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24 maart Koopzondag 
in Son en Sint-oedenrode
Juwelier Opaal Son & Juwelier Opaal  Sint-Oedenrode 

zijn open van 12.00u tot 17.00u

  

alleen tijdens de 
Koopzondag 10% Korting 

op de hele collectie!
                

Fromanteel,
son en Breugel

Festina,   
sint-oedenrode

Juwelier Opaal
Heuvel 40
Sint-Oedenrode 0413 47278
Facebook.com/juwelieropaal

Juwelier Opaal Son                           
Raadhuisplein 14                       
Son en Breugel    
0499 724900       
Facebook.com/opaalson

Heuvel 24, 5492 AD Sint-Oedenrode 0413-472329
www.termeermodeschoenen.nl

EinDElijk DAn tOcH lEntE!

Tijdens de lentekoopzondag van 
24 maart hebben wij om

13.30, 14.30 En 15.30 DriE mODEflitSEn

Wij prESEntErEn DAn OnzE klEurigE En 
vrOlijkE vOEtEnmODE vOOrjAAr/zOmEr 2013

Passend bij de sprankelende voorjaarskleding van 
You! fashion for women.

U bent van harte welkom in onze lentewinkel!

Hertog Hendrikstraat 8, 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470777

Wij weten het zeker DE LENTE komt eraan
 

ZONDAG 24 MAART
presenteren wij tijdens 3 modemomenten

OM 13.00, 14.00 EN 15.00 UUR 
DE SPRANKELENDE VOORJAARSCOLLECTIE 

VAN  YOU! FASHION FOR WOMEN

passend bij de kleurige vrolijke voetenmode van Termeer.
U bent van harte welkom!

 

op
 Zomerjassen

Colberts
Vesten

Sale bij You!
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Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

ACTIE-WEEK
(Van  1  mei  t/m  5  mei)

20% 
KORTING

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

Markt 28, 5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-477030 www.geritsmode.nl

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Nieuwe 
voorjaarscollectie 

is biNNeN !!
vaN woeNsdag 

20 t/m zoNdag 24 maart
op alle klediNg 
15% kortiNg !!

*m.u.v. versioN broekeN eN 
reeds afgeprijsde artikeleN.

zoNdag 24 maart 
geopeNd vaN 

12.00 tot 17.00 uur

..een gezellige koopzondag op 24 maart

5x waardebon van € 15,- Sanders Groente & Fruit   
Kleding bon t.w.v. € 75,-  Gerits Man en Mode  

Waardebon voor Knippen-Kleuren-Föhnen  Kapsalon Unique  
Waardebon t.w.v. € 70,-  Stapperz en Kiddooz  

Lunch voor 2 personen all in  Grand Café De Gouden Leeuw

Sint-Oedenrode
Centrummanagement

5x waardebon van € 15,- 
Kleding bon t.w.v. € 75,-  

Waardebon voor Knippen-Kleuren-Föhnen  
Waardebon t.w.v. € 70,-  

Lunch voor 2 personen all in  

Prijzen 
die u kunt 
winnen..
Openingstijden 
van 12.00 tot 
17.00 uur

*Kijk op www.rooi-is.nl voor de voorwaarden en voor meer informatie.

Met diverse
koren zoals:
Liederentafel Maaskantje
Koor van Ome Jan
No Nonsense
Betje Wolf
Switch

En prachtige prijzen in
de Bon vùr Ton loterij
Bij iedere besteding van €15,- krijgt u een bon. 
Hoe meer u koopt hoe meer  bonnen u krijgt!* 
Deponeer ze in de rode ton bij de kiosk en 
maak kans op prachtige prijzen!!! 
De winnaars worden op vrijdag 29 maart 
bekend gemaakt op;

www.rooi-is.nl 
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KOOPZONDAGLente

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

OUD GOUD ACTIE

LEVER BIJ ONS UW OUDE 
SIERADEN IN.

ONTVANG*€ 25,- 
PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Rob LeuRs JuweLieR  |  Markt 34 - Panningen
Gespecialiseerd in gedenksieraden

Voor de meest memorabele 
momenten in uw leven...

G e d e n k s i e R a d e n

Zondag 24 maart
van 12.00 tot 17.00

Zondag 24 maart
van 12.00 tot 17.00

- S.A.M. overgenomen

- SKOSO

- MooiRooi koopzondag

- Debuut Boulghalgh

pag. 5 

pag. 11

pag. 13-16

pag. 39

Folders deze week:

Muller Mode (centrum)
Tuincentrum Krans

Voor Rooienaren,

 Door Rooienaren

Oplage 13.000

Advocatenkantoor 
Verkuijlen

Sluitappel 65, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490270

www.advocaatverkuijlen.nl

Kiest u niet 
liever zelf uw 
autoschadebedrijf?

