E-bike

Er zijn volop ATB fietsen aanwezig

www.cyclestar.nl

*Koga
*Giant
*Cortina
*Cortina Urban

*Trek
*Batavus
*Merida

Ontspanninghandboogschieten

Vrijdagavond is er een wedstrijd 
uit Voorjaarscompetitie gescho-
ten, namelijk “Dichtst bij je ge-
middelde”. Winnaar werd Antoon 
Vervoort met een score van 211 
t.o.v. zijn gemiddelde 212. Verder 
uitslag op alfabetische volgorde: 
Jos van den Berg 135-130, Bep-
pie van Bergen 209-198, Jan van 
Bergen 207-219, Jan van Erp 207-
1999, William Huyberts 229-218, 
Wil Kivits 218-209, John van Mu-
lukom 212-207, Albert Ofwegen 
174-189, Ron Spijker 173-133 en 
Jos van de Veer 195-183.

Dinsdagmiddag heeft de Rozelaer 
een onderlinge wedstrijd gescho-
ten. Winnaar werd Antoon Ver-
voort met een score van 229. met 
een score van 220. Verdere uitslag: 
Jan van Erp 216, Jan van Bergen 
219, Albert Ofwegen 213, Leo v 
Breugel 206, Ron Spijker 203, Ad 
Hastenberg 158, Jan Habraken 
148 en Jan Lathouwers 126.

De jeugd van Ontspanning heeft 
op dinsdag de eerste wedstrijd 
voor “Archery of Holland” ge-
schoten. Dat is een talentenjacht 
voor jonge schutters (t/m 17 jaar). 
Er worden vier wedstrijdjes ge-
schoten over 18 pijlen. De hoogste 
schutters uit de regio schieten nog 
een afsluitende wedstrijd in Mid-
delbeers om te kijken wie de beste 
schutter is in het rayon. Deze kan 
een dag trainen bij Jong Oranje, 
een jaar lang contributie van zijn 

vereniging en nog wat zaken win-
nen. De scores waren: Piet van den 
Berg 156, Dione Mesu 130, Luke 
Klootwijk 130, Daan Martens 130, 
Floris Mesu 123, Martijn de Kok 
123 en Ray Matuszewski 54.

Op zaterdag heeft Piet van den 
Berg zijn eerste selectiewedstrijd 
voor het EK junioren in Denemar-
ken geschoten. De wedstrijd was 
op Papendal in Arnhem. Er wer-
den vier keer 36 pijlen geschoten 
op 60 meter. Ondanks het koude 
en winderige weer wist Piet een 
prima score neer te zetten: 285, 
274, 285 en 271, totaal 1115 
punten. Deze score was goed ge-
noeg voor een zesde plaats bij de 
heren cadetten. Volgende week is 
in Almere de tweede selectiewed-
strijd in Almere.

Sjef van den Berg is op zaterdag 
vertrokken naar Sjanghai om daar 
een wereldbekerwedstrijd te schie-
ten. Deze wedstrijd geldt als selec-
tiewedstrijd voor het EK senioren 
in Amsterdam. 

Op dinsdagavond wordt er buiten 
getraind op de lange afstanden bij 
LMU Schijndel. Woensdagavond 
traint de jeugd thuis, bij mooi weer 
buiten. Donderdagavond 12 april 
gaan we naar het van Ganzewinkel 
toernooi in Aarle Rixtel en vrijdag-
avond is de 2e ZONA wedstrijd.  
Op zondag 15 april is de jaarver-
gadering, aanvang 10.30 uur.

Jeugd haalt laatste bal- en slagvaardig-
heidsdiploma’s binnen

tennis

Vorig weekend was het zover. De 
laatste mogelijkheid voor jeugdle-
den van TV De Kienehoef om hun 
bal- of slagvaardigheidsdiploma 
te kunnen bemachtigen.  

Trots dat ze geslaagd zijn op de 
foto en beseffend dat zij de laatste 
spelers en speelsters zijn die het di-
ploma hebben weten te bemach-
tigen. Niet getreurd echter, want 
het wordt vervangen door een 
geheel nieuwe aanpak bij TV De 

Kienehoef: Tenniskids. Binnen dit 
nieuwe programma, dat door de 
KNLTB en buitenlandse tennisbon-
den is ontworpen, wordt getracht 
jeugdtennis verslavend leuk te ma-
ken door kinderen te laten trainen 
op aangepaste banen met aange-
paste ballen en oefeningen. Het 
“bal- en slagvaardigheidsfeest” 
past hierdoor niet meer in het pro-
gramma. Kinderen zullen nu tijdens 
trainingen meer bezig zijn met hun 
eigen voortgang. Desalniettemin 

feliciteren wij alle geslaagde aan-
wezigen: Indi, Floor, Juul, Karolien, 
Famke, Robin, Roos, Merel, Thieu, 
Daan, Jelle, Jacques, Tim, Emile, 
Lina, Lynn, Nienke, Roos, Lex, 
Daan, Steven, Dymas, Tijn, Goede, 
Max, Nils, Zoë, Isa, Lars, Summer, 
Manon, Esmee, Isa, Sam, Iris, June, 
Maxim, Julian, Bram, Brian, Jesse, 
Jorn, Martina, Isabel, Anne, Evi, 
Dide, Floor, Fleur, Jip, Roel, Niek 
en Kay van harte met het behalen 
van hun diploma!

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

WWW.KIDZINDUSTRY.NL

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

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

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

Binnenkort Skinny Jeans in felle kleuren
Vingino & Krunk

Voor jongens en meisjes
Meld je aan op onze facebook pagina, 

dan houden wij je op de hoogte

Kinderkleding in de maten 56 t/m 176

Tom Meulensteen 2e op NK judobudo

Zaterdag 7 april vond het NK 
Judo  -17 jaar plaats te Tilburg. 
Martijn van Dalen en Tom Meu-
lensteen hadden zich weten te 
plaatsen. 

Tom Meulensteen had voor zich-
zelf de lat hoog gelegd. Hij moest 
gewoon kampioen worden. Mar-
tijn was outsider in zijn gewichts-
klasse en alles was mede afhan-
kelijk van de loting. De loting was 
Martijn niet gunstig gezind. Zijn 
1e partij was tegen de gedood-
verfde titelkandidaat. Na wat af-
tastend werk werd het wat seri-
euzer. Martijn werd snel geveegd 
en de tegenstander scoorde ip-
pon. 

In zijn volgende partij kreeg Mar-
tijn zijn tegenstander naar de 
grond en daar wist hij een houd-
greep te pakken. Na 12 seconden 
wist zijn tegenstander uit deze 
houdgreep te komen en zette 

vervolgens een omstrengeling 
aan en Martijn moest afkloppen. 
Balen, balen en nog eens balen. 
Maar ook dit is topsport. 

Tom ging schitterend van start en 
won drie partijen, voordat hij in 
de finale stond. Hier trof hij Djim 
Segers. De laatste maanden heb-
ben ze al een paar keer tegen el-
kaar op de mat gestaan en steeds 
kwam Tom er als winnaar vanaf.  
Het werd een spannende strijd 
waarbij op het scherpst van de 
snede gestreden werd. Tom stap-
te een paar keer buiten de mat 
zonder dat hij een actie maakte 
en kreeg een straf. Niets aan de 
hand, maar toch was hij gewaar-
schuwd. Tegen het einde van de 
partij gebeurde dit nog een keer 
en zijn tweede straf was een feit. 
Djim kreeg een Yugo en stond dus 
voor. Nu moest Tom in de achter-
volging. Djim wist Tom goed af te 
houden zonder tegen een straf op 

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

te lopen. Helaas kreeg Tom geen 
grip meer op zijn tegenstander en 
moest hij zijn meerdere erkennen. 
Het duurde even voordat Tom blij 
kon zijn met de tweede plek. Bei-
de judoka’s kunnen trots zijn en 
gaan hun weg vervolgen naar het 
volgende resultaat.     
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FIETS ER EENS HEERLIJK UIT DEZE ZOMER!

