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

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

MooiRooikrantDe
Jaargang 4 • Week 12 • 18 maart 2014

- Schildjes op monumenten

- Komisch talent

- Jonge lijst

- Hoe hoger, hoe mooier

pag. 3 

pag. 21

pag. 24

pag. 31

Folders deze week:
Drankenhandel van Boxmeer

Forum Kluswijs

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

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

Bezoek ook onze webshop
www.formido.nl/webshop

EERSCHOTSESTRAAT 44 - SINT-OEDENRODE

Huis. Thuis. Formido.

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

*

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

VROEG UIT DE 
VEREN VOORDEEL!
25% KORTING*

OP AL UW AANKOPEN!

..heerlijk winkelen en genieten
   in een historisch centrum!
     koopzondag 23 maart a.s.

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

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

Wij werken voor alle
verzekeringsmaatschappijen.

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

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Groep zeven en acht Odaschool leren politiek spelletje

De partijen die meedoen aan de ge-
meenteraadsverkiezingen lieten zich 
afgelopen donderdag zien aan leer-
lingen uit groep zeven en acht van de 
Odaschool. 

Jos Beerens (DGS/BVT), Willem van 
der Pasch (CDA), Piet Klaasen (VVD), 
Janneke van Vugt (Hart voor Rooi) en 
Henri Raaijmakers (Roois Burger Be-
lang) gingen in het kader van het pro-
ject “Leren voor later” met elkaar het 

debat aan. Toch ging niet het hele-
maal zoals het hoort. De politici lieten 
elkaar niet uitpraten, keken constant 
op hun mobieltje, hadden het over de 
stapavond en gebruikten “kinderach-
tige” argumenten. Natuurlijk was dit 
in scene gezet en gaat het er niet echt 
zo aan toe in de gemeenteraad. Het 
was een grappig schouwspel om de 
kinderen te laten zien wat er allemaal 
mis kan gaan tijdens een debat. De 
slimme jongens en meisjes konden al 

vrij snel benoemen hoe het wel moet. 
Stellingen als “Wel of geen toiletten 
bij het Kienehoef park?” en “Meer 
prullenbakken bij de Rooise speel-
plekken?” zorgden voor de nodige 
discussie in het klaslokaal. De kinde-
ren waren goed voorbereid, want ze 
hadden de vorige dag een les politiek 
gehad van Janneke van Vugt. “Het 
zijn hele enthousiaste klassen en ie-
dereen deed goed mee. Ik vond het 
erg leuk om ze iets bij te brengen over 

de politiek”, aldus de lijstrekker van 
Hart voor Rooi.
Piet Klaasen liet in een reactie weten 
wat het belang van het scholenbe-
zoek is. “De jeugd wordt op deze ma-
nier al op een vroeg stadium bewust-
gemaakt van de politiek. Ze krijgen 
te zien dat er respectvol met elkaar 
wordt omgegaan, anders gaat het 
fout. Politiek is een spel en op deze 
manier leren ze hoe het gespeeld 
moet worden.”
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RooisBurgerBelang

Op welke partij gaat u stemmen?

Kijk voor de 
standpunten 
op pagina 26
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
José Munster

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam 
ondernemen

lid van Nederlandse 
Nieuwsblad Pers

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
Zowel voor particulieren als voor verzekerden

      Sint-Oedenrode 
 

Sluisplein 60, 5492 AM   
tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

Noordoost-Brabant: regio met laag 
percentage voortijdig schoolverlaters
Op basis van de voorlopige cijfers 
over het schooljaar 2012-2013 
blijkt dat onze regio met 1,6% 
het op een na laagste percentage 
voortijdig schoolverlaters kent van 
Nederland. Gemiddeld scoren de 
gemeenten waar het RBL BNO 
verantwoordelijk voor is zelfs nog 
beter. Het aantal nieuwe voortijdig 
schoolverlaters daalt in dit deel van 
de regio naar 1,45%. Dit is mede 
te danken aan de prestaties van 
het ROC de Leijgraaf, het Koning 
Willem 1 en ROC Nijmegen.

In de afgelopen jaren is door het on-
derwijs en gemeenten met succes 
geïnvesteerd in het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten. Het totaal 
aantal voortijdig schoolverlaters is lan-
delijk gedaald naar 27.950. Het minis-
terie van onderwijs beoogt in 2016 dit 

aantal terug te brengen naar 25.000. 
Blijvende inspanning van het onder-
wijs en de gemeenten is in de komen-
de jaren dan ook noodzakelijk om het 
behaalde resultaat vast te houden en 
een verdere daling te realiseren.

Voortijdig schoolverlaten
Jongeren tot 23 jaar die het onder-
wijs verlaten zonder startkwalificatie 
zijn voortijdig schoolverlaters. Een 
jongere met een startkwalificatie be-
schikt over een diploma op minimaal 
MBO-niveau 2 of een HAVO- of 
VWO-diploma.
 
Voor meer informatie kunt u www.
vsvverkenner.nl raadplegen of con-
tact opnemen met de heer Marc 
Geurts, coördinator bij het RBL 
BNO, 0412 62 90 70. Dit nummer is 
bereikbaar tussen 9:00 en 16:00uur.

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

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

niveau aan het MKB en particulieren.

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

Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van ons 
toegewijd Lionslid

Piet van der Putt en

Wij wensen Rieny, de kinderen en familie alle sterkte bij de 
verwerking van dit grote verlies.

 
Lions Club           

Sint-Oedenrode

OVERLĲDENSBERICHTEN

Lieve Yara,

Als je ‘s nachts de sterren ziet, geloof het dan en twijfel niet.
Want altijd is daar die ene ster, heel erg klein en eindeloos ver.

Het verdriet zal nooit verdwijnen, 
maar dat ene sterretje zal altijd schijnen.

Rob, Suzan, Ruben en Familie
Wij wensen jullie heel veel sterkte

Bij het dragen van dit grote verlies.

De Vrienden

Met eerbied en respect namen wij kennis 
van het overlijden van

Piet van der Putt en

Als lid van de Raad van Toezicht van de toenmalige 
Rabobank Sint-Oedenrode en later als lid van de 

Raad van Commissarissen van Rabobank Sint-Oedenrode 
Schijndel heeft  Piet gedurende vele jaren een belangrijke 

bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze bank. 

Wij hebben hem leren kennen als een bekwaam en 
toegewijd man die zeer betrokken was bij de Rabobank.

Met grote dankbaarheid voor zijn vele goede werk in het 
belang van onze bank en haar medewerkers gedenken wij hem.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw, 
dochters en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte 

toe in deze moeilijke periode.

Raad van Commissarissen, directi e 
en medewerkers van 

Rabobank Sint-Oedenrode Schijndel

Op 16 maart 2014 is op 94-jarige leeft ijd overleden 

Bertus Hendriks

 oud-onderwijzer, getrouwd met Lies Hoppenbrouwers 
(   13-12-2013).

Na een afscheid in besloten kring kunt u hem bezoeken 
op het kerkhof bij de St.Marti nuskerk.

Deel twee Fashion & Friends 
komt eraan

In oktober verrasten enkele Rooise 
ondernemers met de organisatie van 
een nieuw evenement in zalencen-
trum De Beurs: Fashion & Friends. 
De reacties waren positief, de kritie-
ken lovend. Niet gek, want tientallen 
ondernemers lieten in een bomvolle 
Beurs zien wat ze in huis hadden. 

Dat Sint-Oedenrode veel te bieden 
heeft op het gebied van mode, ge-
zondheid, schoonheid en voeding 
is inmiddels bekend, maar dat werd 
tijdens de betreffende Fashion & 

Friends nogmaals zichtbaar. Niet 
voor niks meldden daarna meerdere 
ondernemers zich bij de organisatie. 
Ook zij wilden graag deelnemen. 
Die kans krijgen ze nu, want op 10 
april staat deel twee van Fashion & 
Friends op het programma, weder-
om in zalencentrum De Beurs.
Wat er deze keer allemaal voor-
bij komt is nog een kleine verras-
sing, maar natuurlijk wordt het 
weer een daverende avond genie-
ten. Binnenkort volgt meer info in 
DeMooiRooiKrant.
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Columbus nam brood mee…
en gelijk had hij. Brood is voedzaam en lekker.

Wij bakken ‘Brood van Columbus’ met Chia en boekweit. Chia staat bekend 
                           als bron van omega-3 vetzuren en zorgt samen met de boekweit 
                                              voor ’n bijzonder smakelijk en voedzaam brood. 
                                                      Met brood van Columbus gaan we op 
                                                               ontdekkingstocht naar het brood 
                                                                                       van vroeger.
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Cake-a-break
gevuld met kruimels 

en aardbeien

3,00

19 maart t/m 1 april2 WEKEN GELDIG

Bij besteding van € 7,50

6 witte puntjes 

    of bolletjes

1,00

19 maart t/m 1 april2 WEKEN GELDIG

Brood van Columbus

met Chia en boekweit

400 gram

1,75

2 WEKEN GELDIG
19 maart t/m 1 april

3,00
Bij besteding van € 7,50

6 witte puntjes 

    of bolletjes witte puntjes 

    of bolletjes witte puntjes 

1,00

19 maart t/m 1 april2 WEKEN GELDIG

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

Schildjes op Rooise gemeentelijke monumenten

Op 4 oktober vorig jaar heeft wet-
houder mevrouw J. Hendriks-van 
Kemenade Rooise monumenten-
schildjes geplaatst op een tweetal 
gemeentelijke monumenten: het 
Sint-Martinushuis aan de Markt 
en het pand op de Heuvel waarin 
Restaurant Wollerich is gevestigd. 
Afgelopen zaterdagmiddag volgden 
nog meer monumentale panden. 

De schildjes zijn qua vorm en groot-
te een variant op het welbekende, 
blauwwitte schildje dat op tal van 
rijksmonumenten prijkt, zoals kas-
teel Henkenshage, kasteel Dom-
melrode, de Knoptoren en het Sint-
Paulusgasthuis. De Rooise schildjes 
zijn in hun kleurstelling gebaseerd 
op het Rooise wapen: helderblauw 
en de donjon in goud. Op de schild-
jes staat de aanduiding: ‘gemeente-
lijk monument’. 

Heemkundige Kring De Oude Vrij-
heid heeft hiervoor contact opge-
nomen met een aantal eigenaren 
van panden die op de gemeentelijke 
monumentenlijst staan. Dit leidde 
in nagenoeg alle gevallen tot posi-

tieve en enthousiaste reacties: de 
meesten van hen lieten weten zich 
met de plaatsing van een dergelijk 
schildje vereerd te voelen: een zicht-
bare erkenning van de historische 
waarde van hun bezit. Op de vol-
gende panden werd een schildje ge-
plaatst: Borchmolendijk 13, Heuvel 
6, Kerkdijk-Noord 2, Lieshoutseweg 
58, Markt 9, Markt  11, Markt 12 
en Pastoor Smitsstraat 42. De Oude 
Vrijheid wil op termijn liefst alle ge-
meentelijke monumenten van zo’n 

schildje voor-
zien, althans wanneer de eigenaren 
hiermee instemmen. Het bestuur 
van de Rooise heemkundekring gaat 
zich hier de komende tijd voor inzet-
ten. 

Kijk voor meer foto's op 
WWW.MOOIROOI.NL
Kijk voor meer foto's op 
WWW.MOOIROOI.NL

Harry van Kuijk 
assisteerde wethouder 
Hendriks namens de 
Heemkundige Kring.

Intratuin Veghel 
Heuvel 11. Vrijdag koopavond. 
www.intratuin.nl

 Intratuin Veghel 
ZONDAG A.S.
OPEN
t/m vaderdag alle zondagen open 
van 12.00 tot 17.00 uur

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

Voor programma en gratis reserveren ga naar

www.biobest-theater.nl

Speelweek van wo 19/03  t/m wo 26/03/2014
Hartenstraat (€ 7,50) (wo.19 mrt) 20:00, do.18:45, ma./(wo.26 mrt) 20:00 u. vr./za. 

19:00 & 21:30 zo. 17:00. 12 Years a Slave (€ 7,50) do. 20:45. zo. 19:30
De LEGO Film 3D NL (€ 6,50) (wo. 19 mrt) 13:45 za.16:00, zo. 14:30 (wo.26 mrt.) 

13:45 K3 Dierenhotel (€ 6,50) za. 11:30, zo. 12:15 Mr. Peabody & Sherman 2D NL 
(€ 6,50) (wo.19 mrt) 16:00 vr. 16:45, za. 13:45, zo. 10:15, (wo.26 mrt) 16:00

SPECIALS: 
Biobest 50+ deze week :What Maisie Knew (€6,00)  do/vr 14:00

PRIJZEN : p.p. basis zaal, balkon + € 1,00, 3D TOESLAG + € 2,00 GRATIS KOFFIE/
THEE bij Biobest 50+ 
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Showroom vernieuwd en uitgebreid

Uw lente begint bij Tuincentrum Brekelmans

Het weer doet anders vermoeden, 
maar officieel is de lente nog niet 
begonnen. Bij Tuincentrum Brekel-
mans echter wel. Daar komen de 
geuren en kleuren van het bloei-
endste jaargetijde u tegemoet. De 
bloemenzaak heeft veel te bieden. 
Sinds kort nog meer, want de com-
plete showroom heeft een facelift 
gekregen, met uitbreiding van het 
assortiment tot gevolg.

Showroom
Na weken van knutselen en inrich-
ten is de showroom van Tuincen-
trum Brekelmans er helemaal klaar 
voor. Verschillende mensen hebben 
de ‘nieuwe look’ al mogen ervaren. 
Het assortiment is flink uitgebreid 
met accessoires voor binnen en bui-
ten. Vintage meubels herbergen en 
tonen deze aantrekkelijke woonac-
cessoires, zoals sfeerlichthouders, 
kandelaars, paaskippen, dienbladen, 
vazen en nog veel meer. Niet alleen 
leuke items om u zelf mee te verwen-
nen, het is natuurlijk ook hartstikke 

leuk om als cadeau te schenken. 
Nieuw in de showroom is de zithoek 
waar het personeel van Tuincentrum  
Brekelmans met klanten kan zitten 
om uitleg te geven over het grote as-
sortiment aan rouw- en bruidswerk. 
Een professioneel aanbod heeft aan-

dacht nodig en dat geeft de winkel 
op deze manier.

Huys van Waaren
Een ideaal uithangbord voor Tuin-
centrum Brekelmans is de depen-
dance in het centrum, gelegen in 
het Huys van Waaren aan de Hertog 
Hendrikstraat. Er is voor gekozen 
om daar ook woonaccessoires en 
andere artikelen te etaleren. Makke-
lijk voor iemand die in het centrum 
is en nog snel een cadeautje nodig 
heeft. Er is speciaal een personeels-
lid opgezet om het ‘winkeltje’ bij te 
houden.

Bloemen
Tuincentrum Brekelmans is gespe-
cialiseerd in visueel aantrekkelijke 
planten. Zet één stap op het terrein 
en u zult ervaren wat de zaak  daar-
mee bedoelt. Ieder jaargetijde heeft 
zijn eigen bloemen- en plantensoor-
ten. Het personeel van Tuincentrum 
Brekelmans geeft u graag advies, zo-
dat uw thuisdomein groeit en bloeit.

advertorial

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

Specialisten in familierecht, arbeidsrecht en bemiddeling

ZONDAG A.S. OPEN 
VAN 12.00 u. - 17.00 u.

DEZE WEEK 
(WOENSDAG T/M ZONDAG) 

TULPEN € 1,50 PER BOS. 

Boskantseweg 59, 5492 BV Sint-Oedenrode - Tel: 0413-472562
www.tuincentrumbrekelmans.nl

T E  H U U R
100 m2 Kantoor - Bedrijfsruimte

ScHijndElSEwEg 17
achter Esso Pompstation

Voorzien van;
* Gedeeltelijk airco

* Kleine keuken
* Centrale verwarming 

* Aparte energie voorziening
* Voldoende parkeergelegenheid

V r i j  Va n a f  j u n i  2014

inlichtingen; tel 06-54790347

Volg MooiRooi.nl 
op twitter

@mooirooi
@DeMooiRooiKrant
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Inschrijfavond Zevensprong 2014

Dit jaar wordt de Zevensprong voor 
de 28e keer georganiseerd.  De kin-
dervakantieweek heeft dit jaar het 
thema  “de Zevensprong tovert met 
kleuren!” en gaat dit jaar plaats vin-
den van dinsdag 15 juli tot en met 
vrijdag  18 juli.

De Zevensprong is een kinderva-
kantieweek voor alle kinderen van 
groep 3 en 4 uit Sint-Oedenrode. 
Ook kinderen die naar het speciaal 
(basis)onderwijs zijn natuurlijk van 

harte welkom!
De inschrijfavond voor de Zeven-
sprong is op donderdag  17 april van 
19.30 tot 20.00 uur bij Mariendael. 
De inschrijfformulieren worden bin-
nenkort  op de basisscholen uitge-
deeld.
Kinderen die naar het speciaal on-
derwijs gaan, kunnen  na  1 april 
een inschrijfformulier downloaden 
op www.zeven-sprong.nl. Het is 
ook mogelijk om een formulier aan 
te vragen via info@zeven-sprong.nl 
of door te bellen met Martin van  
Hastenberg  06-22461100 (na 
18.00 uur)

Vrijwilligers 
De kerngroep is erg blij met de vele 
aanmeldingen van vrijwilligers om 
een groepje te begeleiden.  Er zijn in-
middels ruim voldoende vrijwilligers. 
En het is daardoor niet meer mogelijk 
om je aan te melden als vrijwilliger. 

         TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
          Oranje Nassaulaan 7a

           5491 HC  Sint-Oedenrode

Telefoonnummer:
0413-745018

Geopend:
maandag t/m 
donderdag 

08.30 - 16.30 uur
vrijdag

08.30 - 12.00 uur

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

Ook voor uw:
- kroon- en brugwerk
- implantaatkronen

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

                            www.tpsintoedenrode.nl

Een stille fabriek midden in het centrum

Jeugd krijgt rondleiding door Ahrend fabriek

Aan het Kofferen staat een groot 
flatgebouw. Het herkenpunt van 
de Ahrend Fabriek. Dorpelingen 
fietsen er regelmatig voorbij en de 
huizen tegenover zijn bewoond. 
Buiten kun je de vogels horen flui-
ten. Dat was in de vorige eeuw een 
heel ander verhaal. Toen kon de 
kantoormeubelenfabrikant bijna 
de deuren sluiten, doordat het voor 
te veel overlast zorgde. Inmiddels 
pronkt het met het toentertijd goed 
uitgepakte besluit het roer om te 
gooien. Er werd alles aan gedaan 

om de fabriek zo stil, veilig en 
duurzaam mogelijk te maken. 

Ahrend heeft samen met Stichting 
Curioso en Erfgoed Brabant een 
leerproject voor basisscholen opge-
zet, waarin duurzaamheid centraal 
staat. Het nodigt ieder jaar school-
jeugd uit om een kijkje te komen 
nemen. Groep zeven en acht van 
basisschool Sint-Antonius van Pa-
dua, De Sprongh en Dommelrode 
waren dit keer welkom, verdeeld 
over twee dagen. Afgelopen don-

derdag en vrijdag gaf Hans Heunks 
(technisch productspecialist) een 
rondleiding. Petrie Kuijpers (facility 
coördinator) begeleidde de kinde-
ren met het maken van een man-
dalakunstwerk van verpakkingsma-
teriaal.

“De leerlingen pikken onverwachts 
een hoop dingen op”, zegt Hans. 
“De combinatie van ‘luisteren’, 
‘zien’ en ‘doen’, is heel leerzaam 
voor ze.” De gids leidde de groep-
jes door de fabriekshal en stond 

regelmatig stil om uitleg te geven 
over een object. Muren isoleren, 
zonnepanelen aanleggen en spaar-
lampen gebruiken. Ahrend doet er 
nog een schepje bovenop. “Door 
waterhergebruik doen we het nu 
met negentig procent minder wa-
ter dan een kwart-eeuw geleden. 
Ook gebruiken we bijvoorbeeld 
kopervrije lasdraad, TL balken die 
op het daglicht reageren, poederlak 
en werken we nauwelijks met ge-
vaarlijke stoffen. De fabriek is een 
paar voetbalvelden groot en staat 

midden in het dorp. Toch heeft nie-
mand er last van.”

Heel wat wijzer over duurzaamheid 
keerden de bezoekers terug naar 
school. Iedere klas kreeg nog een 
“Jekko” als afscheidscadeau mee. 
Een uitklapbare afvalscheider om 
in het lokaal te gebruiken. “Ik kom 
nog een keer op de scholen langs 
om les te geven over duurzaamheid 
en te kijken wat de kinderen nog 
onthouden hebben”, sluit Hans af.
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Woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
Als u niet weet op wie u moet stemmen, stem deze week dan op ons, 

stem op de DORPSWINKEL BOSKANT.

MAANDAG 17 MAART
DE DORPSWINKEL BOSKANT 10 JAAR!

I.V.M. DIT FEESTELIJK JUBILEUM KUNT U NIET OM ONS HEEN. 
STEM DAAROM DEZE WEEK OP ONS!!

WIJ STAAN VOOR:       
       LEKKER KWALITEIT
       LEKKER SERVICE
       LEKKER BEZORGING AAN HUIS
       LEKKER VERS
       LEKKER DICHTBIJ
       LEKKER VRIENDELIJK
       LEKKER MAKKELIJK

STEM OOK OP ONS VOOR DE KOMENDE 10 JAREN:
WANT GRAAG VIEREN WIJ OVER 10 JAAR WEER EEN FEEST

Daarom introduceren wij tegelijk met ons jubileum onze ‘‘Vriend van 
Dorpswinkel Boskant’’ pasje. In plaats van een obligatie of aandeel van onze winkel 

koopt u bij ons dit pasje voor 50 euro en profiteert u elke week van een speciale 
‘‘Vriend van Dorpswinkel Boskant’’ aanbieding!

PRAKTIJK PODOTHERAPIE 
BRUGMANS

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

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

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

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

TIJK POD
M

en/tenen
t

TIJK PODOTHERAPIE
MANS

en/tenen

Tien jaar vriend van Boskant
Als er een periode als turbulent te omschrijven valt is 
het wel het afgelopen decennium. Voor Jan Hellings 
althans. Gisteren, maandag 17 maart, had hij precies 
tien jaar een buurtsuper in het kerkdorp Boskant. Niet 
zonder slag of stoot. Wat er allemaal gebeurd is, kan 
iedere Boskanter dromen. Gelukkig is de Dorpswinkel 
nu in een iets rustiger vaarwater gekomen.

Rustig zit Jan zijn boterham te eten tijdens de zaterdag-
middag pauze. Tussen de Luxaflex door zwaait hij naar 
een passant. "Dit vind ik nou mooi", zegt Jan. "Het con-
tact met de mensen. Toen ik hier kwam kende ik niemand 
en niemand kende mij. Door op veel plaatsen mijn ge-
zicht te laten zien raakte ik geïntegreerd. Dat moet echt 
in zo´n dorp. Anders red je het niet." De rasechte Schijn-
delnaar is gemaakt voor het dorpse leven. Jarenlang was 
hij eigen baas van een rijdende winkel in gehuchten als 
Eerde, Wijbosch en Zijtaart. Toen die ´super op wielen´ 
met uitsterven bedreigd raakte, maakte de ondernemer 
de stap naar een echte winkel. "In eerste instantie kreeg 
ik van Spar het aanbod om in Gemonde een buurtwinkel 
te beginnen. Daar had ik wel oren naar maar dat kwam 
maar niet van de grond. Toen kwam ik in contact met 
Theo Gevers. Hij zag een nieuwe winkel in Boskant en is 
van het doorpakken. Binnen enkele maanden opende ik 
de deuren van een Spar winkel. Het was zeventien jaar 
geleden dat Boskant een eigen supermarkt had."

“Gelukkig dringt het besef nu 
bij iedereen door dat 

een buurtwinkel hard nodig is 
om de leefbaarheid 

te waarborgen.”

Om nou te zeggen dat het vanaf de start soepel ging? Ze-
ker niet. De grote pech had een naam: prijzenoorlog. Een 
paar weken nadat het contract getekend was barstte het 
los. "Niemand had er ooit van gehoord, maar grote zaken 
als Edah en Konmar zijn de dupe geworden van de prijzen-
stunts van Albert Heijn en Jumbo. Ook wij hadden daardoor 
natuurlijk een valse start. Pakjes Blue Band en cola verkoch-
ten we bijvoorbeeld onder inkoopprijs. We moesten wel. 
"Die eerste klappen kwam de winkel te boven. Volgens Jan 
door goede service te verlenen. Door mensen te bedienen 
met een thuisbezorgservice die daar van afhankelijk zijn. 

Na een turbulente start stond de winkel nog vaker op het 
randje van een diep ravijn. Jan had allang de handdoek 
kunnen gooien, maar dat vertikte hij. Hij verklaart dan 
wel ´niet met Boskant getrouwd te zijn´, maar er is wel 
sprake van een innige relatie. "Dat klopt, anders was ik 
er al lang mee gestopt", vertelt Jan gedreven. "Gelukkig 
dringt het besef nu bij iedereen door dat een buurtwinkel 
hard nodig is om de leefbaarheid te waarborgen. Dankzij 
veel vrijwilligers, die ik ontzettend dankbaar ben, ziet het 
er nu goed uit. Toch had dat eerder gekund. Eerlijk is eer-
lijk. Sterksel begon ook precies tien jaar geleden met een 
buurtsuper. Daar kreeg het direct steun van de Dorps-
raad. Dat heeft een hoop problemen gescheeld."

Vanaf deze week kunnen mensen Vriend van Boskant 
worden.  "De obligaties zijn nooit echt van de grond ge-
komen, daarom komen we nu met iets nieuws", glim-
lacht Jan op karakteristieke wijze. "Voor maar vijftig euro 
kun je nu een pasje kopen en ben je Vriend van Boskant. 
Alleen deze groep mensen heeft dan het recht op spe-
ciale acties die we iedere week bedenken. Via de mail 
worden de Vrienden van Boskant op de hoogte te hou-
den." Een mooi initiatief wat aangeeft dat Jan constant 
met zijn vak bezig is en constant actief is om het dorp 
leefbaar te houden.
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Heuvel 22  Sint-Oedenrode    <tel.>  +31(0)413 47 85 88

info@amigos-menswear.nl   <web>  www.amigos-menswear.nl

www.facebook.com/amigosmenswear

www.twitter.com/amigosmenswear

www.pinterest.com/amigosmenswear

Jack & Jones Vintage
t-shirts vanaf 19,95

15% korting!

SpringSpring
Amigos menswear

King of
zondag 23-mrt OPEN KOOPZONDAG 12.00-17.00 uur

Geldig tot eind maart

Tom Lanoye weet Roois publiek te boeien

Het leek wel een actieve, nimmer tot rust ko-
mende, vulkaan die continue vuur spuwde. De 
woorden vloeiden als een brede rivier van gloei-
ende lava, die af en toe kort bedaarde, maar na 
een volgende verbale eruptie weer stroomde als 
een waterval van gesmolten gesteente. We heb-
ben het over de spreekbeurt van de Belgische 
schrijver Tom Lanoye. De Vlaming was op uitno-
diging van Bibliotheek de Meierij, Boekhandel 't 
Paperas en het Roois Kultuur Kontakt afgelopen 
vrijdag in de Knoptorenkerk om te vertellen over 
zijn oeuvre, leven en werk.

Alsof de lezer er zelf bij is
De Vlaming beschikt over de gave om de lezer 
met zijn boeken te boeien. Maar ook als verteller 
neemt hij het publiek mee naar de plaatsen op 
aarde die als decor dienen voor zijn verhalen. Dat 
blijkt als hij voorleest uit 'Gelukkige slaven'. Dat 
boek handelt over twee mannen die op de vlucht 
zijn. De ene, Tony Hanssen, voor de man van zijn 
Chinese minnares en de andere, die ook Tony 
Hanssen heet, voor mensen uit de bankwereld. 
Lanoye beschrijft met de juiste woorden de zen-
gende hitte in de Argentijnse hoofdstad Buenos 
Aires waar de eerste Tony Hanssen met tegenzin, 
zijn minnares bevredigt. De lezer en toehoorder 
van Lanoye zien en voelen wat er 's middags om 
een uur of twee in Zuid-Amerika gebeurt. Met 
de ogenschijnlijk simpele zin, “Op het zelfde 
moment zo'n achtduizend kilometer verder in 
Zuid Afrika ziet die andere Tony Hanssen de zon 
als een roodgloeiende bol al ondergaan”, nam 

Lanoye het publiek in de Knoptoren geruisloos 
mee van Buenos Aires naar een wildpark in Zuid 
Afrika.

Slagerszoon die kiest voor taal
Tom Lanoye groeide op als zoon van een kleine 
middenstander uit Sint-Niklaas. Zijn ouders be-
stierden een kleine slagerij. En ondanks dat Tom 
vol ontzag naar zijn vader keek, als die met zijn 
vlijmscherpe mes het vlees van de karbonade in 
schijven sneed en met twee ferme slagen met de 
bijl het bot spleet dat de karbonades nog met el-
kaar verbond, koos hij voor de taal en het schrij-
ven. De liefde voor de taal, heeft Lanoye van zijn 
moeder meegekregen en zoals nu blijkt niet zon-
der succes. De Belg won prestigieuze prijzen zoals 
de Gouden Uil Publieksprijs en vorig jaar nog de 
Constantijn Huygens-prijs.

Rekken voor de nabestaanden
'Tegenaan het einde' van de spreekbeurt, zoals 
alleen ook dat een Vlaming dat kan zeggen, be-
schreef Lanoye de harde werkelijkheid van de 
moderne dood. Hij beschreef hoe zijn moeder 
aan haar einde kwam. Een einde dat bestond uit 
slangetjes, infusen, voedingssondes en wat nog 
meer voor farmaceutische vindingen om een le-
ven dat voorbij is te rekken. Rekken omdat de 
nabestaanden geen afscheid willen nemen van 
een leven dat afgelopen is. Dat beschreef de vul-
kaan uit Sint-Niklaas op een manier zoals alleen 
een rustende vulkaan dat kan. Ogenschijnlijk in 
ruste, maar in staat om zo weer vuur te spuwen.

Collecte brengt 500 euro meer op dan vorig jaar

Reumafonds bedankt Sint-Oedenrode
Het Reumafonds bedankt alle collectanten, 
comitéleden en bewoners in Sint-Oeden-
rode voor hun grote inzet en bijdrage aan 
de landelijke collecteweek. Tijdens de col-
lecte van 10 tot en met 15 maart 2014 is 
in Sint-Oedenrode in totaal 5323,79  euro 
opgehaald.  Hiermee levert Rooi een be-
langrijke bijdrage aan de reumabestrijding 
in Nederland.

Onzichtbare ziekte  
In Nederland leven bijna twee miljoen men-
sen een reumatische aandoening. Mensen 
met reuma hebben vooral last van pijn en 
moeheid, beide onzichtbare kenmerken van 
deze chronische ziekte. Reuma is een verza-
melnaam voor ruim 100 aandoeningen aan 
gewrichten, spieren en pezen. Bij veel vor-
men van reuma is er sprake van een auto-im-
muunziekte. Dit betekent dat het natuurlijke 
afweersysteem het eigen gewrichtsweefsel 
(en soms organen) aanvalt. Hierdoor hebben 
mensen met reuma vaak last van ontstekin-
gen aan gewrichten of spieren en is bewegen 
pijnlijk. Reuma is een ingrijpende aandoe-
ning, die niet te genezen of te voorkomen is. 
Reuma kan jong en oud overkomen. 

Steun van iedere Nederlander nodig. 
Het Reumafonds strijdt voor een beter leven 
met reuma. Nu en in de toekomst. We geven 
voorlichting, ondersteunen reumapatiënten-
verenigingen en komen op voor de belan-
gen van mensen met reuma bij politiek en 
zorg. We financieren onderzoek naar betere 
behandelmethoden en naar de oorzaak van 
reuma. Dat brengt ons dichter bij een wereld 
zonder reuma. We zijn blij met iedere gift die 
hieraan bijdraagt. 

Bankrekeningnr: NL86RABO0123040000, 
Amsterdam. www.reumafonds.nl

DeMooiRooiKrant
gewoon gezellig 

leesvoer!
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Vol verwachting nam het publiek 
afgelopen vrijdag- en zaterdag-
avond plaats in de grote zaal van 
de Beckart.  Zachtjes murmelde 
jong en oud onderling nog wat, in 
afwachting van wat komen zou. 
Na een aantal maanden repeteren, 
trad de Nijnselse toneelvereniging 
Klavertje Vier op het podium met 
’Goeie reis Kruimel’. Presentator 
Rien Verhagen wenste alle aanwe-
zigen een avond vol humor en kijk-
genot en toen kon de voorstelling 

beginnen.

Ondersteund met een eenvoudig 
wijsje, verschenen de figuranten 
beurtelings op het scherm in oude 
beelden: Nicolaas Wijs zelf en 
Maartje in het kantoor, beide doch-
ters Babs en Liny, inspecteur van 
der Wal, Gerard, Julius Oudewater 
etcetera. Het scherm ging omhoog, 
het doek werd opengeschoven en 
op het toneel verscheen een huiska-
mer annex kantoor. Inspecteur van 

der Wal stond juist zijn 
verdachte de les te lezen: 
“Ja, Nico: Een doorge-
scheurd telefoonboek, al-
lerlei getuigen. Daar kom 
je niet onderuit. De enige 
reden dat ik je nog niet di-
rect arresteer, is omdat je 
in de gemeenteraad zit.“ 
Nico kon zijn oren niet ge-
loven. Hij herinnerde zich 
niets en wilde het hele 
voorval als onzin afdoen, 

maar dat muisje bleek toch nog een 
staartje te krijgen… 

Allerlei intriges volgden. Het publiek 
smulde ervan. “Het is weer een 
mooi blijspel”, lachte een man tij-
dens de pauze. “We zijn benieuwd 
wat hier zo dadelijk nog op volgt”, 
vervolgde zijn vriend. “We komen 
al verschillende jaren hier. Het is 
toch knap dat ze ieder jaar weer 
zoiets kunnen brengen.” Innig te-
vreden wachtten ze op wat nog ko-
men ging. Vooral de verschillende 
typetjes werden erg gewaardeerd. 
De gezuster Deutekom van de 
vrouwenvereniging ‘ons genoegen’ 
bracht het publiek groot genoegen 
en ook Dhr. Oudewater die op be-
zoek kwam namens het landelijk as-

surantiekantoor  ‘voorzorg zonder 
zonder’ zorgde voor een golf van 
gegrinnik door de hele zaal. “Het is 
de uitdaging om buiten jezelf te tre-
den”, gaf hij tijdens de pauze kort 
aan. De twee dochters van Nico 
Wijs, Liny en Babs, beaamden dat 
stellig. Voor één van hen gold een 
dubbele uitdaging. Als hoogzwan-
gere dame is het moeilijk inschatten 
wanneer de baby komen zal. Maar 
gelukkig kan haar ‘zuster’ in geval 
van nood een dubbelrol op zich ne-
men. Vooralsnog bleek dat niet no-
dig, maar volgende week staan er 
nog twee voorstellingen op de rol. 
Of Nico Wijs dan één dochter heeft, 
of toch twee?  Het zal het stuk er 
niet minder mals om maken.