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

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

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

Wij werken voor alle 
verzekeringsmaatschappijen.

ROXS 

Borchmolendijk 9, Sint oedenrode, tel. 0413472362

elektroWorld. de Wereld die je kent

24 maart 
koopzondag

Wij hebben de rode loper 
voor u uitgelegd !

Hulst 21
5492 SB Sint-Oedenrode

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

vd.zandenglas@hetnet.nl

NIEUW! NIEUW! NIEUW! 

Voorjaars collectie dames, 

heren en kinderschoenen!

Wij zijn nu ook online!
www.shoesbyboudewijns.nl

Nieuwstraat 24, 5691 AC  Son
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Vrijwilligers bedankt!!
Sint-Oedenrode deed afgelopen 
vrijdag en zaterdag massaal mee 
aan de vrijwilligersactie NL Doet van 
het Oranje Fonds. Tientallen vrijwil-
ligers, waaronder burgemeester en 
wethouders, staken de handen uit de 
mouwen om enkele mooie en waar-
devolle projecten tot een goed einde 
te brengen. Er werden bij NL Doet 
meer dan tien klussen aangemeld, 
maar uiteindelijk gingen er negen 
door. Vrijwilligers hadden dus ge-
noeg keus om zich ergens nuttig te 
maken. De initiatiefnemers van de 
verschillende projecten waren deze 
mensen erg dankbaar. Namens hen 
dan ook: Vrijwilligers bedankt!!

» Lees verder op pag. 10

◄ De tuin van de bewoners met een 
verstandelijke beperking aan de Grote 
Doelenlaan kreeg een fl inke metamor-
fose. De afgelopen weken werd er al 
hard gewerkt door vele vrijwilligers, 
maar zaterdag werden de puntjes op 
de i gezet. Het resultaat mag er wezen. 
Wat zullen de bewoners komend voor-
jaar genieten van hun prachtige tuin!

Ook witte rook in Papgat

In Rome was de afgelopen week wit-
te rook toen de nieuwe Paus was ge-
kozen. Zoals vele inwoners van Rooi 
inmiddels wel weten zal Ed Steen-
bakkers per 1 mei aftreden als Pre-
sident van Papgat. De Stichting was 
daarom al enige tijd op zoek naar een 
geschikte opvolger voor deze functie.

En ja, we hebben witte rook gekre-
gen, want niemand minder dan Coes 
van de Coelen zal Ed zijn plaats gaan 

innemen. Samen met zijn vrouw 
Francien gaat hij de uitdaging aan 
om ook hun bijdrage te leveren aan 
het ´skon´ cultureel feest Carnaval.

» Lees verder op pag. 4

VOOR DAMES EN HEREN
HAARMODE VOORJAAR / 

ZOMER 2013

Mgr. Bekkersplein 6a
0413 - 478388

      OPENINGSTIJDEN
DI  8.30 - 21.00u
WO - VR  8.30 - 18.00u
ZA  8.00 - 13.00u
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COLOFON 

Oplage
13.000 stuks
Bezorgdag: woensdag

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

Website
www.demooirooikrant.nl
www.mooirooi.nl

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

Acquisitie:
Bas van Turnhout
Angelique van Laarhoven

Administratie:
Anja van Turnhout
anja@demooirooikrant.nl

Vormgeving/DTP
Pixelbox Design

Fotografi e
Jan Ebbenn
Jos van Nunen

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

Aanleverspecifi caties
Zie www.demooirooikrant.nl

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

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

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

Duurzaam ondernemen

Na het overlijden van
mijn lieve vrouw, ons mam en oma

Ans van Hastenberg – Vorstenbosch

zijn wij erg getroost door de vele hartelijke brieven,  
 kaarten en bloemen. 

Uw aanwezigheid ti jdens de uitvaart en vele blijken van 
vriendschap die wij mochten ontvangen

geven ons steun voor de toekomst.
Wij willen u hiervoor hartelijk danken.

Joop
Katja en Maikel

Chris

Uitvaartverzorging A. Kuis
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www.begrafenisencrematie.nl

Dag en nacht bereikbaar
      Sint-Oedenrode  Sluisplein 60, 5492 AM
   tel: 0413-472544

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

     uitvaart@akuis.nl

DANKBETUIGING
Bezige handen en een sterke wil,

Ter herinnering aan

Gerard Voets

Oprichter van Autobedrijf Voets B.V.
Harde werker, eigen idealen, eigenwijze buien.