GAZELLE • MULTICYCLE • BATAVUS • MERIDA • SHIMANO • 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

800M2 FIETSPLEZIER 
BIJ ONS SLAAGT U 
GEGARANDEERD

VOORJAARSACTIE!

STOER EN TRENDY

NIEUWE COLLECTIE!

Nieuwe collectie transportfi etsen

Fietskleding, fi etstassen 
en accessoires

Gazelle Grenoble

ELEKTRISCH FIETSEN

De voordelen:

• Eenvoudige bediening

• ION accu tot 120 km

• 25 kg incl. accu

• vanaf € 1699,-

Gazelle Innergy E-bike

Sinus B1 Nexus
De voordelen:

• 7 Shimano Nexus versnellingen

• Middenmotor Bosch

• Bosch lithium ion accu

• Sterke ondersteuning

• Grote actieradius

• vanaf € 1999,-

FIETS VAN HET JAAR
Gazelle Eclipse

De voordelen:

• 8 Versnellingen Shimano Premium

• Automatisch verlichting

• Heel licht lopend

• € 899,-

De voordelen:

• Verende voorvork/zadelpen

• Exclusieve stadsfi ets

• ook in elektrisch
   vanaf € 1899,- 

De voordelen:

• Dubbele standaard

• Stuurvergrendeling

• Robuust frame

sportfi etsen

vanaf
€ 459,-

Alleen bij 
Gazelle Select 

Center

oorvork/zadelpen

stadsfi ets

elektrisch
1899,-

 
ect 

LLE MULTICYCLE BATAVUS

cessoires

nus B1 Nexus

vversnellingen

ch

aaccu

assen 
ss Dames

& 
Heren

le
van € 799,-
voor

€ 749,-

Duivenmelkers ontwaken
De lente is weer begonnen, dus de duivenmelkers ontwaken weer. Met 
als eerste vlucht de vitesse vlucht vanuit Huy (Belgie). Met een dag ver-

duivensport

traging was de start op zondag 1 
april een feit. Namens PV de Vre-
desduif:  iedereen een sportief en 
goed seizoen toe. Dan komt hier 
de eerste uitslag van het jaar 2012: 
Vitesse vlucht. Huy. Afstand. 

ca.109 km. Deelnemers: 17. Aantal 
duiven: 289. De eerste 15 in Sint 
Oedenrode:  J.Lathouwers. 1,3,11. 
TH.Vos.2,9. W.v.Esch.4. H.Jansen. 
5,12,15. G.&.H.vDijk.6,10,13,14. 
R.v/d.Brand. 7. W.v.Houtum.8.   

Mats en Mark van den Brand 
rijden derde rally van seizoen   

autosport

Mats van den Brand uit Nijnsel 
heeft opnieuw de sprint gewon-
nen tijdens het NK OVD Short 
rally. Ditmaal in Ede. Het was voor 
Mats en zijn vader Mark de derde 
rally van het seizoen.

Met zes kp's (shortrally) 65 deel-
nemers, onverhard, snelle en 
smalle paden beloofde het een 
mooie rally te worden. Mats reed 
wederom met de door MTM on-
dersteunde Ford Escort mk2 en 
strijdt eigenlijk voor het Neder-
lands Short Rally kampioenschap. 
Omdat Mats door redenen niet 
officieel staat ingeschreven in dit 
kampioenschap doet hij niet mee 
voor de punten.

Nadat de proeven waren verkend, 
en juist op papier stonden, was 
het tijd voor de rally. Met 14 4x4, 
dikke porsche's, Nissan's 350z was 
er wel degelijk te spreken over een 

zeer competitief deelnemersveld. 
Mats verbaasde op nieuw vriend 
en vijand door met een Escort 
mk2 uit 1978 in de top 15 te rij-
den, daarbij denkend dat er alleen 
al 14 4x4's meedoen die over het 
algemeen toch veel sneller zouden 
moeten zijn. De uitschieter voor 
Mats was toch wel p10 overal op 
kp5.

Voor het sprintkampioenschap 
had Mats 5x van de 6x de scratch 
(snelste tijd). Voor Kevin van De-
ijne, die met een JWRC (Junior 
World Rallycar) rijdt. Mats: “Ik ben 
erg tevreden met de prestaties van 
de Ford, het MTM rallyteam levert 
goed werk en mijn vader Mark 
zorgt voor goede tips en coacht 
mij zoals ik het fijn vind. Alleen al 
door het coachen van mijn vader, 
haal ik de extra secondes eruit! 
Ik vond deze rally erg leerzaam. 
Weer een nieuwe uitdaging, want 

ook op het onverhard had ik nog 
nooit gereden. Ik merkte dat we 
veel progressie boekten door op 
kp5 een 10e tijd neer te zetten!”
Mats finishte als 11e algemeen en 
1ste (helaas niet officieel) sprinter. 
Helaas voor Mats, werden kp 5 & 6 
geannuleerd vanwege een heftige 
crash. Hierdoor verloor Mats drie 
posities. Het ging om secondes en 
door het annuleren van deze kp's 
zat Mats er weer net achter i.p.v 
er net voor.

Mats: “Ik wil bij deze al mijn trou-
we sponsoren bedanken. Ook 
mijn nieuwe sponsoren heet ik van 
harte welkom: Van Kuringe Ad-
viesgroep & VDZ Trading/Racing. 
Met speciale dank naar het MTM 
Rallyteam van Anton Moree en 
mijn vader. Mede dankzij hen, lukt 
het mij om de goede prestaties en 
resultaten te leveren. 

Volg Mats via twitter: 
@matsvdbrand of bezoek zijn 
website: www.matsvdbrand.nl

Annelieke Stoop 
presteert weer 
naar behoren

Afgelopen weekend is Annelieke 
Stoop gestart op een AVS dres-
suurwedstrijd in de Beemster. Met 
Ysabella behaalde zij 2x een eerste 
plaats in de klasse L2 en met Amira 
Lazize behaalde zij 2x een tweede 
plaats in de klasse M1.

paardensport

Uitslagen P.V. De Vredesduif
De tweede vlucht van dit seizoen 
is vervlogen op zaterdag 7 april. 
Isnes stond op het programma 
met als afstand 129 km. Op deze 
frisse zaterdag werden de duiven 
om 12.40 uur gelost. Met in Sint-
Oedenrode 23 deelnemende lief-
hebbers en 503 duiven. De vijftien 
eersten in Sint-Oedenrode waren: 

W.v.Houtum.1,4,14. H.Vos.2. 
H.v.Boxmeer.3,8. H.Jansen.5. 
J.Lathouwers.6,12. Comb.G.&.H 
.V.Dijk.7,11. J.v.Boxmeer.9. R.v/d.
Brand.10,15. A.Verhagen.13. 

Tot de volgende week. Nieuwe 
kansen op alweer de derde vlucht 
vanuit Chimay.

Foto: WiMofotografie

Rooise Ruiters en Ponyruiters 
Het afgelopen weekend hebben 
de ponyruiters hun eerste selec-
tiewedstrijd dressuur verreden. 
In Soerendonk behaalden Hilde 
vd Oever en Rana twee keer een 
1e plaats in de klasse D-L1. Jessie 
Bertelink en Bochelli werden 2e en 

3e in de klasse D-L1. In de klasse 
A-L2 behaalden Romy Bertelink en 
Wendy een 1e en 2e plaats. Op de 
springwedstrijd in Vught hebben 
Danielle van Enck en Comtesse 
een 9e plaats behaald in de klasse 
B springen. 