Een nieuwe lente met de Wereldwinkel leidt tot een eerlijke wereld
We gaan de lente tegemoet, de 
medewerkers van de wereldwinkel 
zetten zich met nieuwe energie in 
voor de producenten uit de derde 
wereld. Deze inspanning is erg be-
langrijk, zorgt voor een wezenlijke 
bijdrage aan een eerlijke wereld.

In de wereldwinkel gaan commercie 
en idealen hand in hand. De wereld-
winkel verkoopt authentieke pro-
ducten met een hedendaags tintje 
uit ontwikkelingslanden. De makers 
zijn bijvoorbeeld Mexicaanse kof-
fieboeren, Balinese houtsnijders en 
Thaise keramisten. Sommigen heb-
ben een eigen bedrijfje, anderen 
werken in kleine fabrieken. Allemaal 
mensen die, zoals iedereen, recht 
hebben op een woning, voedsel, 
scholing en medische zorg. In de 
gewone handel blijven zij vaak on-

zichtbaar en ongehoord en verdie-
nen ze met hun werk een ongere-
geld inkomen waar ze met moeite 
van kunnen bestaan.  In de wereld-
winkel kunnen de makers wel hun 
verhaal kwijt. Hoe ze met weinig 
middelen die prachtige producten 
maken en wat ze nodig hebben om 
hun bedrijf te kunnen verbeteren. 
Zo kunnen ze een beter bestaan op-
bouwen. 

Verkoopfilosofie
De wereldwinkel verkoopt aldus ori-
ginele cadeaus en levensmiddelen 
uit andere culturen. De verkoop-
prijs is zodanig dat de winkel quitte 
draait, dat de noodzakelijke kosten 
gedekt zijn. Er wordt verder geen 
extra winst gemaakt en er blijft niets 
aan de zo bekende strijkstok han-
gen. Alle medewerkers zijn vrijwil- ligers, doen het werk belangeloos, 

niemand ontvangt salaris. Nieuw 
is de Facebook activiteit. Daarmee 
wordt een netwerk opgebouwd en 
de aandacht gevestigd op de win-
kel, op de speciale producten en 
mogelijke aanbiedingen. Om dit te 
stimuleren wordt er onder de likers 
een cadeau verloot. Zo wordt de 
groep mensen welke omgaat met 
de nieuwe media ook bereikt. 

Eerlijk is eerlijk
De handel zoals boven beschre-
ven noemen we Fairtrade, eerlijke 
handel. Bij fairtrade gaan erkende 

leveranciers van de wereldwinkel 
langdurige handelsrelaties aan met 
de producenten in ontwikkelings-
landen en houden toezicht. De we-
reldwinkel koopt de fairtrade pro-
ducten alleen in bij deze erkende 
leveranciers. Daardoor kunnen pro-
ducenten beter investeren in hun 
eigen toekomst en krijgen hierdoor 
de ruimte om zich op eigen kracht 
verder te ontwikkelen. Door het ko-
pen van een fairtrade cadeau in de 
wereldwinkel kun je het leven van 
producenten in ontwikkelingslan-
den verbeteren.

Assortiment
Door het inkopen van producten uit 
landen over de hele wereld is het as-
sortiment verrassend veelzijdig. De 
makers produceren originele artikelen 
gebaseerd op de traditie van het betref-
fende land en op ambachtelijke wijze. 
De tijd van de “geborduurde kleedjes” 
is al lang verlaten, moderne cadeaus 
zijn in overvloed in voorraad. Denk 
als voorbeeld aan zilveren sieraden 
uit Mexico of beeldjes gemaakt door 
kunstenaar Matora uit Zimbabwe. Een 
ander product is een sieraad gemaakt 
van noten van de tagua palm, ook wel 
plantaardig ivoor genoemd omdat het 
qua kleur en structuur overeenkomt 
met het ivoor van olifanten. De no-
ten moeten voor gebruik eerst drogen 
in de zon, wat zo’n 3 tot 6 maanden 
in beslag neemt. De palm groeit in 
Ecuador, Panama, Brazilië en Colum-
bia. Bovenstaande is een van de vele 
voorbeelden die weergeven hoe de 
wereldwinkel rekening houdt met de 
economische levensstandaard in een 
derde wereldland, het behoud van het 
tropisch regenwoud en het tegengaan 
van de olifantenjacht. Kortom mens 
en milieu staan op de eerste plaats. De 
koper schaft een waardevol, prachtig  
en uniek cadeau aan voor zichzelf of 
om te schenken, tegen een aanvaard-
bare prijs en helpt mee aan een be-
tere wereld. Ook is het mogelijk een 
cadeaubon, naar wens op feestelijke 
wijze verpakt, te kopen.

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode
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Jan & Timo
ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

Felicitaties, 
condoleances, geboortes  
en dankbetuigingen uit 

DeMooiRooiKrant 
worden gratis op de site
rooisefamilieberichten.nl

geplaatst.

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten digitaal drukwerk

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

Printservice Sint-Oedenrode
Antwan Kuis

U kunt bij ons terecht voor 
diverse soorten 

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

Antwan Kuis

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel 

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

Glenn Robbescheuten 
Tegelwerken & Tegelhandel Jule

12-03-2014

Geboren

Jacques Naus en Nadia Savelkouls
Den Uijlstraat 3

5491 CL Sint-Oedenrode

In het Huys van Waaren

NIEUW

naast Brownies & Downies

50 jaar...

Je hebt verrassingen en verrassingen. 
Stel je voor dat je op je vijftigste verjaar-
dag 's morgens wakker wordt en je treft 

dit aan!? Dat is even schrikken, maar er 
is in ieder geval een hoop moeite voor 
gedaan door enkele lolbroeken.

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

www.verkeersschoolschellekens.nl

2e keer GESLAAGD 
Rico Sanders
Gefeliciteerd

Tim van Sleeuwen
Gefeliciteerd

Geboren 10 maart 2014

JOP

Kleinzoon van 
de trotse opa en oma, 

Peer en Riky van der Linden

PRIMERA SINT-OEDENRODE
BORCHGRAVE 41

5492 AT SINT-OEDENRODE

Spaar voor een  
1/5 Staatslot met Jackpot!
Nog geen vol zegelboekje? 
Wij zetten je zegels om naar spaarpunten!

NIEUW!

...even naar Primerawww.primera.nl
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PRIMERA SINT-OEDENRODE 
GAAT VERBOUWEN!

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

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

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

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

Vanaf 13 februari bent u hier welkom bij het 
ING-servicepunt, voor uw dagelijkse bankzaken van 
ING, zoals geld opnemen en storten.
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Telefoon: 0413-477049
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Vraag je Primera
Spaarpas aan!

Geboren

Jop

Trotse ouders
Piet van der Linden & Yvonne Vos

Grote broer Bram

Kruidenlaan 25
5491 KL Sint-Oedenrode

10-03-2014

Thema-avond MEE: 
autisme en werk & passend onderwijs
Op woensdag 2 april 2014 organi-
seert MEE twee themabijeenkom-
sten voor mensen met een beper-
king en hun naasten. Deze keer over 
autisme op de werkvloer en passend 
onderwijs. Kies één van de thema’s 
en meld u aan via www.mee-nob.
nl/schuifaanbijMEE (of telefoon 
0413 33 47 33). Deelname is gratis. 
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 
21.00 uur op het kantoor van MEE 
Noordoost Brabant, Volkelseweg 2 
in Uden. 

Autisme op de werkvloer
Hoe vind je een passende baan als 
je autisme hebt? En als je een baan 
hebt, wat kun je dan allemaal tegen-
komen op de werkvloer? Informatie 
en tips over het zoeken naar en hou-
den van een baan als je autisme hebt.

In gesprek over passend onderwijs
Passend onderwijs, wat houdt dat 
in? En wat betekent het voor u en 
uw kind? We praten met elkaar over 
wat er verandert in het onderwijs, 
waar u meer informatie kunt vinden 
en wat dit voor uw situatie betekent.

De eerste woensdagavond van de 
maand (met uitzondering van va-
kanties) organiseert MEE ‘Schuif aan 
bij MEE’. Dit zijn twee themabijeen-
komsten die plaatsvinden in kleine 
groepen. Elke bijeenkomst heeft een 
ander thema, dat te maken heeft 
met meedoen met een beperking. 
Tijdens ‘Schuif aan bij MEE’ infor-
meert een medewerker van MEE 
Noordoost Brabant u over het ge-
kozen thema. Ook is er ruimte voor 
uw vragen en het uitwisselen van 
ervaringen rond het thema met de 
andere aanwezigen. 

Huiskamerbijeenkomst over Dyslexie en Dyscalculie
Op 24 maart a.s. verzorgt Anke van 
de Laar een informatieavond voor 
ouders/verzorgers volgens de Davis 
methode.

Onderwerpen zijn: Hoe ontstaat 

het? Wat is het? Hoe voelt het? Hoe 
gaat een Davis counseling?
Waar: Beeldend Inzicht, Kasteren-
sestraat 17c, 5298 NV  Liempde. 
Aanvang: 20.30 uur
Deelname is gratis. Graag aanmel-

den voor 23 maart a.s. via onder-
staand telefoonnummer of e-mail-
adres. Voor meer informatie kunt 
u contact met haar opnemen via: 
0411-632634 
of info@beeldendinzicht.com

Wie gezien wil worden 
plaatst een 

Familiebericht
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Mooi op  leeftijd
KBO op speurtocht in Den Bosch

De cultuurclub van de KBO houdt op 
maandag 28 april 2014 een bezoek 
aan de binnenstad van Den Bosch. 
Men dient uiterlijk om 12.30 uur op 
de Parade aanwezig te zijn bij het kan-
toor van de Kring Vrienden, Parade 
12, 5211 KL  ’s-Hertogenbosch.

U wandelt met een ervaren gids 
door de historische binnenstad van  
's Hertogenbosch. U zult verbaasd 
staan wat de stad dan aan geheimen 

prijsgeeft. De stadsgids voert u door 
smalle karakteristieke straatjes, over 
pleinen en langs bekende Bossche 
monumenten en vertelt verhalen uit 
het verleden en heden van een stad 
in beweging.

Na een pauze met koffie/thee en de 
echte Bossche Bol volgt het tweede 
gedeelte van de rondleiding. De Sint-
Janskathedraal is met recht één van 
de meest interessante gebouwen van 

West-Europa. Een bezoek aan deze 
kerk is een van de hoogtepunten van 
's-Hertogenbosch. Het is een gotische 
kathedrale basiliek, gebouwd tussen 
1380 en 1530 en sedert de 19e eeuw 
voortdurend ingrijpend gerestaureerd. 
Met het grote aantal luchtboogbeelden 
(of hemelbestormers) is onze Sint-Jan 
één van de meest gedecoreerde bouw-
werken van Nederland. Na de rond-
leiding in de Sint-Jan is men nog in de 
gelegenheid het Sint-Jansmuseum de 
Bouwloods te bezoeken.  

Den Bosch is met openbaar vervoer 
te bereiken, buslijn 156 vanuit Rooi. 
Bij gebruik van de auto wordt ge-
adviseerd gebruik te maken van de 
P+R-mogelijkheden. Als u desondanks 
problemen hebt met het vervoer, laat u 
dit dan even aan de organisatie weten, 
dan wordt er geprobeerd een oplos-
sing te vinden. Meerijden kan dan voor 
€ 5,= p.p. Aanmelden kan tot 14 april 
a.s. bij Harry van Oorschodt 
harry.vanoorschodt@gmail.com òf 
telefonisch 0413-477179 òf bij de 
plaatselijke voorzitter van de KBO. De 
deelnameprijs is € 17,50 p.p. incl. twee 
koffie/thee met de echte Bossche Bol. 
Het minimum en tevens maximum 
aantal deelnemers bedraagt 15 per-
sonen. Aanmeldingen worden geho-
noreerd in volgorde van binnenkomst.

Alzheimer Café
Op maandag 24 maart wordt in res-
taurant-zaal De Nachtegaal, Box-
telseweg 15 te Schijndel, weer een 
avond van Alzheimer Café Regio ’t 
Groene Woud georganiseerd.

Het thema van de avond is: Vrije 
Tijd, Vakantie thuis of toch weg? 
Voor mantelzorgers en voor mensen 
met dementie kan vakantie vieren 
moeilijk te realiseren zijn. Vakantie 
thuis houden, met passende onder-
steuning, kan een alternatief zijn. 
Maar er zijn ook mogelijkheden 

voor mantelzorgers en mensen met 
dementie om er toch een paar da-
gen tussen uit te gaan. Tijdens deze 
avond gaan we de mogelijkheden 
in kaart brengen. U krijgt ideeën en 
suggesties voor thuis maar ook om 
er op uit te gaan. Gastspreker: Claire 
van der Voort, docent Paramedische 
Hogeschool Fontys
Vanaf 19:00 uur is iedereen van har-
te welkom. Het programma start om 
19:30 uur en de avond wordt afge-
sloten om 21:30 uur. De toegang is 
gratis.

Week van Zorg en Welzijn

Afgelopen week van 10 tot 15 
maart heeft de landelijke  Week van 
Zorg en Welzijn plaats gevonden. 
Tijdens deze week hebben diverse 
zorg- en welzijnsorganisaties hun 
deuren geopend om mensen kennis 
te laten maken met de vele moge-
lijkheden die de zorg- en welzijns-
sector te bieden heeft. Bijvoorbeeld 
om te ontdekken wat het inhoudt 
om in de zorg te werken of om meer 
informatie te krijgen over diverse 
voorzieningen, mantelzorg en vrij-
willigerswerk.

Welzijn De Meierij heeft afgelopen 
week ook aandacht besteed aan 
deze bijzondere week door het aan-
bieden van informatiemateriaal in 
de hal van zorgcentrum Odendael, 
waar het kantoor van Welzijn De 
Meierij afdeling Sint-Oedenrode ge-
huisvest is.
Bij de Jumbo in Sint-Oedenrode was 
op woensdagochtend sociaal cultu-
reel werker Diny Kuijpers aanwezig 
om informatiemateriaal uit te delen, 

waarbij zij iets lekkers bij de koffie 
aanbood. Ook ging zij in gesprek 
met klanten van de supermarkt om 
te vragen of zij bekend zijn met Wel-
zijn de Meierij en of men weet waar 
men terecht kan voor ondersteuning 
of  vragen over zorg en welzijn.
Om jongeren te bereiken zijn twee 
medewerkers van Welzijn De Meierij 
de straat op gegaan om informatie-
materiaal te verspreiden onder de 
jongeren met daaraan gekoppeld 
een prijsvraag.

Welzijn De Meierij hoopt op deze 
manier weer een aantal mensen te 
hebben kunnen bereiken, die de weg 
weten te vinden als dit nodig mocht 
zijn. Van maandag t/m donderdag 
kunt u  terecht op het spreekuur van 
9.00 tot 11.00 uur of op afspraak. 
Ook in de kerkdorpen vindt maan-
delijks een spreekuur plaats. Voor 
meer informatie kunt u terecht op 
de website www.welzijndemeierij.nl 
of info@welzijndemeierij.nl , telefo-
nisch via 073-5441400. 

Diny Kuipers bij de Jumbo te Sint-Oedenrode

 
Voor de gezellige 
      busreizen! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Van Schijndel Hoortechniek bespaart u zorgkosten

Van Schijndel Hoortechniek, geves-
tigd in Uden, Veghel en Heesch, 
is aangesloten bij Hoorprofs, een 
kwaliteitslabel voor audiciens.  
Klantgerichtheid en kennis hebben 
er voor gezorgd dat Van Schijndel 
het hoogst scoort in de regio.

Van Schijndel Hoortechniek voldoet 
aan de hoogste eisen van alle zorg-
verzekeraars.  Een slechthorende 
kan rechtstreeks, zonder tussen-
komst van een huisarts of KNO arts, 
terecht voor een hoortoestel met 
vergoeding. Dit verkort het aanpas-
traject en bespaart zorgkosten. Een 
goede zaak vinden wij. 

Voor uw gehoor is alleen het beste 
goed genoeg, daarom leggen we de 
lat altijd hoger. Neem onze gehoor-
test. Waar veel audiciens niet verder 
gaan dan een snelle gehoorscan in 

de winkel, nemen wij de tijd voor 
een compleet gehooronderzoek in 
een geluidsarme ruimte. We bie-
den u de beste hooroplossing die 
u op uw gemak kunt uitproberen. 
Echter de hoorzorg is verschraald, 
verzekeraars bieden hun verzeker-
den slechts een basisoplossing en de 
keuze is beperkt. Nieuwe innovaties 
worden nauwelijks toegelaten.

Gelukkig niet bij Van Schijndel. Als 
particulier bedrijf hoeven wij ons 
niet, zoals de grote ketens, aan 
een vooraf bepaald inkoopbeleid te 
houden. Wij bieden vrijblijvend veel 
keuze en houden het vizier open 
voor de nieuwste ontwikkelingen. 
Bij ons staat de kwaliteit niet onder 
druk. De nieuwste serie hoortoestel-
len zijn op een later moment aan te 
passen aan de veranderende hoor-
wens. Het instapmodel zit in het 

vergoedingspakket van de zorgver-
zekeraars. De opwaarderingen kun 
je zelf bepalen en betalen, voor op-
timaal maatwerk. 
Uw gehoor en uw wensen vormen 
het uitgangspunt van onze hoor-
zorg. Dat vullen we aan met aan-
dacht voor onze klanten en passie 
voor ons vak. Wij zijn ervan over-
tuigd dat op die manier altijd een 
goede hooroplossing te vinden 
is voor uw hoorprobleem. Onze 
dienstverlening stopt niet als u heeft 
afgerekend. Wij weten namelijk dat 
gehoorkwaliteit kan veranderen. 
Onze Star geregistreerde Audiciens 
staan elke dag van de week klaar 
voor uw vragen, voor een controle 
of een correctie in de afstelling. Al-
leen op die manier kunnen we  de 
beste hoorzorg garanderen. Prettig 
voor u, maar ook voor ons. Loop 
vrijblijvend binnen voor het beste 
hooradvies voor een nieuw of reeds 
aangeschaft hoortoestel. 

Grien Kien, fun kienen 
met een lach en een traan
Vanaf vrijdag 4 april aanstaan-
de zal De Vriendschap elke 
twee maanden een hilarische 
avond organiseren waarbij 
kienen met een lach en een 
traan centraal staan! Als gast-
vrouwen zullen twee dames, 
genaamd ‘ de Carolientjes’  
het publiek entertainen.

Naast het niet al te serieuze kienen 
zal de avond verder opgeleukt wor-
den met de nodige liedjes, sketches 
en veel ander gezwets. Tevens zijn 
er met het kienen prachtige prijzen 
te winnen! 

Tijdens elke editie zal tevens een 
gastoptreden plaats vinden. In de 

editie van 4 april zal dit niemand 
minder zijn dan Paul de Corte, 
mede eigenaar van De Vriend-
schap. Dus heb je zin in een gezellig 
avondje uit? Kom dan gezellig mee 
doen en laat je verrassen!

De eerste editie van Grien Kien zal 
plaats vinden op vrijdag 4 april. De 
zaal zal open gaan om 19.00 uur, 
aanvang van de Grien Kien is 20.30 
uur. Entree is gratis voor iedereen, 
kienkaarten zijn te koop a € 5,00 
per stuk! 

Meer informatie? 
Kijk op de website 
www.devriendschapboskant.nl

advertorial

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

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

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

KBO Nijnsel start jaarvergadering 
in eetpunt

Op 26 maart a.s. houdt de KBO-
Nijnsel haar jaarvergadering. Om 
het eetpunt Nijnsel, dat elke woens-
dag in de Beckart wordt gehouden, 
bij de leden te promoten kunnen de 
KBO-leden vooraf deelnemen aan 
de maaltijd van het eetpunt.  

Het maaltijd wordt geserveerd om 
12.00 uur. De vergadering voor 
de leden begint om 13.30 uur. Ria 
Dortmans en haar medevrijwilligers 
zorgen er zoals altijd voor dat de 
tafel wordt gedekt, de maaltijden 
bij Odendael worden opgehaald en 
dat na het nuttigen van de maaltijd 

alles weer netjes wordt opgeruimd. 
Overigens is het eetpunt niet alleen 
voor toegankelijk voor KBO-leden. 
Iedereen is er welkom. De prijs van 
de maaltijd bedraagt: €7.10

Wilt u meer weten bel Ria Dortmans 
0413-475396 of 06-10192858.

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

advertorial
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Boomfeestdag goed voor behoud Rooise populieren

De achtstegroepers van de Rooise 
basisscholen konden afgelopen 
woensdag met trots aan hun ou-
ders vertellen dat ze deel hebben 
genomen aan de 58ste editie van 
de Nationale Boomfeestdag. Na het 
officiële gedeelte staken ruim 191 
leerlingen hun handjes uit de mou-
wen en pakten een schop. Onder 
een stralend zonnetje verdeelden ze 
zich in groepjes om een kuil voor de 
nieuwe populieren te graven.

De zogenaamde “Marilandica” kan 
onder de juiste omstandigheden wel 
tachtig tot honderd jaar worden. 
Deze soort werd in de grond langs 
de Bobbenagelseweg gezet. Vier-
entwintig kinderen van basisschool 
Eerschot plantten maar liefst vijftig 
stuks, nadat wethouder Dekkers het 
feest had geopend. Dit was tevens 

voor hem de laatste keer dat hij of-
ficieel aanwezig is bij de Boomfeest-
dag.
“Misschien kom ik nog een keer per-
soonlijk kijken”, zegt Dekkers. “Het 
enthousiasme van de kinderen vind 
ik mooi om te zien. Het belang van 
dit evenement is dat ze leren hoe 
belangrijk bomen zijn en ze maken 
kennis met de natuur. In de klas krij-
gen ze van tevoren les over dit on-
derwerp, maar hier kunnen ze leren 
in de praktijk.”

Een poos geleden zijn er veel popu-
lieren gerooid. Om het groen te be-
houden, moesten er nieuwe voor in 
de plaats komen. “Ik vind het leuk 
om mee te doen, want het is toch 
weer een uitstapje”, zegt leerling 
Mike Verbakel. Hij loopt samen met 
Jarno van de Meerakker en Valencio 

Doorn naar de grote stapel boom-
pjes. “Tot nu toe hebben we er al vier 
geplant. Het is uniek dat ze het door 
kinderen laten doen. Volgens mij 
heeft het ook een beetje te maken 
met dat we op deze manier niet heel 
de dag achter de computer zitten.”
In het kader van de Nationale Boom-
feestdagen zijn meerdere locaties in 
Sint-Oedenrode voorzien van nieuw 
groen. Zo ging de Odaschool sa-
men met De Sprongh naar de Box-
telseweg om beuken en populieren 
nieuw leven te geven. De Spring-
plank trok naar de Bikkelkampen om 
eiken te planten. Basisschool Nijnsel 
en Boskant zorgden voor de nodige 
populieren en beuken in de Esdoorn-
straat. Tot slot voegden Dommelro-
de en de Kienehoef met hun popu-
lieren de kers op de taart toe aan de 
Kartuizerweg.

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

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

AgriFood Capital: 

Wat is dit en welke kansen biedt het voor Rooise 
ondernemers?

Op dinsdag 1 april 2014 houdt BtB 
Sint-Oedenrode voor alle onderne-
mers uit Sint-Oedenrode een bij-
eenkomst over AgriFood Capital. De 
bijeenkomst vindt plaats in de raads-
zaal van het gemeentehuis in Sint-
Oedenrode en start om 20.00 uur. De 
ontvangst is vanaf 19.30 uur. 

AgriFood Capital is een samenwer-
kingsverband tussen ondernemers, 
onderwijs en overheid binnen de 
regio Noordoost-Brabant. Sint-Oe-

denrode is een van de gemeenten 
binnen deze regio. De gezamenlijke 
ambitie is om dé proeftuin te zijn voor 
innovatieve producten en diensten 
op het gebied van duurzaamheid en 
gezondheid. De focus ligt op de agri- 
en foodsector met verbindingen naar 
andere sectoren, zoals ICT, pharma, 
health, logistiek en bouw. Vanuit het 
regiofonds zijn financiële middelen 
beschikbaar.

Maar wat kunnen ondernemers uit 
Sint-Oedenrode hier mee? Voor veel 
ondernemers is het op dit moment 
nog onbekend wat de mogelijkhe-
den zijn van AgriFood Capital. Van-
daar dat we Roel Schutten, directeur 
van de AgriFood Capital, benaderd 
hebben om ons deze avond hierover 
meer te vertellen.

Oproep
Voor deze avond zijn wij op zoek naar 
ondernemers die met een innovatief 
project bezig zijn dat raakvlakken 
heeft met de agri- en foodsector. Op 
deze avond is het mogelijk om hier-
over een presentatie te geven voor de 
aanwezige ondernemers. Roel Schut-
ten zal na de presentaties aangeven 
wat de AgriFood Capital kan beteke-
nen voor deze projecten. 
Wil jij als ondernemer gebruik maken 
van deze mogelijkheid? Stuur een 
mail naar info@btbstintoedenrode.nl. 

Aanmelden
Het volledige programma voor deze 
avond is te vinden op www.btbsin-
toedenrode.nl. Aanmelden voor deze 
bijeenkomst kan via info@btbsintoe-
denrode.nl. Meer info over AgriFood 
Capital vind je op de gelijknamige 
website www.agrifoodcapital.nl. 

Rietveld bestratingen Rietveld bestratingen, 
het bestratingsbedrijf 

dat zich
onderscheidt door 

vakmanschap.

Componistenlaan 3
5491 LB  Sint-Oedenrode

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

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

bedrijfspleinen, opritten en reparaties
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We heten u 
welkom 

bij onze kraam

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

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

Participatie

Als ik bij het Damiaancentrum 
van mijn fiets stap komen be-
halve de geur van koffie ook de 
vrolijke stemmen van de andere 
vrijwilligers mij al tegemoet. De 
dames en heer van “Keuken-
praat” bereiden vandaag een 
lunch voor elkaar en ook voor het 
bestuur. Wij zijn door hen uitge-
nodigd om mee te komen eten.

De opzet van het project Keu-
kenpraat is om mensen uit ver-
schillende culturele achtergron-
den de gelegenheid te geven de 
Nederlandse taal met elkaar te 
oefenen terwijl ze samen koken. 
Waar vorig jaar een groepje aar-
zelend en aftastend met elkaar 
aan de slag gingen, is er nu ie-
dere veertien dagen een leven-
dige en krachtige groep mensen 
aan het werk. Het zijn al lang 
niet meer alleen de recepten die 
uitgewisseld worden. Tussen de 
verschillende deelnemers zijn 
goede banden ontstaan die tot 
buiten het Damiaancentrum rei-
ken. Er wordt samen gewandeld, 
een kopje koffie gedronken en op 
ziekenbezoek gegaan. Mensen 
halen elkaar op met de auto of 
fietsen samen. 
Laatst had een van de deelne-
mers nog een fiets nodig, ook 
dit werd aan de keukentafel be-
sproken. Een buurvrouw, wist 
een van hen, had nog een on-
gebruikte fiets in de schuur staan 
die opgehaald kon worden.

In de loop van de tijd zetten 
de deelnemers zich ook steeds 
meer in bij allerlei andere activi-
teiten van het Damiaancentrum. 

Is er bijvoorbeeld hulp nodig bij 
de picknick van Dichterbij of de 
kerstviering van het Onderonsje? 
Zij helpen graag. En zo groeiden 
de mensen ernaar toe om niet al-
leen deelnemer te zijn aan een 
activiteit, een groot aantal van 
hen werd ook vrijwilliger.

Terwijl ik aan tafel zit en luister 
naar de afwisselend serieuze en 
vrolijke keukenpraat eet ik met 
smaak een overheerlijke roerbak-
schotel met rijst en een verras-
send toetje. Tijdens het eten be-
denk ik me dat ik de Nederlandse 
woorden zoals netwerken, par-
ticiperen of stimuleren hier niet 
hoor tijdens het koken en eten. Is 
ook nergens voor nodig.

Terug fietsend naar huis komen 
spontaan de eerste regels van 
een gedicht van Han G. Hoekstra 
in me op: “Ik heb een ceder in 
mijn tuin geplant, gij kunt hem 
zien, gij schijnt het niet te wil-
len”. De ceder is voor mij een 
symbool voor een ideaal.  
 
Het Damiaancentrum vormt zich 
stapje voor stapje vanuit de idea-
len en activiteiten van de vrijwil-
ligers zelf die er mee bezig zijn. In 
het centrum voelen mensen zich 
op hun plek. Participatie ontstaat 
hier vanzelf.

Vanmiddag tijdens de lunch 
proefde ik iets van dit ideaal in de 
combinatie van het menu: Afri-
kaanse roerbakgroenten met rijst 
en een Nederlandse custard vla 
met peertjes uit de oven toe. Dat 
is toch genieten!

Interessante lezing over insecten bij heemnatuurgroep

In Nederland komen zo'n 35-dui-
zend insectensoorten voor. Dat ver-
telde Pieter van Breugel afgelopen 
maandagavond de ongeveer veer-
tig toehoorders in d'n einder. Daar 
vertelde hij op uitnodiging van de 
heemnatuurgroep over het rijke in-
sectenleven in ons land. 

Sommige insecten hebben het heel 
moeilijk in Nederland. Het is dan 
eigenlijk ook onmogelijk om maat-
regelen te treffen om voor alle in-

secten die bedreigd zijn. Dat komt 
omdat de groep zo groot is. Wat 
voor de ene groep insecten goed is, 
is voor een andere groep juist weer 
slecht. Met diversiteit valt eigenlijk 
nog het meest te bereiken. Dat was 
in het kort de boodschap die Pieter 
van Breugel de bezoekers van de in-
formatieavond meegaf.

Veelzijdigheid is het toverwoord
Er komt namelijk nogal wat kijken bij 
het inrichten van een goede biotoop 

voor insecten. Dat komt omdat veel, 
maar zeker niet alle, insecten in hun 
larvenfase andere behoeften hebben 
dan in hun ontpopte leven. Zo gaf 
Van Breugel als voorbeeld dat een 
vlinder bloemen nodig heeft om te 
overleven. Maar de rups, waaruit de 
vlinder ontstaat is juist dol op blad. 
Vlinders zul je dus vooral aantref-
fen in een omgeving met bomen 
en bloemen. Ontbreekt één van de 
twee, dan is de biotoop al niet ge-
schikt voor vlinders. Dat in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld sommigen 
sprinkhanen die zowel in hun larven-
fase en als volwassenen blad eten.

De meeste bijen wonen ondergronds
Een ander verhaal had Van Breugel 
over de bijen. De meeste mensen 
kennen alleen de honingbij. Maar 
dat er alleen al in Nederland 358 
soorten bijen voorkomen was voor 
veel mensen een verrassing. Wat 
ook voor veel mensen nieuw was, is 
dat 73% van de bijen die in ons land 
leven, dat onder de grond doen. 
En dat is zeker voor de mensen die 
bang zijn voor bijen een geruststel-
lende gedachte. Stel je voor dat die 
andere 73% ook nog eens op het 
terras rond je hoofd zoemt.

Wij zijn een machinaal timmerbedrijf dat gespecialiseerd is in het 
vervaardigen van kozijnen, ramen, deuren en trappen, lambrisering,
radiatorkasten, kastenwanden etc.

Ter versterking van ons jonge team zijn wij op zoek naar
2 timmermannen of jongens die van aanpakken houden
in de leeftijd van 16 tot 20 jaar,
voor het afwerken en opsluiten van kozijnen in onze werkplaats.
Ervaring en diploma’s zijn niet vereist. Een mooie kans om het vak van timmerman te leren!

Indien deze functie je aanspreekt, neem dan contact met ons op.
Robert van den Biggelaar
Machinaal Timmerbedrijf R.v.d. Biggelaar
Jane Addamsstraat 2
5491 DE  SINT-OEDENRODE
0413-490882
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Gegarandeerd hoge kwaliteit!
Telefoon: 0413-490882

Email: info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
Website: www.timmerbedrijfbiggelaar.nl

Kozijnen 
Ramen 
Buitendeuren 
Trappen 
Luiken 

radiatorkasten
inbouwkasten

meubels
binnendeuren

lambrisering

Bike Center

26 maart lezing IVN 

De natuur rondom Rooi door de ogen van 
Gradje Brouwers

Gradje Brouwers, natuurgids van 
het IVN, zwerft regelmatig rond 
door de bossen, struwelen en wei-
landen rondom Sint-Oedenrode. Hij 
kent het gebied als zijn broekzak. 

Op zijn struintochten gaat het foto-
toestel mee, oren gespitst en ogen 
wijd open. 

De oogst van deze tochten is een bon-
te verzameling foto’s en bijbehorende 
verhalen. Je leert de natuur namelijk 
pas echt waarderen als je de verhalen 
erachter kent. Welke struiken zijn voor 
welke vogels van belang? Waar is een 
hoornaar, de superwesp, zoal de hele 
dag mee bezig? Waar vinden bosmie-
ren en dassen voedsel en beschutting? 
Hoe de ogenschijnlijk dode dingen in 
de natuur het volgende seizoen toch 
weer voor leven kunnen zorgen. Op 

woensdag avond 
26 maart neemt 
Gradje u middels 
een fotopresen-
tatie mee op zijn 
s t ru in tochten . 
Onder het genot 
van een kopje koffie, vanuit de luie 
stoel genieten en leren van de natuur.
De lezing is op woensdag 26 maart 
bij de Handboogvereniging,  Indus-
trieweg  18 in Nijnsel,  hij begint om 
20:00 uur en duurt tot ongeveer 
22:00 uur. Entree is gratis voor leden 
en €2,- voor niet-leden. Zie 
www.ivnrooi.nl voor meer informatie.