Personeel Mazda Jan Voets B.V.
Marcel, Ferry, John, Hein, Frits

Op 15 maart 2013 bereikte ons het droevige bericht van het 
overlijden van ons oud-bestuurslid van de Oranjevereniging 

Sint-Oedenrode 

G.F.M. (Gerard) Voets

Wij verliezen in Gerard een goed mens en een hardwer-
kende vrijwilliger, die zich meer als 18 jaar bestuurlijk heeft  

ingezet voor de Oranjevereniging Sint-Oedenrode.

Gerard heeft  ti jdens de laatste algemene ledenvergadering 
zijn bestuursfuncti e neergelegd. Tijdens het naar huis gaan 

zij hij tussen neus en lippen door: “O ja, ik moet binnen-
kort geopereerd worden”en liep met zijn jas aan al weg. We 

moesten er achter aan om te vragen over het hoe en wat. Dit 
voorval typeerde Gerard helemaal. Hij wilde niemand tot last 

zijn en al helemaal niet iemand opzadelen met zijn zorgen. 

Zijn welverdiende onderscheiding vanuit de Oranjevereni-
ging, zo hadden we net besloten, zou ti jdens de evaluati e-
avond met daarbij de partners en onder het genot van een 

hapje en een drankje worden uitgereikt. Verschrikkelijk 
jammer is het dat hij dat niet meer heeft  mogen meemaken. 

Niet alleen wij maar ook al zijn Oranjevrienden, 
volwassenen en kinderen, zullen Gerard missen.

Onze gevoelens van medeleven gaan als eerste uit naar zijn 
vrouw Mia, zijn kinderen en kleinkinderen en verdere familie.

Wij wensen hen sterkte toe en zijn in gedachte bij hen.

Sint-Oedenrode 18 maart 2013
Namens het bestuur van de Oranjevereniging Sint-Oedenrode

Erik Huijbregts
Voorzitt er Oranjevereniging

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979

Samen hard gewerkt, samen vaak op reis
Samen een eenheid, samen soms eigenwijs
Samen boos en samen alles weer goed
Samen verdriet en samen goede moed
Nu verder zonder jou dat doet pijn
Maar ooit zullen we weer samen zijn

Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare 
herinnering aan zijn leven, hebben wij 

thuis, in zijn vertrouwde omgeving,
afscheid moeten nemen van

mijn man, ons pap en trotse opa

Gerardus Franciscus 
Maria Voets

Gerard
∗ 28 mei 1933 te Sint-Oedenrode
ϯ 15 maart 2013 te Sint-Oedenrode

echtgenoot van

Maria Antonetta van Hoof
Mia

Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Sint-Oedenrode: Mia Voets - van Hoof
Deurne: Ellen en Ferd

Emily en Remco
Raoul

Sint-Oedenrode: Jan en Anne-Marie
Thomas
Stefan

15 maart 2013
Laan van Mariëndael 2, 5492 GB Sint-Oedenrode

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden op donderdag       
21 maart om 10.30 uur in de H. Martinuskerk van de Heilige 
Odaparochie, Kerkplein te Sint-Oedenrode, aansluitend zal de 
crematie plaatsvinden in crematorium Uden, Belgenlaan 11.
Samenkomst in de kerk, waar tevens gelegenheid is om 
schriftelijk te condoleren.
Gerard is thuis, waar gelegenheid is om afscheid te nemen.

OVERLĲDENSBERICHTEN

Woensdag 5 oktober 2011
WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET GEMEENTENIEUWS   
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Leesafstand

ver uit het zicht
hoog aan een balk
in de nok van het dak
van het alleenstaande huis
temidden van bloemen
struiken en bos maar
vooral bomen die
na verloop van tijd
worden gerooid, gemerkt
opgeladen en vervoerd
verzaagd, verwerkt
tot latten, planken, balken
waarvan er op den duur
wel één een keer bestemd
zal zijn voor het vervangen
van die balk hoog in de nok
van dat alleenstaande huis –

hangt dit gedicht
van nu en hier gemaakt
leesbaar dichtbij
op dit papier

    Kees Hermis

1

T

Denise

24 e  R O O ISE 
 KLO MPENKLETS

Vrijdag 25 november, 20.00 uur
Zaterdag 26 november, 20.00 uur
Zondag 27 november, 15.00 uur

Zalencentrum De Beurs
Heuvel 44, Sint Oedenrode

Kaartverkoop start 
zaterdag 8 okt. 12 uur.