Nijnselse Ruiters in de prijzen tijdens 
paasweekend 
Afgelopen paasweekend zijn een 
aantal Nijnselse Ruiters met suc-
ces verspreid op wedstrijd geweest. 
Eveline Hazenberg is naar een dres-
suurwedstrijd voor pony's geweest, 
waar ze met Annet in de klasse B 
voor pony's categorie C, D en E 
naar een mooie 8e prijs reed. Dres-

suur amazone Eveline van de Ven 
kwam met haar Allure in Uden aan 
start en behaalde na een nette proef 
de 3e prijs in het M1.Noortje Ge-
vers was 2e paasdag op de spring-
wedstrijd voor paarden in Geldrop 
actief. Hier behaalde ze een 4e prijs 
met Ruddle RG in de klasse L.
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biljarten

Rooise Biljartcompetitie
In de 25e en voorlaatste ronde wa-
ren er hoge scores voor Boskant (95), 
wederom de Gouden Leeuw (94) en 
Wellie Winne Welles met 85 punten. 
St.Joris staan nu 53/57 punten voor 
op de Beurs/Gin keus en maken dus 
een heel grote kans om kampioen te 
worden van het seizoen 2011/2012. 
Korte partijen: Toon Lathouwers 
(Gouden Leeuw) 22 car. in 9 beurten 
(moy. 2,44), Antoon van Eert (Bos-
kant) 40 car. in 11 beurten (moy. 
3,63), Nick Derks (Oud Rooi) 34 car. 
in 12 beurten, waarbij een serie van 
15 (moy. 2,83), Jan van de Oete-
laar (Boskant) 60 car. in 13 beurten 
(moy. 4,61), Nico Saris (’t Straotje) 
28 car. in 13 beurten (moy. 2,15), 
Ton van Alphen (Dorpsherberg) 26 
car. in 13 beurten (moy. 2), Theo 
Tebbertman (Boskant) 38 car. in 14 

beurten (moy. 2,71) en Harrie van 
de Ven (Jachtrust) 20 car. in 14 beur-
ten (moy. 1,42).

Uitslag: Kofferen – Boskant 45-95, 
’t Straotje – Wapen van Eerschot 
73-67, Gouden Leeuw – ’t Pump-
ke 94-46, D’n Toel – Beurs 67-73, 
Dorpsherberg – Jachtrust 73-67, 
Oud Rooi – St.Joris 69-71, Gin 
Keus – Wellie Winne Welles 55-85.

Stand: 1 St.Joris 1899, 2 Beurs 
1846, 3 Gin Keus 1842, 4 Boskant 
1810, 5 Jachtrust 1804, 6 Gouden 
Leeuw 1795, 7 Wellie Winne Wel-
les 1775, 8 Oud Rooi 1760, 9 ’t 
Straotje 1751, 10 D’n Toel 1750, 
11 Wapen van Eerschot 1676, 12 
Dorpsherberg 1666, 13 Kofferen 
1637, 14 ’t Pumpke 1467.  

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

DE LENTE IS
BEGONNEN!

TTV Attaque 1 zo goed als veiligtafeltennis

Het weekend voor Pasen ston-
den voor de teams van Attaque 
de wedstrijden van de negende 
speelronde op het programma.  
Voor alle drie de teams van At-
taque staat nog van alles op het 
spel. Attaque 1 moet zich probe-
ren veilig te spelen en Attaque 
2 en 3 doen volop mee voor het 
kampioenschap. Een belangrijke 
week dus waarin veel gewonnen 
of verloren kon worden.

Attaque 1 heeft dit seizoen een erg 
gelijkwaardige en daardoor span-
nende competitie. Alleen koploper 
Budilia steekt met kop en schou-
ders boven de rest uit. De overige 
vijf teams zijn gelijkwaardig en 

staan daardoor op twee wedstrij-
den voor het einde slechts een paar 
punten van elkaar af. Doordat de 
onderste twee teams degraderen 
is het voor Attaque dus noodzaak 
om nog een paar goede resultaten 
neer te zetten. Vorige week werd 
met een 6-4 overwinning uit bij 
Flash een goede start gemaakt. 
Deze week moest Attaque 1 op be-
zoek bij ATTC uit Aarle Rixtel. Het 
vaandelteam startte de wedstrijd 
uitstekend. Zowel Bram Schepens, 
Dirk Kastelijn als Burt van Geffen 
wonnen allen hun eerste enkelpar-
tij. Doordat Bram en Dirk ook de 
dubbel overtuigend met 3-0 naar 
zich toe wisten te trekken was de 
4-0 voorsprong een feit. Helaas 

verloor Burt, na een spannende 
vijf-setter, zijn tweede partij maar 
doordat zowel Bram als Dirk daar-
na hun tweede enkelpartij wisten 
te winnen kwam er een 6-1 tus-
senstand op het scorebord. Hierna 
was het weer de beurt aan Burt en 
vervolgens Dirk. Zij verloren ech-
ter beide. Doordat Bram de laatste 
wedstrijd sterk speelde en met 3-0 
won was de 7-3 overwinning een 
feit. Een erg goed resultaat van At-
taque 1 waarmee lijfsbehoud in de 
tweede klasse zo goed als zeker is 
veilig gesteld.

Attaque 2 kent een uitstekend 
seizoen. Onder aanvoering van 
Menno van Os, die nog maar 
vier wedstrijden verloor in de hele 
competitie, en met Peter Verhagen 
en Leon Huijberts die beide ook 
boven de 50% spelen stevent het 
tweede af op het kampioenschap 
in de vierde klasse. Met Frank van 
der Zanden nog op de achterhand 
in geval van nood draait het team 
een heel stabiel seizoen. De wed-
strijd van afgelopen weekend te-
gen NTTV vormt hierop eigenlijk 
de enige uitzondering. Attaque 
2 verloor deze wedstrijd nipt met 
6-4 maar blijft wel ruimschoots 
koploper. In de laatste wedstrijd 
tegen TIOS zijn 4 punten genoeg 
voor het tweede om het kampi-
oenschap te mogen vieren.

Ook Attaque 3 presteert dit sei-
zoen prima en is ook nog volop in 
de race voor het kampioenschap. 
Het voormalige jeugdteam, aan-
gevuld met Johan van de Ven, 
heeft zich prima aangepast aan het 
spelen bij de senioren. Afgelopen 
weekend werd helaas uit bij Een 
en Twintig wel met 6-4 verloren. 
Cliff van Driel won als enige twee 
partijen. Attaque 3 is ondanks de 
nederlaag nog steeds koploper 
maar heeft wel een wedstrijd meer 
gespeeld dan de concurrentie. Een 
goed resultaat in de laatste wed-
strijd is dus noodzakelijk om het 
kampioenschap ook daadwerkelijk 
binnen te slepen.

De laatste wedstrijden worden ge-
speeld op maandag 16 april om 
20.00u in sporthal de Kienehoef. 
Hopelijk kunnen we op het einde 
van de avond twee kampioen-
schappen vieren.

Sonse schutterskoning in Nijnsel

Stefan Neuteboom uit Son is za-
terdag koning geworden bij hand-
boogschutterij Sint Antonius. Met 
580 punten nam hij de titel over 
van Jan van der Aa, die met 565 
punten prins werd. Vorig jaar wa-
ren de rollen dus omgekeerd. Mar-
tien van den Brand scoorde in 70 
pijlen 508 punten en werd daarmee 
ridder. Tot even voorbij de 40 pij-
len leek Jan van der Aa zijn titel te 
prolongeren. Van één slechte score 
wist Stefan flink te profiteren en 
overklaste zijn tegenstander; zijn 
voorsprong gaf hij niet meer af. 