Lenteconcert met “Trio A Capella”
We hebben het allemaal gemerkt: 
Het wordt lente! Het Roois Kultuur-
Kontakt draagt haar steentje bij aan 
de lente door op zondag 23 maart 
a.s., voor de tweede keer in succes-
sie, een a capella lenteconcert te or-
ganiseren in de Knoptoren. Drie en-
sembles zullen daar voor u optreden 
in een prachtige en voor het genre 
zeer geschikte ambiance.

De formule is hetzelfde als vorig jaar: 
Het trio bestaat uit een vrouwenkoor, 
een ensemble dat uitsluitend uit man-
nen bestaat en een gemengd gezel-
schap. Elk van de drie groep zingt 2 
keer een kwartier.  Uit Eindhoven 

komt de zanggroep Favour8.  Dit ge-
mengd octet is samengesteld uit vier 
dames en vier heren en opgericht in 
2010. De individuele zang, koor en 
muziekgezelschap-ervaring is vaak 
tientallen jaren. Favour8 brengt een 
verzameling van moderne jazzy en  
swingende songs, zowel ballads als 
up time, maar ook jazz-standards en 
uiteraard alles a capella. Onder het re-
pertoire vallen o.a. Sting, Matt Bianco, 
Michael Jackson en Duke Ellington. 
De regio ’s Hertogenbosch wordt ver-
tegenwoordigd door vrouwenkoor 
Ongehoord. Zij bestaan al sinds 1989 
en staan sinds 2007 onder de bezie-
lende leiding van dirigente Cora van 
Rijn. 
Onder haar leiding zingt het koor a 
capella klassieke muziek van oud tot 
modern, meestal 3- of 4-stemmig. 
Ongehoord werkt aan programma's 

met een wisselend thema. Ze ervaren 
het als een uitdaging om de klank van 
een muziekstuk goed aan het publiek 
over te brengen en daarbij een eigen 
interpretatie te geven. 
De derde groep is voor menigeen in 
Sint-Oedenrode geen onbekende: 
Vocaal Mannenkwartet KeyChord, 
met o.a. de in Rooi wonende Mario 
Lamers, heeft inmiddels zijn sporen 
verdiend in de wereld van de a capella 
zang. Zij waren ook vorig jaar van de 
partij en zullen ook dit jaar op humo-
ristische wijze het publiek meenemen 
in de wereld van de barbershop, pop, 
close harmony en musical. 
U bent van harte welkom op zondag 
23 maart in de Knoptoren. Aanvang 
is 14.30uur. De entree bedraagt 10,- 
(inclusief één consumptie). Kaarten te 
verkrijgen bij de VVV en, indien nog 
voorradig, aan de kassa.
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Zeeland

Veelstemmig jaagt de zee
haar kinderen het land op.

Met stalen armen, gebalde vuist
worden ze uit hun nesten gedreven.

Als zij zich zuchtend uitstrekt
op de sofa van haar slaapvertrek

trilt na het schuim van haar woedende
muil in vlokken over het strand.

Een aan � arden gewaaid boek waarin
haar handschri�  leesbaar is.

Zoutsporen, zand omvergeschreeuwd
spellen de nagalm van haar verhaal.

Schelpen leggen hun oren te luisteren,
horen hoe hun moeder slaapt.

     Kees Hermis

Uit: Oud asfalt, 1998

Autismeweek 2014: 
Ontmoet Autisme
Van 29 maart t/m 5 april 2014 vindt 
de vijfde Nederlandse Autismeweek 
plaats om meer bekendheid te geven 
aan autisme onder het grote publiek 
en vooroordelen weg te nemen. Dit 
jaar is het thema ‘Ontmoet Autis-
me’ en worden er in het hele land 
activiteiten en bijeenkomsten geor-
ganiseerd, variërend van  lezingen 
tot sportactiviteiten. Alle activitei-
ten en informatie zijn te vinden op 
www.autismeweek.nl.

Autisme informatie avond  
3 april in Tilburg
Zeven betrokken organisaties heb-
ben de handen ineen geslagen om 
een informatie-avond rondom au-
tisme te organiseren. Deze avond is 
voor iedereen toegankelijk! Zowel 
voor mensen met de diagnose au-
tisme, familieleden, zorgverleners als 
verwijzers. Er is onder andere een in-
formatiemarkt en een talentenmarkt. 
Verder zijn er sprekers en work-
shops. Kijk voor meer informatie op 
www.autismeweek.nl/activiteiten. 

Een ode aan onze ‘druktemakers’! 
En andere bijzondere kinderen  
31 maart in ’s-Hertogenbosch 
Centrum Jeugd&Gezin 
’s-Hertogenbosch organiseert een 
bijeenkomst in het lunchcafé en ver-
gadercentrum ‘In de Roos’ te ’s-Her-
togenbosch voor de opvoeders van 
drukke en bijzondere kinderen en 
jongeren. Wie moedeloos wordt van 
alle negatieve uitspraken over uw 
‘druktemaker’ is er een avond met 
verfrissende inzichten, inspirerende 

verhalen en creativiteit. Het is een 
avond om positieve ervaringen met 
uw ‘bijzondere kind’ te delen met 
andere opvoeders. Onder de aan-
wezige deelnemers worden kaartjes 
verloot om met het hele gezin de 
voorstelling ‘Bekdichtzitstil’ van the-
ater Artemis & Antigone bij te wonen 
op 15 of 16 mei a.s. in de Verkadefa-
briek ’s-Hertogenbosch. Aanmelden 
kan voor 30 maart via 
info@cjg-s-hertogenbosch.nl. 

Lezing door Peter Vermeulen 
16 april in Veldhoven
Lezing Autisme en Concepten door 
Peter Vermeulen. Peter Vermeulen is 
een grote naam in de autismewereld 
en verbonden aan Autisme Centraal 
in België. Vermeulen heeft vele publi-
caties op zijn naam staan, zoals  ‘Au-
tisme als contextblindheid’, ‘Asperger 
en PDD-NOS’ en ‘Mijn kind heeft au-
tisme’. Dit keer zal hij op zijn eigen, 
humoristische wijze uitleg geven over 
hoe mensen met autisme concepten 
vormen. Aanmelden kan via 
www.spectrumbrabant.nl/lezingen. 

Wereld Autisme Dag
De Verenigde Naties hebben 2 april 
uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag 
(World Autism Awareness Day), een 
dag waarop autisme wereldwijd in de 
schijnwerpers staat.  De Nederlandse 
Vereniging voor Autisme en het Au-
tismeFonds organiseren rond deze 
dag de Autismeweek: een hele week 
met activiteiten over autisme en voor 
mensen met autisme, hun familie en 
alle andere belangstellenden.

Fanfare pakt fl ink uit met “NJA goes Latin”

De jubilerende fanfare NJA, die dit 
jaar haar 150-jarig bestaan viert, 
vervolgt haar feestelijk programma 
op 6 april met een spetterend con-
cert, geheel in Zuid-Amerikaanse 
stijl. Daarbij trakteert zij op een 
paar gastoptredens van formaat. 

De bekende kunstfluiter Geert Chat-
rou werd diverse malen wereldkam-
pioen en trad met vele groten der 
aarde op. Momenteel werkt hij met 
Het Metropole Orkest samen aan 
een nieuw cd-project  en onlangs is 
hij voor de tweede keer uitgenodigd 
bij het Classic Open Air Berlin, een 
spektakel met Barokmuziek, vuur, 
licht en laser. Tweede gast, en zeker 

niet de minste, is Tiny van de Wijde-
ven, die als het ware is opgegroeid 
binnen Nos Jungit Apollo. Tijdens zijn 
carrière binnen de fanfare studeerde 
hij af op het Brabants Conservatori-
um en werd later trompettist bij Het 
Zeeuws Orkest. Momenteel is hij 
docent klein koper op de Zeeuwse 
muziekschool.

Dirigent Carlo Balemans heeft geko-
zen voor een Zuid-Amerikaans re-
pertoire, variërend van Beguine For 
Band tot Libertango van de Argen-
tijnse bandoneonvirtuoos Astor Piaz-
zolla. Het modern getinte Slava! Van 
Leonard Bernstein wordt gevolgd 
door het bekende en klassieke Mala 
Guena. Van alle Zuid-Amerikaanse 
stijlen speelt NJA tijdens dit concert 
wel een sprankelend nummer. Sa-
men met de bekende gastoptredens 
hoopt de jubilerende fanfare u een 
boeiend en afwisselend programma 
te bieden

Het concert vindt plaats op 6 april 
in de zaal van gemeenschapshuis 
De Loop’r te Olland, aanvang 15.00 
uur. Kaarten à € 7,50 zijn verkrijg-
baar bij ’t Paperas, Gerits Man en 
Mode, De Loop’r te Olland en bij de 
diverse leden van de fanfare.

FNV huldigt leden en bestuursleden

Afgelopen vrijdag hield de vak-
bond FNV haar jaarlijkse bijeen-
komst in de zaal van camping De 
Kienehoef. Daar werden de vol-
gende personen gehuldigd: 

12,5 jaar lid: H. v/d Burgt en M. 
v/d Dungen. 25 jaar lid: H. v/d Til-
laart, M. van Lieshout, J.Hanff. 40 
jaar lid: G. den Bresser. 50 jaar lid:  
A. Verberk en 60 jaar lid: J. v. Esch.

Er werd ook van drie bestuursleden 
afscheid genomen, namelijk van 
Theo Hurks (34 jaar bestuurslid, 
waarvan 10 jaar voorzitter), Wim 
van Roosmalen (34 jaar bestuurslid 
waarvan 34 jaar secretaris) en Twan 
Gevers (18 jaar bestuurslid waar-
van 9 jaar voorzitter). 

Helaas hebben ze geen vervangers 
kunnen vinden.

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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WWW.LAVIE-SEASONS.NL

BIJ AANKOOP 
'N GIVE-AWAY

FASHION WEEK ZONDAG 23 MAART 

GEOPEND

Wine Xperience 
bij Drankenhandel van Boxmeer

Drankenhandel van Boxmeer weet 
precies hoe u moet ruiken, proeven 
en beleven. Door ervaring en door 
kennis van al het lekkers wat de fa-
milie verkoopt in de karakteristieke 
winkel. Misschien is het daarom 
eens leuk en slim een bezoekje te 
brengen aan de Wine Xperience van 
drankenhandel van Boxmeer. 

Op zondag 13 april bent u van harte 

welkom in de kelders van dranken-
handel van Boxmeer om te genie-
ten van de speciaal geselecteerde 
wijnen. De medewerkers van de 
speciaalzaak nemen u mee op ont-
dekkingsreis in wijnland, een ware 
sensatie voor de smaakpapillen. Bent 
u benieuwd naar de kosten van deze 
middag van 13.30 tot 17.00 uur? Of 
wilt u zich aanmelden? Richt u dan 
tot info@derooisewijnboer.com

advertorial

Rabobank geeft gastlessen aan 750 kinderen 
in Week van het Geld

De vierde editie van de nationale 
Week van het Geld, een initiatief 
van Wijzer in Geldzaken, vond af-
gelopen week plaats. In deze week 
leerden basisschoolleerlingen in het 
hele land op een speelse manier 
omgaan met geld.

De medewerkers van Rabobank Sint-
Oedenrode Schijndel hebben afge-
lopen week in 26 klassen aan ruim 
750 kinderen uit Sint-Oedenrode 

en Schijndel een gastles gegeven. 
Centraal in de gastles stond de Cash 
Quiz. In deze klassikale quiz voor 
teams uit groep 6, 7 en 8 kwamen 
onderwerpen aan de orde die met 
'omgaan met geld' te maken heb-
ben. De Cash Quiz is opgebouwd 
aan de hand van vier thema's geba-
seerd op de leerlijn financiële edu-
catie van het Nibud en de leeftijd 
van de kinderen. Aan de hand van 
thema’s zoals sparen, zakgeld en le-

nen, werden de kinderen financieel 
bewuster gemaakt. Hiermee wordt 
de basis gelegd voor financiële zelf-
redzaamheid op volwassen leeftijd.

Ook op basisschool Dommelrode uit 
Sint-Oedenrode is een gastles gege-
ven. In groep 7 zijn vier teams met 
elkaar de strijd aan gegaan. Met een 
close finish wonnen de vier meiden 
van het groepje ‘Miljonairs’ de Cash 
Quiz.

De Rabobank gaf ook een gastles op basisschool Dommelrode

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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t. 0413 474286

Wij maken 
in uw 

bestaande 
kozijnen 

draaikiepramen 

GLAS

Seniorenorkest en Die Drei Dörfer 
Musikanten treden samen op
Zondag 23 maart verzorgen de ge-
noemde blaasorkesten een geza-
menlijke blaasmuziek middag in 
Sociaal Cultureel Centrum De Vink, 
Hoevenbraaksestraat 28  Schijndel. 

Om 14.00 uur openen de muzi-
kanten van Dommelvolk uit Sint-
Oedenrode het programma met een 
gevarieerde selectie van hun reper-
toire. Na drie kwartier nemen Die drei 

Dörfer Musikanten het van hun over 
en spelen uit het hun eigen repertoire 
van Egerländer- en Tsjechische volks-
muziek met zang van André van der 
Leest en Joke van der Spank. Daarna 
betreden Dommelvolk nogmaals het 
podium voor het tweede gedeelte 
van hun optreden. Tot slot nogmaals 
Die drei Dörfer Musikanten. Dit op-
treden is gratis toegankelijk en zal du-
ren tot 17.00 uur. 

Succesformule bestaat alweer 
één jaar

Via via vonden ze elkaar; Chantal 
van de Kamp en Mirjam van de 
Giessen. Daarna was het ei snel 
gelegd. De twee ondernemers 
bundelden de krachten op een 
bijzondere manier door experti-
ses samen te voegen. Zo ontstond 
precies een jaar geleden Stapperz 
en Kiddooz, kinderkleding en kin-
derschoenen onder één dak.

Zo bestaat de succesformule al-
weer één jaar. Veel mensen zullen 
denken dat de zaak er al langer zit, 
want de winkel is niet meer weg te 
denken. De dames hebben ontzet-
tend veel positieve reacties gekre-
gen op de formule. Vooral het ge-
mak dat ouders op hetzelfde adres 
kinderkleding en kinderschoenen 
aan kunnen schaffen wordt ge-
waardeerd. Het aanbod en assorti-
ment is groot, het voormalige pand 
van Van de Kamp schoenen en 
sport is namelijk goed gevuld met 
de allerleukste en hipste kinder-
mode. De collectie wordt met de 
allergrootste zorg samengesteld. 

Luisteren naar de klant staat daar-
bij centraal.

Daarnaast staan gastvrijheid en 
kind vriendelijkheid hoog in het 
vaandel. Een mooi voorbeeld 
daarvan is de klantenkaart en het 
spaarsysteem. Speciaal ter gele-
genheid van het eenjarig bestaan 
geeft Stapperz en Kiddooz maar 
liefst twee kinderfietsen weg. Twee 
mooie hoofdprijzen om het jubile-
um te vieren. Vraag naar de voor-
waarden in de winkel.

Mirjam en Chantal geven een jongens- en een meisjesfi ets weg.

advertorial
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Markt 20a | Sint-Oedenrode | T: 0413-475998

www.capricemode.nl

nieuwe voorjaarscollectie binnen

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 

Wij vieren feest!!
stapperz & Kiddooz bestaat 1 jaar

Win een fiets!!
verschillende acties in de winkel

a.s. zondag open.
voor alle Kinderen een leKKere traKtatie!

Hertog Hendrikstraat 12 | 5492BB Sint-Oedenrode | T: 0413-472768
info@kiddoozz.nl | webshop@stapperz.nl
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Aon d’n inne kant is ie doof en aon d’n 
andere kant heurt ie nie goewd.
Gezegd van iemand die niet kan luisteren.
Bij wijze van spreuke van 
fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Gevluchte Karenstamleden 
zien beter door Rooise hulp

En om 
iedereen wat

positief tegen de
dingen aan te laten
kijken, heb ik een 
partij roze brillen

meegenomen!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?

Oplossing 
vorige week:

Maarten van Genugten

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Yvon Yntema 

Eversestraat 57
kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

Puzzelpagina 

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

ZORG EN HULP
Regiopolitie
Spoed: tel. 112
Geen spoed tel. 0900-8844
AED informatie
Tel. 06-29355706 
www.rooihartsafe.nl
Alg. Maatsch. Werk  
Spreekuur ma.-vr. 09:00u-10:00u.
Tel. 0413-474940
Bgg. 0499-396148
Nood buiten kantooruren:
Tel. 040-2530350
Apotheken
Markt Apotheek
ma.-vr. 08:30u-18:00u.
zaterdag 10:00u-12:00u.
Tel. 0413-472280
Apotheek Dommelrode
ma.-vr. 08:30u-17:30u.
Tel. 0413-475665
BrabantZorg-Odendael
ma.-vr. 09:00u-12:00u.
en 13:00u-17:00u.
Tel. 0413-474911
klantenservice.veghel@brabant-zorg.eu
Buurtbemiddeling
073- 544 1400 of 073- 5441415.
Centraal meldpunt vrijwilligershulp
Informatie en aanmelden
Tel. 073-5441400
09:00u-13:00u.
Cliëntenparticipatie Sociale Zaken
Tel. 0413-472051 / 473458
EHBO-Vereniging
www.ehbo-sint-oedenrode.nl
Huisartsenpost HOV
Tel. 0900-8860
Hulpgroep Ommekaar
ma. 09:30u-10:30u. 
Tel. 0413-472066, b.g.g. 
0413-474985
en do. 12:30u-13:30u.
Tel. 0413-472066, b.g.g. 472154
Informatiepunt St. Toegankelijkheid
Tel. 0413-473458
Maag-Lever-Darmstichting
Tel. 0413-472746
Nederlandse Rode Kruis
Tel. 0413-478649
Podotherapie Marloes Goossens
Neulstraat 37
Tel. 0413-470058
Podotherapie Brugmans
Laan van Mariendael 8a
Tel. 0413-478610 / 06-83598124
Reumafonds
Tel. 0413-475814
www.reumafonds.nl
Welzijn de Meierij
Odendael 3, tel. 073-5441400
Welzijn De Meierij is telefonisch 
bereikbaar Maandag t/m donderdag:  
8.30-12.30uur en 13.00-17.00uur
Vrijdag: 9.00-11.00uur
Voor vragen aan het vrijwilligerss-
teunpunt, steunpunt mantelzorg, 
ouderenwerk, opbouwwerk en jon-
gerenwerk. Voor meer informatie:
www.welzijndemeierij.nl
info@welzijndemeierij.nl
Stichting Reanimatie St.-Oedenrode
Tel. 0413-475490
Thuiszorg Pantein
Tel. 0900-8803  24u. / dag
Jeugdgezondheidszorg
ma.-vr. 10:00u-12:00u.
en 13:00u-15:00 u.
www.thuiszorgpantein.nl
info.thuiszorg@pantein.nl
Trombose- en Bloedafnamedienst/
Bernhoven Diagnostisch Centrum  
Postbus 707
5400 AS Uden
Tel.: 0413 - 40 30 00 
trombose@bernhoven.nl
Voor openingstijden en locaties 
prikposten zie: www.dcbernhoven.nl. 
Ver. Borstvoeding Natuurlijk
Tel. 0413-472492
Voetcentrum Anja 
Eerschotsestraat 52a
5491AD Sint-Oedenrode 
0413 476544 
www.voetcentrum.nl 
Zonnebloem
Tel. 0413-476334 
Centrum Jeugd en Gezin
Odendael 1, 
5492 CT Sint-Oedenrode
0800 – 254 00 00 (gratis)
Voedselbank Sint-Oedenrode-Boxtel 
tel. 478617 of 472824.

10 verschillen Laat je stem horen

OPLOSSING 
VORIGE WEEK:

Zing mijn gedicht 

zing mijn gedicht
met rollende lippen
als een golvende stroom
langs milde oevers
met sprietend gras

voer mee met de
waterige letters
in noten gevangen
en vind de melodie
in een draaiende kolk

daar vormen zij
benedenwaarts gericht
een spiraal van klanken
waar de echo luistert
haast onhoorbaar 
naar prille woorden

zo vindt mijn dicht
het lied van licht
geboren in het hart 
om de nieuwe lente
te omarmen, 
te beminnen

laat je dan glijden 
op de adem
van het gevoel
als in stromend blauw
van verlichte golven

leef weer, dat is wat ik bedoel!
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GRATIS INLOOP SPREEKUUR
Phillippusstraat 1b

Iedere maandag en donderdag van 17.00 – 18.00 uur

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

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

man en mode 
20 jaar

NIEUWE 
VOORJAARSCOLLECTIE 
IS BINNEN 

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

KOOPZONDAG 
GEOPEND

Brabantband deelt potgrond uit
Zaterdag 22 maart a.s. hebben de 
leden van de Brabantband een druk-
ke dag. De verdeling van de zakken 
potgrond vindt op die dag plaats. 

Vele Rooienaren hebben eind vorig 
jaar gevolg gegeven aan het verzoek 
van de Brabantband om in de maand 
oktober of november een bedrag 
over te maken ten gunste van het 
Instrumenten- en Uniformenfonds. 
Daarbij kon ook worden opgegeven 
of men als gedeeltelijk tegenpresta-
tie in het voorjaar van 2014 een of 
meer zakken potgrond wilde ont-
vangen, dit uiteraard in verhouding 
met de donatie. Voor deze jaarlijkse 
bijdrage is de vereniging de vele be-
gunstigers zeer erkentelijk. Allen, die 
hebben opgegeven en ook daad-
werkelijk hun bijdrage hebben over-
gemaakt, krijgen nu a.s. zaterdag als 
blijk van waardering voor hun jaar-
lijkse donatie gratis enkele zakken 
potgrond van goede kwaliteit. Deze 

worden als extra service thuis afge-
leverd om de mensen te ontlasten 
van het sjouwen van deze zakken.  
Vele mensen hebben, buiten deze 
actie om, ook zakken potgrond be-
steld en ook deze worden op die 
zaterdag door de leden van de Bra-
bantband thuis bezorgd en dan kun-
nen de afnemers meteen betalen 
aan deze leden. Van de begunstigers 
van het Instrumenten- en Unifor-
menfonds hopen wij dat ze thuis zijn 
om de zakken in ontvangst te ne-
men maar mocht dat niet lukken dan 
zullen de zakken op een geschikte 
plek worden neergelegd. De andere 
afnemers hopen wij thuis aan te tref-
fen om  onze bijdrage in ontvangst 
te kunnen nemen.
Bestuur en leden bedanken iedereen 
die de Brabantband op deze manier 
financieel ondersteunt en hopen met 
de potgrond het voorjaar nog een 
extra duw in de goede richting te 
kunnen geven.                  

Jeugdnatuurwacht knot wilgen in 
haar “Natuurweij”

Eens in de drie jaar gaat Jeugdna-
tuurwacht “De Populier” naar haar 
“Natuurweij” aan de Zuidelijke 
Randweg om de wilgen die daar 
groeien te knotten. Afgelopen zater-
dag was het weer tijd voor alle leden 
om de zaag te pakken. Ook de laar-
zen waren niet vergeten, want de 

weide kan een drassig gebied zijn. 
“Ik heb er al drie geknot”, zegt de 
elfjarige Jurre de Greef met een blij 
gezicht. “Het is niet moeilijk, maar 
als de zaag vast blijft zitten, kan het 
soms best zwaar zijn. Ik heb plezier 
in zagen, dus het knotten is een leu-
ke activiteit voor mij.”
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Diensten

RIOOLONTSTOPPINGEN o.a.
Keuken,badkamer,toilet,
dakgoten. Vervangen oude
riolering, reinigen dakgoten.
RISERO Rioolservice
Willy van der Rijt Tel.0413-206181
Mob.06-10025295 www.risero.nl
--------------------------------------
Computerhulp nodig, bel Shakti ICT!
T: 06 125 38 218
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Uw tuin in het voorjaar mollenvrij ?
Last van houtworm ?
Van Acht Plaagdierenbestrijding
0413-530212
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
Voor aanleg en onderhoud van uw 
tuin;
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------

Eerschotsestraat 67, Sint-Oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

KUNSTMEST
Het wordt weer tijd voor uw tuin. Wij hebben voor u:

Kom langs voor GRATIS advies voor optimaal resultaat.

• Div.soorten kunstmest • Culterra
• Korrel-/poederkalk • Potgrond
• Mosbestrijder • Graszaad

--------------------------------------
Carcleaning van Laarhoven
Voor een compleet gepoetste auto
Handelsweg 11a, 
bedrijventerrein Nijnsel
0413-476198 of 06-20308105
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------
Nagelstudio Namasté
Acryl- en gelnagels, gelpolish, 
thermogel, nailart, manicure, 
cosmetische pedicure, cadeaubonnen. 
06-20573176 
www.nagelstudio-namaste.nl
--------------------------------------
www.rijschoolschepens.nl
De rijschool waar “de leerling” 
centraal staat.
Eerste 10 rijlessen voor 380 euro!
06-51918113 / 0413-842511
--------------------------------------
Thea’s Care 4 Nails : natuurlijke 
nagels verstevigen, manicure, 
gelnagels, acrylnagels, nailart. 
Tel. 06 – 2688 8984 www.care4nails.eu
--------------------------------------

Te koop/Te huur

Graszoden € 1,95/m2. Vóór donder-
dag 18.00 u. besteld, zaterdag vanaf 
8.00 u. ophalen. Tuincentrum 
Brekelmans, Boskantseweg 59, 
0413-472562.
--------------------------------------
Vernieuwen van batterij (horloges, 
autosleutels, etc.) Ook horlogebandjes 
verkrijgbaar. Cigo, Heuvel 32
--------------------------------------

Vakantie appartement in Oba, 
te Alanya, Turkije. 6 pers. met 
zwembad. 300 meter van zee.
Meer informatie: www.homeaway.nl/
vakantiewoning/p1147997
--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop je 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------
Kapteijns Partyverhuur Sint-Oedenrode. 
Voor al uw feesten en partijen.
www.kapteijnspartyverhuur.nl
Tel. 0413-840298 of 06-23999953.
--------------------------------------

Frietje Brabant
FRIETWAGEN HUREN? 

www.frietjebrabant.nl 
of bel 06-18880537

--------------------------------------
Boek Kapel vd Heilige Martinus
Met de mantel der liefde
Nu te koop voor € 11,11
Verkrijgbaar bij het Paperas en Primera 
of via www.martinuskapel.nl
--------------------------------------
WANDELSCHOENEN
NIEUW EN GOEDKOOP
Uit faillissementen
Verschillende merken en maten
In Nijnsel tel. 06-13492866
--------------------------------------
Naaiatelier Ans
Herstelwerkzaamheden voor al uw 
textiel. Nachtegaal 10, 
Sint-Oedenrode 0413-477059
Openingstijden: ma: 18:00 tot 20:00 
woe: 18:00 tot 20:00
vrij: 10:00 tot 12:00 En op afspraak.
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
www.vuran.nl
--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij 
Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Te koop mooie Chihuahua pups 
geboren 20-1-2014 een reutje, twee 
teefjes geënt gechipt en ontwormd
06-21849007
--------------------------------------

Aangeboden

Vutter kan nog enkele tuinen aanne-
men voor onderhoud.
Info: tel 06-20933850
--------------------------------------

Interieur

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

Hulpverlening

Verliesbegeleiding voor kinderen, jon-
geren en ouders bij scheiding en overlij-
den, en Rots en Watertraining. “fysieke 
en sociale weerbaarheidstraining”
Ingeborg Minderhoud
Tel. 06-11236472
www.rouwbegeleiding.com
--------------------------------------

   

Deze week een foto aan de bar gemaakt. Maar wanneer en waar is 
nog de vraag, Weet u dat wel? Laat het dan even weten via redactie@
demooirooikrant.nl, bel naar 0413-479322 of loop eens binnen in ons 
kantoor Heuvel 17. De koffie staat klaar!

Oplossing week 11:
De straat is de Lindendijk

Ans der Kinderen de Wit

Dit is de Lindendijk. 
Rechts staat mijn ge-
boortehuis. De foto is 
gemaakt richting de 
Hambrug.

Tiny van den Berg

Dit is een foto van de 
Lindenstraat.
De eerste woning rechts 
is onze woning Linden-
dijk 15.

Rita Vester

Dit is op de Lindedijk, het kleine huisje daar woonde vroeger Andries 
van der Heijden
nu de familie Swinkels, er is ook nog een stukje te zien van zuivelfabriek 
Sint Oda.

Jos Wijn

Historische beelden

Marktplein

Gezondheid

Kennismaking met Adisa € 10 korting.
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------

Gevonden/verloren

Verloren: Grijze poes genaamd 
Manoes. Laatst gezien op de parkeer-
plaats bij Laan van Mariendael. 
Jaqueline Maas 0413-473060
--------------------------------------
verloren:
zwart sleuteltasje met 3 sleutels 
info: DeMooiRooiKrant, Heuvel 17
--------------------------------------
Gevonden: sleutelbos met Mazda au-
tosleutel, 2 kleine sleutels en bob han-
ger. Bel: 06-28191531.
--------------------------------------
Gevonden:
Klein Abus sleuteltje met oranje han-
gertje, in vorm van beertje.
Af te halen bij DeMooiRooiKrant, 
Heuvel17.
--------------------------------------

Diversen

VLOOIENMARKT
23 maart 90 kramen
Sporthal Eckart
Airbornelaan 1 Eindhoven
9-16 uur. Bomvol !
€ 2 p.p. 06-20299824.
--------------------------------------
Voor gras onderhoud en kunstgras
Van Driel Beplanting
0413-478 322 / 06-13937343
--------------------------------------
Tweedehands speelgoed, baby en 
kinderkledingbeurs.
150 kramen in de Kemmer in Oirschot. 
6 april van 11:00-14:00 
www.kinderkledingbeurs.net
--------------------------------------

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

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

Administratiekantoor

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

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

--------------------------------------
Zondag 30 maart organiseert 

CV de Heikneuters een 
MEGA Vlooienmarkt 
in en rond de Beckart, 

Oude Lieshoutseweg 
te Nijnsel, Sint-Oedenrode

Aanvang 10.00 uur 
Entree € 2,00

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

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nl

Optreden Oda-koor in Odendael
Op dinsdagavond 25 maart 2014 
zal het Oda-koor een optreden ver-
zorgen in zaal De Ontmoeting van 
Odendael. De uitvoering begint om 
19.30 uur. Het programma bestaat 
uit liedjes van Toen en Nu. Een aan-
tal liederen worden begeleid op ac-
cordeon en de rest wordt a capella 
gezongen. Entree is gratis.

Vroeger bestond het repertoire van 
ouderen- of seniorenkoren nog uit 
een hoog meezinggehalte, maar te-
genwoordig worden er ook door de 
koorleden zelf hogere eisen gesteld. 
Uit korendagen die worden bezocht 
blijkt dat veel seniorenkoren ook 

(semi)klassieke- en /of populaire he-
dendaagse liederen op het program-
ma hebben. Het Oda-koor neemt 
op 7 mei a.s. ook weer deel aan een 
korendag in Zijtaart en is natuurlijk 
benieuwd of hun liederen aansluiten 
bij het niveau van de overige koren. 
Het koorleven eindigt dan ook beslist 
niet bij 60 of 70 jaar, maar het zingen 
geeft zoveel plezier en voldoening dat 
dit tot op hoge leeftijd mogelijk blijft. 
Om het hoge niveau te kunnen be-
houden is uitbreiding noodzakelijk en 
zijn nieuwe koorleden natuurlijk van 
harte welkom. De wekelijkse repetitie 
van het Oda-koor is op dinsdagavond 
in Odendael van 18.30 tot 19.45 uur.

Wijkvereniging 
Eerschot gaat 
beugelen
Op zaterdag 22 maart zijn de le-
den die zich hebben aangemeld, 
welkom op de Misse in Olland om 
gezellig te gaan beugelen. Zorg 
dat je op tijd aanwezig bent want 
om 20.00 uur willen wij de eerste 
bal door de beugel proberen te 
gooien. 

Voor informatie bel Betsie van 
Gerwen telefoon 476256

DeMooiRooiKrant: 
als je meer wilt 

weten!
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You Fashion

Ginderdoor 55, Mariahout www.martenstuinmeubelen.nl
Martens Tuinmeubelen vindt u tussen

 Mariahout en Lieshout achter Jos Martens en Zn.

voor een gigantische kwaliteit
23 maart koopzondag, 12.00 – 17.00 uur. 

Ingang via Ketelkampweg.

Speelgoed- / kinderkledingbeurs 
in Meerschot
Op het gebied van kinderspeelgoed 
en kinderkleding is er van alles te vin-
den op de beurs die zondag 23 maart 
plaatsvindt in Meerschot, Heistraat 
22 te Sint-Oedenrode. De deuren zijn 
open van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn 
onder andere tweedehandse broek-
jes, jurken, T-shirts, puzzels, poppen, 

duplo en kinderfietsjes en veel speel-
goed te koop. Niet alleen ouders maar 
ook opa’s en oma’s kunnen hun slag 
slaan. De entree bedraagt 1.00 euro. 
Voor informatie: email 
wijkverenigingeerschot@gmail.com 
of www.facebook.com/
marktmeerschot

Koor van vijfentachtig zangers opent 
achtste lustrum Roois Kamerkoor
Op 22 maart vindt de eerste 
jubileumactiviteit plaats van het 40-ja-
rige Roois Kamerkoor. Samen met 
maar liefst zestig gastzangers houdt 
het koor een scratchdag die uitmondt 
in een klein concert in De Ontmoeting 
van Odendael. Het bijzondere van 
deze opzet is dat er één dag gewerkt 
gaat worden met een groep zangers 
die in deze samenstelling als koor 
nog nooit heeft samengewerkt. Een 
speciale commissie uit het kamerkoor 
houdt zich bezig met de organisatie 
van deze dag. Die vertelt enthousiast 
over de voorbereidingen.

Wat is dat nu precies, een scratchdag?
“Scratch komt van de Engelse uit-
drukking ‘to start from scratch’ ofwel 
‘met niets beginnen’. Samen met an-
dere zangers die elkaar niet of nau-
welijks kennen enkele stukken instu-
deren en nog diezelfde dag uitvoeren 
voor publiek. In ons geval komt de 
groep op 22 maart ’s ochtends voor 
het eerst als koor bij elkaar om samen 
te gaan werken aan een aantal liede-
ren, die in de namiddag uitgevoerd 
gaan worden.”

Hoe zijn jullie tot deze groep 
gekomen?
“We hebben een wervingscampagne 
uitgezet via mailing, internet en per-
soonlijke contacten. Meteen bleek 
al dat er veel mensen belangstelling 
hadden om mee te doen.”

Stelden jullie speciale eisen aan de 
deelnemers?
“Nee, of ja … misschien één: mensen 
moesten wel plezier hebben in zingen, 
maar dat spreekt voor zich. Een beetje 
ervaring als koorzanger is gemakke-
lijk, maar niet verplicht Verder wilden 
we geen eisen stellen. Het kenmerk 
van een scratchdag is juist dat ieder-
een mag meedoen, of je nou heel 
goed bent of niet. Het gaat erom dat 
je plezier en gezelligheid beleeft en 
andere mensen ontmoet aan de hand 
van muziek. Met dirigent Peter van 
Aerts hebben we vooraf wel bespro-
ken of we aan moesten sturen op een 
bepaalde verhouding tussen mannen 

en vrouwen of tussen verschillende 
stemgroepen, maar voor Peter waren 
er op dit gebied geen voorwaarden, 
terwijl we straks wel gaan werken met 
meerstemmige liederen.”

Dat vergt een speciale benadering 
van de dirigent.
“Dat is inderdaad het geval. Maar 
met Peter van Aerts hebben we een 
heel ervaren en kundig man voor de 
groep staan. Wij als koor werken nu 
al een tijdje met hem in de voorbe-
reiding op de scratchdag en we zijn 
heel enthousiast over zijn aanpak en 
hebben veel vertrouwen in de manier 
waarop hij dit gaat aanpakken.”

Kunnen jullie daar iets meer over ver-
tellen?
“De keuze van de liederen voor de 
scratchdag was al cruciaal: het moest 
een interessant programma opleve-
ren, dat afwisselend is, uitdagend en 
tegelijkertijd ook doenlijk. Peter houdt 
niet van half werk: het moet dus ook 
wel tot iets acceptabels leiden. We 
merken dat hij hier uiterst zorgvuldig 
mee bezig is en recht wil doen aan 
wat de verschillende zangers mee-
brengen aan ervaring en achtergrond. 
Het repertoire en de oefenbestan-
den hebben de deelnemers vooraf 
ontvangen zodat ze zich kunnen 
voorbereiden als ze dit willen. Wij als 
koorleden hebben ons natuurlijk goed 
voorbereid onder leiding van Peter, 
zodat we onze gasten straks goed 
kunnen ondersteunen. Henk van Riel 
gaat ons gedurende de hele dag be-
geleiden op piano. Hij biedt ons zeker 
ook de gewenste instrumentale on-
dersteuning.”

Is het eindresultaat ook nog voor 
niet-deelnemers te beluisteren?
“Ja, uiteraard! We verblijven op 22 
maart de hele dag in zorgcentrum 
Odendael. Als tegenprestatie voor 
de gastvrijheid kunnen de bewoners 
natuurlijk naar ons komen luisteren. 
Maar ook andere belangstellenden 
zijn welkom. Het concertje begint om 
16.00 uur in de Ontmoeting in Oden-
dael en de toegang is gratis.”

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

 OFFICIËLE OPENING 29 MAART

Kom een kijkje nemen in onze 
nieuwe zaak en op zondag 23 maart

10% OPENINGSKORTING 
OP ALLE ACCESSOIRES

EN GIGANTISCHE 
MAGAZIJNVERKOOP
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Standplaatsen

Huisvuil Bekendmaking ingekomen aanvragen 
(evenementen)vergunningen en ver-
leende vergunningen, ontheffingen 
en te treffen verkeersmaatregelen op 
grond van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening (APV) voor de gemeente Sint-
Oedenrode.

Ingekomen aanvragen
In de periode van 11 maart tot en met 17 
maart 2014 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
•  Van Oldtimerstichting Rondje Rooi 

voor het houden van het evenement 
Rondje Rooi op 6 juli 2014.  Deze aan-
vraag geldt ook voor de jaren 2015 tot 
en met 2018.

•  Van Friet van Piet markten voor het 
houden van een braderie/rommel-
markt op 8 juni 2014 op het Ritaplein 
te Boskant.

•  Van RKSV Rhode voor het houden van 
het evenement Beachsoccer van 6 tot 

en met 9 juni 2014 op het evenemen-
tenterrein in sportpark de Neul te Sint-
Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
•  Aan VV Boskant voor het houden van 

een vlooienmarkt op 29 mei 2014 op 
het parkeerterrein bij voetbalvereni-
ging Boskant, Hazelaarstraat 54 te Sint-
Oedenrode.

Melding vergunningsvrije evenementen
•  Aan de oudervereniging van de Oda-

school voor het houden van het 
Sprookjesfeest op 19 juni 2014 rond-
om kasteel Henkenshage en op de par-
keerplaats voor sporthal de Streepen 
te Sint-Oedenrode

•  Aan de heer J.M.J. Jansen voor het 
houden van het pianospel Tour de 
Kiosques op 5 juli 2014 in en rondom de 
kiosk op de Markt te Sint-Oedenrode.

Evenementen

AgendaGemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

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

Openbare raadsvergadering 26 maart 2014
De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op woensdag 26 maart a.s. 
om 20.00 uur.
Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komen de vol-
gende onderwerpen voor:
•  Vaststelling rechtmatigheid   

verkiezingen
• Onderzoek geloofsbrieven
• Wijziging reglement van orde
• Afscheid raadsleden

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 

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

Vergadering Monumentencommissie
Op maandag 24 maart 2014 vindt er een 
openbare vergadering van de Monumen-
tencommissie plaats in de B&W-kamer van 
het gemeentehuis van Sint-Oedenrode. 

De vergadering begint om 15.00 uur.
De agenda kunt u vinden op de website 
www.sint-oedenrode.nl onder Actueel 
bij het onderdeel Vergaderingen.

Inzameling oud papier
Maandag 24 maart
•  W.s.v. EJOS; oud papier wordt op-

gehaald in de wijken Armenhoef, 
Dommelrode, Eerschot, Rooise zoom, 
Haverland, De Hoef en Centrum vanaf 
18.30 uur

Woensdag 26 maart
•  Basisschool De Springplank; container 

bij school in Julianastraat op woens-
dag van 08.00 tot 13.00 uur

Permanente inzameling
•  Buurtschap Oud-Rijsingen; papier-

container tegenover Ollandseweg 98 
van maandag t/m zaterdag. Tijdens 
de wintertijd van 08.00 uur tot 17.00 
uur. 

Inzameling grof snoeiafval 22 maart

Bewoners van alle bebouwde kommen 
kunnen hun snoeiafval, volgens de re-
gels, aan de straat leggen (07.30 uur), 
zonder zich aan te melden.
Voor de bewoners uit het buitengebied 
geldt hetzelfde, mits aangemeld vóór 
donderdag  20 maart.

Snoeiafval, zonder zand, gras en schof-
felvuil, kunt u ook gratis kwijt op onze 
milieustraat. Het snoeiafval moet in een 
personenauto of op een aanhangwagen 
zonder bedrijfsnaam worden aangebo-
den met een maximum van 2 m³.

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Jekschotseweg 14 5491 RB  10-03-2014 Omzetten van voormalige 
   bedrijfswoning in een plattelandswoning

De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Bolle Akkers 10 5491 NT 11-03-2014 Vestigen trimsalon
Jonker Marcus  5492 GE 13-03-2014 Kappen 1 eik
van Gerwenlaan 9 
Huisakkerweg  ------ 14-03-2014 Kappen 5 eiken, met herplant
thv nr 20 
Wilgenstraat 18 5492 EM 14-03-2014 Gewijzigd uitvoeren dakkapel
Ollandseweg 18 5491 GS 14-03-2014 Verbouwen woning
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende uitgebreide omgevingsvergunning
Adres Postcode  Omschrijving
Oudeweg ong. ------ Tijdelijk plaatsen woonunit tijdens bouw woning
  
Hierop is procedure 3 van toepassing. De stukken liggen met ingang van donderdag 
20 maart 2014 ter inzage.

Vergunningen

Uitnodiging voor alle inwoners 
van Sint-Oedenrode
Verkiezingsuitslagen woensdagavond 19 maart

Op 19 maart zijn de verkiezingen van de 
leden van onze gemeenteraad. Om 21.00 
uur sluiten de stembureaus, worden alle 
stemmen geteld en voorlopige uitslagen 
bekend gemaakt. Wij nodigen u dan ook 
van harte uit om samen met onze ver-

kiezingskandidaten en politieke partijen 
deze spannende momenten te beleven 
en delen. We verwachten de eerste uit-
slagen rond 22.00 uur te kunnen presen-
teren. U bent welkom vanaf 21.00 uur in 
de raadzaal van het gemeentehuis.

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

Verleende standplaatsvergunningen 
• Aan mevrouw T. van den Tillaar voor 
het innemen van een incidentele stand-
plaats op de weekmarkt van 14 maart 

2014 ten behoeve van promotionele 
activiteiten voor DGS/BVT Rooi voor de 
aankomende verkiezingen.
•  Aan mevrouw Van der Hoorn voor het 

innemen van een standplaats van 29 
december tot en met 31 december 
2014 voor de verkoop van oliebollen.

Hierop is procedure 1 van toepassing.

Paul van den Biggelaar

Goed gekleed…
dat is mijn Sint-Oedenrode!

Openbare raadsvergadering 27 maart 2014

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 27 maart a.s. 
De vergadering begint om 20.00 uur.
Op de voorlopige agenda voor deze 
openbare vergadering komt het volgen-
de onderwerp voor:
• Beëdiging raadsleden

Tenzij anders aangegeven, is spreek-
recht over genoemde agendapunten 
mogelijk. Iedereen die gebruik wil ma-
ken van het spreekrecht dient dit ten 

minste 48 uur voor aanvang van de ver-
gadering te melden bij de griffier 
(tel. 0413-481911) of per e-mail: 
griffie@sint-oedenrode.nl
De voorlopige agenda en de daarbij be-
horende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage in het publieksplein van het 
gemeentehuis op werkdagen van 09.00 
- 12.30 uur.
De stukken zijn ook in te zien via 
www.sint-oedenrode.nl

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl
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Zaterdag 22 maart  

van 09.00 - 17.00 uur

Zondag 23 maart 

van 12.00 - 17.00 uur

ROXS 

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint Oedenrode, Tel. 0413472362
ELEKTROWORLD. DE WERELD DIE JE KENT

PHILIPS 3D LED-TV 40 PFL 9705
102cm Full-HD LED-TV, 400Hz, Ambi-
light Spectra 3, 3D voorbereid, 2 USB 
aansluitingen, NET-TV, Smart TV, uit-
breidbare apps, WIFI ingebouwd, DLNA, 
met internet browser surfen op uw tv.

€1999,-

PHILIPS LED-TV 26 PFL 3405
66cm, HDMI- en 
USB-aansluiting 

Van €449,- voor €369,-

magaZijnopruiming prijZen

internet prijZen

BtW-vrije prijZen

B orchmolendijk  9  |  5492A J St- Oedenro de |  T:  0413472362
w w w.elec troworldroxs.nl

Gratis parkeren!

Filmpje pakken?

check ons Filmaanbod!

n.c.b.-laan 52 a Veghel

t. 0413 82 09 90

WWW.indUsTRYbioscoop.nl

p"Met dat optreden heb ik mijn grenzen verlegd"

Het is zo'n vijfentwintig jaar gele-
den dat Gijs Habraken in Nijnsel 
werd geboren. Daar aan de rand 
van het Vressels bos groeide hij op. 
Voor zijn studie verhuisde hij naar 
Eindhoven en daar woont hij nu 
nog steeds. Toch koos deze amateur 
cabaretier Rooi als plaats voor zijn 
eerste optreden. In januari van dit 
jaar trad Gijs op in OJC 'De Werf 
met de try-out van zijn eerste show 
'Onderscheidend vermogen'

Gijs laat in het midden of hij een ca-
baretier of een stand up comedian 
is. Maar als hij moet kiezen, noemt 
hij zichzelf liever cabaretier. “In mijn 

show zit wat muziek en ook is de 
interactie met het publiek net wat 
minder dan dat dit het geval is bij 
een stand up comedian. Maar eigen-
lijk”, zo vertelt Gijs, “maakt het me 
niet zoveel uit hoe ze me noemen. Ik 
wil gewoon mijn eigen stijl ontwik-
kelen en daarmee gaan optreden”.

Je zwaktes ombuigen
“Als ik iets vertelde, dan had ik altijd 
het gevoel dat mensen me niet serieus 
namen. Dan kun je twee dingen doen. 
Je kunt je er bij neerleggen, maar je 
kunt je zwakte ook om proberen te 
buigen in sterkte”, vervolgt Gijs. “Ik 
liep dan ook al langer met het idee 

rond om een show te geven. In januari 
2013 vertelde ik mijn familie en vrien-
den dat ik over een jaar in OJC 'De 
Werf' mijn eerste optreden zou geven. 
Op 25 januari van dit jaar was het zo-
ver. 'De Werf' zat vol met vrienden en 
familie, die wel eens wilden zien hoe 
het me als cabaretier zou vergaan”.

Zijn inspiratie is eigenlijk het dage-
lijks leven vertelt Gijs. “Ik heb altijd 
een kladblok bij me. Als ik iets zie en 
ik denk, van daar kan iets mee dan 
schrijf ik dat op. Ik verzamel al die 
momenten en verwerk ze dan tot 
een geheel”. 

Alleen steekwoorden
“Eigenlijk zou ik een half uur optre-
den. Maar dat werd uiteindelijk een 
vol uur. In het jaar voorafgaand aan 
25 januari 2014 had ik alle teksten 
uitgeschreven. Echt geoefend had ik 
niet, ik had mijn teksten weliswaar 
regelmatig binnensmonds gemom-
peld, maar hardop uitgesproken had 
ik de teksten tot op 11 januari niet. 
Toen was het natuurlijk tekort dag 
om ze nog uit mijn hoofd te gaan 
leren. Achteraf maar goed, want aan 
mijn A4-tjes met steekwoorden had 
ik voldoende steun”, zegt Gijs. “Als 
ik een steekwoord zag vertelde ik 
mijn verhaal. Er klopte van de volg-
orde niet veel, maar dat maakte niet 
uit, want ik kom sowieso wat ver-
strooid over”.

Grenzen verleggen
Als Gijs nu terugkijkt op zijn eerste 
show kan hij voor zichzelf een aan-
tal belangrijke conclusies trekken: 
“aanvankelijk was ik best wel bang 
om af te gaan, maar wat bleek tij-
dens de show? Als er iets mis ging 
dacht iedereen dat er dat bij hoorde. 
Ik heb met dat optreden best wel 
wat grenzen van mezelf verlegd.', 
zo sluit Gijs af.

112 Sint-OedenrOde
Alarmnummer 112
Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844
Brandweer Sint-Oedenrode 0413-472222
Meld Misdaad Anoniem 0800-7000

112 Sint-OedenrOde

Grote verkeerscontrole op 
bedrijventerrein De Kampen
Op dinsdagavond vanaf 18.00 uur 
vond er op bedrijventerrein De 
Kampen een grote verkeerscon-
trole plaats. De politie dirigeerde 
106 auto’s van de randweg naar de 
Jan Tinbergenlaan om controles uit 
te voeren. Uiteindelijk werden 21 
mensen bekeurd.

Enkele voertuigen vertoonden 
mankementen, er werd iemand 
bekeurd voor rijden zonder rijbe-
wijs en een persoon kreeg een rij-
verbod voor rijden onder invloed 
van softdrugs. Iedereen moest bla-
zen, maar geen enkele bestuurder 

had te veel gedronken. In een auto 
vond de politie inbrekersgereed-
schap en een bus pepperspray.

Rooise vrouw gepakt voor 
wisselen kentekenplaat
In Rosmalen is zondagochtend 
een 19-jarige vrouw uit Sint-
Oedenrode aangehouden omdat 
ze samen met een 27-jarige man 
uit Mariahout kentekenplaten 
valse kentekenplaten op een auto 
monteerden.

Een alerte voorbijganger atten-
deerde de politie op het feit dat 
een tweetal op een parkeerplaats 
kentekenplaten aan het verwisse-
len was. De plaat die ze inmiddels 
hadden bevestigd bleek niet bij die 
auto te horen. Het voertuig hoorde 
evenmin bij het tweetal. Omdat het 
vermoeden bestond over diefstal is 
het duo overgebracht naar het poli-
tiebureau. Daar bleek de Rooise een 
openstaande straf te hebben staan 
van vijftien dagen gevangenis. Bei-
den hadden drugs op zak.  
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18 maart              
Bezinningsavond Parochiezaal
Nijnsel 20.00-21.30

20 maart              
Bijeenkomst Pastoraal Team
12.30-14.00

24 maart              
Mogelijkheid tot pastoraal gesprek, 
Odendael 13.30-17.00

25 maart              
Tienergroep werkgroep 14.30-15.00
Bezinningsavond, parochiezaal Nijnsel                                 
20.00-21.30
Cursus Catechese, De Goede Herder                                   
19.00-21.30

27 maart              
Pastorale Raad 20.00-21.30

31 maart              
Biddende Moeders, 
parochiezaal Nijnsel 13.30-14.15 

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

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

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

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

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

Eerschot De Goede Herder
e-mail: eerschot@heiligeodaparochie.nl
Adres: Mgr. Bekkersplein 1
5491 EB  Sint-Oedenrode
Tel: (0413) 477741
Openingstijden parochiebureau:
woensdag 11.00 – 12.00 uur

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

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

Boskant Heilige Rita
e-mail: boskant@heiligeodaparochie.nl
Adres: Ritaplein 2
5492 EH  Sint-Oedenrode
Spreekuur op de pastorie:
maandag 10.30 - 11.30 uur

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

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

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

Designed by: DMRK ©

Ik vraag u, bid voor mij.

Paus Franciscus

genda

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

Peuters en kleuters, neem zondag 
23 maart je lievelingsknuffeldier 
én je muziekinstrumentje mee!
Zondag 23 maart is er om 9.30 uur in 
de Sint Petrus’ Bandenkerk in Son en 
om 11.00 uur in de Goede Herder-
kerk in Sint-Oedenrode een viering 

voor peuters en kleuters over de Ark 
van Noach. Kijk op de website van 
de parochie voor de uitnodiging!

Onbeperkt giga pizza eten voor 
tieners (11-14 jaar)!
Vrijdag 21 maart start de parochie 
met een doorgaande tienergroep. 
We willen met jullie, tieners, op weg 
gaan. Uitstapjes, activiteiten, wat 
jullie graag willen doen. We begin-
nen met samen eten: onbeperkt echt 
Italiaanse pizza! Daarna zijn we er 
elke 14 dagen, elke eerste en derde 

vrijdag van de maand. Je hoeft er 
natuurlijk niet elke keer te zijn, maar 
we zijn altijd blij als je er bent. Als je 
vrijdag niet kunt komen: op 4 april 
gaan we samen film kijken. Vrienden 
en vriendinnen zijn altijd welkom. 
Kijk op de website van de parochie 
voor de uitnodiging.

Broer van Pater Pushpa ontvangt 
diakenwijding
Woensdag 19 maart ontvangt de 
broer van Pater Pushpa in India de 
diakenwijding. Wij wensen broeder 
Francisis Antony Samy veel zegen 
toe in zijn diaconaal werk en een 
goede opgang naar het priester-

schap. Vanwege de diakenwijding 
van zijn broer verblijft Pater Pushpa 
in India. Tevens zal hij zijn kloosteror-
de en familie bezoeken. Wij wensen 
Pushpa een aangenaam verblijf en 
voor later een behouden thuiskomst.Salvatoriaanse Gezinsadoptie

Komende zon-
dag wordt in 
de kerken van 
Sint-Oedenrode 
/ Nijnsel aan-
dacht gevraagd 
voor het werk 

van de Salvatoriaanse Gezinsadop-
tie. In de kerken van Son en Breugel 
is de actie reeds gehouden.

De naam Salvator betekent redder, 
helper of verlosser. Het is één van 
de titels van Jezus, de Redder van de 
wereld. In zijn voetspoor is de Salva-
toriaanse gezinsadoptie actief. Men-
sen helpen uit hun uitzichtloze situ-
atie halen door hen een helpende 
hand toe te steken. Er zijn duizenden 
mensen die uitzien naar wat hulp. 
Doelstelling is om mensen in de ont-
wikkelingslanden te helpen een be-

ter bestaan aan te reiken door hen te 
ondersteunen. Zeer klein begonnen 
is de stichting wat uitgegroeid maar 
wil klein blijven om zicht te houden 
op het werk. 
 
Zoals gezegd gebeurt het gehele 
werk door vrijwilligers.
Dit betekent dat de stichting geen 
kantoren met personeel heeft en de 
kosten daardoor minimaal zijn. De 
hulp aan de geadopteerde families 
bestaat uit het maandelijks aanreiken 
van geringe financiële steun zodat zij 
zich gesteund weten door mensen 
die hen hoop geven om vooruit te 
komen en bevrijd te worden uit een 
uitzichtloze situatie. Hoop is voor 
alle mensen een belangrijk gegeven 
in hun bestaan. In deze Veertigda-
gentijd worden we uitgenodigd om 
een gezin te adopteren.

Rita-noveen van start
Komende donderdag, 20 maart, 
start de jaarlijkse noveen ter ere van 
de heilige Rita van Cascia.
Op negen achtereenvolgende don-
derdagen (behalve Witte Donder-
dag) overwegen wij het leven van 

deze Italiaanse heilige en bidden om 
haar voorspraak. De noveen wordt 
geopend tijdens een gezongen eu-
charistieviering in de H. Ritakerk. 
Aanvang 19.00 uur. 

Les Chanteurs 
Gregoriens in 
St. Martinuskerk 
In Sint-Oedenrode
Op zondag 23 maart verzorgt het regi-
onale gregoriaans koor, Les Chanteurs 
Gregoriens, de eucharistieviering in de 
St. Martinuskerk in St. Oedenrode.
Het koor zingt de wisselende ge-
zangen van de zondag en verder de 
vaste gezangen uit mis IV aangevuld 
met Credo II. Het koor staat onder 
leiding van Bert de Win en organist 
is Jan de Laat.

Van de pastores

Wat lopen we voorbij?
De vastentijd is een tijd van bezin-
ning.  Een tijd om stil te staan bij 
wat ons geschonken wordt.

Hoeveel kansen op nieuw leven lo-
pen we niet iedere dag voorbij? 
Wanneer we druk doen en rennen 
van hot naar her. Wanneer we al 
onze belangrijke zaken regelen en 
hopen dat het past in 24 uur.
Wanneer we onze doelen stellen en 
druk zijn ons leven op te bouwen.
Hoeveel kansen op nieuw leven lo-
pen we niet iedere dag voorbij?

Vasten is een tijd om opnieuw te 
leren kijken. Om te zien wat je ge-
schonken wordt, de talloos vele ga-
ven die op onze weg komen. Iedere 
dag opnieuw schijnt God Zijn licht 

in en op ons leven en als we kijken 
zullen we het zien. Meestal is dat 
wat we zoeken al lang voor han-
den. Meestal is het zelfs vlak vóór 
onze handen.

Wanneer we zien wat ons geschon-
ken wordt zien we dat het niet zo 
moeilijk is. Het licht is nooit ver 
weg, zelfs als het donker lijkt. Als 
we stilstaan en onze handen ope-
nen dan zien we dat er nieuw leven 
is. In alles wat op onze weg komt 
dag in dag uit schijnt Zijn licht voor 
ons.

Wat lopen we voorbij?

Diaken Tim Bangert

Bezinningsavonden rond de heiligen

Iedere dinsdag in de veertigdagen-
tijd een avond rond de heiligen. Een 
stukje bezinning en verdieping. De 
avonden worden gehouden in de 
parochiezaal naast de St. Antoni-
uskerk in Nijnsel en beginnen om 
20.00 uur. Om 21.30 uur wordt de 
avond afgesloten. Van harte wel-
kom.

Dinsdag 18 maart
Pater Pio van Pietrelcina (1887 – 
1968)
Inleider: diaken Wilchard Cooijmans
Pater Pio is een van de populairste 
volksheiligen van deze tijd. Zijn graf 
in San Giovanno Rotondo in Zuid-
Italië wordt jaarlijks door miljoenen 
mensen bezocht. Maar ook al tijdens 
zijn priesterlijk leven werd pater Pio 
als een heilige vereerd, hoewel de 
kerkelijke overheid hem vaak tegen-
werkte. Op deze tweede avond wil-
len we kennismaken met deze Itali-

aanse heilige en horen we over zijn 
bijzondere leven.

Dinsdag 25 maart
Edith Stein (1891-1942) 
Inleider: Mgr. Joris Schröder 
Zuster Teresia Benedicta van het 
Kruis, ons beter bekend als Edith 
Stein, groeide op in een joods ge-
zin, maar werd later een overtuigd 
atheïste. Ze was als filosofe altijd op 
zoek naar de waarheid. Na het lezen 
van de werken van Teresia van Avila 
wist ze dat ze de waarheid gevon-
den had. Ze bekeerde zich tot het 
katholicisme; ze liet zich dopen en 
trad zelfs in bij de zusters Karmelie-
tessen. Tijdens de tweede wereld-
oorlog werd ze vanwege haar joodse 
achtergrond gevangen genomen en 
vermoord in het concentratiekamp 
Auschwitz. Juist als zoekende gelo-
vige kan ze ook voor ons nog altijd 
een bron van inspiratie zijn.
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Kerkberichten
Sint Genoveva-kerk, Breugel
Zaterdag 22 maart
18.30 uur: Eucharistieviering in Son                                                                                    
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)                                                            
Zondag 23 maart
09.30 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Breugelse Kerkkoor
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz) 
intentie: Han Verhagen, Miet van 
Kemenade, Liza Teunissen-Feijen, 
Frens Swinkels, overleden ouders 
Swinkels-Gruithuyzen, J. van de 
Tillaart-vd Rijt en zoon Antoon.
Zaterdag 29 maart
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94,4 
MHz)
Intentie: Wim der Kinderen.

De Goede Herder
Za 22/3: 
19.00u. Eucharistieviering met pa-
rochieel koor. Intenties: Jan van der 
Heijden; Theo Moeskops.
Zondag 23/3: 
11.00u. Peuter en kleuterviering Ärk 
van Noach

Parochie Liempde
Zaterdag 22 maart 18.30 uur 
Mien vd Velden – vd Wijst (verj)
Jans vd Velden – vd Langenberg (verj) 
Ouders vd Hurk – Walravens
Willem Voets en Corrie Voets – vd 
Meerendonk (sterfdagen)
Zondag 23 maart  09.30 uur 
Sjaan vd Koevering – Scheutjens (mgd) 
Ouders Bets en Marinus Quinten 
Cornelis Smulders (verj)
Annie Smulders – Kluijtmans (verj)
Maandag 24 maart 09.00 uur
Dinsdag 25 maart 19.00 uur 
Maria Boodschap
Woensdag 26 maart 19.00 uur 
Donderdag 27 maart 09.00 uur 
Vrijdag 28 maart 09.00 uur 
Overweging 22 en 23 maart
Hoe zou het zijn om Jezus te ontmoe-
ten? Ik denk heel bijzonder, hoewel 
uit het evangelie blijkt dat lang niet 
alle mensen zo positief waren. De 
hoofdpersoon uit het evangelie van 
dit weekeinde in elk geval wel. Zij gaat 
bij de bron waar ze water komt putten 
een gesprek aan met Jezus dat er toe 
leidt dat ze tot het geloof komt dat Hij 
de Messias is. Vervolgens gaat ze aan 
haar stadgenoten vertellen wat haar 
overkomen is, zodat ook zij de weg 
naar Jezus vinden. Dat laatste zouden 
wij ook meer moeten doen – maar, zo 
zult u zeggen, wij hebben Jezus toch 
nooit ontmoet? Zeker wel: elke eucha-
ristieviering laat Hij zich vinden, is Hij 
als de levende en verrezen Heer in ons 
midden om onze dorst naar liefde te 
lessen. Dat is het grote mysterie van 
ons geloof!

H. Martinus Olland
Zaterdag 22 maart 17.30u 
Eucharistie met het gemengd koor Po-
lyhymnia. Intenties: overleden leden 
gemengd koor Polyhymnia, overleden 
ouders Van der Heijden-Rovers, Jan 
Heesakkers, Ties, Kee, Henk en Rien 
Thomassen, Familie Bijsterveld-Hazen-
veld en dochters Tonny en Rinie, Karel 
van Kessel, Sjaak van Gerwen.

Protestantse Kerk Knoptoren
Zondag 23 maart, 10.00 uur, Dienst 
van Schrift en Tafel.

Sint Antonius Nijnsel
Zondag 23 maart om 11.00u. 
Eucharistieviering met gemengd koor 
en om 13.30 uur doop van Puk v.d. 
Oever. Intenties: Leo Sanders,  Jans 
v.d. Meerakker,  Tonia v.d. Burgt- 
v.d. Oever,  Annie Latijnhouwers- 
Pijnenburg, Josephus en Johanna van 
Esch- Verhagen, Harrie van Esch, Coen 
van Buuren, Martien van Kessel, Bert 
Schoenmakers, Tonny Franken, Sjef 
v.d. Wijdeven, Liard Verstraten.           

Sint Petrus’  Banden-kerk, Son
Zaterdag 22 maart
18.30 uur: Eucharistieviering
(via de analoge UPC kabel FM 94.4 M)
intenties: Theo van Lieshout, ouders 
Sanders-van de Berg en zoon Jan.
Zondag 23 maart
09.30 uur: Peuter- en kleuterviering, 
thema: “Ark van Noach”
11.00 uur: Eucharistieviering m.m.v. 
het Sons Parochiekoor (via de analoge 
UPC kabel FM 94.4 MHz)
intenties: Jan en Toos Jonker-Gras 
(1e jaargetijde Toos Jonker-Gras), 
Toon van Eerd (1e jaargetijde), Maria 
Brugmans en overleden familie Brug-
mans-Merks, Leo en Corrie van de Ven-
van den Hurk, Theo van Bokhoven, Ad 
van Dongen, familie Van Vroonhoven-
Swinkels, Jo Kremer en familie Kremer-
Hermans, Jan van Dinter.
Maandag 24 maart
19.30 uur: Eucharistieviering
Woensdag 26 maart
19.30 uur: Eucharistieviering
intentie: Ouders van de Ven Renders

Martinuskerk
Zondag 23 maart 9.30u.:  
Eucharistie met Gregoriaans koor.
Intenties: Gijs en Maria van Liempd, 
Johanna en Harrie van Os-Vervoort, 
Antoon en Hendrika Konings-van 
Lieshout, Johan en Truus van Ger-
wen-Lathouwers en overl. fam.leden, 
Gerard en Mien Kluijtans-van 
Nuland, Fien van Erp-van Zoggel, Grard 
Jansen, Marietje van Houten-van de 
Ven, Miet Oppers-Schepens, Gerard 
en Jo Renders-van Lith, Sjef en Petra 
van der Burgt-van de Wijdeven, Ria 
Tops-van Heugten, Piet van de Donk, 
Overl. ouders Hendriks-Hazenberg, 
Sjaak, Jan en Nelly, Bert en Anna 
Kluijtmans-van Acht, Marietje van de 
Sande-Verhagen, Leo van Acht en 
overl. fam.leden, Overl. ouders Bert 
Bekkers-van en Berk en overl. fam., 
Johan van Acht. 
Maandag 9.00u. Eucharistie.
Dinsdag 9.00u. Eucharistie. 
Woensdag 9.00u. Eucharistie. 
Donderdag 9.00u. Eucharistie. 
Vrijdag 9.00u. Eucharistie.
E-mail: 
centrum@heiligeodaparochie.nl

Parochie H. Rita Boskant
Donderdag 20 maart om 19.00 uur de 
1Ste Ritanoveen.
Zaterdag 22 maart geen eucharistie-
viering.

Odendael

Zondag 23/3 10 uur
woord- en communieviering met 
Ritakoor
intenties: overleden Sjaantje van 
Nostrum Rovers, Marianne vd Broek - 
vd Laar

Adres Sonseheideweg 3 
Postcode 5492 TE 
Plaats Sint-Oedenrode 
Tel. nr. 0413-420855 
Mobiel 06-23537494 
robvanschyndel@hetnet.nl  INSTALLATIETECHNIEK BV

Rob van Schijndel A5 envelop  23-08-2007  10:01  Pagina 1

T: 0413-420855 - M: 06-23537494 - E: info@robvanschijndel.nl
Fax 0413-476263 - www.robvanschijndel.nl

Iets te vieren...?