Martien van den Brand haalde na 
20 pijlen flink uit en klom op van 
de zesde naar de derde plaats, die 
hij tot het einde vast hield. Toon 
Relou bleef standvastig op plaats 
vier staan. De 80-jarige Theo San-
ders hield dapper de wedstrijd tot 
het einde toe vol en werd vanwege 
zijn score, 145, benoemd tot nar 
van de vereniging: „Is toch skôn 
zolang ge di nog kunt.”

 
V.l.n.r. stefan Neuteboom, jan van 
der Aa, Martien van den Brand

handboogschieten
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Nachtkleding - Lingerie - Badkleding
Heuvel 15a - tel. 0413-330838

Hier kunt u winkelen met 
de spaarkaart en cadeaubon van 

Rooi 2000

www.rooi2000.nl

Hertog Hendrikstraat 12
tel. 0413-472768

Liempdseweg 3
tel. 0413-472092

Heuvel 34
tel. 0413-870049

Heuvel 44
tel. 0413-472645

Markt 25
tel. 0413-473919

Borchmolendijk 20a
tel. 0413-472520

Heuvel 30
tel. 0413-472720

Borchmolendijk 14
tel. 0413-473510

Borchgrave 39
tel. 0413-471222

Hertog Hendrikstraat 10
tel. 0413-470168

Eerschotsestraat 74
tel. 0413-473022

Eerschotsestraat 52a
tel. 0413-476544

Kerkplein 1a
tel. 0413-478791

SWITCH
FASHION & LIFESTYLE

Kofferen 21a
tel. 0413-470561

Hertog Hendrikstraat 1a
tel. 0413-475821

Hertog Hendrikstraat 14 
 tel. 0413-472607

Markt 20a
tel. 0413 - 475988

www.bakkerijbekkers.nl

“ Het Roois Kaashuis ”

Effe Anders
Modeaccessoires

Babykleding (Feetje)
Babyaccessoires

Tevens Outlet verkoop
woonaccessoires

 70% korting
Aanstaande zondag 27 maart geopend van 12.00 tot 17.00 uur

Effe Anders, Hertog Hendrikstraat 10 

Kerkplein 1
tel. 0413-473147

Eerschotsestraat 44
tel. 0413-490333

Unieke service bij  
Formido St. Oedenrode
Formido Easyline 
dakkapellen!

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

Creëer snel meer ruimte in uw huis met een Ruiter Easyline  
dakkapel van Formido. Een Easyline dakkapel wordt ingemeten 
en geplaatst door Ruiter dakkapellen. U hoeft alleen zelf de  

inrichting te verzorgen. 
Keuze uit 2 modellen in 
diverse maat voeringen 
en kleuren.

Compleet 
verzorgd

Vaste all-in prijs 
vanaf  4.395.-*
*Excl. eventuele lokale leges.

Snelle plaatsing

Topgarantie van 
15 jaar!

Alle benodigde 
informatie 

verkrijgbaar in  
onze bouwmarkt!

Haal meer uit je huis

Borchmolendijk 9 
 tel. 0413-472362

ROXS 

Meidoornstraat 2
tel. 0413-470271

Heuvel 40
tel. 0413-472784

Heuvel 22
tel. 0413-478588

Heuvel 15a
tel. 0413-330838

bodyfashion
Nachtkleding - Lingerie - Badkleding

Heuvel 15a, 5492 AC Sint-Oedenrode
Tel: 0413-330838Markt 12 - tel. 472280

Hertog Hendrikstraat 5a - tel. 475665

Markt & 
Dommelrode
Apotheken

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

www.rooi2000.nl

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Spaarkaart

www.rooi2000.nl
Ondernemersvereniging Sint-Oedenrode

Boskantseweg 59
tel. 0413-472562

Heuvel 20
tel. 0413-473 567

www.rooi2000.nl

Kofferen 22
tel. 0413-477902

www.rooi2000.nl

Heuvel 32
tel. 0413-479291

www.rooi2000.nl

Cadeaushop

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE | 0413 870049
INFO@MARIJKE-WELTEN.EU

Be my Valentine

Kofferen 4
tel. 0 413-769027

www.rooi2000.nl
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Luuk van de Eertwegh
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Luuk van de Eertwegh. Ik 
ben 8 jaar oud en heb 5 broers/
zussen. Zij heten Stan, Mirne, 
Gijs, Rob en Wiese. Komende 
zondag ben ik pupil van de week 
bij de wedstrijd Nijnsel – Bos-
kant. Ik zit op de Sint Antonius 
van Padua school in groep 5. 
Het leukste op school vind ik de 
voetbal gymlessen. Mijn hobby`s 
zijn voetbal en buitenspelen. 
Mijn favoriete voetbalclub is PSV. 
De beste voetballer vind ik Dries 
Mertens. Ik voetbal nu in de F1 
en sta in de spits.   

DMX Motocross 
aan Brouwers-
kampweg

Motorclub Son houdt aanstaande 
zondag wederom een district Mo-
tocross. Dit zal weer gebeuren op 
een tijdelijk aangelegd circuit aan 
de brouwerskampweg op de grens 
van Sint-Oedenrode en Son.
 
Behalve allerlei regionale rijders 
zullen er ook enkele Rooienaren 
van de partij zijn. Zo rijdt onder 
andere Bas van Kaathoven mee in 
de MX2 4 takt. Hij helpt ook altijd 
mee met het opbouwen van het 
parcours. Een andere coureur uit 
Rooi is Jaap van der Rijt. De mo-
torclub is altijd afhankelijk van de 
vele vrijwilligers om dit evenement 
te organiseren. Ook de buurman 
aan de brouwerskampweg is be-
langrijk en daarom dankt MC Son 
de familie Beniers dat ze ook dit 
jaar weer welkom zijn. Kijk voor 
het programma op www.mcson.nl

motorcross

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

voetbal Zomercarnaval rondom kraker 
Nijnsel – Boskant

Op zondag 15 april staat de kra-
ker Nijnsel – Boskant op het pro-
gramma. Om 14.30 uur trappen 
de buurdorpen af om in een recht-
streeks duel om de dure punten 
te vechten. Vooral de thuisploeg 
heeft de punten hard nodig om 
nog kans te maken op lijfsbehoud 
in de vierde klasse.

Wie er ook wint, uiteindelijk kan 
iedereen genieten van Zomercar-
naval in de kantine van VV Nijnsel. 
De hele middag staat in het teken 
van dat thema, dus dat zal een ge-
zellige boel worden. Zowel de sup-
porters van Nijnsel als van Boskant 
zijn van harte welkom! 

Voor de ‘grote’ wedstrijd vindt 
er ook nog een juniorenwedstrijd 
plaats om 13.45 uur. Voor de jon-
ge spelers natuurlijk erg leuk als er 
supporters langs de lijn staan. Dus 
kom genieten van een heerlijke 
voetbalmiddag en een knallende 
derde helft in Nijnsel.
 

Kossen | Design

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

Nieuwe markt in Nederland 

www.mooimarktplein.nl

Zelf adverteren is nog nooit zo 
makkelijk geweest

24 uur per dag in het hele land 
uw scherpe acties 
binnen handbereik

Verleg uw grenzen door zelf 
uw advertentie online te 

plaatsen en bepaal zelf uw prijs

Finale Ollandia 
Penaltybokaal

Op a.s. zaterdag 14 april spelen 
de diverse jeugdteams tegen de 
ouders. Aansluitend zullen van elk 
team de winnaars uit de voorron-
den in de finale gaan strijden voor 
de Ollandia Penaltybokaal. 