Kerkstraat 17
5492 AH Sint-Oedenrode
T 0413 477778
E info@panencook.nl
www.panencook.nl
facebook.com/panencook

www.panencook.nl

WODOVRIJDAG

MENU
ELKE WEEK EEN WISSELEND 
3-GANGEN MENU

Kijk voor het wisselende menu op 
www.facebook.com/panencook
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Gemeenteraadsverkiezingen 2014 

Nu de lokale politieke partijen allemaal akkoord gaan met een fusie 
tussen Veghel, Schijndel en Rooi, moeten we er ons bij neerleggen. 
Niet alle partijen hebben getracht om te kijken naar andere moge-
lijkheden. Het zou een mooi punt geweest zijn op de verkiezingspro-
gramma’s. 
Nu vervallen alle partijen in nietszeggende spreuken en leuzen. Vooral 
de landelijk gerelateerde partijen gaan klappen krijgen. Wat maakt 
het ook in godsnaam uit in een dorpsraad als in Rooi, of je voor het 
CDA bent of voor de VVD. Ik ben er voor om een volgende keer al-
leen maar mee te doen met lokale partijen. Met duidelijke, concrete 
agendapunten die Rooi gerelateerd zijn.
Maar nu de waarschijnlijke fusie. Welke naam gaat het worden? 
Ik heb over een lied nagedacht maar op Schijndel rijmt niets en op 
‘Veghel` kom ik niet verder dan `gesteggel` en dat beloofd ook niet 
veel goeds. ‘Eerde’ zou iets kunnen zijn. Dit stukje grond is zowel van 
Rooi, Schijndel en Veghel (geweest).  Misschien is ‘Vlagheide’ iets of 
‘Koevering.’ Beide liggen tussen Rooi, Schijndel en Veghel in.
Het beste zou ik vinden: “Rode”. Zowel Veghel , Schijndel als Rooi be-
hoorden vroeger tot het Graafschap Rode. We kunnen er op rijmen, 
het is  een stuk van onze huidige naam en we kunnen er nog steeds 
‘Rooi’van maken.
Heb jij ook suggesties? Mail ze naar DeMooiRooiKrant.
En voor de politieke partijen in Rooi: ge moet ’t bisje bij z’nne naom 
noeme.

Rois Praotje
Rois Praotje Column door: Nico van de Wetering   

Nieuwe gemeente, nieuwe naam: RODE

Jonge mensen op lijst Hart voor Rooi

Ook de jeugd heeft invloed

Toen Janneke van Vugt met zwan-
gerschapsverlof was, werd haar 
plek ingenomen door de jonge po-
litieke terriër Rik Compagne. Het 
was voor hem een vuurdoop, een 
gewenste volgende stap in zijn po-
litieke carrière. Vier jaar lang werd 
hij klaargestoomd voor het grote 
werk. Aan de hand van de huidige 
lijsttrekker werd hij meegenomen 
in het avontuur. Nu leert hij Sjors 
Mosterman, de jongste op de lijst, 

de kneepjes van het vak.

“Het is alsof ik mezelf hoor praten, 
maar dan vier jaar geleden”, merkt 
Rik halverwege het interview op. 
Zijn jongere partijgenoot Sjors praat 
gemakkelijk, maar laat zijn onerva-
renheid zo nu en dan doorscheme-
ren. Zijn jeugdig enthousiasme, zo 
zou je het beter kunnen noemen. 
“Ik wilde vroeger altijd spindoc-
tor worden”, verklapt Sjors. Geen 

beroepskeuze die je vaak hoort. 
Zijn interesses liggen blijkbaar op 
een ander gebied dan de meeste 
jongeren. “Dat klopt”, vervolgt 
hij. “Ik ben altijd al geïnteresseerd 
geweest in de politiek. Ik kijk veel 
naar programma’s als De Wereld 
Draait Door en Pauw en Witteman. 
Het hele politieke spel vind ik super 
interessant.” Sjors stortte zich kort 
in de opleiding bestuurskunde en 
meldde zich aan bij Hart voor Rooi 

om twee redenen. “Ik woon bij 
Janine Heisterkamp in de straat. Via 
haar ben ik lid geworden. Daarnaast 
kreeg ik er ook extra studiepunten 
voor.” 

“Extra studiepunten mag niet de re-
den zijn om je bij een partij aan te 
sluiten, maar ook ik ben via school 
bij Hart voor Rooi beland, geeft 
Rik lachend toe. Hij rondde de op-
leiding bestuurskunde af en heeft 
daar nu veel profijt van. “Door mijn 
studie en door veel ervaring op te 
doen in de laatste vier jaar sta ik 
waar ik nu sta. Vier jaar geleden zou 
ik nog te bleu zijn voor wat ik nu 
doe. Als ik in het openbaar moest 
spreken stond ik met klamme hand-
jes. Doordat ik veel dossiers door-
spit weet ik nu waar ik over praat 
en dat spreekt een stuk makkelijker. 
Janneke en Freek Glorius zijn daarin 
voor mij voorbeelden. Zij weten het 
erg professioneel te brengen.” Dat 
is echter niet het enige wat Rik ge-
leerd heeft. “Contact met mensen, 
politieke processen en het sluiten 
van compromissen. Ik heb het al-
lemaal van dichtbij meegemaakt.”

Sjors is op dit moment duidelijk 
bezig om inzichten te krijgen bin-
nen de partij, maar ook om zijn 
eigen referentiekader te creëren. 
Uitgesproken is hij wel, hij weet 
duidelijk te vertellen waar hij voor 
staat. Wat dat betreft begint hij al 
de eerste politieke trekjes te verto-
nen. Zo spreekt hij over burgerpar-
ticipatie, over het feit dat kwesties 
samen met de burgers aangepakt 

moeten worden. Maar geeft hij 
ook aan dat hij weet dat niet alles 
één, twee drie op te lossen is door 
bureaucratie. “Ik ga vaak in discus-
sie met mijn oom. Dat vind ik vet”, 
glimlacht Sjors. “Dan hebben we 
het over allerlei politieke kwesties.” 
Getuige zijn opvattingen mag wel 
duidelijk zijn dat Sjors dan zijn linkse 
manier van denken laat bovendrij-
ven. “Ik ben altijd al links georiën-
teerd geweest”, zegt de jongeling 
gedecideerd. “Duurzaamheid en 
opkomen voor de zwakkeren in de 
samenleving vind ik erg belangrijk. 
Mede daarom wil ik kiezen voor de 
opleiding Sociaal Maatschappelijk 
Werk.”

Zowel bij Rik als bij Sjors is een grote 
mate van betrokkenheid te bespeu-
ren. Betrokkenheid bij het dorp, 
bij het wel en wee van de burgers. 
Maar is het een zinvolle tijdsbe-
steding? Kunnen de twee zich niet 
beter storten op sporten, studie of 
uitgaan? “Als je betrokken bent, zie 
je dat je zeker iets kunt veranderen, 
dat je invloed hebt”, weet Rik uit 
ervaring. Sjors gaat daar de komen-
de jaren achter komen.     

Rik Compagne (l) en Sjors Mosterman

CDA tuk tuk karavaan trekt door Rooi

Op zaterdag 15 maart trokken vier 
CDA-groene tuk tuks met zo’n vijf-
tien enthousiaste Rooise CDA-ers 
door de hele gemeente Sint-Oeden-
rode.  Onderweg gingen zij met in-
woners in gesprek over allerlei on-
derwerpen in hun dorp of wijk.

Na een kopje koffie bij De Gouden 
Leeuw trok de tuk tuk karavaan 
door het Rooise centrum  en daarna 
naar Boskant. Daar werd de prach-
tige speelplek bekeken, die met veel 

inzet van vrijwilligers tot stand is ge-
komen. Bij de Boskantse supermarkt 
werden de CDA-ers gastvrij ontvan-
gen met koffie en worstenbrood. Na 
een bezoek aan de Ollandse voet-
balclub, waar veel jonge voetbal-
lertjes genoten van heerlijke CDA-
appels, trok de karavaan weer naar 
het centrum voor een lunch bij De 
Pastorie. Vervolgens bezochten de 
CDA-ers voetbalclub Rhode, waar 
bevestigd werd hoe hard kunstgras 
nodig is. Ook in Nijnsel  klonk het 

niet anders. Voor de leefbaarheid in 
de kernen is het behoud van voor-
zieningen voor jong en oud essenti-
eel, was het alom gehoorde geluid in 
alle kernen. Ook spraken velen hun 
zorgen uit over bezuinigingen in de 
zorg en hulpverlening. Na een inten-
sieve campagnedag streek het CDA-
gezelschap voldaan neer op een 
van de terrassen in het centrum: de 
boodschappen zijn gehoord, werk 
aan de winkel de komende vier jaar!  
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Lezerspodium....

De gemeente Sint Oedenrode 
als centrum voor burgeriniti-
atief

Met mijn achtergrond als wethou-
der en als verantwoordelijke voor 
dienstverlening en vernieuwing in 
diverse profit en non-profit organi-
saties loop ik al jaren met gedach-
ten rond over wat ik nu moet met 
die overheidsbemoeienis die mij en 
mijn omgeving alleen maar beper-
kingen oplegt. 

Ik weet dat naast die beperkingen 
er ook zaken staan die mij en de 
omgeving voordelen opleveren 
maar steeds vaker loop je dan toch 
weer tegen de bureaucratie op die 
we met zijn allen in ons democra-
tische systeem gecreëerd hebben. 
Lezend in het boekje, Decentraal, 
van Nico de Boer en Jos van der 
Lans kom je dan voorbeelden te-
gen waaruit blijkt dat de wereld 
tussen staat en markt al lang aan 
het veranderen is, maar dat de 
overheid haar bemoeienis nauwe-
lijks los laat. De lokale overheid 
loopt op alle fronten achter als je 
de voorbeelden zoals Buurtzorg 
Nederland, Thomashuizen en de 
zorg voor de achterstandswijken 
Malburgen (Arnhem) en Heech-
terp-Schieringen (Leeuwarden) 
eens nader beschouwt. Het gaat er 
om dat je als inwoner zelf initiatief 
kunt en mag nemen om het welzijn 
in je buurt te verbeteren. Niet dat 
het hier in de Dommelrodelaan zo 
slecht is. Maar met de aanstaande 
verkiezingen en de fusie met Veg-
hel en Schijndel heb ik ook vragen 
over waar dat naar toe moet gaan.
Ik zou graag met een paar “gewo-
ne” mensen in gesprek gaan over 
het onderwerp en eens kijken of 
initiatieven zoals die in het boekje 
decentraal genoemd zijn. Met ge-
wone mensen bedoel ik mensen 
die niet politiek gebonden zijn en 
ook beseffen dat staat en markt-
werking niet alleen de oplossing is 
voor zaken die “gewone” mensen 
aangaan. 
Met andere woorden het burge-
rinitiatief tussen staat en markt in 
met als doel het welzijn en de so-
ciale cohesie in je eigen omgeving 
verbeteren. Het is mijn gedachte 
om dit te laten uitgroeien tot een 
integrale aanpak. Want er zijn al 
initiatieven in Sint Oedenrode die 
hiermee te maken hebben zoals de 
zorginstellingen maar ook bijvoor-
beeld wellicht de gezamenlijke 
aanpak van zonne-energie.
Als er mensen zijn in Sint Oeden-
rode die ook dergelijke gedachten 
hebben dan zou ik daarmee graag 
in contact komen. Wellicht leidt 
het tot een avond die we organi-
seren om er in eerste instantie eens 
vrijblijvend over praten. Laten we 
eens kijken of we tot een integrale 
aanpak kunnen komen?  U kunt 
me mailen: harry@teeven.nl, of 
even bellen 06 14265817. Alvast 
bedankt voor uw reactie.

Harry Teeven
Dommelrodelaan 41

Wel of niet gaan stemmen?!

Ed Steenbakkers:  “Bijna een jaar 
geleden ben ik gestopt als pre-
sident van Papgat, tijd voor een 
nieuwe uitdaging. Gezien de ko-

mende fusie is het belangrijk dat 
ons mooi Rooi gewaarborgd blijft 
en zijn eigen karakter behoudt. 
Daarvoor wil ik me inzetten, sa-
men met een groep mensen die 
doen wat ze beloven.”

“In de korte tijd dat ik nu meeloop 
in het politieke wereldje is me he-
laas opgevallen dat dit geen nor-
male situatie is. Vele beloftes wor-
den gedaan in de verkiezingstijd. 
Beloftes waarvan je als je nuchter 
nadenkt weet dat die niet haalbaar 
zijn.. En jammer te moeten consta-
teren dat persoonlijk belang vaak 
belangrijker is dan waar de partij 
voor staat.”
“Het zal toch zeker niet weer ge-
beuren dat raadsleden vertrekken 
en dat de partij uit  de coalitie stapt 
terwijl je juist de verantwoordelijk-
heid moet nemen. Nu is  mij duide-
lijk waarom de mensen niet gaan 
stemmen! Je schaadt alleen maar 
het vertrouwen van je stemmers 
op deze manier.”

Jannie Brinkman: “In mijn om-
geving wordt mij regelmatig  de 
vraag gesteld: “Waarom zou ik 
gaan stemmen? Het is altijd het-
zelfde, ze beloven van alles, maar 
doen uiteindelijk toch wat ze zelf 
willen”. En: “Landelijk ga ik wel, 
maar lokaal hebben ze toch niks te 
zeggen.” 

“Wat mij, net als deze mensen, 
stoort is dat ze gedeeltelijk gelijk 
hebben. Er worden inderdaad vaak 
beloftes gedaan die ze niet waar-
maken, die vaak ook niet realis-
tisch zijn. Ook wordt er te pas en 
te onpas van het verkiezingspro-
gramma afgeweken om bij de een 
of de ander een stem los te weken. 
Uiteindelijk krijgen deze stemmers 
de deksel op hun neus. Kortom: 
Ja, helaas zijn er partijen die je niet 
kunt vertrouwen, waardoor de 
zin om te gaan stemmen bij velen 
overgaat.” 
“Maar: Gelukkig is er ook nog 
goed nieuws. Er zijn namelijk óók 
partijen die wel te vertrouwen zijn. 
Die de beloftes van 4 jaar geleden 
nagekomen zijn, die als raadsfrac-
tie eensgezind zijn en die een grote 
achterban hebben die serieus ge-
nomen wordt. Partijen die intern 
hun zaakjes goed op orde hebben 
en consequent beleid voeren. Zij 
gaan er samen voor, een partij die 
doet wat zij zegt en zegt wat zij 
doet.”

“Het bovenstaande in acht geno-
men blijven er in onze gemeente 
jammer genoeg maar heel weinig 
stemmogelijkheden over. Mijn ad-
vies is: Zijn er de afgelopen weken 
beloftes aan je gedaan, check even 
het verkiezingsprogramma van de 
betreffende partij en ga ook na of 
het beloofde realistisch is.” 

“Maar het belangrijkste: Ga in 
ieder geval morgen wel naar de 
stembus! En kleur, als het aan mij 
ligt, een vakje rood op lijst 3, de 
VVD. Ik steek er mijn hand voor in 
het vuur dat zij de komende 4 jaar 
wel doen wat ze jou nu beloven!”

Jannie Brinkman
Ed Steenbakkers
VVD Sint-Oedenrode

Vrouwen domineren tv-debat

De mannen Piet Klaasen (VVD) en 
Henri Raaijmakers (Roois Burger 
Belang) waren in numerieke min-
derheid tijdens het tv-debat van TV 
Meierij, afgelopen woensdagavond. 
Toch was het niet alleen daarom dat 
ze een enigszins moeizame avond 
beleefden. De vrouwelijke lijsttrek-
kers van de andere partijen domi-
neerden het debat. 

Dat Tilly van den Tillaar (DGS/BVT) 
en Coby van der Pas (CDA) pal voor 
het eind van het debat elkaar de 
hand schudden was geen toeval. Ze 
voelden zelf dat ze de winnaars wa-
ren van de verbale ontmoeting met 
de andere lijsttrekkers, maar waren 
het ook nog eens roerend met elkaar 
eens op verschillende gebieden. 

Na een minder spannende discus-
sie over de ophanden zijnde fusie 
deelden ze dezelfde mening over 
een eventuele aanleg van een strook 
bedrijven naast de A-50 in Nijnsel, 

richting Son. Van der Pas en Van 
den Tillaar gaven aan er allebei mo-
gelijkheden te zien. “Ik zou best al 
willen beginnen met bouwen”, zei 
de lijsttrekker van het CDA gedurfd. 
Janneke van Vugt, lijsttrekker van 
Hart voor Rooi liet haar kant van het 
verhaal horen. “We moeten eerst de 
leegstand maar eens aanpakken en 
dan verder kijken.” Klaasen zei min 
of meer hetzelfde. “Op dit moment 
is er geen animo voor, bovendien 
hebben we niet voor niets zoveel ge-
investeerd in de huidige terreinen.” 

Van Vugt wist de standpunten van 
haar partij het gehele debat duide-
lijk te formuleren. Toch was ze even 
beduusd na twee discussies met haar 
collega’s van het CDA en DGS/BVT. 
Eén daarvan ging over de sluiting 
van biebpunten in de kleine kernen 
en de ander over een vraag van een 
lezer van DeMooiRooiKrant. Die 
ging over een vermeende uitspraak 
van Van Vugt over de Werkgroep 

Martinushuis. Enkele weken geleden 
publiceerden verschillende lokale en 
regionale kranten na een persge-
sprek met wethouder Hendriks over 
de sluiting van de biebpunten. Later 
plaatste Hendriks een brief waarin 
staat dat het alleen sluiting voor vol-
wassenen zou betekenen. Van Vugt 
gaf aan de punten het liefst voor ie-
dereen open te houden maar begon 
over een volgens haar structureel 
probleem; “Het heeft met geld te 
maken”, zei ze. Daar sprongen Van 
den Tillaar en Van der Pas fel op in. 
“Het gaat om een futiel bedrag”, al-
dus de CDA-lijsttrekker. 

Klaasen en Raaijmakers kregen van 
presentatoren Frans Hulsink en 
Michiel Bakker zeker de kans om 
zich te profileren. Daarin slaagde de 
VVD’er stukken beter dan de pro-
tegé van Xander van Vessem, maar 
feit blijft dat de vrouwen het sterkst 
aan het front verschenen. 

 

 

 

 

 

“Groeit het geld aan Rooise bomen? 
Herbezinning Mariendael.”

Lijsttrekker
Coby van der Pas

Rooi

2Lijst 

“Laten we het centrum leeglopen? 
Slim samenwerken in een compact centrum, 
versterkt met centrum-voorzieningen en 
huisartsenpost.”

“Maar blijven aanmodderen? Nee! 
Kunstgras voor voetbal.”

“Stilstand is achteruitgang! Vraaggericht 
bouwen in alle kernen.”

Samen sterk!

19 maart

Gemeenteraads-
verki� ingen

U gaat toch ook 
stemmen?
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B E K N O P T E  K I E S H U L P  2 0 1 4
ONDERWERP

FUSIE

RECREATIE

JONGEREN

SPORT

VOORZIENINGEN

ZORG

ONDERNEMERS

VERKEER

VOOR MEER INFO

Voor

- Wandel-� ets en

kerkpaden

- Park Kienehoef

- Stimuleren deelna-

me culturele projecten 

en activiteiten

- Goede 

voorzieningen

- Stimuleren 

deelname 

doelgroepen

- Woningbouw kernen 

- Woonservice in 

kernen 

- Laagdrempelig

- Kinderopvang hand-  

haven

- Waardering 

mantelzorgers

- Goed overleg n.a.v. 

versobering AWBZ

- Voldoende zorg-

woningen

- Aandacht voor 

starters en recreatie

- Goed wegenonder-

houd

- Herbezinning bor-

den en drempels

- Alleen 30 km waar 

nodig

www.dgs-bvtrooi.nl

Voor

- Tracé Duits lijntje

- Jongerenparagraaf 

in gemeentelijk 

beleidsdossier

- Jongerenraad 

onderdeel van 

wijk- en dorpsraad

- Diversiteit, 

stimulering

- Volwaardige voor-

zieningen iedereen

- Versterken 

centrumvoorzieningen

- Actief

vormgeven

decentralisatie

- Zorgcoöperatie 

stimuleert 

zelfstandigheid

- Starten en 

ondernemen vanuit 

huis en bedrijfs-

verzamelgebouwen

- HOV

- Goede 

busverbinding kernen 

fusiegemeenten

www.cda-

sint-oedenrode.nl

Voor

- Verharde 

natuur� etspaden

Subsidies cultuur en 

sport gericht op jeugd

- Voorwaardelijke 

bijdrage kunstgras 

Rhode

- Flexibeler

huisvesting

- Gericht op preventie

- Eén contactpersoon 

per gezin

- Ouderenadviseurs 

gemeente

- Starterscollectief

- Visie Agrifood

 Capital / Rooise 

draad beleid

- Studie naar 

TechnoPoint

- Geen betaald 

parkeren

- Parkeerplaatsen

woonwijk

- Minder drempels

- Postdijk carpoolplaats

www. sint-

oedenrode.vvd.nl

Tegen

- Geen opgave

- Geen opgave

- Onderzoek naar 

urgentie 

kunstgrasvelden

- Geen opgave

- WWB en WMO

toetsen door

commissie

- Verruimen

winkelconcentratie-

gebied

- Openbaar vervoer 

door centrum

www.rooisburger

belang.nl

Voor

- Één wandelnetwerk

- Kerkpaden

- Gezonde voeding, 

voldoende beweging 

en voorkomen 

alcoholmisbruik

- Armoedebestrijding 

middels kindpakket-

ten en handgeld

- Voorzieningen in 

stand houden

- Bibliotheek, MIK en 

kernen

- De menselijke maat

- Duurzaam en arbeid 

stimuleren bij 

kansarmen

- Winkelconcentra-

tiegebied compact en 

aantrekkelijk houden

- Attent op gevaren 

luchtverkeer

- Verkeerscirculatie 

centrum onderzoeken

www.hartvoorrooi.nl

B
B

RooisBurgerBelang
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Stem lijst 4: Hart voor Rooi!
1.   Een ruimhartig minimabeleid met daarbij veel aandacht voor kinderen. 

2.   Nieuwe ontwikkelingen in de zorg gaan niet ten koste van kwetsbare groepen.

3.   Maatschappelijke stages moeten behouden blijven.

4.   Buurtbemiddeling binnen Sint-Oedenrode in stand houden.

5.     De gemeente stimuleert gezonde voeding, voldoende beweging bij de jeugd 
en speelt ’n actieve rol in het voorkomen van alcoholmisbruik.

6.     Samenwerken met verenigingen om tot gezamenlijke oplossingen te komen, 
bijvoorbeeld voor het realiseren van kunstgrasvelden.

7.   Basisvoorzieningen als bibliotheek, MIK en sportvoorzieningen in stand houden.

8.     De woningbouw wordt op de vraag afgestemd; starters en senioren blijven de 
belangrijkste aandachtsgroepen. 

9.   Dat het aandeel huurwoningen van 18% naar 25% stijgt, weg met de wachtlijsten!

10.  Een gezond evenwicht tussen landbouw, veeteelt, milieu en natuur, zodat Rooi 
over 25 jaar nog steeds leefbaar, groen en aantrekkelijk is. 

11.  Geen verdere verstening in buurten en wijken. Groen maakt een wijk aantrekkelijk 
om in te wonen. 

12. Blijvende aandacht voor de vele ZZP'ers in onze gemeente. 

13.  Leegstand tegengaan door het winkelconcentratiegebied compact en 
aantrekkelijk te houden.

14.  Een � nancieel verantwoord beleid in Sint-Oedenrode: We schuiven niet zomaar 
lasten door naar de toekomst. 

15. Fusie ten behoeve van de vooruitgang van Rooi. Niet fusie om de fusie!

HART VOOR ROOI: HART VOOR ROOIENAREN!

STAAT VOOR:
Een transparant bestuur, gevormd door integere mensen, die 
klantvriendelijk en servicegericht 
handelen. De burger staat centraal.
 
Aanleg van kunstgrasvelden, voor een doelmatiger en 
ef� ciënter (multifunctioneel) gebruik.
Sport, bewegen en sportieve vrijetijdsactiviteiten zijn hét 
middel voor een kerngezonde samenleving. 

Goed onderhoud van onze wegen, trottoirs en 
� etspaden. Iedereen, van jong tot oud, heeft dagelijks te 
maken met verkeer en vervoer op de weg. 
De gemeente dient de veiligheid op de weg zoveel mogelijk te 
garanderen en te optimaliseren. 

Een sterk centrummanagement. Het centrum moet bruisend 
en aantrekkelijk zijn voor Rooienaren en 
toeristen.

EEN KRACHTIG LOKAAL GELUID
Dat is de reden dat DGS en BVT Rooi elkaar hebben 
gevonden. Ontwikkelingen in gemeenteland en overheveling 
van taken van het rijk naar de gemeenten hebben dit proces 
versneld. DGS bestaat dit jaar 40 jaar en BVT Rooi (voorheen 
Ouderenpartij) bestaat 30 jaar. 
Samen staan wij garant voor 70 jaren ervaring, waarin diverse 
keren bestuursverantwoordelijkheid is gedragen door het 
leveren van een wethouder. De partijen zijn in de diverse 
Rooise kernen geworteld en beschikken over een brede 
achterban. Wij voegen kennis en kunde uit de verschillende 
partijen samen. Door samen te gaan wordt de weg 
vrijgemaakt voor een grote en krachtige politieke partij, primair 
betrokken bij de eigen plaatselijke bevolking. DGS – BVT Rooi 
staat voor oplossingen, uitvoering en ontwikkeling. 
Begrippen als integriteit, burgerparticipatie, verbondenheid en 
transparantie zijn van het grootste belang.
Eén nieuwe partij die midden in de samenleving staat. 
Voor jongeren en ouderen. 

www.dgs-bvtrooi.nl

STEM LIJST STEM LIJST

1 1
S A M E N  V E R D E R

Word lid van het burgerpanel via 
www.tipmooirooi.nl

UITSLAG

Driekwart van burgerpanel TipMooiRooi gaat 
naar stembus
De landelijke media berichtten al weken over een na-
derende historisch lage opkomst tijdens de gemeente-
raadsverkiezingen van woensdag 19 maart. Ook in Sint-
Oedenrode wordt druk gespeculeerd. Zal de opkomst 
hier ook zo laag worden? Het blijft koffiedik kijken. Drie-
kwart van de TipMooiRooi panelleden heeft in ieder ge-
val aangegeven wél te gaan stemmen. Hoe je het ook 
wendt of keert…. Het is een weerspiegeling van de Rooi-
se gemeenschap. ‘Natuurlijk ga ik stemmen’ of ‘Ik laat 
mijn stemrecht nooit verloren gaan!’ zijn uitspraken van 
raadgevers die het stemhokje op gaan zoeken. De ‘niet 
stemmers’ reageerden anders. Dit zijn enkele motivaties: 
‘De eerste keer dat ik niet stem. De ongefundeerde en 
ondoordachte fusieplannen - zonder burgerraadpleging 
stuit me zeer tegen de borst.’ ‘Ik heb geen idee waarop ik 
moet stemmen. Ze doen toch nooit wat ze beloven.’ ‘De 
agendapunten zijn vaak aantrekkelijk, maar als ik zie wat 
er van terecht is gekomen, dan word ik daar somber van.’

Ga je stemmen?

75% Ja 
13% Nee
11% Weet ik nog niet 

Meer dan de helft heeft keuze nog niet gemaakt
De uitslag van de politieke enquête van TipMooiRooi 
geeft aan dat meer dan de helft van de personen die 
zeggen dat ze gaan stemmen, nog niet weet op wie. Het 
‘zwevende kiezer gehalte’ in Sint-Oedenrode ligt dus 
hoog. De beknopte Kieshulp en de politieke adverten-
ties in deze editie van DeMooiRooiKrant kunnen dus nog 
helpen om de burgers een keuze te laten maken. 

Heb jij de keuze al gemaakt

47% Ja. 
44%  nee, maar dat doe ik voor 

19 maart. 
7%  Nee, dat doe ik op de  

verkiezingsdag. 
1% Weet niet.

Rooienaar stemt op partij, niet op lijsttrekker
‘Het programma van de partij, dat is het belangrijkste’. 
Deze opmerking kwam meerdere malen voorbij om het 
antwoord op de vraag; wat weegt bij jou zwaarder? De 
partij of de kandidaat? kracht bij te zetten. Maar liefst 
59% van onze raadsleden zegt voornamelijk naar de par-
tij te kijken en dus niet naar de lijsttrekker.

Wat weegt bij jou zwaarder? 

De partij of de kandidaat?  

59% de partij. 
21% de kandidaat. 
16% Dit is om het even. 
3% Weet ik niet.

Er zijn nog meer interessante uitkomsten van deze en-
quête beschikbaar. Ben je nieuwsgierig? Ga dan naar 
www.tipmooirooi.nl en bekijk daar de uitslagen, ook van 
de vorige enquêtes die tot nu toe zijn gehouden. Wilt 
u zich aansluiten bij TipMooiRooi en ook meepraten en 
meedenken over Sint-Oedenrode? Dat kan via dezelfde 
website www.tipmooirooi.nl. Doe mee, want uw mening 
telt wel degelijk! 

19 maart

Gemeenteraadsverkiezingen

U gaat toch ook stemmen?
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WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 2 MAART

T/M ZATERDAG 8 MAART

Ze
t- 

en
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ru
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ou
te
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or
be

ho
ud

en
.

NIEUWE 
LOOPTIJD
RECLAME
WEEK!

WEEKACTIE! WEEKACTIE! VAN ZONDAG 9 MAART

T/M DINSDAG 18 MAART

GELDIG VAN WOENSDAG 
19 MAART T/M DINSDAG 25 MAARTWEEKACTIE!

51-76 cm

65-85 cm

3
3 

cmØ 10 cm

VOOR HET GEMAKKELIJK

VERWIJDEREN VAN ONKRUID! IN DIVERSE TRENDY

KLEUREN VERKRIJGBAAR!

TOPKWALITEIT!

1 KILO WOONTREND!

3 PAAR

ZINKEN
BLOEMPOT
13x13 cm

0.82

BEZEM
STEEL
hout
120 cm

0.65

OMSLAG
TOP
diverse 
kleuren
maten 
S-XL

3.99

ALL RIDE
NAVULGAS
227 gram

0.99

vanaf:

MEST
KORRELS
• hortensia’s 
 15-20 stk.
• buxussen 
 30-40 stk.
• rozen 
 25-35 stk.
• groente- en
 kruidenmest
 10-20 m2

RVS SOLAR
TUINLAMP
met draaibare 
schijnwerper

WELLA
HAARSTYLING
Wellaflex of Wella Pro
hairspray of mousse
150/250 ml

BAGGY
BROEK
diverse prints
maten S-XXL

ONKRUID
BRANDER
nauwkeurig instelbare vlam
ca. 80 cm

DAMES
JASJE
katoen/elastan
diverse kleuren
maten S-XXL

DAMES
JURK
waterval hals
diverse prints
maten S-XXL

BLOEMBAK
MET BEUGEL
antraciet
kunststof
50 cm/7.5 l

DECO
PAASHANGER
met figuur 
SET/2
gedecoreerd
koker 
SET/8

DECO
PAASHAAS
diverse kleurcombinaties
hoogte 65 cm

LOTTO
SOKKEN
zwart/wit
maten 35-46

HOUTEN
BEZEM
straatbezem:
• Piassava
• natuurvezelborstelstuk
• 33x10.5x14 cm

1.69

LISA
BREIGAREN
diverse kleuren
100% polyester
240 meter
100 gram

SNOEI- OF
HEGGENSCHAAR
telescopisch
met Ilaflon antikleeflaag
traploos uitschuifbare steel

BOL
VAAS
spaans glas
4 liter
18x30 cm

1.79

2.49

4.99 9.49

1.99 0.79

0.89

1.99

7.49

2.995.49

1.69

4.69

4.990.69

tuinbezem:
• groen
• 39x8.5x12.5 cm

1.99

SOLAR
STEEN
met vlinder 
of libelle
11x7,5x6,5 cm

1.29

Elders
7.95
12.95

Elders
2.95
4.95

Elders
12.95
19.95

Elders
6.95
9.95

Elders
3.95
4.95

Elders
3.95
4.99

Elders
3.99
4.99

Elders
1.59
2.99

Elders
24.95
39.00

Elders
3.95
5.95

Elders
1.95
2.95
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Column
Sassefratsen

Saskia van den Eshof

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

Iedere ochtend probeer ik de dag 
fris en fruitig te starten met een 
aantal oefeningen. In eerste in-
stantie om m’n rug en m’n benen 
te wapenen tegen de ongemakken 
van een zittend beroep. Daarnaast 
neem ik ook nog een setje mee om 
het in de weg zittende zwembandje 
in toom te houden. En als de tijd 
het toelaat een setje om de boven-
armen strak te houden. 

Ik zei probeer hè. Meestal ben ik 
mijn goede voornemen na vijf da-
gen weer vergeten en begin ik na 
een rustpauze van een week weer 
opnieuw. Nu schijnt het zo te zijn 
dat je hersenen 21 dagen nodig 
hebben om een nieuw patroon aan 
te leren. Het is dus gewoon een 
kwestie van volhouden. Moet luk-
ken zou ik zeggen. Ik ben me er-
van bewust dat ik deze oefeningen 
moet doen om een beetje in vorm 
te blijven. Het liefst zou ik drie keer 
in de week hardlopen. Daarmee 
maak ik mijn kop leeg en houd ik 
mijn lijf fit. Maar hardlopen kan m’n 
lijf niet aan. Ik ben er nog steeds 
niet achter of het mijn leeftijd is of 
dat ik gewoon een zwak gestel heb. 
Maar goed…oefeningen dus. Na 
de carnaval ben ik weer een nieuwe 
cyclus begonnen. Dit keer met een 
fitnessbal, die ik ooit eens in opwel-
ling heb gekocht bij een bekende 

drogisterijketen ‘Kom’, dacht ik ‘we 
gaan eens een keer iets nieuws pro-
beren.’ Op You Tube zocht ik een 
aantal beginnersfilmpjes. Het zag 
er best eenvoudig uit. Samen met 
mijn trouwe supporter – mijn doch-
ter doet altijd mee met de oefenin-
gen – begon ik de eerste set voor de 
buik. De eerste drie oefeningen wa-
ren eitjes. Bij oefening nummer vier 
werd het iets lastiger. Ik moest het 
filmpje drie keer terugspoelen om 
te zien hoe de dame in kwestie de 
bal op de plaats hield. Bij mij rolde 
hij namelijk elke keer onder mijn lijf 
vandaan. 

Ook oefening vijf, zes, zeven en 
acht had in mijn uitvoering meer 
weg van een slapstickfilm dan van 
een serieuze fitness-act. M’n doch-
ter lag inmiddels te schateren op 
de grond terwijl ik bleef volhou-
den. ‘21 dagen….21 dagen’, klonk 
als een mantra in mijn hoofd, ‘dan 
heb je het onder de knie.’ Na af-
loop keek ik mijn dochter aan. ‘Wat 
denk jij? Zal ik dit ooit leren?’ Haar 
blik sprak boekdelen. Ik heb de bal 
gedoneerd aan de speelgoedverza-
meling en ga gewoon weer verder 
met ouderwetse grondoefeningen, 
waarvan ik hoop dat ze volgende 
maand in mijn dagelijkse patroon 
zitten ingebakken.

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

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

• Verrassend en eigentijds 

• Sfeervolle geschenken

• Gratis interieuradvies

• Exclusief assortiment stoelen

d-Bodhi 
100% recycled goods
d-Bodhi
100% Recycled goods

ACCESSOIRES

Piept ’t of Kraakt ’t 
Rien maakt ‘t

2 Jeugd in Actie
2.6 De finale

Detective Rien Raavens krijgt hulp 
van haar achternichtje Stef bij haar 
onderzoek naar enkele radicale jon-
geren. De vriendengroep bereidt een 
actie voor uit naam van de B.O.M, 
Brabant Occupy Movement. Rien 
heeft ontdekt dat de jongelui de toe-
gang tot enkele stemlokalen onmo-
gelijk willen maken en spreekt hen 
daarop aan.

Rien is nerveus. Ze kan niet inschatten 
of haar gesprek succes heeft gehad en 
of ze tot de jongelui is doorgedron-
gen. Ze kan niet ontkennen dat ze een 
groot risico neemt. Als ze alles volgens 
het boekje had gedaan, had ze de po-
litie moeten inschakelen. Die zou dan 
gaan patrouilleren en de jongeren op-
pakken, als ze tot actie over zouden 
gaan. Maar Rien volgt haar intuïtie en 
wacht af.
Rien heeft geen uitnodiging ontvan-
gen voor het lijsttrekkersdebat dat 
in besloten kring plaatsvindt. Ze ver-
trouwt erop dat zij en andere belang-
stellenden toch aan mogen schuiven. 
Op de avond van het debat loopt ze 
de raadszaal binnen. Ze ziet de came-
ra’s van TV Meierij al opgesteld staan, 
het geluid wordt getest en de discus-
sieleider bladert in zijn papieren. Rien 
kijkt gespannen rond, ze ziet Bart, de 
vader van Rik, maar van de vrienden-

groep geen spoor. Net voor aanvang, 
komen er vier keurig geklede jongelui 
de raadszaal binnen. Na wat inleiden-
de woorden komt het debat op gang. 
Rien is er nog niet gerust op dat alles 
gaat zoals ze verwacht. Dan staat Rik 
op, hij pakt een microfoon en ze hoort: 
‘Ik heb drie vragen, niet voor de lijst-
trekkers maar voor jonge partijleden 
en daar zou ik graag een antwoord 
op willen hebben.’ De discussieleider 
protesteert maar een jongere  van 
Hart voor Rooi reageert meteen: ’Kom 
maar op, laat maar horen.’ Rik staat 
er als een huis en vraagt: ‘Wat doet 
je partij voor de sociaalzwakkeren in 
de gemeente? Wat telt het zwaarste, 
de mens of the money? En hoe krijgen 
jongeren echte inspraak?’ Er komt een 
levendig debat op gang. Het publiek 
geniet van de onderlinge strijd en de 
scherpe reacties van Rik. Rien gluurt 
naar Bart en ziet hem stralen. Na een 
kwartier kapt de gespreksleider de dis-
cussie af. Applaus voor Rik, die na een 
hoofdknik weer bij zijn groepje gaat 
zitten. Van opluchting zucht Rien zo 
intens dat de mensen in haar buurt 
bezorgd haar kant opkijken. ‘Alles in 
orde mevrouw Raavens?’ Rien knikt 
en glimlacht. Ze zoekt oogcontact met 
Bart en door de warmte in zijn blik 
weet ze dat ze deze opdracht goed 
heeft aangepakt. Na het debat deelt 

de vriendengroep pamfletten uit na-
mens de B.O.M. en wordt Rik geïnter-
viewd door DeMooiRooiKrant. Rien 
spitst haar oren en hoort Rik zeggen: 
‘Wij blijven vechten tegen economi-
sche en sociale ongelijkheid. Wij wil-
len dat kiezers een bewuste keuze ma-
ken.’ Zo, denkt Rien, ze hebben toch 
maar mooi hun punt kunnen maken 
en de pers gehaald!
Rien weet dat het dichthouden van 
de stemlokalen van de baan is. Ze rijdt 
fluitend naar Eindhoven. Aan haar 
achternichtje vraagt ze: ‘Stef, vertel 
eens, hoe reageerden jouw Rooise 
vrienden eigenlijk op jouw dubbelrol?’ 
‘O, dát’, Stef klinkt zoals altijd nuchter 
en laconiek, ‘ze vonden het wel tof, 
dat het mij gelukt was om zoveel aan 
de weet te komen. En ze vertrouwen 
mij gewoon, sinds ik die sites gehackt 
heb helemaal.’ Dan loopt ze op Rien 
toe en slaat haar armen om haar heen: 
‘Ze vinden het mighty interessant, dat 
speurwerk van jou.’ Samenzweerderig 
grinnikt ze: ‘Natuurlijk kan geen enke-
le detective zonder de hulp van com-
puterfreaks. Mijn vrienden en ik kijken 
al uit naar je volgende opdracht.’ 

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

Boschweg 101a
5481 ED Schijndel
t: 073 54 94450

Borchmolendijk 20
5492 AK Sint-Oedenrode

t: 0413 767580

www.winkelreus.nl

iPhone    Console
iPad    iPod
Smartphone  Computer

Reparatie
- Vestigingen in Schijndel en Sint-Oedenrode

- Dezelfde dag gerepareerd

- Geen afspraak nodig!

- 3 maanden garantie op elke reparatie

WINKELREUS COMPUTERS

MICROSOFT WINDOWS XP STOPT, 
WINKELREUS COMPUTERS 

HELPT U VERDER 

ACTIE WEGENS 
SUCCES VERLENGD!

BIJ AANSCHAF VAN EEN NIEUWE 
WINDOWS 8.1 / WINDOWS 7 
COMPUTER OF LAPTOP ZET 
WINKELREUS COMPUTERS 

GRATIS 
AL UW BESTANDEN OVER.

WINKELREUS COMPUTERS STAAT KLAAR 
VOOR AL UW COMPUTERPROBLEMEN!

28-29-30 maart

Halfvastenspektakel Sint-Oedenrode

Café Oud Rooy en CV ’t Skrothupke 
houden in het weekend van 28,29 
en 30 maart een Halfvastenspekta-
kel in café Oud Rooij.  

Op vrijdag 28 maart is er vanaf 
20.30 uur een Hollandse avond 
met optredens van  Jean Knipping 
en Gert Jan Wels. Een dag later, za-
terdag 29 maart, is er vanaf 20.00 
uur de Grootse Skrotavond met op-

tredens van o.a. Skrotkapel, Four 
Insperation, Bas Vermeer e.v.a. Op 
zondag 30 maart is het van 10 tot 15 
uur tijd voor een Kofferbakverkoop 
op de Markt.  U kunt zich nog opge-
ven. Kijk op www.skrothupke.nl

Tevens op zondag, vanaf 11 uur in 
Oud Rooy, wordt er een heus Kapel-
lenfestival gehouden.  M.m.v. Nar-
rekapel, HZZ uit Rooi en Knoaiers uit 
Puiflijk, Funkapel Berlicum
ENVEE en PIAS uit Eindhoven, Goez-
hoolband uit Aarle-Rixtel, Donuts uit 
Dordrecht,
Gelegenheidskapel Rooise Zooitje en 
speciaal om 13 uur FACTOR 12 uit 
Veghel.
Kom op tijd, want vol is vol. Dit mag 
u niet missen.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
zoekt vrijwilligers
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk 
van Welzijn De Meierij is steeds op 
zoek naar vrijwilligers voor uiteen-
lopende vragen. Deze keer vragen 
wij uw bijzondere aandacht voor 
het volgende.

Door omstandigheden kunnen er op 
het ogenblik geen nieuwe vacatures 
op onze website geplaats worden. U 
kunt natuurlijk wel contact opnemen 
met ons via de mail en telefonisch of 

loop eens binnen.

Voor aanmelding of informatie kunt 
u contact opnemen met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, Welzijn De 
Meierij, telefoon 073 – 544 14 19 of 
stuur een e-mail naar: 
steunpunt@welzijndemeierij.nl 
Bezoek ook onze website voor al 
onze vacatures en activiteiten 
www.welzijndemeierij.nl
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Mooi in de regio
Mima Schoenmakerij Schijndel genomineerd voor 
Beste Schoenmakerij Nederland

Wahan en Nara Grigorjanc zijn in 
2011 een schoenmakerij begon-
nen in de Vicaris van Alphenstraat 
in Schijndel. Het echtpaar werkte 
tientallen jaren voor een werkgever 
maar besloot 2,5 jaar geleden voor 
zichzelf te beginnen. Hun doel was 

een bedrijf met kwaliteit. En door 
hun liefde voor het vak zijn ze ge-
nomineerd voor beste schoenmaker 
van Nederland. Ze ontvangen vaak 
veel klanten uit Sint-Oedenrode.  

Mima Schoenmakerij is erg modern. 
Naast reparaties bieden zij een op-
stuurservice, stomerij, kledingrepa-
raties en dupliceren ze sleutels. “De 
laatste dagen is het een gekkenhuis 
met al die publiciteit”, vertelt Nara 
enthousiast.  Dat de Schijndelaren 
en rest van Brabant trots zijn op het 
echtpaar blijkt uit de leuke reacties 
van klanten. Burgemeester Jetty 
Eugster, wethouder Peter Roozend-
aal en coördinator van Vluchtenwerk 
Schijndel Wilko Platje hebben het 
echtpaar vorige week persoonlijk ge-
feliciteerd. 

Mima Schoenmakerij heeft liefde 
voor het vak en dat zie je terug in hun 
werk. “Eerlijkheid dat is het belang-
rijkst, we hebben veel meegemaakt 
en deze nominering is de kroon op 
ons werk.” Op 7 april wordt bekend 
wie de titel Beste schoenmaker van 
Nederland krijgt.

Livage: passie voor zorg

Helma Verkampen is 25 jaar kapster 
en visagiste en momenteel franchise 
ondernemer bij Livage.  Tijdens haar 
werk in een kapsalon hielp ze klanten 
met borstkanker. Het inspireerde haar 
om vrouwen die ziek zijn te helpen om 
er weer goed uit te zien. 

Livage haarwerken verleent profes-
sionele haarverzorging voor vrouwen 
met tijdelijk haaruitval door chemo. 
Daarnaast geeft Livage informatie over 
andere hoofdbedekkingen zoals sjaals, 
buffjes en mutsjes. Ook bieden ze op-
lossingen voor het verlies van wenk-
brauwen en wimpers. De kracht van 
Helma is dat ze bij u thuis komt zodat 
u op uw gemak en in een vertrouwde 
omgeving een keuze kunt maken uit de 
collectie van echt of synthetisch haar. 
Helma streeft ernaar om het zelfver-
trouwen van vrouwen, ondanks hun 
ziekte, terug te geven. Er goed uit zien 
geeft veel vrouwen steun en kracht.  
Livage is gecontacteerd met alle zorg-
verzekeraars. 

Riette de Koning: ‘Een halfjaar terug 
liep ik Helma tegen het lijf. Samen met 
haar heb ik mooi haarwerk uitgezocht. 

Een van de voordelen van Helma is dat 
ze bij je thuis komt. Samen met mijn 
gezin kon ik in mijn vertrouwde omge-
ving een pruik uitkiezen. Helma neemt 
echt de tijd voor je, is vakkundig en ad-
viserend. Nadat ik de pruik had uitge-
zocht, kon ik nog altijd een beroep op 
Helma doen voor vragen en advies. In 
een periode waarin je onzeker bent is 
het prettig dat er iemand met je mee-
denkt en meeleeft.’ 

Wilt u meer weten over Livage haar-
verzorging? Kijk voor meer informatie 
op de website: www.livage.nl 

Prijsuitreiking CV de Ploegers 
Carnavalsmaandag 3 maart jl. heeft 
Z.D.H. Prins Willem Oranje met as-
sistentie van zijn Adjudant François 
de trekking verricht van de loterij van 
Prinsenvereniging De Ploegers. De 
loten hiervoor zijn bij het huis-aan-
huis bezorgen van de carnavalskrant 
in Liempde verkocht. De prijzen 
worden thuis bezorgd en uitgekeerd 
in Op Liemt Gemunt bonnen. 

De uitslag is als volgt:
Hoofdprijs €100: familie Peijnen-
burg, Rosenhofstraat 40
Eerste prijs €90: Van Abeelen, 
Koestraat 13
Tweede prijs €80: familie Vos, Knol-
schans 17
Derde prijs €70: Familie Van Rooy, 
Vlaspreistraat 4
Vierde prijs €60: C. van der Steen, 
Oude Postbaan 38

Vijfde prijs €50: J. van Dijk, Oude 
Dijk 60
Zesde prijs €40: R. van de Ven, 
Hezelaarsestraat 3
Zevende prijs €30: Willem van de 
Velden, Meulekensweg 1
Achtste prijs €20: Liba Campers, 
Hamsestraat 6a
Negende prijs €10: Jo Poirters, Den 
Dorsberg 5

advertorialadvertorial

Haarwerken
bij u aan huis!

tevens groot assortiment mutsjes

Helma Verkampen  06 510 79 342
www.livage.nl
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Hoe hoger hoe mooier

Ronald van de Sande zaagde met 
zijn vader bomen om voor het haard-
hout. En dat vond hij veel leuker dan 
de installatietechniek, dat vroeger 
zijn werk was. Daarom trok Ronald 
de stoute schoenen aan en sollici-
teerde bij Jos Kanters groenvoor-
zieningen in Boerdonk. Nu een paar 
jaar later is hij bijna gediplomeerd 
boomverzorger, of treeworker zoals 
dat tegenwoordig in het Nederlands 
wordt genoemd.

“Het is nu zo'n drie jaar geleden dat 
ik bij Jos Kanters solliciteerde. Ik wilde 
van mijn hobby wel mijn beroep ma-
ken”, vertelt Ronald. “In het begin 
dat ik dit werk deed, bestond mijn 
werk uit het recht leggen van de tak-
ken en het versnipperen van het hout. 
Daarna mocht ik af en toe een zaag 
vasthouden. Ik volgde enkele cursus-

sen en behaalde het zaagcertificaat, 
het hoogwerkercertificaat en leerde op 
een veilige manier in bomen klimmen.

Maar Ronald wilde meer. Daarom 
zette hij de stap om de opleiding tot 
treeworker te volgen. “Die opleiding 
houdt veel meer in dan alleen zagen 
en is er vooral op gericht hoe je een 
boom in stand kunt houden. We leren 
hoe we de leefomstandigheden voor 
de boom kunnen verbeteren, maar 
ook ziekten en plagen zoals, zwam-
men, rupsen en luizen te herkennen”. 
Van een heel andere orde is het ver-
planten van grote bomen, daar komt 
nogal wat bij kijken. Bij het examen 
moeten we een plan van aanpak voor 
het verplanten van een grote boom 
kunnen maken.

Natuurlijk moet een treeworker ook 

kunnen zagen. Of het nu om het 
snoeien of het vellen van een boom 
gaat. In beide gevallen moet dat op 
een veilige manier gebeuren. “Het 
praktijkexamen is zelfs zo streng dat 
er geen enkele fout wordt getolereerd. 
Eén foutje en je wordt afgefloten en 
dan is het examen voorbij “Dat is ook 
logisch want een kettingzaag is een le-
vensgevaarlijke machine, als je er niet 
goed mee omgaat”, zegt Ronald.

Natuurlijk ben ik benieuwd naar wat 
Ronald de mooiste klus tot nu toe 
vond. Over het antwoord hoeft de 
Rooienaar niet lang na te denken. 
“Dat was een den van 35 meter 
hoog in Landal Greenparks de Lom-
merbergen. Daar moesten boven 
een paar takken uit. Na een halfuur 
klimmen was ik boven. Hoe hoger 
hoe mooier”, zo sluit Ronald af. 

Naam: Lisa Groeneweg
Leeftijd: 19 jaar

Welke studie volg je en waar 
volg je de studie?
“Op dit moment zit ik in het 3e 
jaar van Verpleegkundige op het 
ROC de Leijgraaf in Veghel. Vol-
gend jaar hoop ik mijn diploma te 
halen.”

Wat vind je leuk aan de studie?
“Heel veel! De theorie die je in 
de les krijgt, kun je koppelen naar 
de praktijk. De periodes die ik op 
school heb, zijn leerzaam, maar 
de periodes dat je stage mag lo-
pen vind ik het allerleukst en heel 
erg leerzaam! Ik vind het heel erg 
leuk om met mensen te werken, 
ze te helpen met datgene waar 
zij ondersteuning bij nodig heb-
ben, ze te begeleiden in goede en 
slechte situaties en om samen te 
werken met een hoop mensen. Je 
werkt samen met de zorgvrager, 
je collega’s, de artsen en andere 
disciplines aan een doel. In mijn 
eerste leerjaar heb ik stage ge-
lopen op een psychogeriatrische 
afdeling binnen de ouderenzorg. 
In mijn tweede leerjaar heb ik 
stage gelopen bij de meervoudig 
verstandelijk beperkten en mijn 
in mijn derde leerjaar heb ik stage 
gelopen in het ziekenhuis op de 
afdeling long, cardio, nefrologie 
en interne. Mijn volgende stage is 
binnen de ouderenzorg.”

Wat vind ik minder aan de stu-
die?
“In het beroep overlijden men-
sen. Dit kan soms erg heftig zijn, 

zeker als je ze al een langere tijd 
kent. Maar je leert  hoe je hier het 
beste mee om kunt gaan en hoe 
je de familie van de zorgvrager in 
deze moeilijke tijd kunt begelei-
den. Dat is wel fijn. Verder heb ik 
geen punten wat ik minder vind 
aan de studie. Ik vind het een heel 
erg mooi vak en doe het met heel 
veel plezier.”

Wat wil je na je studie gaan 
doen?
“Ik wil heel graag in het zieken-
huis gaan werken en doorleren. 
Dit kan door middel van een HBO 
opleiding, maar of ik meteen aan 
deze opleiding begin zodra ik 
klaar ben met mijn MBO oplei-
ding, of eerst een aantal jaar ga 
werken, weet ik nog niet. Ik heb 
gelukkig nog 1.5 jaar om die be-
slissing te nemen.”

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

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

Kledinginzameling

Leerlingen, ouders/verzorgers BS Dommelrode opgelet
In oktober 2013 is het startsein ge-
geven op Basisschool Dommelrode 
voor het project milieueducatie. 
Hierna hebben de kinderen les ge-
had over duurzaamheid en recyclen.
Aansluitend op dit project houdt 
Basisschool Dommelrode twee keer 
per jaar kledinginzameling voor de 
organisatie Reshare. Begin van dit 
schooljaar heeft de oudervereni-
ging besloten de opbrengsten van 
de kledinginzameling te gebruiken 

voor nieuwe gordijnen in de aula. 
De actie “Textiel voor Textiel” Op 
27 en 28 maart is de tweede kledin-
ginzameling.

Leerlingen: verzamel zoveel mogelijk 
(oude) kleding en kom het brengen 
op 27 maart (18.30 tot 19.30u) en 
28 maart (08.00 tot 09.00 uur). Ook 
opa’s, oma’s en familieleden zijn wel-
kom om kleding af te geven. U kunt de 
volgende zaken inleveren: Schone kle-

ding, lakens, gordijnen, pluche bees-
ten, riemen, handtassen en schoenen 
(aan elkaar gebonden). Graag in goed 
gesloten zakken aanleveren.

 DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl

 

 

Open Huis 
zaterdag 5 november van 13.00 – 15.00 uur 

 

 

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

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

www. dekoningmakelaardij.nl
tel. 0413-490000

Starterswoningen 
gevraagd

Voor ons aanbod:

Installeer de app 
“De Koning Makelaardij” 

voor I-pad, I-phone  en Android

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 
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Voor al uw bouwwerkzaamheden

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

Danny
06-55874786

Arjan 
06-52057698

De specialist in aanbouw en verbouw

De fase voor dat spullen in de winkel belanden…

De afdeling kringloop van d’n einder 
bestaat uit logistiek, inname en de 
winkel. Deze keer nemen we de eer-
ste twee onderdelen onder de loep. 
Dankzij deze wordt de winkel name-
lijk gevuld. Komen de producten aan-
gewaaid? De kleinere wel, maar de 
grotere spullen worden drie keer per 
week opgehaald door een speciaal 
team. Zowel de afdeling logistiek als 
de afdeling inname betreft een hechte 
club mensen.

Nelly van der Vleuten en Helma van 
den Heuvel beheren de logistieke af-
deling. Wat ze nodig hebben is een 
telefoon en een fiets. “Op maandag-
ochtend bellen we om afspraken te 
maken. We gaan namelijk eerst bij de 
mensen thuis kijken of het product 
wat ze hebben aangeboden wel goed 
genoeg is om op te halen”, legt Nelly 
uit. “En dat doen we altijd op de fiets. 
We fietsen wat af op deze manier. Zo 
blijven we lekker fit”, voegt collega 
Helma er aan toe. De dames inven-
tariseren daarna waar en wanneer de 
chauffeurs op moet draven. Ze maken 
samen de planning. Op maandagmid-
dag, op woensdagmiddag en op za-
terdag trekken de chauffeurs eropuit. 
Wim Jansen: “Onze chauffeurs heb-

ben veel ervaring. En we letten goed 
op de gezondheid. Zo gaan we nooit 
ergens een trap op. Dat respecteren 
de mensen ook.” Nelly ervaart even-
eens respect van de mensen die spullen 
aanbieden. “Ik wil dan ook iedereen in 
Rooi en omgeving bedanken voor de 
vriendelijkheid en voor het begrip als 
een product niet aan de eisen voldoet.” 

Afdeling inname
De afdeling die het meest is verhuisd, is 
de afdeling inname. Toen de kringloop 
begon was er een plan om een klein 
luikje te maken waar mensen spullen 
in konden leveren. Dat is er nooit van 
gekomen, omdat het direct storm liep. 
Dat was dan ook de reden voor een 
constante uitbreiding van de winkel, 
waardoor afdeling inname telkens op 
mocht schuiven. Wanneer mensen 
‘kleine’ spullen hebben voor d’n ein-
der, dan moeten ze die komen bren-
gen. Afdeling inname beoordeelt dan 
of ze door de keuring komen. “Het is 
soms wel lastig om te vertellen wan-
neer iets niet goed genoeg is, maar 
mensen begrijpen het meestal wel als 
we het uitleggen”, vertelt Mary Ver-
meulen, bij wijze van spreken al langer 
bij d’n einder dan het bestaat. Ze weet 
precies hoe de vork in de steel zit. 

“We verzorgen de inname en zorgen 
er voor dat alles bij de juiste afdeling 
terecht komt. Elektrische apparaten 
geven we bijvoorbeeld aan de afde-
ling elektra. Die kijken of het nog aan 
de eisen voldoet.” Zo nu en dan wordt 
er iets bijzonders binnengebracht, zo-
als een oude bontjas met nog honderd 
gulden er in, of een vaas die heel veel 
waard bleek te zijn. Kortom, het is ie-
dere keer weer een verrassing wat er 
binnen komt.

Op zondag 30 maart geeft Kringloop-
centrum d’n einder een open dag. Zie 
met eigen ogen wat er allemaal ge-
beurd!

v.l.n.r.: Cor van Weert, Peter Mast, Rinus Kuipers, Helma van den Heuvel, 
Nelly van der Vleuten, Wim Jansen, Jan Fransen en Wim Schelle.

v.l.n.r.: Jan Tacken, Truus van Rooy, Riny Dekker, Ans van Houwelingen, Mary Vermeulen, 
Antoon Marinus,  Leo Asveld, Jan Bekkers

lezerspodium (paspoort)
5 Maart beluisterde ik na het werk mijn antwoordapparaat en hoorde dat mijn 
afspraak die ik op 27 februari gemaakt had voor een nieuw paspoort niet door-
ging. Toen Ik hierover de volgende morgen belde, vertelde een vriendelijke 
mevrouw van afd. burgerzaken dat het niet meer mogelijk was een afspraak te 
maken voor een nieuw paspoort voor 9 maart. 

Er was besloten dat op 6 en 7 maart geen aanvraag meer gedaan kon worden. 
Heel verbaasd antwoordde ik: ”Ik heb een week geleden via de website deze 
afspraak al gemaakt, waarom hebben jullie mij hierover niet eerder gebeld? Zij 
antwoordde: “Mevrouw dat kon niet, dat laat Het Systeem niet toe.” Verbaasd 
zeg ik nogmaals dat er toch voldoende tijd is geweest om mij hierover eerder 
te verwittigen! “Neen, mevrouw. HET SYSTEEM laat dat niet toe. Ik merk boos 
op:” Als Het Systeem niet werkt dan had u dat toch in de brief kunnen vermel-
den die u mij gestuurd heeft over het verlopen van mijn paspoort.”
“U begrijpt mij niet mevrouw,” hoor ik vriendelijk zeggen. Mijn boosheid neemt 
hierdoor niet af en ik zeg: “Ik begrijp u niet! U begrijpt mij niet! U probeert mij 
klantvriendelijk te woord te staan, maar hebt u wel in de gaten dat dit niet 
klantvriendelijk is! Merkt u niet dat ik heel boos ben.” De gemeente vraagt aan 
haar burgers persoonlijke verantwoordelijkheid en uit te gaan van eigen kracht. 
Ik heb mijn best gedaan om met Het Systeem mee te werken en heb een 
week van te voren een afspraak gemaakt.  Mijn inzien betekent persoonlijke 
verantwoordelijkheid voor u als gemeente dat ú verantwoording neemt voor 
Het Systeem waarmee u werkt. Dat ú ervoor zorg draagt dat dit werkt voor dat 
u aan burgers vraagt ermee te werken. Natuurlijk begrijp ik dat uw systeem in 
de praktijk onverwachte schoonheidsfoutjes kan vertonen, communiceer dat 
dan op een wijze dat dialoog mogelijk is, maar verschuil u dan niet achter Het 
Systeem. Ik kan niet met een Systeem praten. Deze werkwijze ontkracht mij als 
klant en burger. Het resultaat is dat ik nu meer betaal voor een paspoort. Okè 
het is dan wel 5 jaar langer geldig. De keus hierover had ik echter liever zelf 
gemaakt en niet opgedrongen gekregen door een falend systeem.

H. Snelders
Bachstraat 13

Lezerspodium....
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Druk competitieweekend voor 
Dioscuri 

turnen

Zaterdag 15 en zondag 16 maart 
stond er voor vier van de vijf teams 
van Dioscuri een competitiewed-
strijd op het programma. 

Zaterdagmiddag namen Jade van 
Vechel, Linde van Grunsven, Eline 
Mathot en Sterre van den Brand het 
op tegen de 3e divisie bovenbouw van 
HGC. De Yellow Car opwarming zorg-
de voor een super gemotiveerd team. 
De meiden begonnen op sprong, 
waar Jade een fantastische score van 
11,575 pt behaalde. Op het altijd las-
tige onderdeel brug liet vooral Eline 
een geweldige oefening zien, goed 
voor 11,00 pt. Na een korte inturntijd 
op de volgende twee toestellen, vloer 
en balk, werd de wedstrijd  voortgezet 
op balk. Op dit onderdeel was goed te 
zien dat de meiden heel hard getraind 
hebben. Sterre scoorde liefst 11,2 pt 
voor haar balkoefening. Linde turnde 
op vloer een erg strakke, prachtige 
oefening, goed voor 11,35 pt. De 
teams waren aan elkaar gewaagd en 
het bleef tot het laatste moment span-
nend. Met een minimaal verschil van 

1,35 pt ging de winst helaas naar de 
meiden van HGC. 
Zondag turnde het D2 team van De 
Meere/Dioscuri de laatste compe-
titiewedstrijd van dit seizoen tegen 
drie meisjes van TV Someren. De 
turnsters begonnen met het on-
derdeel vloer waarbij Evelien den 
Ouden de op één na hoogste score 
behaalde van 13.20 pt. Op sprong 
was het Noa Reijnen (De Meere) 
die de hoogste score voor het team 
binnensleepte; 13.90 pt. Demi Ver-
blakt (De Meere) behaalde op brug, 
mede door een mooie spreidonder-
sprong, met 12.40 pt de op een na 
hoogste score. Op balk wist Janne 
Oerlemans met een nette oefening 
de op een na hoogste score voor 
het team te behalen; 11.40 pt. Waar 
bijna alle turnsters vorige keer nog 
met de koprol van de balk afvielen, 
bleven ze nu bijna allemaal in even-
wicht. De Meere/Dioscuri won de 
gezellige wedstrijd ruimschoots.
’s Middags namen het D1-2 team en 
het 4e divisie bovenbouwteam het 
in eigen huis op tegen het altijd ster-

ke Prins Hendrik. Het D1-2 team, 
bestaande uit Anouk van den Brand, 
Juul van Bogget, Amy Jones, Julia 
van Hoof en Mare Peters, startte de 
wedstrijd op brug. Mare, die haar 
laatste wedstrijd turnde, behaalde 
een mooie 12,60 pt. Ook op vloer 
en sprong kwamen de turnsters van 
Dioscuri goed uit de verf. Julia wist 
bij sprong met haar overslag en sal-
to een mooie score van 13,20 pt te 
behalen en ook Anouk scoorde op 
haar favoriete onderdeel weer erg 
hoog. Mede dankzij een torenhoge 
salto, waarvoor ze een luid applaus 
van het publiek kreeg, behaalde 
Anouk 13,75 pt. Op balk liet Juul 
een net uitgevoerde oefening zien, 
goed voor 12,55 pt. Ook de koprol 
van Amy en Julia en de radslag van 
Anouk lukte vandaag. Helaas gaven 
de turnsters van Prins Hendrik op 
het onderdeel balk hun lichte voor-
sprong niet uit handen en gingen ze 
er met de winst vandoor. 
Het 4e divisie bovenbouwteam van 
Dioscuri bestond uit slechts vier 
turnsters. Een vrijwel onmogelijke 
opgave dus voor Anneke en Paula 
Verwaard, Elena Haenen en Nienke 
van der Vleuten. De wedstrijd begon 
op sprong, wat alle vier de dame-
tjes keurig deden. Anneke turnde 
met haar twee keer half in/half uit 
naar een knappe 11,75 pt en ook 
Nienke scoorde met haar oversla-
gen een keurige 10,70 pt. Op balk 
behaalde Elena een nette 10,35 
pt. De prachtige balkoefening van 
Anneke werd beloond met maar 
liefst 11,45 pt. Op de brug was de 
strijd duidelijk in het voordeel van 
Prins Hendrik. Hoewel Paula op 
vloer nog een mooie arabier flikflak 
liet zien en een keurige 10,45 pt wist 
te behalen, moesten de dames uit-
eindelijk toch met de tweede plaats 
genoegen nemen.

De turnsters van het 4e divisie bovenbouwteam en het D1-2 team.

Ryan Lo-A-Njoe kampioen van 
Zuid Nederland

judo

Er lijkt maar geen maat te staan op 
de prestaties van Ryan in het district 
Zuid Nederland. Als 1e jaars judoka in 
de categorie tot 18 jaar is deze 14 ja-
rige nog maar een broekie. Toch wist 
hij de titel tot 55 kg binnen te halen. 

De zwaarste partij was die tegen 
clubgenoot Bart Packbiers. Ze ken-
nen elkaar door en door en wilden 
beiden de hoofdprijs. Dat gaf een 
zeer mooie partij waarbij Ryan aan 
het langste eind trok. Jammer dat dit 
al in de 2e partij was. De strijd was 
namelijk finale waardig. Bart trok zijn 
trukendoos open en probeerde Ryan 
te verschalken. Ryan ging door naar 
de finale die hij even later met ippon 
wist te winnen. Bart ging naar de her-
kansing. Tot vier keer toe wist hij zijn 
specialiteit, driehoekstechniek met de 
benen,waarbij hij de tegenstander in 
een wurggreep neemt om te laten af-
tikken. Hij kwam op het podium, maar 
op welke plek? De tweede plaats zou 
hem een startbewijs geven voor het 
NK over twee weken. Ook dit werd 
een harde strijd, Bart gaf niet op en 
zette zijn tegenstander onder grote 
druk. Toch kreeg Bart een straf. Zijn 
tegenstander wist verschillende ke-

ren op de grond te ontsnappen en 
Bart werd derde.  Kleine broer Gijs 
Packbiers was vorige week nog ac-
tief op het NK tot 15 jaar, nu ging hij 
in een hogere leeftijdscategorie een 
kansje wagen. Gijs begon, in de ca-
tegorie tot 46 kg. Ineens stond hij in 
de finale. Deze ging verloren omdat 
Gijs in de ogen van de scheidsrechter 
een verboden handeling maakte. Gijs 
bleef mooi tweede omdat de judoka 
die door kwam in een eerdere partij al 
van Gijs had verloren. Toen kwam Kim 
Hooi nog de mat op. Vorige week nog 
derde op het NK -15. Dit keer in de 
-18. Haar eerste partij werd meteen 
een toppartij tegen de NL kampioen 
van vorige week. Hooi nam meteen 
het heft in handen en wist de kersver-
se kampioen na een halve minuut met 
een verschrikkelijk harde ippon naar 
de verliezersronde te sturen. Later liep 
Kim ook tegen een oudere judoka ver-
lies op maar ze werd toch maar mooi 
derde. Voor Jort van de Laar ging het 
allemaal nog wat te snel. Hij liep een 
blessure op aan de arm en dan is het 
al snel over. Maar met vijf deelnemers 
en vier podiumplaatsen heeft Dai-Ip-
po toch weer bijzonder goed gepres-
teerd.      

Gijs Packbiers (2e tot 46kg), Bart Packbiers (3e -55 kg), 
Ryan Lo-a-Njoe (1e -55 kg) en Kim Hooi (3e tot 70 kg) 
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Diverse activiteiten zwem- en 
waterpolovereniging Argo

waterpolo

Lig je graag in het water en speel je 
graag met een bal dan is waterpolo 
wellicht jouw sport. Argo is altijd 
op zoek naar nieuwe talenten en wil 
graag dat jij komt kennismaken.