Programma: 
Ollandia F1-moeders 15.30 uur, 
Ollandia E1-Moeders 15.30 uur, 
Ollandia F2-Moeders 16.00 uur, 
Ollandia MF1-Moeders 16.00 uur, 
Ollandia E2 -Moeders  16.30 uur, 
Ollandia D1-Ouders 17.00 uur, 
Ollandia C1-Ouders 17.30 uur, 

Finale Ollandia Penaltybokaal 
18.30 uur.

Alleen Rhode en Ollandia in actie

Tijdens het Paasweekend werd er 
bar weinig gevoetbald door de se-
niorenteams in Sint-Oedenrode. 
Alleen het eerste elftal van Rhode 
kwam in actie. Ollandia moest 
ook de wei in, maar dat was al op 
donderdag. Rhode speelde twee 
keer gelijk. Ollandia pakte een in-
drukwekkende overwinning.

Rhode – Prinses Irene 2-2 (0-0)
De verschillen onderin de derde 
klasse van Rhode zijn niet erg 
groot. Ook na het drukke Paas-
weekend kon Rhode geen afstand 
nemen. Op zaterdag voor Pasen 
trad Rhode thuis aan tegen Prinses 
Irene. Het team van Ronald Tiele-
mans was na negentig minuten blij 

met het gelijke spel. Rhode begon 
furieus en kreeg een aantal flinke 
kansen in de beginfase. Ook Prin-
ses Irene kreeg kansen en Rhode 
schoot zelfs nog op de paal. Het 
was een klein wonder dat het nog 
0-0 was bij rust. Binnen afzienbare 
tijd stond het 0-2. Rhode schrok 
enorm maar rechtte de rug. In 
de 91e minuut scoorde Daan van 
Dinten de 1-2. Uitgerekend kee-
per Ard Groenendijk kopte diep in 
blessuretijd de 2-2 binnen.

Rhode – Nooit Gedacht 2-2 (1-1)
Twee dagen later, wederom op ei-
gen veld, was Nooit Gedacht de 
tegenstander. Het werd een hele 
rommelige wedstrijd met nauwe-

lijks kansen aan beide kanten. De 
0-1 viel zomaar ineens uit een 
strafschop, na een overtreding van 
de keeper. Coen van Hout maakte 
gelukkig vrij snel weer de gelijkma-
ker en dus kon er met een gelijk-
spel worden gerust. In de tweede 
helft werd Rhode steeds dreigen-
der. Toch kwamen de gasten we-
derom verrassend op voorsprong. 
Michel Daniëls trok de stand even 
later gelijk. Terecht, want een win-
naar verdiende deze wedstrijd niet.

Ollandia – Maaskantse Boys 4-0 
(2-0)
Doordat de wedstrijd was afgelast 
op 1 april, moest Ollandia op 5 april 
aantreden tegen Maaskantse Boys. 
Het aanwezige publiek was blij dat 
het was komen kijken. Ze zagen 
namelijk één van de betere wed-
strijden van Ollandia dit seizoen. 
Daarmee maakte de ploeg van Van 
Zutphen de nederlaag in de vorige 
wedstrijd goed. Na vijf minuten 
wist topscorer van Sint-Oedenrode, 
Stefan Erven, weer te scoren. Zijn 
1-0 was een voorbode op de rest 
van de pot. Daarna viel de mooiste 
goal. Stefan Erven gaf een prach-
tig hakballetje op Sietze de Jong. 
Hij haalde verwoestend uit: 2-0. 
Na rust was Maaskantse Boys hele-
maal nergens meer. Ze werden to-
taal overklast. Robert Erven maakte 
de 3-0 en Rob van der Heijden te-
kende voor de vierde treffer.

Finale Ollandia 
Kwis ’t nie Kwis
Vanwege een inhaalwedstrijd van 
Ollandia 1 is de finale van de Ol-
landia Kwis ’t nie Kwis  verplaatst 
naar a.s. donderdag 12 april. 
Daarin zullen vanaf 21.30 uur 
het team van de Ollandia Dames 
strijden tegen de Herenteams van 
Ollandia 1 en 3. De Dames zul-
len alles in de strijd werpen om de 
Heren de baas te zijn en de Heren 
zullen zeker niet onder willen doen 
voor de Dames.  Het beloofd dus 
een mooie strijd te worden om als 
winnaar in 2012 met de eer en de 
titel aan de haal zal gaan. Suppor-
ters zijn hierbij ook weer van harte 
welkom om hun team te steunen.
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Voetbal

Ollandia

Uitslagen senioren do 5/4:
Ollandia 1-Maaskantse Boys 1 4-0

Uitslagen jeugd za 7/4:
Bavos B1-Ollandia B1   3-2
Ollandia C1-Schijndel/Vitam C3   0-2
Sparta’25 D3-Ollandia D1  2-0
Blauw Geel’38/OW  E7-Ollandia E1   2-5
Gemert E8-Ollandia E2   14-1
Ollandia F1-Gemert F5   0-5
Ollandia F2-Avanti’31 F5   0-5

Programma senioren zo 15/4: 
Odiliapeel/Braks Grp. 1-Ollandia 1   14.30u
Ollandia 2-BG38/OW 7   11.00u (o.v.) 
Avesteyn 3-Ollandia 3   12.00u
Ollandia 4-SCMH 5   10.00u (o.v.)
Ollandia Da1-Heeswijk Da 1  10.00u (o.v.)
Aanvangstijden Ollandia 2, 4 en Da1 
i.v.m. veldbezetting onder voorbe-
houd, dus kijk hiervoor op 
www.ollandia.nl

Programma jeugd za 14/4: 
Ollandia B1-Avanti’31 B2   14.30u
Avanti’31 C2-Ollandia C1  v:12.00u
Ollandia D1-Rood Wit’62 D6   12.00u
Irene E1-Ollandia E1  v:8.30u
Ollandia E2-Avanti’31  10.30u
Ollandia F1-Elsendorp F1   9.30u
Rhode F8-Ollandia F2  v:9.30u
Ollandia MF1-LBC MF1   11.00u

VV Nijnsel

Uitslagen jeugd za 7/4:
SSE A1 - Nijnsel A1 3-1
Nijnsel B1 - Sparta’25 B2   7-1
Handel C1 - Nijnsel C1   0-7
MULO D3 - Nijnsel D1   3-1
Nijnsel D2 - Schijndel/VITAM D5  1-0
Avanti’31 E2 - Nijnsel E1   1-4
Nijnsel E2 - SCMH E3   1-10
MULO F4 - Nijnsel F1   4-0
Nijnsel F2 - Venhorst F2   3-2
    
Programma senioren zo 15/4:
Nijnsel 1 - Boskant 1 14.30u
Nijnsel 2 - MVC 2 12.00u
WEC 2 - Nijnsel 3 12.00u
Nijnsel 4 - Rhode 4 12.00u
Nijnsel 5 - Gemert 9 10.00u
Heeswijk 5 - Nijnsel 6 11.00u
Rood Wit’62 DA1 - Nijnsel DA1 11.00u
Nijnsel DA2 - Schijndel/VITAM DA1 10.00u

Programma jeugd woe 11/4:
ASV’33 D2 - Nijnsel D1 18.45u

Programma jeugd za 14/4:
SJVV A1 - Nijnsel A1 14.30u
Oranje Zwart A1G - Nijnsel A2 14.30u
Rhode B2 - Nijnsel B1 14.30u
Nijnsel C1 - Erp C2 13.00u
Nijnsel D1 - Boskant D1 11.30u
Nijnsel D2 - Avanti’31 D3 11.30u
Rhode E2 - Nijnsel E1 9.15u

Nijnsel E2 - VOW E3 10.00u
Boekel Sport F3 - Nijnsel F1 09.30u
Nijnsel F2 - VOW F3 10.00u