23 maart Miniwaterpolo toernooi
Op zondag 23 maart van 14.30 – 
18:00 uur houdt Argo een miniwa-
terpolotoernooi in zwembad de Neul 
te Sint-Oedenrode. Kom gerust even 

kijken. In de periode van september 
t/m juni wordt er maandelijks een 
miniwaterpolotoernooi georganiseerd 
(voor kinderen van 7 – 11 jaar) door 
een vereniging uit de regio. Bij deze 
toernooien is plezier belangrijker dan 
winnen. Wanneer jij een goed beeld 
wil krijgen van de sport ben je op 23 
maart van harte welkom. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen via  
minipolo@zw-argo.nl of even kijken 

op de website www.zw-argo.nl. Je 
hoeft natuurlijk niet te wachten tot 23 
maart. Je mag altijd 3 keer vrijblijvend 
mee komen trainen, maar meld je dan 
wel vooraf even aan? Voor trainings-
tijden van alle leeftijdscategorieën zie;
www.zw-argo.nl/waterpolo/trainin-
gen.php 

13 april Spelmiddag zwem- en 
waterpoloafdeling
Op zondag 13 april van 14:30 – 18:00 
uur wordt door Argo een spelmiddag 
georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 
15 jaar. Lijkt het je leuk om hier aan 
mee te doen en zo een keertje kennis 
te maken met onze vereniging meld je 
dan uiterlijk 1 april aan via de website  
(www.zw-argo.nl).

Is je interesse gewekt door één van 
deze activiteiten? Kom dan gerust een 
kijkje nemen.

BV Rooi jeugdtoernooi op 26 maart

basketbal

Ook in 2014 houdt Basketbal Ver-
eniging Rooi  weer een jeugdtoer-
nooi voor alle kinderen van de  
groepen 6, 7 en 8 van alle basis-
scholen in Sint-Oedenrode en Son 
en Breugel. Met dit toernooi wil BV 
Rooi de jeugd laten zien dat bas-
ketbal een leuke en sportieve team-
sport is die je samen met je  vriend-
jes kan doen!
 
Alle scholen in Sint-Oedenrode en 
Son en Breugel hebben een informa-
tiepakket ontvangen over het jeugd-
toernooi dat plaats zal vinden op 
26 maart aanstaande. Het inschrij-

ven gaat dit jaar via de website van 
BVRooi, www.bvrooi.info en kan tot 
en met 20 maart. 
Kinderen kunnen zich inschrijven 
met een team van 5 tot 10 kinderen 
dat door hen zelf is samengesteld.  
Dit mogen jongens-, meisjes- of ge-
mengde teams zijn.  Het toernooi 
zal worden begeleid door spelers 
van BV Rooi. Iedereen is van harte 
welkom om een kijkje te komen ne-
men in sporthal de Kienehoef op 26 
maart vanaf 13.30 uur tot 17.30 uur. 
BV Rooi Jeugdtoernooi is mede mo-
gelijk gemaakt door Rabobank.

Triplet Angela Gerritsen /
Frans vd Velden /Jan v Erp 
tripletten clubkampioen 2014

jeu de boules

Dit triplet bleef ook in hun laatste 
partij goed presteren. Eerder op de 
avond was het triplet Piet Habraken/
Jan Bekkers/Jan in ’t Zandt in hun 
strijd om de 5e en 6e plaats kansloos 
tegen het triplet Anny Hartman/Rob 
v Berkel/Anny Stobbe (5e  plaats). 

Zij werden in 3 mains met een 13-0 
nederlaag naar de 6e plaats verwe-
zen. In de 1e ronde trad het triplet 
Angela Gerritsen/Frans vd Velden/
Jan v Erp aan tegen het triplet Wim 
vd Rijdt/Gerrie vd Rijdt/André vd  
Nieuwenhof en stelde overtuigd met 
13-2 een plaats in  de hoofdfinale vei-
lig. In de andere 1e ronde wist het tri-
plet Karel Verschuijten/Erik Verschuij-
ten/Nellie Hendriks na een meer dan 

2 uur durende strijd de wedstrijd tegen 
het triplet Kees Luijten/Jan vd Schoot/
Henk Smulders met 13-11 te winnen. 
De toeschouwers waren unaniem van 
mening dat dit de mooiste partij van 
de avond was met mooi spel en kan-
sen over en weer. In de troostfinale 
wist het triplet Wim vd Rijdt/Gerrie vd 
Rijdt/André vd Nieuwenhof beslag te 
leggen op de 3e plaats door het tri-
plet Kees Luijten/Jan vd Schoot/Henk 
Smulders (4e plaats) met 13-8 te ver-
slaan. In de hoofdfinale had het triplet 
Karel Verschuijten/Erik Verschuijten/
Nellie Hendriks (2e plaats) blijkbaar al 
haar kruit verschoten in de voorgaan-
de zenuwslopende partij en kwam niet 
verder dan 3-13 tegen het triplet An-
gela Gerritsen/Frans vd Velden/Jan v 

Erp. Dit laatste triplet werd hiermee de 
nieuwe tripletten clubkampioen van 
2014. 

Vrijdagavondcompetitie
In de vrijdagavondcompetitie bleek 
dat Frans vd Velden terecht de eind-
winnaar werd in deze winteravond-
competitie. Ook deze avond wist hij 
weer punten te scoren door 2e te 
worden (3 +26) achter de dagwin-
naar Martin Gerritsen (3+ 28). Joan 
v Hastenberg werd deze avond 3e (3 
+22), Piet Habraken 4e (2 +20) en 
Rob van Berkel 5e (2 +16). Frans vd 
Velden won met +20 het eindklasse-
ment over 6 avonden met maar liefst 
11 punten voorsprong op nummer 2 
Johan van Kuijk (+9). 

TV de Kienehoef Open weer in 
volle gang

tennis

Deze week wordt weer het Open 
Toernooi georganiseerd bij TV De 
Kienehoef. Waar er vorig jaar nog 
een dikke laag sneeuw lag en alle 
registers open getrokken moesten 
worden om het toernooi  door te la-
ten gaan, zijn we dit jaar gezegend 
met goed weer. Met 28 onderde-
len en 360 deelnemers is het ook in 
2014 weer een heel werk om alles 

goed te laten verlopen. Tot en met 
het weekend worden alle voorron-
des gespeeld. De halve finales wor-
den gespeeld op zaterdag 22 maart. 
Zondag 23 maart vinden alle finales 
plaats om 11.30, 13.00 & 14.30 uur. 
Hebt u nog niets gepland en wilt u 
een aantal mooie wedstrijden zien? 
U bent van harte welkom op ons 
park!

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst

Start nieuwe loopgroep voor 
beginners
Op maandag 31 maart om 19.30 uur 
start SV Fortuna ’67 vanuit haar ac-
commodatie aan de Zwembadweg 
weer met een hardloopgroep voor 
beginners. Een week eerder en wel 
op maandag 24 maart is er een infor-
matieavond over de gang van zaken 
omtrent deze beginnersgroep een 
clinic over schoenen en kleding.

Aanvang 19.30 uur eveneens aan de 
Zwembadweg (in de accommodatie).

Fortuna ’67 is een erkende hard-
loopvereniging met vele enthousi-
aste leden van jong tot oud. Tijdens 
de trainingen komen alle facetten 
van het lopen aan bod, waardoor de 
loopprestaties snel groeien. Uiteraard 
worden de trainingen verzorgd door 
gediplomeerde trainers. Inlichtingen 
en vooraf aanmelden bij Jolanda  
Eijkemans (0413–473265/ 
06-25331397) of Leo van Kampen 
(0413-474746) of kijk op 
www.fortuna67.nl

hardlopen

voo

0413 479322
Heb je nieuws? Bel de tiplijn:
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Softtipdarttop bij elkaar in de Loop'rdarten

In de Loop'r in Olland werden het 
afgelopen weekend de Open Zuid-
Nederlandse Kampioenschappen 
softtip darten gehouden. Michael 
Toelen van Café d'n Toel en Mark 
van den Akker tekenden voor de or-
ganisatie. 

“Normaal worden in het Limburgse 
Sevenum in maart de Nederlandse 
Kampioenschappen softtip Darten 
gehouden. Maar die gingen dit jaar 
niet door. Daarom vroeg Bullshooter 
Nederland aan ons of wij dit jaar het 
Open Zuid-Nederlandse Kampioen-
schap wilden organiseren”, vertellen 
Toelen en Van den Akker. 

Nederlandse toppers 
Het toernooi werd vrijdagavond ge-
opend met 501 koppeltoernooi. Aan 
dat toernooi namen zo'n 80 mannen 
en vrouwen deel. “De deelnemers 
kwamen uit het hele land”, vervolgt 

Michael Toelen. “Er waren deelne-
mers hier uit de buurt zoals Berg-
hem, maar ook waren er mensen uit 
Hoorn, Bergen op Zoom en Limburg. 
We hadden zelfs een team uit België 
dat zich voor de Open Zuid-Neder-
landse Kampioenschappen had in-
geschreven”, vertelt Mark van den 
Akker. “Bij de deelnemers zijn ook 
enkele bekende darters zoals Kristel 
van Erp, die voor het Nederlandse 
team uitkomt, maar ook toppers 
zoals Koen den Hartog, André Rui-
ter en Jeannine Warmerdam lieten 
hun gezicht in de Loop'r zien”, vult  
Michael Toelen aan.

Zaterdag was er een singletoernooi 
en zondag gooide jeugd in de drie 
leeftijdsklassen van 4 tot en met 8 
jaar, 9 tot en met 12 jaar en van 13 
tot en met 15 jaar de pijlen op de 
kasten.

Net wat anders dan steelpointdarten
Het softtip darten lijkt veel op het re-
guliere (steelpoint) darten. Dat ken-
nen de meeste mensen van TV en er 
zijn verschillende Nederlanders die 
zich daar met de wereldtop kunnen 
meten. Het grote verschil ten op-
zichte van het reguliere darten is dat 
bij softtip de dartpijlen voorzien zijn 
van een kunststof dartpunt. De dart-
borden zijn elektronisch en daarbij 
gaat de puntentelling geheel auto-
matisch. Ook zijn bij softtip de bor-
den net iets groter dan bij de steel-
pointdarters, maar daar staat ook 
weer tegenover dat softtippers 299 
centimeter van het bord staan. Dat 
is dan zes centimeter meer dan bij 
steelpoint, want daar is de afstand 
tot het bord 293 cm. “En zeg niet 
dat die paar centimeters niet zoveel 
uitmaken, want een goede speler 
merkt zelfs het verschil van een cen-
timeter”, zo sluit Michael Toelen af.

Leveren en plaatsen 
van alle soorten 

enkel glas en isolatieglas.

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

m.leenderts@upcmail.nl

www.glaszettersbedrijfleenderts.nl 

Nijnselse ruiters en ponyruiters

Leonie en Ferovanck PP winnen 
in Geldrop

paardensport

Suzan van Gastel startte vorige week 
op een springwedstrijd in de Mortel 
met AO`s Chuck. Ze behaalde in de 
klasse Z de vierde prijs. In de klasse 
L mocht ze als eerste opstellen in de 
prijsuitreiking met haar paard Blik-
vanger. Marieke Boers, ook gestart in 
de Mortel, behaalde met haar paard 
Enjoy een derde prijs in de klasse B. 

Dit weekend zijn de zusjes Eline en 
Rachel gestart op een springwedstrijd 
in Loon op zand. Eline startte haar 

paard Balinda F.S. in de klasse M en 
behaalde een tweede prijs. Rachel 
startte haar pony Lando in de klas-
se DB en behaalde een derde prijs.   
Marjan startte haar paard Ancelotti tij-
dens Indoor de Meierij in Schijndel in 
het springen klasse B en behaalde een 
zesde prijs. Leonie heeft haar paard 
Ferovanck PP steeds beter aan het 
lopen. Tijdens een dressuurwedstrijd 
in Geldrop beloonde de jury haar met 
67.3 %. Goed voor een eerste prijs.

De Nijnselse ruiters naar 
Indoor Brabant
Tijdens de internationale wedstrijd 
Indoor Brabant in Den Bosch is ook 
altijd ruimte voor de basis paarden-
sport. Tijdens de Brabantse kampi-
oenschappen kan men zich niet al-
leen selecteren voor het Nederlands 
Kampioenschap maar ook voor In-
door Brabant.

Voor de paarden is er op donderdag 

ruimte in het programma voor de basis 
sport. Hier starten voor onze vereni-
ging Marwin van de Nieuwenhuijzen, 
Thom van Dijck en  Suzan van Gastel in 
de klasse Z/ZZ. Marwin met zijn paard 
Zuberlina, Thom met Archer en Suzan 
met haar paard Coco Flanel. De zondag 
ochtend is voor de kids en de ponies. 
Hier komt Ashley Peters in actie met 
haar pony Napoleon in de klasse M.  
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Grand Café
Odendael

 

 

Pari Body Fashion
Heuvel 15a

Als Rooise Pashouder 
ontvangt u 

10% korting

op alle nachtkleding

Pan & Cook
Kerkstraat 17

Op vertoon van de Rooise Pas

Ontvangt u 10% korting 

op de totale rekening.

Niet in combinatie met 
eventuele andere acties

 

Bakkerij Bekkers
Sint-Oedenrode / Nijnsel

Op vertoon van de 
Rooise Pas ontvangt u 

10% kassakorting.

www.bakkerijbekkers.nl 

Juwelier Opaal
Heuvel 40

Bij aankoop van een 
horlogebandje ontvangt u 

op vertoon van de 
Rooisepas  10% korting.

Bij Juwelier Opaal
 

 
 

Marcel Vos
Woninginrichting

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting 
op de gehele aankoop. 

Bel voor een vrijblijvend 
advies  0413-470539

www.marcelvos.nl

Stomerij van Beeck
Kofferen 22

Van Beeck Stomen en Wassen

Rooise Pashouders ontvangen
 

10 % korting
 

op de totale rekening

0413-477902

Slijterij van Boxmeer
Deken van Erpstraat  20

     

DeMooiRooiKrant
Heuvel 17

Rooise Pashouders krijgen 50% 
korting op het plaatsen van alle 
soorten felicitatieberichten in 

DeMooiRooiKrant. 
Het bericht wordt tevens gratis 

geplaatst op de website
 

www.rooisefamilieberichten.nl

Clip Damesmode
Heuvel  11

Bij besteding van € 100,- 

krijgt u als Rooise Pashouder 

een panty cadeau

 

Op vertoon van de Rooise 
Pas ontvangt u 

bij besteding vanaf 
€ 10,00 over het gehele 

assortiment

een eenpersoonsbakje soep 
naar keuze GR

Computerservice
Rooi

ATIS!

Tuincentrum Brekelmans
Boskantseweg 59

Bij iedere aankoop 

op vertoon van Rooise Pas 

dubbele spaarpunten 

Rooi 2000

Gerits Mannenmode
Markt 28

Voor alle Rooise Pashouders:

Op vertoon van uw Rooise Pas 

krijgt u 

10% korting

Traiteur-Slagerij 
Verheijen

Het doel is om steeds in te 
blijven spelen op de behoeftes 

en wensen van senioren uit 
Sint - Oedenrode

Rooise Pas
De Rooise pas is een initiatief van 
BrabantZorg locatie Odendael in 
samenwerking met Wovesto en 
Welzijn De Meierij. Hoe meer 

passen hoe meer vreugd!  

55 plussers op de voordelen 
van de Rooise Pas. Voor vragen 

kunt u terecht bij de receptie van 
Odendael of bel naar

 0413-474911

Rooise Pas

Acties Rooise Pas

Odendael  -  Odendael 1  -  5492 CT Sint-Oedenrode  -  Tel: 0413-474911  -  receptie.odendael@brabantzorg.eu

s willen uw aandacht vragen voor een thema dat 
Samen hebben we een avondprogramma opgezet 
Wonen . Aan het eind van de avond gaat u naar 
e kunt passen en kennis over hoe u uw veiligheid 
 waarborgen. 

t-Oedenrode  
mst over veiligheid in en om de woning 
dendael 

rogramma van 19.00 - 21.00 uur 

tiebijeenkomst  
 Wonen  

Incl. een kop-

je thee, k e 

en een hapje!  

Veghel, ’s-Hertogenbosch en 

Op vertoon van de Rooise Pas geniet u van de volgende kortingen 
van onze Rooise ondernemers

Rooise Pashouders ontvangen

10% korting

op alle fotoafdrukken ook op 

Heistraat 14

Vanaf 2013 verschijnt deze
actiepagina om de maand in

DeMooiRooiKrant

Odendael

Attendeer andere

januari - februari

2014

Belservice; 
u wordt op een vast moment 

gebeld om te checken of alles 

goed met u gaat.

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Restaurant De Ontmoeting
Odendael

Smits woonboetiek

Restaurant De Ontmoeting

Zondag 20 april
Paasbrunch
€ 20,00 p.p.

Rooise Pashouders betalen
€ 18,50 p.p.

Huiskens Optiek
Heuvel 18

Een vrijblijvende en gratis
oogmeting en/of 
gehoormeting.

Bij aankoop van een bril/ 
zonnebril/hoorapparaat een 

leuke attentie 

op vertoon van uw pas

Nagelstudio Namasté
Odendael

van Drankenhandel van Boxmeer
(m.u.v. aanbiedingen)

Kof�e Odendael 

van € 1,95 
voor € 1,70

Lente kriebels, 
uw handen verzorgd en 
de nagels mooi gelakt, 

van € 20,00 voor € 15,00.
Tel: 0620573176

20% korting op uurloon
op vertoon van de 

Rooise Pas

Geen voorrijkosten

Eenmalig gratis 
computer APK

Bij aankoop van minimaal 
twee wenskaarten ontvangt 

u 10 % korting op de gehele 
collectie wenskaarten.

Primera
Borchgrave 41

Broodje van 
de maand

Van € 3,50 
voor € 3,25

Op vertoon van uw Rooise 
Pas krijgt u 

10% korting 
op de gehele collectie.

Tel: 0413-470991
www@smitswoonboetiek.nl

Heeft u als bedrijf ook 
een aantrekkelijke actie 

voor de Rooise Pas?
Bel dan naar 

0413-474911

Rooise Pas

Voor de komende 2 maanden:
5% KORTING 

op het 
TOTALE 

BIER ASSORTIMENT
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MooiRooikrantDe 37
Nieuwe clubstructuur voor Rhodevoetbal

Rhode zal vanaf volgend seizoen 
werken vanuit een nieuwe club-
structuur. Na overleg tussen Rho-
de in Beweging en het huidige 
bestuur is besloten om een 
nieuwe clubstructuur te re-
aliseren. 

Deze structuur en de in-
vulling vanuit de diverse 
rollen gaat komend sei-
zoen van start. Dit is het 
resultaat van de Rhode 
enquete, aanvullend on-
derzoek en interviews die 
binnen de club zijn gehou-
den. Al deze informatie heeft 
uitgewezen dat Rhode voor 
een aantal grote uitdagingen 
staat. Vanuit deze nieuwe struc-
tuur is het mogelijk deze uitdagin-
gen goed, daadkrachtig en met de 
juiste snelheid aan te pakken. 

Heb je interesse in een functie in 
het bestuur of de nieuwe club-
structuur stuur dan een email naar 

rhodeinbeweging@rhode.nl Uiter-
aard kun je hier ook terecht voor 
vragen. 

Rhode in beweging en het bestuur 
van Rhode willen de volledige 

plannen graag toelichten op 
donderdag 27 maart waarbij 
leden (junioren en senioren), 
ouders, kaderleden en alle 
andere Rhode betrokkenen 
van harte zijn uitgenodigd. 
Tijdens deze avond willen 
we niet teveel praten over 
wollige en minder con-
crete organisatorische za-
ken maar communiceren 

over een aantal belangrijke 
vraagstukken zoals kunst-

gras, de accomodatie, meis-
jesvoetbal, clubcultuur en nog 

vele andere onderwerpen die 
de leden en Rhode betrokkenen 
hebben benoemd als belangrijk 
om aan te pakken richting de toe-
komst.  De uitnodiging voor deze 
avond volgt nog via mail en via de 
Rhode website maar zet 27 maart 
alvast in je agenda! Bestuur Rhode 
en Rhode in beweging

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

 

 
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: www.vennotex.nl

Openingstijden:

Dinsdag: 
09.30 - 17.30 uur

Woensdag: 
09.30 - 17.30 uur

Donderdag: 
09.30 - 17.30 uur

Vrijdag: 
09.30 - 17.30 uur

zaterdag 
09.30 - 16.00 uur 

- Tevens ook nog veel opruiming t/m 50 % op dekbedovertrekken.
- nieuw  in het assortiment Riviera Maison dekbedovertrekken.
- 2e tempur hoo fdkussen halve prijs.
- Aabee wollen wasbare dekbedden met ruim 50 % korting.
- nieuw  hoog laag bedden!

Kom voor goed ( senioren) zit en slaapcomfort eens langs bij on s…. de kof fi e staat klaar!
Nijverheidsweg 4, 5492 NK Sint-Oedenrode                   Telefoon: 0413-476805                    Website: ww w.vennotex.nl

DE NIEUWE COLLECTIE DEKBEDOVERTREKKEN IS BINNEN!
Kom dus snel een kijkje nemen.

Op de vorige collectie lopen de kortingen hoog op ! 

Slechts één overwinning teams 
TTV Attaque

tafeltennis

Met uitzondering van team 2  le-
den alle teams van Attaque een 
nederlaag. 

Attaque 1 speelde tegen JCV uit 
Vught.  De wedstrijd werd met 6-4 
verloren. Dirk Kastelijn won twee 
wedstrijden, Menno van Os en 
Maarten Kerkhof wonnen beiden 
één wedstrijd. Na vijf wedstrijden 
bezet Attaque de tweede plaats 
met 26 punten, inmiddels wel 10 
punten achterstand op koploper 
O.T.T.C.

Attaque 2 speelde tegen Vice Versa 
‘ 64 uit Rosmalen. Zowel Henry 
van Casteren, Leon Huijberts en 
Peter Verhagen wonnen twee 
wedstrijden, waardoor  met 6-4 
werd gewonnen. Doordat op de 
tweede plaats staande Luto met 
8-2 verloor, verstevigde het team 
de koppositie. Het team heeft nu 
38 punten en staat 7 punten voor 
op Luto. Attaque 3 speelde tegen 
Never Despair uit Den Bosch.

Het werd een kansloze nederlaag 
met liefst 8-2. Alleen Cliff van Driel 
wist één partij te winnen en ook het 
dubbelspel werd gewonnen. Het 
team bezet op de helft van de com-
petitie de 4e plaats met 26 punten.

Het jeugdteam speelde inmiddels 
twee wedstrijden. Vorige week 
werd er kansloos verloren van kop-
loper Taverbo uit Boxtel met de 
maximale score van 10-0. Vanwe-
ge de afwezigheid van Bas Janssen 
speelde het team met maar twee 
spelers. De tweede wedstrijd werd 
met 6-4 verloren van Asio uit Haaf-
ten. Bas Janssen won twee wed-
strijden, Sam Heijmans won één 
wedstrijd, verder werd het dubbel-
spel nog gewonnen. Bas Janssen 
verloor deze competitie voor het 
eerst een wedstrijd.

Het team bezet  met 24 punten de 
4e plaats.        

Waterpolodames Argo gedegradeerdwaterpolo

Het zat er natuurlijk al aan te komen, 
maar afgelopen zaterdag is dan het 
doek definitief gevallen voor de wa-
terpolodames van Argo. 

De dames van Argo zijn daar niet rou-
wig om, sterker nog, het feit resulteer-
de in de opmerking dat het ‘gevierd’ 
moeten worden. In de uitwedstijd te-
gen de Wiekslag in Papendrecht wist 
het team van Anja van Wanrooij een 
goede wedstrijd te spelen. Verde-
digend gezien zag het er prima uit, 
door een goede zone had de Wiek-
slag moeite om tot scoren te komen. 
Doelpunten werden vooral gemaakt 
door de counter, waarbij wel duidelijk 
werd dat Argo te weinig snelheid in de 
ploeg heeft zitten. Dit is op te vangen 
door ‘slim’ te spelen en de momenten 
te kiezen. Wanneer het kwaliteitsver-
schil echter over de gehele breedte te 
groot is, dan gaat ook deze tactiek niet 
meer op. Argo kreeg daarentegen re-
gelmatig een overtal situatie, maar wist 
daar slechts 1 doelpunt uit te scoren. 
Dit is natuurlijk veel te mager en juist 

daardoor verlies je ook wedstrijden 
tegen directe concurrenten. Onnodig 
en zeker iets wat met de nodige trai-
ningsarbeid opgepakt kan gaan wor-
den. Argo heeft nog zeker twee mooie 
wedstrijden voor de boeg, maar waar-
bij er behoorlijk geïncasseerd zal moe-
ten gaan worden. En met betrekking 
tot dat laatste punt kan geconstateerd 
worden dat er dit seizoen daadwer-
kelijk een team staat wat voor elkaar 
wil werken en samen de strijd wil aan-
gaan, ook al blijven de resultaten uit. 
Dat is dan de winst van Argo in dit sei-
zoen. Doelpunten voor Argo werden 
gemaakt door Anita vd Heijden, Josine 
Raaijmakers en Liesbeth vd Korst.

Zwemmen
Afgelopen zondag hebben 18 jonge 
zwemmers van de Wedstrijdgroep 
deelgenomen aan de 4e Minioren 
wedstrijd in het Golfbad in Oss. Tij-
dens deze wedstrijd is er 2 keer een 1e 
plaats, 3 keer een 2e plaats en 4 keer 
een 3e plaats behaald. Daarnaast zijn 

er 21 persoonlijke records gezwom-
men. 

Komend weekend staan er twee 
zwemwedstrijden op het programma. 
Loes van Eindhoven, Jannus van Din-
ther en Pascal van Bakel nemen op vrij-
dag, zaterdag en zondag deel aan de 
Grand Prix in het Olympisch zwembad 
van Seraing (België).
Luc van Eijndhoven, Roel Janssen en 
Bram Rooyakkers nemen zondag deel 
aan het Regionale Lange Afstand 
Kampioenschap in het Pieter van den 
Hoogenband Zwemstadion in Eindho-
ven, aanvang 13.30 uur.

Handboogvereniging Ontspanning

handboogschieten

Dinsdagmiddag is bij de Rozelaer 
geschoten voor de competitie. Win-
naar van de gezellige wedstrijd 
was Jan van Bergen met een score 
van 221. Verdere uitslag: Antoon 
Vervoort 219, Jan Gordijn  en Jan 
van Erp 216, Toon Hermes 201, Leo 
van Breugel 189, Albert Ofwegen 
167 en Wim Boonstoppel 165. 

Op vrijdagavond is de 3e wedstrijd 
uit de ZONA competitie geschoten. 
De uitslag is: Jos van der Veer 13 * 
9 en een score van 215. Jos van den 
Berg 9*9 (207), Frans van de Braak 
8*9 (204), Antoon Vervoort 7*9 
(200), John van Mulukom 6*9 (204, 
Marjelein Verhoeven 6*9 (177, Wim 
Boonstoppel 4*9 (164), Michael 
Moonen 2*9 (160), Toon Hermes 
2*9 (147) en Sjef van den Berg 1*9 
(247). Buiten mededinging Piet van 
den Berg 12*9 en een score van 232.
Op zaterdag heeft Tim Hulsen in 
Schijndel het NK indoor voor aspi-
ranten geschoten. Tim schiet bij de 
jongens t/m 12 jaar. Met een mooie 
score van 167 werd hij 49e.
Op zondag hebben Dione en 
Floris Mesu en Piet van den Berg het 
BK indoor voor cadetten gescho-
ten in Zoetermeer. Dione schoot in 
de kwalificatieronde 492 punten en 
zij eindigde op de 18e plaats. Floris 
schoot 512 punten en ging als 14e 

naar de finales. In de finale maakte 
hij het meteen spannend met 5-5, 
zodat er een shoot off nodig was. 
Beide schutters schoten een 8, maar 
de tegenstander van Floris zat dich-
ter bij het midden, dus Floris eindig-
de op de 9e plaats.
Piet schoot 566 punten en ging als 2e 
geplaatst naar de finales. De eerste 
rondes won hij met 6-0, 6-4 en 6-2. In 
de gouden finale trof hij Jan van Ton-
geren van Concordia. De strijd ging 
tot het einde gelijk op en het werd 
5-5, zodat ook hier een shoot off 
nodig was voor de winst. Piet schoot 
een 9 en Jan een 10, zodat Piet een 
mooie tweede plaatst behaalde.

Sjef van den Berg schoot in het 
weekend een veldwedstrijd in 
Ossendrecht. Met een indrukwek-
kende score van 384 en 377 ein-
digde hij op de eerste plaats bij de 
heren recurve.
Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag heeft 
de Rozelaer haar clubmiddag. Vrij-
dagavond is de clubavond voor de 
senioren met steeds een wedstrijd 
uit het jaarprogramma. De leden 
hebben een eigen sleutel en kun-
nen vrij trainen als de accommodatie 
niet bezet is. De jeugdtraining is op 
woensdagavond.

Rooise hockeydames spelen gelijk 
en blijven derde

hockey

De Rooise hockeydames hielden 
zondag een punt over aan het tref-
fen met De Warande en blijven on-
veranderd derde. De Warande, dat 
de aspiraties om te promoveren dui-
delijk uitsprak, werd voor de winter 
nog met 3-0 verslagen. Zondag 
waren de teams zeer aan elkaar ge-
waagd en bracht de wedstrijd geen 
winnaar op. Het werd uiteindelijk 
1-1.

Met een groot aantal supporters 
langs de lijn begon Rooi aan de wed-
strijd. Het team kon naast Annelous 

Oerbekke opnieuw niet beschikken 
over Kyra Schellekens die vanwege 
een knieblessure waarschijnlijk niet 
meer in actie zal komen dit seizoen. 
Wel maakte opnieuw een talent-
volle jeugdspeelster haar debuut. Dit 
keer was dat Maaike Rooijakkers die 
goed inviel op het middenveld. 

Rooi kreeg in de eerste helft ver-
schillende kansen maar het was De 
Warande, dat kort na de rust, de 
score opende. Een voorzet vanaf de 
achterlijn werd door de Rooise ver-
dediging ongelukkig achter keepster 

Renee van de Broek gewerkt. Een 
domper voor de verdediging, die 
de hele wedstrijd uitstekend stand 
hield. Rooi kwam niet veel later op 
gelijke hoogte toen Lin Schakenraad 
een mooie voorzet van Loes van der 
Heijden kon binnen tippen. Beide 
teams creëerden vervolgens nog wat 
kansen maar konden niet meer tot 
scoren komen. Elles Kraaijvanger, die 
vorige week ook al een erg goede 
wedstrijd speelde, werd door haar 
team benoemd tot Woman of The 
Match. Volgende week spelen de 
dames uit tegen Weert. 

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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MooiRooikrantDe38 Uitslagen/programma

Uitslagen

VV Nijnsel / TVE Reclame 

Uitslagen senioren: 
Nijnsel/TVE 1 - Constantia 1          3 - 2
Nijnsel/TVE 2 - HVCH 3 2 - 2
MVC 2 - Nijnsel/TVE 3 5 - 1
Nijnsel/TVE 5 - Rhode 9 6 - 2
Nijnsel/TVE 6 - Mariahout 5 2 - 2
Baardwijk VR1 - Nijnsel/TVE VR1 2 - 0
ELI VR1 - Nijnsel/TVE VR2 4 - 2
EVVC VR2 - Nijnsel/TVE VR3 2 – 1
Rhode vets – Nijnsel vets  1-5

Uitslagen jeugd:
Nijnsel/TVE C1 - Irene C1 3 - 2
Nijnsel/TVE A1 - Boekel Sport A2 6 - 2
SSE A1 - Nijnsel/TVE A1 1 - 3
Nijnsel/TVE B1 - Bavos B1G 0 - 6
Rhode C3G - Nijnsel/TVE C1 2 - 5
Nijnsel/TVE C2 - Gemert C5 0 - 8
Nijnsel/TVE D1 - Avanti’31 D2 0 - 4
Nijnsel/TVE E1 - Bavos E3 4 - 2
DVG E5G - Nijnsel/TVE E2G 6 - 3
Avanti’31 F5 - Nijnsel/TVE F1 1 - 1
Nijnsel/TVE F2 - Blauw Geel F7 3 - 4
Blauw Geel MD1 - Nijnsel/TVE MD1 0 - 0

Programma senioren zo 23/3:
WEC 1 - Nijnsel/TVE 1 14:30u
Boekel Sport 2 - Nijnsel/TVE 2 11:30u
Nijnsel/TVE 3 - Bruheze 2 12:00u
Avanti’31 7 - Nijnsel/TVE 4 12:00u
Blauw Geel 17 - Nijnsel/TVE 5 10:00u
Boekel Sport 8 - Nijnsel/TVE 6 10:30u
Nijnsel/TVE R VR2 - WEC VR1 10:00u
Nijnsel mini FC – De Rakt mini 10.00u

Programma jeugd za 22/3:
Nijnsel/TVE A1 - Neerkandia A1 14:30u
HVV B1- Nijnsel/TVE B1 15:00u
Nijnsel/TVE C1- Keldonk C1G 12:00u
Erp C2 - Nijnsel/TVE C2 12:15u
Ollandia D1G - Nijnsel/TVE D1 10:00u
WEC E3G - Nijnsel/TVE E1 9:30u
Nijnsel/TVE E2G - ASV’33 E3G 10:00u
Nijnsel/TVE F1 - Sparta’25 F6G 10:00u
Rhode F9G - Nijnsel/TVE F2 10:30u
Nijnsel/TVE MD1 - SCMH MD1 11:30u

VV Boskant

Uitslagen senioren
Mariahout 1-Boskant 1 0-2 
Prinses Irene 3-Boskant 2  1-0 
Blauw Geel 10-Boskant 3 1-5 
Boskant 4-Rhode 5 0-12
Boskant 5-Boekel Sport 6 1-2
Boskant 7-EVVC 7 0-1
Boskant VR1-Prinses Irene VR3 1-3

Uitslagen jeugd
Mierlohout A3 – Boskant A1   5-1
Boskant C1 – EVVC C1   2-2
Boskant C2 – Ollandia C1   2-2
Irene D1 – Boskant D1   6-2
Boskant E1 – VOW E1   3-0
Stiphout Vooruit F3 – Boskant F1  1-1

Programma senioren zo 23/3:
Boskant 1-SDDL 1  14.30u.
Boskant 2-Heeswijk 2  11.30u. 
Boskant 3-Gemert 6  12.00u. 
Nulandia 5-Boskant 4  09.30u. 
DVG 6-Boskant 5  10.30u. 
Boskant 6-Ollandia 3  10.00u. 
WHV 5-Boskant 7  10.00u. 
HVCH VR3-Boskant VR1  10.00u.