Rhode

Uitslagen senioren paasweekend:
Rhode-Prinses Irene 2-2
Rhode-Nooit Gedacht 2-2 
Rhode 7-Someren 15 6-0

Uitslagen jeugd za 7/4:
Oranje Zwart A1G-Rhode A2  8-5
DVG B2-Rhode B3  2-2
Rhode C1-Volharding C1  6-2
Milheezer Boys C1-Rhode C2   7-1
Rhode C3G-SC Helmondia C3   7-1
Boekel Sport C3-Rhode C4  0-13
Rhode C5-Avanti’31 C3  1-4
Udi’19 D2 D2-Rhode D1  1-0
SCMH D1-Rhode D2  7-1
Schijndel D3G-Rhode D3G  4-2
Rhode D4-Gemert D3  1-5
Avanti’31 D3-Rhode D5  1-3
Rhode D6-Mariahout D2G  1-6
Rhode E1G-Blauw Geel’38 E2  1-1
Venhorst E1-Rhode E2  2-2
Rhode E3-Bruheze E3  1-7
ELI E2-Rhode E4  3-3
Rhode E5-Gemert E9  afg.
VOW E3-Rhode E6G  9-1
Rhode E7-Mierlo Hout E6  4-2
ASV’33 E4M-Rhode E8  1-10
Rhode F1-Someren F1  3-3
Rhode F2-MULO F1  2-3
Rhode F3-Schijndel/VITAM F2  1-3
Blauw Geel’38 F6-Rhode F5  1-3
Venhorst F3-Rhode F6  1-2
ELI F2G-Rhode F7  4-4
Rhode F8-Erp F4  1-1
Schijndel/VITAM F8-Rhode F9  0-5
Rhode F11-Erp F5  6-1
Bruheze F6-Rhode F12  3-0
Rhode F13-Schijndel/VITAM F9  2-1
GVV’57 MB-Rhode MB1  7-1

Programma senioren zo 15/4
Avanti-Rhode 14:30u
Blauw Geel 2-Rhode 2 12.00u
Rhode 3-VOW 2 12.00u
Nijnsel 4-Rhode 4 12.00u
Rhode 6-UDI 11 12.00u
ELI 4-Rhode 7 11:30u
DVG 6-Rhode 8 12.00u
Rhode 9-Handel 4 12.00u
Boskant 5-Rhode 10 11.00u
Gemert 2-Dames 10.00u
Fiducia-Veteranen 16:30u

Programma  jeugd woe 11/4:
Rhode E5-Gemert E9  a18:30u
Rhode F1-Mifano F1  a18:45u
Rhode F2-Rhode F3   
a18:30u (beker)
Programma  jeugd za 14/4:
Rhode A1-IVO A1  a14:30u
Blauw Geel’38 A5-Rhode A2  v13:30u
Rhode B1  vrij
Rhode B2-Nijnsel B1  a14:30u
Boerdonk B1G-Rhode B3  v13:30u

Rhode C1-Someren C1  a12:45u
Rhode C2-Boekel Sport C2  a12:45u
ELI C1G-Rhode C3G  v11:30u
Rhode C4-Erp C3  a12:45u
Deurne C4- Rhode C5  v11:30u
Erp D1-Rhode D1  v11:15u
Rhode D2-Bruheze D1  a11:15u
Irene D1-Rhode D3G  v10:30u
Boskant D2-Rhode D4  v10:30u
Rhode D6-DVG D3  a11:15u 
DVG E1-Rhode E1G  v8:30u
Rhode E2-Nijnsel E1  a9:15u
Rhode E3-Boekel Sport E2 a9:15u
Boekel Sport E5-Rhode E4  v9:30u
Rhode E6G-Gemert E6  a9:15u
Rhode E7-Boekel Sport E4  a9:15u
Mariahout E3G-Rhode E8  v10:15u
Rhode F1-Mierlo Hout F1  a10:15u
Rhode F2-Rhode F3  a9:15u
Rhode F4-Blauw Geel’38 F4  a10:15u
Mierlo Hout F4-Rhode F5  v8:30u
Rhode F6-Sparta’25 F3  a10:15u
Rhode F7-Schijndel/VITAM F7  a10:15u
Rhode F8-Ollandia F2G  a10:15u
ELI F3G-Rhode F9  v9:00u
Blauw Geel’38 F9M-Rhode F10  v9:15u
Gemert F9-Rhode F11  v9:30u
Sparta’25 F9-Rhode F12  v9:30u
Rhode F13-SCMH F1  a11:15u
Rhode MB1-HBV MB1  a14:30u

VV Boskant

Uitslagen senioren 
Boskant 6-SBC 14 4-0

Uitslagen jeugd
Rhode C2–Boskant C1  2–2
Boskant E1–Irene E  5–1
SCMH B1-Boskant B1  2-4
Blauwgeel C -Boskant C1  17-1
Erp D2-Boskant D1  3-1
Boskant D2–Mierlohout D3  2-11
DVG E3G-Boskant E2  2-5 
Boskant F1–VOW F4  9-2

Programma senioren do 12/4: 
Boskant 3-Irene 2  19.00u
Programma senioren zo 15/4:
Nijnsel 1-Boskant 1  14.30u
SSS’18 2-Boskant 2  12.00u
Blauw Geel 11-Boskant 4  10.00u
Boskant 5-Rhode 10  11.00u
Boekel Sport Da2-Boskant Da1  12.00u

Programma jeugd woe 11/4: 
Boskant A1–Gemert A3  a19.30u
ASV’33 C2–Boskant C1  v17.45
Programma jeugd do 12/4: 
Boskant B1–Blauwgeel B3  a19.00u
Programma jeugd za 14/4:
Boskant A1–Sparta’25 A2  a14.30u
Sparta’25 B2-Boskant B1  v13.15 
VOW C1-Boskant C1  v12.00 
Nijnsel D1-Boskant D1  v10.30 
Boskant D2–Rhode D4  a11.30u
Boskant E1–ELI E1G   a09.30u
Schijndel E7-Boskant E2  v08.00 
Boskant F1–Blauwgeel F13  a10.30u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 4/4
1 Hrn. H.v.Erp- H.v.Genugten 64,58 
% 2 Dms. T.Klomp- N.Vervoort 
60,76 % 3 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. 
A.v.Hommel 56,94 % 4 Hrn. P.v.Hoof- 
J.Verboort 55,21 %.

ZBC’01 

Uitslag 3-4:
A-lijn: 1.Ria Delisse & Toon v.d.Zanden  
64,65%  2. Piet Thijssens & Riek Rij-
kers  58,13 %  3. Toon & Marietje v. 
Schaijk  57,71 %  4. Bert & Diny Kan-
ters  54,24 %  B-lijn:  1.Tonny Rijkers 
& Mien Vermeulen  68,75 % 2. Cees 
v. Hout & Jo Verhoeven 57,08 %  3. 
Mientje v.d. Tillaart & Ria Veldhuis 
55,83 %  4. Anneke Jans & Maria Pe-
pers 50,42 %

Vrijdagmiddag Club 

Uitslag 6/4
A-Lijn:  1.Pieter & Marlies v. Geffen 
58,75 %  2. Ben & Tiny v.d. Steen 
57,92 %  3. Cor v.d. Berg & Jan Rijkers  
56,67 %  4. Harrie & Jana v.d. Acker 
55,83 %  B-lijn:  1. Jan v. Helvoirt & 
Mien v. Asseldonk  61,25 %  2. Toos v. 
Berlo & Willemien Verhoeven 60,00 %  
3. Chris & Christien v. Helvoirt 54,58 
%  4. Jo v. Boxtel & Mien Vermeulen  
53,75 %

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Concordia

Uitslagen
DSV B1-Concordia B1 4-7 
Concordia B2-Boskant B 2  5-2 
Concordia D2-Flamingo’s D2  5-1 
Concordia E1-Nijnsel E1  2-1 
Concordia F1-Corridor F1  16-0 
Korloo W2-Concordia W1  2-1

Programma do 12/4:
Concordia B1-DDW B1  a. 19.00u

Programma za 14/4:
Concordia B1-BMC B2  a. 12.00u 
Emos D2-Concordia D1  v. 12.00u 
Tovido D2-Concordia D2  v. 10.30u 
De Korfrakkers E4-Concordia E1  v. 10.45u

Boskant F1-Concordia F1  v. 09.30u
Be Quick W2-Concordia W1  v. 08.30u
 Programma di 17/4L
Concordia B2-Alico B1  a. 19.00u
Programma woe 18/4:
Concordia D2-Avanti D1  a. 18.30u

KV Odisco

Uitslagen woe 4/4:
Odisco 2 - NDZW 3 7 - 9
Za 7/4:
De Korfrakkers B2- Odisco B1 9 - 8
Tovido D3 - Odisco D1                 0 - 9
Odisco E1 - De Korfrakkers E4     0 - 1

Programma za14/4:
Bauw Wit (Ha) B1 - Odisco B1  14.00u 
Corridor D1 - Odisco D1  11.30u
Corridor E1 - Odisco E1 10.00u
Zo 15/4:
Eendracht (M) 1 - Odisco 1    10.30u
Woe 18/4:
Odisco 2 - JES 4                        20.00u

KV Nijnsel

Uitslagen:
Emos 6-Nijnsel 2  15-4
Nijnsel B1-NeCa B1  6-2
Alico C1-Nijnsel C1  0-6
Spoordonkse Girls C1-Nijnsel C2  2-3
Spoordonkse Girls D2-Nijnsel D1  1-5
Concordia E1-Nijnsel E1  2-1

Programma: Wo 11 april: 
Nijnsel 2-Boskant/Concordia 6
Zaterdag 14 april: 
Vessem B1-Nijnsel B1  v12.00u 
Nijnsel C1-De Korfrakkers C4  a11.45u
Nijnsel C2-Geko C1  a10.30u
Nijnsel D1-Avanti (S) D2  a9.30u
Zondag 15 april: 
Geko 3-Nijnsel 1  v9.00u

 

Overige sporten

Supersnel rondje in Tiel

Het snelle rondje in Tiel lag Stef 
beter dan Jur. Ook rijden in een 
groot peloton was een beetje 
wennen voor de jongste van de 
twee, maar kwam uiteindelijk 
wel goed. Jur stond voor het eer-
ste van de twee aan de start in 
een heel sterk deelnemersveld, 
dat voor meer dan de helft be-
stond uit meisjes die een jaartje 
ouder zijn dan de jongens.

Meestal is dat geen probleem 
voor Jur maar na een supersnelle 
start van de Nederlands kampi-
oene wist Jur genoeg. Hier wordt 
vandaag hard gereden. Jur pakte 
samen met Johan, de andere nog 
overgebleven jongen, de Neder-
lands kampioene terug en lieten 
niemand meer wegrijden.

In de laatste ronde kwam Jur er 

wel achter dat sommige meis-
jes niet zo lief zijn dan ze lijken. 
Het was de dame voor hem die 
er voor zorgde dat Jur door het 
gras moest en geen kans meer 
kregen om mee te sprinten voor 
het podium. Hij kwam er zonder 
kleerscheuren vanaf en kwam 
uiteindelijk drie meter te kort en 
moest genoegen nemen met de 
11 plaats.  

Bij Stef ging het niet anders als bij 
Jur en ook daar reden veel dames 
mee waar Stef wel twee keer in 
paste. Hij is niet de kleinste, maar 
de meeste dames die bij Stef 
meerijden zijn twee jaar ouder. 
Ook bij Stef werd er meteen hard 
gereden, maar dat was eigenlijk 
zijn eigen schuld, want hij ging 
er zelf meteen zelf vandoor. Stef 
was heel de wedstrijd voorin te 

vinden en deed ook het nodige 
kopwerk om zo het peloton klei-
ner te maken voor de eindsprint.  
In de laatste ronde werd het drin-
gen voorin.

Iedereen wilde als eerste de laat-
ste bocht in. De aanloop naar de 
finish liep licht omhoog en was 
daarom niet makkelijk te nemen. 
Stef zat in de laatste bocht pre-
cies in het midden van de eerste 
groep van veertien en kon geen 
kant meer op. Restte hem  mee te 
sprinten en te hopen op een klein 
gaatje. Stef kwam als zevende 
over de streep.

wielersport
Jonker de Jegerstraat 25
5491 BP Sint-Oedenrode

info@hoveniersbedrijfbrouwers.nl
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Argozwemmen

Komende zondag nemen de jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deel aan de vijfde Speedo wedstrijd 
die wordt gehouden in ‘Het Dommel-
bad’ in Boxtel, aanvang 14.00 uur.

Programma waterpolo
Zaterdag:
Lutra - D1  16.15u

Hellas-Glana - Heren 2 16.30u
Lutra - Dames 1  16.45u
De Stormvogel - Heren 1 16.45u
ZVDO`74 - B1  17.00u
Arethusa - D2  17.15u
De Punderman - E1 17.30u
Zeester-Meerval - C1 18.30u
Zondag:
De Treffers – Bcombi 19.15u

Internationale wedstrijden bij 
MHC Sint-Oedenrode 

hockey

Op dinsdag 3 april was MHC 
Sint-Oedenrode het toneel van 
een drietal interlands onder de A-
jeugd. De teams van Wesley uit 
Dublin waren op tour door Neder-
land en speelden op verschillende 
clubs een aantal wedstrijden. Zo 
ook in Sint-Oedenrode waar meis-
jes A1, meisjes A2 en jongens A1 
tegen de club uit Dublin speelden. 

Meisjes A2 kwam goed uit de 
startblokken en wist de gehele 
wedstrijd de overhand te houden. 
Het resultaat was een knappe 5-2 

overwinning. De jongens hadden 
het moeilijker met de tegenstan-
der. De jongens van Wesley, die al 
jaren de top van Ierland vormen, 
hadden enkele sterke spelers en 
een goede strafcorner. De Rooise 
mannen wisten zich goed te we-
ren en konden het tempo van de 
tegenstander goed bijbenen. On-
danks een 1-0 voorsprong werd 
uiteindelijk met 5 -2 verloren. De 
meiden van A1 waren de laatste 
wedstrijd op het programma. On-
danks dat de Rooise dames de hele 
wedstrijd de bovenliggende partij 

waren, wisten ze hun kansen niet 
te verzilveren. En zoals het vaker 
gaat in de sport, als je aan de ene 
kant niet scoort valt hij aan de an-
dere kant. Zo ook voor de meiden 
van A1. De enige strafcorner van 
Wesley werd gescoord doordat de 
bal van richting werd veranderd. 
De eindstand van de wedstrijd was 
uiteindelijk 0-1 voor Wesley. 
Het was een geslaagde middag 
met drie leuke en spannende wed-
strijden. Als aandenken hebben de 
Rooise teams nog een mooi vaan-
tje van Wesley gekregen.

Paastoernooi bij Judoschool Kradolfer
Op 2e Paasdag was het dan 
weer zover. Na zaterdag op het 
NK moesten de jongere judoka’s 
van Dai Ippo naar Vught om hun 
krachten te meten. Het werd een 
mooie dag voor onze jongens en 
meiden. Het toernooi is nog wel 
niet zo heel druk bezocht, maar de 
kwaliteit wordt elk jaar hoger. 