Programma jeugd za 22/3:
Boskant A1 – SCMH A2  14.30u
Ravestein C1 – Boskant C1   13.00u
Baluwgeel C8 – Boskant C2 13.00u
Boskant D1 – Helmondia D3  11.30u
DVG E2 – Boskant E1   10.30u
Boskant F1 – Brandevoort F4   10.30u

Ollandia

Uitslagen senioren
Fc Schadewijk 1-Ollandia 1   4-2
Ollandia 2-Sparta’25  4   4-2
Ollandia 3-Boerdonk 4   3-3
Irene 4-Ollandia 4    6-0
Ollandia Vr1–WEC Vr1   0-3

Uitslagen jeugd:
Ollandia B1-SCMH B1   5-1

Boskant C2-Ollandia C1G   2-4
Blauw Geel D11-Ollandia D1G   2-4
Ollandia E1-Rhode E4   2-6
Boekel Sport E4-Ollandia E2   2-9
Avanti’31 F3G-Ollandia F1G   0-0
Ollandia MF1-SCI MF2   0-8

Programma senioren do 20/3: 
Ollandia Vr1–Volkel Vr1  20.00u
Programma senioren zo 23/3: 
Ollandia 1-DVG1   14.30u 
WEC 2-Ollandia 2   12.00u
Boskant 6-Ollandia 3   10.00u
Ollandia 4-EVVC 7   10.00u

Programma jeugd:
Blauw Geel A4-Ollandia A1  v:13.15u
Blauw Geel B4-Ollandia B1  v:13.15u
Ollandia C1G-Blauw Geel C5  13.00u
Ollandia D1-Nijnsel/TVE D1  10.00u
Blauw Geel E9-Ollandia E1  v:8.15u
Ollandia E2-Blauw Geel E6  10.30u
Ollandia F1-Rood Wit’62 F2  9.30u
Ollandia MF1-ODC MF6  10.30u

Rhode

Uitslagen senioren:
Rhode 1 - RKOSV Achates 1 2-3
Rhode 2 - SV Venray 3 1-1
Bavos 2 - Rhode 3 3-1
Rhode 4 - WEC 4 2-1
Boskant 4 - Rhode 5 0-12
Rhode 6 - Gemert 8 1-2
Blauw Geel 16 - Rhode 7 7-1 
Rhode 8 - ELI 4 3-1
Nijnsel 5 - Rhode 9 6-1 
Rhode 10 - Boekel Sport 8 2-1 
UDI VR2 - Rhode VR1 1-2
Veteranen – Nijnsel 1-5

Uitslagen jeugd:
ESA A1-Rhode A1 2-1
Blauw Geel A5-Rhode A2 1-1
Rhode B1-OSS’20 B1 3-3
Rhode B2-MVC B1 3-1
ELI B1-Rhode B3 1-1
Rhode B4-Schijndel B4 2-3
ZSV C1-Rhode C1 2-0
Sparta’25 C3-Rhode C2 1-2
Rhode C3G-Nijnsel/TVE  C1 2-5
Rhode C4-MULO C5 3-1
DVG C3-Rhode C5 6-1
Rhode D1G-Brandevoort D1 2-9
Rhode D2-Boekel D4G 3-2
MVC D1G-Rhode D3 6-0
Rhode D4-Boerdonk D1G 2-7
Avanti’31 D3-Rhode D5 1-4
Avanti’31 E1G-Rhode E1 3-0
Rhode E2-Gemert E2 2-5
Mierlo Hout E5-Rhode E3 9-1
Ollandia E1-Rhode E4G 2-6
WEC E2-Rhode E5 4-3
VOW E3-Rhode E6 9-3
Rhode E7-Handel E3 2-3
Rhode E8-VOW E2 2-7
Rhode E9G-ST Fiducia  E2 1-2
Sparta’25 F1-Rhode F1 1-3
ASV’33 F1-Rhode F2 5-1
Brandevoort F3-Rhode F3 5-3
Venhorst F1-Rhode F4 1-1
Rhode F5G-Mierlo Hout F2 3-9
Rhode F6-Gemert F9 1-1
Rhode F7-Erp F3 4-0
Blauw Geel F10-Rhode F8 3-2
Gemert F10-Rhode F9G 1-2
Rhode F10-Mariahout F5 3-3
Rhode F11-VOW F3 5-0
Rhode MA1-JVC Cuijk MA1 0-2
Rhode MC1-ST SDDL MC1 1-2
Festilent MD2-Rhode MD1 1-1

Programma senioren zo 23/3:
Boekel Sport 1 - Rhode 1 14:30u
Deurne 2 - Rhode 2 11:00u
Rhode 3 - Blauw Geel 4 12:00u
Rhode 4 - Blauw Geel 10 12:00u
Ruwaard 2 - Rhode 5 12:45u
Mariahout 4 - Rhode 6 10:30u
Erp 6 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - Boekel Sport 5 10:00u
Rhode 9 - Gemert 12 12:00u
Heeswijk 5 - Rhode 10 12:00u
Mariahout VR1 - Rhode VR1 11:00u
Gemert – Veteranen 15:30u
 
Programma Jeugd za 22/3:
Rhode A1-Theole A1 14:30u
Rhode A2-Schijndel A2 14:30u

Blauw Geel B1-Rhode B1 15:00u
Stiphout Vooruit B2-Rhode B2 14:30u
Rhode B3-MVC B1 14:30u
Mariahout B2-Rhode B4 15:00u
Rhode C1-Sparta’25 C1 13:00u
Rhode C2-Gemert C4 13:00u
ST Fiducia C1-Rhode C3G 14:00u
ASV’33 C2-Rhode C4 12:30u
Rhode C5-Erp C4 13:00u
Schijndel D2-Rhode D1G 11:45u
VOW D1-Rhode D2 11:30u
Rhode D3-WEC D1G 11:30u
DVG D2G-Rhode D4 11:45u
Rhode E1-HVCH E1G 9:15u
Blauw Geel E4-Rhode E2 9:15u
Rhode E3-Gemert E4 9:15u
Rhode E4G-Blauw Geel E8 9:15u
Rhode E5-Stiphout E2G 9:15u
Rhode E6-Boekel E4 9:15u
Boekel E5-Rhode E7 10:30u
MULO E10-Rhode E8 9:00u
Gemert E5-Rhode E9G 9:15u
Rhode F1-Blauw Geel F1 9:15u
Erp F1-Rhode F2 10:30u
Rhode F3-Boekel F2 10:30u
Rhode F4-Brandevoort F3 10:30u
ELI F2G-Rhode F5G 10:30u
Stiphout F2-Rhode F6 9:30u
Venhorst F3-Rhode F7 11:15u
Rhode F8-Avanti’31 F5 10:30u
Rhode F9G-Nijnsel/TVE F2 10:30u
Rhode F10-Erp F6 10:30u
Keldonk F2-Rhode F11 10:30u
OSS’20 MA1-Rhode MA1 14:15u
De Willy’s MC1-Rhode MC1 13:30u
Rhode MD1-FC de Rakt MD2 10:15u
Mini-pupillen Onderling   10:00u

zaalvoetbal

Rooise Zaalvoetbalcompetitie

Programma Vr 21/03:
Afisca Adm. en Belastingadvies – 
www.twinscooking.nl 19.30u
Dorpsherberg/van Driel – 
Royal Queen Seeds 20.15u
Wetering Boys – HNM-Finance 21.00u
Café van Ouds – 
Presenteert.com 21.45u
Ma 24/03:
Huiskens Optiek en Horen – Pijnap-
pels/van Schijndel 21.00u
Woonwinkel  – 
Amigos Menswear/van Dijk 21.45u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 12/3:
1 Echtpr.Van Gerwen 61,67 % 2 Echt-
pr. Seegers 60,42 % 3 Dms. R.v.Hoof- 
N.Philipsen 56,25 %

Bridgeclub Beckart

Uitslag  13/3:
A-lijn:  1. M.Poels en A. Stevens  
62.50%  2. R. en C. v Hout  57.91%  
3.B. en J.v Gerwen  57.91 %  4. T. en 
P. v Schaijk  54.16%   B-lijn:  1. J. v.d. 
Meerakker en A. v d Brand  61.66% 
2.. T.Klomp en R. Verstappen 60.83%  
3. A. en L. v Acht 60.00% 4.H. v d 
Haden en D. Vos  55.83%    

B.C. “d’n einder’05”

Uitslag 12/3: 
A lijn.1. Mia Poels-Ria v. Zon 63.65; 
2. Mari en Nellie v.d.Vleuten 61.30; 
3.Jan v Rooij- Mieke Ketelaars 61.09; 
4. Joop en Marianne Muller 51.72 . B 
lijn 1. Ad v.d. Brand-Leny Wijn 62.50; 
2.Thea Huiberts-Ger Vervoort 56.94; 
3.Liesbeth Bekkers-Eugenie Vaes-
sen 54.86;4.Bert Foolen- Marianne  
Timmermans 49.31; Eindstand 5 e ron-
de: A Lijn.1 Mari en Nellie v.d.Vleuten 
54.28; 2. Mieke Ketelaars-Riet Donker 
53.74; 3. Jan en Mien v. Rooij 52.09; 
B lijn .1 Ad v.d.Brand- Leny Wijn 
53.81; 2.Marie-Cathrien Wielens-
Jan.v.d.Velden 53.57; 3. Liesbeth Bek-
kers-Eugenie Vaessen 52.90. zie ook: 
www.deneinder.nl  

Bridgeclub Rooi 750

Uitslag landelijke ruitenboer woens-
dag 12/3:
Topintegraal 1. Riet v.d. Laar & Mia 
de Leijer 63,75 2. Hetty van Geffen & 
Lieke Pieters 62,92 3. Jos van Rijbroek 
& Harrie van Rijbroek 62,08 4. Chris-
tine van Heertum & Bets Versantvoort 
61,53
A-lijn 1. Christine van Heertum & Bets 
Versantvoort 62,20 2. Sjan van Acht 
& Thea van de Aker 59,82 3. Heleen 
Voets & Ineke Wytzes 59,64 4. An-
neke Majoor & Toon Majoor 58,57
B-lijn 1. Riet v.d. Laar & Mia de Leijer 
65,77 (2) Jos van Rijbroek & Harrie 
van Rijbroek 62,50 (2) Willem Pieters 
& Rien Voets 62,50 4. Hetty van Ge-
ffen & Lieke Pieters 60,71
          

korfbal

     voetbal               hockey  tennis  basketbal       turnen          volleybal               handbal

    beugelen                          boksen              badminton                   zwemmen                 waterpolo handboogschieten          tafeltennis

           korfbal       hardlopen      jeu de boule paardrijden     wielrennen              darten    golf

    biljarten       duivensport                 judo     vissen          skien       snowboarden                 kano  

dammen          schaken     kaarten/bridgen

1cm b

1,2 cm b

1,4cm b

          autosport                      karten              motorsport

KV Rooi

Programma zo 23/3:
SVSH/KSV 1-KV Rooi 1 a.13.00u. 
SVSH/KSV 2-KV Rooi 2  a.11.00u.
Programma woe 26/3:
KV Rooi MW1-DOS MW 1  a. 20.00u. 
KV Rooi MW 2-Corridor MW1  a. 19.30u. 
Flamingo’s MW 1-KV Rooi MW3  a. 20.00u.

beugelen

Beugelclub “De Lustige Spelers”  
 
Olland 1 - Kronenberg 2 3 - 2
Olland 2 - Olland 3 4 - 1
Olland 4 - Heeze 1 4 - 1
Olland 5 - Schijndel 2 2 - 3
  
Programma vrij 21/3: 
Grefrath 1 (D) - Olland 1 20.00u
Programma ma 24/3:
Olland 3 - Loosbroek 3 20.00u
Programma di 25/ 3 
Schijndel 3 - Olland 5 20.00u 

waterpolo

Argo

Uitslagen: 
C1 - T.R.B.-R.E.S 0-10
D1 – DBD 8-7
Wiekslag - Dames 1 12-3
PSV - E1 6-2
Njord - E2 9-9
Heren 1 – Spio 7-8
Heren 2 - Nayade Classic 6-6

Programma 
Zaterdag:
Arethusa - E1, in Golfbad te Oss 16:45u
Aquamigos - E2, in Olympia   17:00u
Arethusa - D1, in Golfbad   17:15u
De Vennen - C1, in De Vennen   19:15u
Dames 1 - ZPB H&L Productions, 
in Z.I.B. 19:25u
Hellas-Glana - Heren 1,
 in De Nieuwe Hateboer   19:45u
Zondag:
SWNZ (SG) - Heren 2, 
in De Molen Hey   19:15u

hardlopen

Fortuna ’67 

Halve marathon Sint Anthonis 
Mannen45 5.000 m
Luc Minderhoud 26.17
Mannen45 Halve marathon
Eric van den Oetelaar 1.32.36
Mannen55 Halve marathon
Henry Wijffelaars 1.42.52
Vrouwen50 Halve marathon
Rikie Huyberts 1.43.37
Vrouwen55 Halve marathon
Tineke Mous 1.47.02

16 maart Nuenen Gulbergencross 
MannenTrim 6.000 m
Eric van den Oetelaar 28.30 (1e)
Henry Wijffelaars 30.58 (2e)

16 maart Hapert Kempen Run 
MannenTrim Halve marathon
Luc Minderhoud 2.12.15
VrouwenTrim 10.000 m
Annette Boonstoppel 58.24
VrouwenTrim 6.000 m

TOPSCORERS PER 16-3-2014
 
1 Stefan Hulsen   Nijnsel  13
2 Paul van de Rijt   Nijnsel  9
 Robert Erven   Ollandia  9
4 Johan van de Pas   Nijnsel  7
5 Maikel Merks   Boskant  6
 Pieter van de Warenburg  Boskant  6
7 Brett Veldkamp   Boskant  5
 Stefan Erven   Ollandia  5
9 Nick Dortmans   Nijnsel  4
 Michel Daniëls   Rhode  4 
 Sander Driessen   Rhode  4
 Tim Stewart   Rhode  4
13 Edo Brans   Boskant  3
 Jan Wouters   Ollandia  3
 Bas van Kuringen  Rhode  3
16 Rens van de Wijdeven  Boskant  2
 Roy van der Linden  Boskant  2
 Mark van Berlo   Nijnsel  2
 Toby Verhoeven   Nijnsel  2
 Paul van Driel   Ollandia  2
 Joep van de Mortel  Rhode  2
 Paul Smeets   Rhode  2
23 Frank van der Heijden  Boskant  1
 Geert van Gils   Boskant  1
 Maarten van der Linden  Boskant  1
 Ron van Uden   Boskant  1
 Koen Berkvens   Nijnsel  1
 Lars van Zutphen   Nijnsel  1
 Leon Peters   Nijnsel  1
 Robin Wetzer   Nijnsel  1
 Bart van de Tillaart  Ollandia  1
 Jos Leenderts   Ollandia  1
 René Raaymakers  Ollandia  1
 Rob van der Heijden  Ollandia  1
 Mart Krüsemann   Rhode  1
 Martijn van Boerdonk  Rhode  1
 Simon van de Wetering  Rhode  1
 Stan van de Mortel  Rhode  1

2013-2014
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Rooise Biljart Competitie

biljarten

In ronde 21 waren er goede scores 
voor Wapen van Eerschot (86) en 
St.Joris 81 punten. Doordat koplo-
per Oud Rooi naaste belager Gin 
Keus met een verschil van 12 pun-
ten wist te kloppen staan ze met 
nog 5 wedstrijden te spelen maar 
liefst 59 punten voor. 

Korte partijen: Leo van Breugel 
(Boskant) 26 car. in 6 beurten 
(moy. 4,33), Cees van Oorschot 
(St.Joris) 24 car. in 10 beurten 
(moy. 2,40), Cees van Hout (D’n 
Toel) 26 car. in 12 beurten (moy. 
2,16), Bart Bekkers (B.C. Eerschot) 
en Bart van de Bergh (Gin Keus) 
20 car. in 12 beurten (moy. 1,66), 
Johan van de Sande (’t Pumpke) 20 
car. in 13 beurten (moy. 1,53), Jan 
van de Oetelaar (Boskant) 52 car. 
in 14 beurten (moy. 3,71), Richard 
van Liempd (Wapen van Eerschot) 
38 car. in 14 beurten (moy. 2,71), 
Dennis van Beers (B.C. Eerschot) 
22 car. in 14 beurten (moy. 1,57) 
en Chris van Gerwen (Wapen van 
Eerschot) 20 car. in 14 beurten 
(moy. 1,42).

Uitslagen: Kofferen – Krijt op Tijd 
66-67, St.Joris – Dorpsherberg 81-
52, Wellie Winne Welles – Boskant 
58-76, Gin Keus – Oud Rooi 64-
76, ’t Pumpke – B.C. Eerschot 66-
74, Jachtrust – Beurs 75-65, Wa-
pen van Eerschot – D’n Toel 86-54.

Stand: 1 Oud Rooi 1656, 2 Gin 
Keus 1597, 3 Kofferen 1530, 4 
Boskant 1525, 5 Wellie Winne 
Welles 1520, 6 Wapen van Eer-
schot 1513, 7 St.Joris 1503, 8 
D’n Toel 1476, 9 Jachtrust 1466, 
10 Beurs 1414, 11 Krijt op Tijd 
1391, 12 B.C. Eerschot 1371, 13 
’t Pumpke 1342, 14 Dorpsherberg 
1196.

Programma ma. 17 mrt.: Krijt op 
Tijd – Boskant, B.C. Eerschot – 
St.Joris
Di. 18 mrt.: Dorpsherberg – Wellie 
Winne Welles, Oud Rooi – Koffe-
ren en D’n Toel – Jachtrust. Do. 20 
mrt.: Beurs – Gin Keus en Wapen 
van Eerschot – ’t Pumpke.

voetbal Ollandia in de problemen, ook Rhode verliest

Boskant doet goede zaken
Nu de ontknoping van de competi-
tie nadert en de eerste beslissingen 
voor de titel, de nacompetitie en de-
gradatie vallen, lijkt van de Rooise 
ploegen Boskant het best met de 
druk om te kunnen gaan. De blauwe 
brigade won in en van Mariahout 
drie punten op weg naar play-offs 
om promotie naar de derde klasse. 
En terwijl Nijnsel opstoomt naar 
een zeker kampioenschap, loopt het 
Ollandia en Rhode dun door de 
broek.

Mariahout – Boskant 0-2 (0-1)
„Het oude Boskant was weer te-
rug.” En dus was trainer Henry 
van Wanrooij trots op zijn ploeg, 
die periodekampioen en subtopper 
Mariahout in eigen huis drie punten 
af wist te snoepen. Na een matige 
start van de wedstrijd was het „een 
dik verdiende overwinning”, meen-
de de coach. „We missen zelfs nog 
een paar kansen om de wedstrijd in 
het slot te gooien, en hebben zelf 
ook niets weggegeven.” Dat was 
verwonderlijk, aangezien de thuis-
ploeg toch opportunistischer ging 
spelen na de doelpunten van Edo 
Brans en, na rust, Maikel Merks. 
Zondag is de wedstrijd tegen mid-
denmoter SDDL, dat de laatste twee 
wedstrijden verloor. Een week later 
volgt Cito. Boskants grootste con-
current om nacompetitievoetbal 
staat drie punten achter, met een 
vergelijkbaar doelsaldo. Toch wei-
gert Van Wanrooij over de volgende 
wedstrijd heen te kijken. „Zeker, we 
moeten Cito achter ons houden, 
maar de drie punten tegen SDDL zijn 
niet vanzelfsprekend.”

Nijnsel – Constantia 3-2 (1-1)
Het was lang, heel lang geleden dat 
Nijnsel níét met drie punten van het 
veld stapte. Om u een idee te ge-

ven: de tweede wedstrijd van het 
seizoen, halverwege september, 
bleef het 0-0 tegen ELI. Sindsdien 
won Nijnsel alles, en nu staat het 
op de drempel van een even ver-
pletterend als verdiend kampioen-
schap. De voorsprong op de num-
mer twee is veertien punten, met 
nog vijf wedstrijden tot het einde. 
Zondag werd Constantia, de laatste 
echte concurrent, opzijgeschoven. 
„Met meer geluk dan wijsheid”, 
gaf coach Theo Hageman na afloop 
ruiterlijk toe. Nijnsel was slordig, ze-
ker in het begin en vlak na rust, en 
kwam dan ook tot twee keer toe op 
achterstand. „Constantia was fana-
tieker, feller, maar wij gingen bij een 
2-1-achterstand alles of niets spelen 
en hadden daarbij het geluk van 
de kampioen.” Dat geluk bestond 
uit een streep in de kruising van de 
pantoffel van Mark van Berlo, een 
kwartier voor tijd, en een benutte 
strafschop op vijf minuten van het 
laatste fluitsignaal. Zondag, tegen 
WEC, moet de titel een feit worden.

Rhode – Achates 2-3 (2-0)
En waar bij Nijnsel alles lukt, lijkt bij 
Rhode van alles mis te gaan. Zelfs 
als de ploeg voor rust op een ruime 
voorsprong komt, zoals zondag te-
gen mede-subtopper Achates, is 
een onverwachte 2-1 halverwege de 
tweede helft genoeg om de ploeg 
van Theo van Lieshout op zijn grond-
vesten te doen schudden. „Totaal 
onnodig, we hadden de pot uit moe-
ten tikken”, mopperde de coach dan 
ook na afloop van het treffen. „We 
speelden een goede eerste helft, met 
veel aanknopingspunten. Ook de 
tweede helft starten we goed, maar 
na de 2-1 komt toch weer de onze-
kerheid.” Van Lieshout verklaart dat 
gebrek aan vertrouwen met de slech-
te reeks waarmee Rhode al een paar 

weken bezig is. De wedstrijd tegen 
Achates is de derde nederlaag op rij, 
en we moeten terug naar 17 novem-
ber 2013 om Rhode voor het laatst 
te zien winnen. De ploeg staat nog 
derde, maar het gat met de kop is 
groter dan het verschil met de staart 
van de derde klasse. Van Lieshout 
blijft naar boven kijken. „We moeten 
oppassen, maar degraderen zullen 
we niet meer.”

Schadewijk – Ollandia 4-2 (2-1)
Ook op Ekkerzicht staan de gezich-
ten inmiddels strak van de spanning. 
Zeker na de onnodige nederlaag 
tegen Schadewijk, een naaste con-
current in de strijd tegen degradatie, 
zijn de laatste vijf wedstrijden van 
het seizoen ’allemaal finales’, aldus 
trainer Gerard van Zutphen van de 
zwart-witten. Die kon na afloop 
van de 4-2-nederlaag nauwelijks 
voldoendes uitdelen. „De enige die 
nog een beetje niveau had, René 
Raaymakers, moest ik in de rust wis-
selen”, somberde de oefenmeester. 
„Ze zaten allemaal diep triest on-
der het gebruikelijke niveau. Ik kan 
echt niets opnoemen dat wél goed 
ging.” Het was alleen maar omdat 
Schadewijk ook veel kansen weg-
gaf dat Ollandia nog twee keer wist 
te scoren, waarvan éénmaal vanuit 
een strafschop. De druk om niet al 
na één jaar afscheid te moeten ne-
men van de vierde klasse is immens. 
„Maar we houden de rust”, predikt 
Van Zutphen. „Om na een wedstrijd 
als deze ook nog te gaan schreeu-
wen, en straftrainingen in te lassen, 
zou averechts werken.” De eerste 
van de vijf finales op zoek naar lijfs-
behoud is meteen een hele grote: 
zondag komt DVG uit Liempde naar 
Olland toe. Die ploeg staat nu laat-
ste, maar komt bij een overwinning 
over Ollandia heen.

Finale Ollandia Kennis Kwis
In de 2de halve behaalde Ollandia 
4 op routine de winst. Hierdoor mo-
gen ze a.s. donderdag 20 maart om 
21.15 uur in de kantine op sportpark 
Ekkerzicht  in de finale de strijd aan-
gaan met het team van bestuur/ka-
derleden. Als 3de team in de finale 
mag Ollandia 1, als beste nummer 
twee, de strijd aangaan met de win-
naars van de beide halve finales. 
Het belooft een spannende strijd 
te worden, waarbij het de vraag is 
of het jeugdige elan op kan tegen 
de ervaring en slimheid. Supporters 

zijn van harte welkom om hun favo-
riete team te komen steunen. 

Rikken bij Ollandia
Na al het gekwis zijn op 27 maart 
de rikliefhebbers weer aan de beurt, 
want dan kunnen zowel leden als 
niet-leden om 20.30 uur terecht in 
de kantine op sportpark Ekkerzicht. 
Bij deze laatste rikavond van het sei-
zoen zijn er weer mooie prijzen te 
winnen.

Vloer Het Zelf eindHoVen
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-24 68 180   Gratis parkeren  www.vloerhetzelf.nl 
*kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl   Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

op=op Goedkoopste van nederland!   uit voorraad leverbaar

totaal 
vernieuwde 
showroom

lamel parket 
rustiek eiken landhuisdelen
17,5 cm breed, 15 mm dik, 
4 mm massief eiken toplaag, 
in wit of naturel geolied

€ 29,95
 m2

laminaat 
extra lange en brede landhuisdelen
220 cm lang, 24 cm breed, 8 mm dik, 
4x v-groef, one click to go systeem, 
leverbaar in 12 kleuren, 
voor intensief woongebruik, van 34,95

€ 18,95
 m2

laminaat 
landhuisdelen
8 mm dik, 4x v-groef, 
klik systeem, leverbaar in 12 kleuren, 
voor intensief woongebruik, 
van 23,95

€ 13,95
 m2

pvc 
easy click systeem
op mdF-drager, in 6 kleuren,
eenvoudig zelf te leggen, van 37,95

€ 25,95
 m2

Inschrijving 9e editie 
Beach Soccer Rooi 
geopend

beachsoccer

Na acht succesvolle edities is de organisatie 
van Beach Soccer Rooi vastberaden om deze 
negende editie van Beach Soccer Rooi opnieuw 
de voorgaande te laten overtreffen. Tijdens het 
pinksterweekend zullen naar verwachting 60 
teams het Rooise zand betreden.  Op zaterdag 
7 juni komt de jeugd van 11 t/m 16 jaar in 
actie. Op zondag 8 en maandag 9 juni zijn de 
heren en dames aan de beurt.

Inschrijven
Inschrijven voor Beach Soccer Rooi  via www.
beachsoccerrooi.nl .  Er kan ingeschreven wor-
den in 5 categorieën: Heren (17+), Dames 
(17+), B-junioren (15&16 jaar), C-junioren 
(13&14 jaar)& D-pupillen (11&12 jaar). Zowel 
jongens als meisjes mogen meedoen, iedereen 
uit Rooi en omgeving is van harte welkom. Een 
team bestaat uit 6 tot 9 spelers . Er is plek voor 
24 herenteams, 12 damesteams en 24 jeugd-
teams. Naast het sportieve element wordt er 
tijdens het weekend ook ruimschoots aandacht 
besteed aan andere vormen van entertainment; 
zo is er op zondagavond 8 juni een grootse 
Beachparty waar iedereen van harte welkom is. 
Entree hiervoor is gratis.

Samenwerken
Twee prominente Rooise verenigingen zullen 
tijdens het pinksterweekend samen optrekken 
met de organisatie van Beach Soccer Rooi. Op 
vrijdagavond 6 juni zal het jubilerende Nos Jun-
git Apollo gebruik maken van het terrein ten 
behoeve van hun 150-jarig jubileum; zij scho-
telen een  spetterende muzikale avond voor, 
voor alle jeugd van Rooi en omstreken tussen 
12 t/m 17 jaar. Tijdens deze avond vinden er 
live optredens plaats van diverse jonge arties-
ten en bands zoals Mily Jansen (The voice van 
vanOuds), Div Brian, Juvenile, No Elevator en 
Not Just Apollo. Wat de optredens nog speci-
aler maakt, is dat de bands worden begeleid 
door blazerssecties van NJA. Samen produce-
ren zij een vette sound, waardoor het een unie-
ke, eenmalige belevenis wordt. Het wordt een 
avond door jongeren, voor jongeren, met veel 
muziek en vooral veel gezelligheid. The place 
to be voor iedereen tussen de 12 en 18 jaar. 
Entree voor deze avond is gratis. De tent gaat 
om 19:30u open en het programma start om 
20:00u.

Op zaterdag 7 juni maakt voetbalvereniging 
Rhode gebruik van de faciliteiten wanneer zij 
traditioneel hun seizoen afsluiten met de “Rho-
de Clubdag”. Op deze dag vindt er een breed 
scala van activiteiten plaats voor alle leeftijds-
groepen met als afsluiting een gezamenlijke 
barbecue en feestavond.

Blijf op de hoogte!
Al het nieuws rondom Beach Soccer Rooi lees je 
natuurlijk hier, maar ook via de website www.
beachsoccerrooi.nl , Twitter (@beachsoccer-
rooi) en Facebook blijf je op de hoogte van 
de laatste nieuwtjes. Hoe dan ook…noteer 
zaterdag 7, zondag 8 & maandag 9 juni in je 
agenda!
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OLLAND • LIEMPDE • SONNIUSPARK 

MooiRooikrantDe40 Evenementen

Sint Oedenrode

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

Sint Oedenrode

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

Programma 
informatie 
TV-Meierij

De inhoud van Rooi Actueel 
wordt telkens bepaald door de 
actualiteit. Uitzending: elk heel 
uur, vlak voor alle andere pro-
gramma’s.

Rechtstreekse uitzending verkie-
zingsuitslagen 
Op 19 maart vanaf 21:30 uur 
rechtstreeks verslag vanuit het 
gemeentehuis met indrukken, 
reacties, achtergronden, analyses 
en vanaf ca. 22:00 uur de bin-
nenkomende uitslagen.

Rondje Rooi
Vanaf 20 maart in Rondje Rooi de 
volgende onderwerpen: Dag van 
de burgerhulpverlening en reani-
matie - Open Zuid Nederlandse 
kampioenschappen soft-tip darts 
- Heemkundige Kring brengt 
schildjes aan op monumentale 
panden - Blijft gezinsvervangend 
tehuis Kamille bestaan? - Pieter 
van de Kamp vertelt over zijn 
columns - Laatste Rooise sport-
nieuws

Uitzending op de volgende 
tijden:
00:00 – 03:00 – 06:00 – 09:00 – 
12:00 – 15:00 - 18:00 en 21:00 
uur.
 
UItzendkanalen en frequenties
TV Meierij is te ontvangen via 
Trined en KPN op kanaal 559. 
OnsBrabantNet digitaal via ka-
naal 38, analoog op 792 MHz. 
Via UPC analoog op 256 MHz.

Internet
Met nieuws, informatie, weer, 
foto’s en films is TV Meierij we-
reldwijd te volgen 
via www.tvmeierij.nl 

Facebook
Met achtergronden, foto’s en 
meer …  Like ons en u blijft op 
de hoogte !!
www.facebook.com/tvmeierij

3 maart - 20 april
Tentoonstelling 
Maria Kemps
Mariendael 

14 maart - 3 april 
Expositie van 

30 Rooise amateurfotografen
Gemeentehuis 

19 maart 
Roois biergilde
café van Ouds 

19 maart 2014 - 19 maart 
Toneelvoorstelling “Klavertje Vier”

zalencentrum de Beckart 

21 - 22 maart 
NLdoet

Sint-Oedenrode 

21 maart
Toneelvoorstelling 

Klavertje Vier
de Beckart 

21 - 23 maart 
WhatsUpp…: 

optreden Popkoor Novelty
Mariëndael 

22 maart 
Crosstown

Tapperij en Eeterij 
D’n Dommel 

22 maart 
Demo dag 8mm 

overzetten op dvd
Foto de Vakman 

22 maart 
Toneelvereniging 

Klavertje Vier
de Beckart 

22 maart 
Blue 7

de Ossekop 

22 - 23 maart 
After Carnaval Party 

met Lijn 7
de Beurs 

23 - 30 maart 
MIK in BEELD: 

open week!
Mariëndael 

23 maart 
Lenteconcert 

“Trio A Capella”
De Knoptoren 

23 maart 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot 

23 maart 
Koopzondag

Sint-Oedenrode 

26 maart 
Verkiezing 

Project van het Jaar
Rabobank

27 maart 
Kledingactie

basisschool Eerschot 

28 - 30 maart 
Halfvastenspektakel 

CV ‘t Skrothupke
café Oud Rooy 

28 maart 
Kledingactie

Basisschool Eerschot 

29 maart 
Grote schoonmaakdag

Gemeentehuis 

29 maart 
Theatervoorstelling 

“Zuivere Koffi e”
Mariëndael 

30 maart 
Theatervoorstelling 

“Zuivere Koffi e”
Mariëndael 

31 maart 
Modeshow

Switch

3 april 
“Muziekverkenningen”: 

muziek door 
de eeuwen heen

Odendael 

5 april 
Dansavond KBO

Odendael 

5 april 
Groothertogbal 
de Vriendschap 

6 april 
“Gioia” kwartet
De Knoptoren 

6 april 
NJA goes Latin

De Loop’r Olland 

6 april 
Tribute to the cats

de Beurs 

6 april 
Rikken Dorpskapel
De Dorpsherberg

7 april 
Lezing over ‘de Gierzwaluw’

d’n einder 

10 april 
Fashion & Friends

De Beurs 

11 - 12 april 
Seniorenmarkt

Odendael 

telefoon: 06 203 94 953
info@bekkersbouwenverbouw.nl
www.bekkersbouwenverbouw.nl

meedenken, meepraten

Meepraten en meedenken over Sint-Oedenrode

Meld u aan voor het 

ROOiSe 
BURgeRPAnel 

via www.tipmooirooi.nl

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

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

Hier kan uw 

advertentie 
staan