Voor Rick van Aarle, Zjuul Rovers 
en Sam Packbiers ging het hele-
maal super. Zij wisten al hun par-
tijen te winnen en mochten dus 
plaats nemen op de hoogste tre-
de van het podium. Zjuul Rovers 
deed dit dan ook nog maar eens 
een keer met alleen maar ippons. 
Fantastisch Zjuul.

Job van den Brand en Gijs Pack-
biers moesten genoegen nemen 

met een 2e plek. Job had reeds 3 
partijen gewonnen met zeer fraaie 
ippons maar in de finale werd hij 
toch verrast. Gijs heeft een min-
dere periode, dat hij zondag, na 6 
partijen een 2e plek mee naar huis 
nam is natuurlijk een leuke opste-
ker voor de komende toernooien.

Voor Koen van Iersel, Ellis Brug-
mans en Quint Rovers was er 
vandaag een 3e plek weggelegd. 
Koen al al enige tijd geen prijs 
meer behaald dus dit was weer 
even een prettig gevoel. Voor Bart 
Packbiers, Jim van de Ven, Teun 
Packbiers, Martijn van Aarle, Rens 
van Esch en Gijs van Iersel was er 
geen plek op het podium. Vol-
gende keer beter zullen we maar 
zeggen.     

budo

Stroeve start voorjaarscompetitie

Gemengd 1 van TV de Kienehoef 
komt dit jaar uit in de hoogste 
klasse uit ooit behaald. Met groot 
enthousiasme reisde het team 
E. Pluk, R. Janssen, P.J. van Kes-
sel, F. Minkels en P. Vlaskamp 
daarom ook af naar Bemmel. De 
eerste singles in de 2de klasse 
konden gespeeld worden, waarna 

de weergoden bepaalde dat de 
spelers niet meer in actie hoefden 
te komen. Met winst door Evert 
Pluk en Floor Minkels en verlies 
van Puck Vlaskamp kon het team 
om vier uur weer huiswaarts ke-
ren met een 2-1 voorsprong. De 
wedstrijd zal op 17 mei worden 
ingehaald. Komende week wacht 

Rapiditas thuis. De start van deze 
wedstrijden zal zondag plaatsvin-
den om 10.30 uur op het park van 
TV de Kienehoef.

Heren 1 hoefde helemaal niet in 
actie te komen. De tegenstanders 
uit Den Bosch kregen de banen 
niet geprepareerd om alle compe-

titiewedstrijden te laten plaatsvin-
den. Ook deze wedstrijd zal op 17 
mei worden ingehaald. Komende 
week mag Heren 1 zich opmaken 
voor een thuisduel tegen Asmunt, 
welke start om 13 uur.     

Gemengd 2, 3 en 4 hebben zon-
dag het thuisvoordeel niet weten 

uit te buiten. De 3 teams samen 
moesten genoegen nemen met 
slechts 2 punten. Komende week 
zullen in de uitduels meer punten 
gepakt moeten worden. 

Alle overige uitslagen zijn te vin-
den op www.tvdekienehoef.nl. 

tennis
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Sint Oedenrode

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

Evenementen

10 maart - 8 mei 
Expositie Jan Sonnemans

  Bastion 

12 maart - 28 mei 
Schilderijen Anita Sikking  

 bibliotheek
 

18 maart - 12 mei  
Tentoonstelling 
Eric van de Ven

  Mariendael 

1 april - 1 mei  
Expositie 

Ria en Rowie van Aarle
  Odendael 

10 april  
KBO film: Casablanca

  Odendael 

12 april  
Informatieavond over borstvoeding

  Olland 

13 - 14 april
Bedrijvenbeurs 

Odendael

14 april 
Groothertogbal

  Van Ouds 

14 april  
Pop Avond 2012

  't Leeuwke 

14 april  
Museumweekend

  Mutsen- en poffermuseum 

14 - 15 april  
Museumweekend

  Van de Kamp museum 

14 april  
Concert Nova et Vetera 

van Het Roois Kamerkoor
  de Knoptoren 

 15 april  
Museumweekend

  Mutsen- en poffermuseum 

16 april  
Lezing: "Beekprik en andere vissen" 

Mark Scheepens
  Kringloop D’n Einder

 18 april  
Rooise biergilde
  Café Van Ouds 

 19 april  
Secretaressedag

 

 19 april  
Informatieavond over borstvoeding

  Olland 

21 april 
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

21 april  
Tafelvoetbalkampioenschap

  OJC de Werf 

22 april  
Mr. Ed and 

The Crazy Horses
  Café Oud Rooij 

22 april  
Rikken en Jokeren

  Dorpsherberg 

22 april  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 

22 april  
Opening tentoonstelling 

Einde(r)loze Hakkers
  Sint-Paulusgasthuis 

  26 april  
Informatieavond over borstvoeding

  Olland 

26 april  
Filmtheater: My Sisters Keeper

  Mariendael 

27 april  
Zumbanight

  De Vriendschap 

28 april  
Dartkampioenschap

  OJC de Werf 

28 april  
Vrije dansavond

  Danscentrum Cultura 

29 april 
Kom Maar Achterom

  Wijngaard Domaine les Damianes  

 30 april  
Oranje bal

  Café Oud Rooij 

30 april  
Koninginnedag

 
1 mei  

Dag van de arbeid
 

 3 mei  
Onderonsje: 

praten over verleden en nu
  Damiaancentrum 

4 mei  
Dodenherdenking

 
 5 mei  

Bevrijdingsdag
 

 5 mei  
DJ / Zanger Toon Wouters

  Café Oud Rooij 

6 mei  
Pannenkoeken bakken

  Kinderboerderij Kienehoeve

 6 mei  
Boskants Spring Festival

  De Vriendschap 

8 mei  
KBO film: Das Leben des Anderen

  Odendael

 12 mei  
Lentekoopavond

  Centrum Sint-Oedenrode 

12 mei  
Famous: door jongeren Roois Theater

  Mariendael 

13 mei 
Open Huis

  Danscentrum Cultura 

13 mei  
Moederdag

 
 13 mei  

Famous: door jongeren Roois Theater
  Mariendael

 14 mei  
Start Zomercursus

  Danscentrum Cultura 

15 mei  
Lezing: Maarten van Rossem

  Kasteel Henkenshage 

17 mei  
Hemelvaartsdag

 
 20 mei  

Live Band
  Café Oud Rooij 

26 - 28 mei  
Beachsoccer Rooi 

  Evenemententerrein 
de Neul 

27 mei  
1e Pinsterdag

 
 28 mei  

2e Pinksterdag

 

 28 mei  
Open dag Vlagheide

  Vlagheide

 1 t/m 3 juni  
"Ollend dreijt dur"

  Olland 

1 juni  
2 jaar Oud Rooij: Solid 6

  Café Oud Rooij 

  2 juni  
Ambachtenmarkt

  Odendael 

2 en 3 juni
Internationale kano slalomwedstrijd

Dommel bij De Neul

  3 juni  
Mathieu Dirven Koffieconcert

  Kasteel Henkenshage 

3 juni  
15 jaar Kinderboerderij Kienehoeve

  Kinderboerderij Kienehoeve 

5 - 8 Juni 
Avondwandel4daagse

8 juni - 1 juli  
EK Voetbal op groot beeldscherm

Markt
 

10 juni
Vlooienmarkt CV De Plekkers

Eversestraat 11

 12 juni  
KBO film: Seven Years in Tibet

  Odendael 

13 juni  
Buitenspeeldag

  Dorpsplein Olland
en Wijk Heikant

   17 juni  
Vaderdag

 
  20 juni  

Roois Biergilde
  Café Van Ouds 

 21 juni  
Onderonsje:

 uitleg geschiedenis Rooi
  Damiaancentrum 