De Beurs Entree € 12,=

Voor zondag 27 nov. zijn er ook 
kaarten verkrijgbaar,

incl. brunch en entree € 22,=

Organisatie K.V. de Narrekap

5-gangen Vleesmenu
Herfst Menu A   € 21,75

Herfst combinatie Menu B  € 25,80

Reserveren kan op tel: 0413-477028
Mgr. Bekkersplein 8, 5491 EB Sint - Oedenrode

www.vanhoofbetonboringen.com

zoals keukens, badkamers, 
betonvloeren enz.

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Aanbiedingen  

Tuinmeubels: 
25% korting 

Binnenmeubels
nergens goedkoper

Teak Tafels 
15% korting

 
Sint-Oedenrode:
Eerschotsestraat 72e 

open iedere zaterdag van 9-17 uur 
 

Eindhoven: 
Leenderweg 277e 

6 dagen per week open
en iedere zondag open van 12-17 uur

maandag gesloten
 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

Bert van der Sande 40 jaar in dienst bij Voss
Bert van der Sande vierde zijn 
veertig jarige dienstverband bij 
Installatietechniek Voss. Op 26 
juli was hij precies vier decennia 
in dienst bij het Nijnselse bedrijf. 

Als zestienjarige jongen kwam hij 
regelrecht van school en stelde 
Piet Voss de brutale vraag: “Kan 
ik maandag beginnen?” Piet ging 
akkoord en sinds die dag werkte 
Bert voornamelijk als loodgieter 
op allerlei nieuwbouwprojecten. 
“Vanaf 2008 ben ik werkzaam in 
het magazijn van Installatietech-
niek Voss. Daar verzorg ik de ba-
lieverkoop en zorg ik ervoor dat de 
monteurs iedere dag op pad wor-
den gestuurd met de juiste mate-
rialen. Ik ben blij dat Peter Voss 
mij de kans heeft gegeven om iets 
anders in het bedrijf te gaan doen. 
Dagelijks fiets ik fluitend vanuit 
Mariahout naar mijn werk”, vertelt 
Bert. De jubilaris werd tijdens een 

receptie in de showroom van Voss 
in Nijnsel flink in het zonnetje ge-

zet door familie, vrienden en (oud) 
collega’s. 

Lieve Charlotte, 

PROFICIAT en veel liefs 
van je trotse papa & mama en 

Jan & Carlijn en Nathalie!! 

Geslaagd aan de NHTV in 
Breda 

International Real Estate 
and Facility Management. 

Annelies geslaagd
Proficiat

Mia en Gerard Voets
 50-jaar getrouwd

Proficiat 

namens  
‘De Oranjevereniging’ 

U kunt uw familieberichten aanmelden via 
redactie@demooirooikrant.nl

of loop even binnen op ons kantoor, Heuvel 17
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KEURSLAGERTROTS

Beenhammetje + gratis saus

per stuk

2

30

SPECIAL

Worstjes en zo

100 gram

1

50

VLEESWARENKOOPJE

Zeeuws spek + gegrilde 

kipfilet

2 x 100 gram

3

40

KEURSLAGERKOOPJE

KIPREEPJES PAKKET

vlees&saus&brood

samen voor

6

99

WEEKAANBIEDING

hacheepakket

vlees&kruiden&uien

500 gram

5

95

G,KLUIJTMANS.KEURSLAGER

KERKSTRAAT 13, 5492 AH SINT-OEDENRODE

Tel. 0413472728

WWW.KEURSLAGERKLUIJTMANS.NL

VITAMINE VOORDEEL - TAS

   

Aanbieding geldig van woe 13 maart tot en met za 23 maart

Boskantseweg 87
Sint-Oedenrode
Tel.: 0413 490102

Dit alles voor slechts

Royaal gevulde tas gevuld met heerlijke 
gezonde vitaminerijke producten. 

- 1 kg Jonagold
- 6 Kreta navelsinaasappels
- 6 mandarijnen
- 5 kiwi groen
- 500 gr worteltjes

Bel ons voor de directe zorg na een overlijden. We regelen 
de gehele uitvaart volgens uw wensen en ideeën.
Bezoek onze website en maak verder kennis met ons.

tel. 0413 340 347   |   24 uur per dag
uw uitvaart, ongeacht waar u verzekerd bent.

www.huijbersuitvaart.nl

Commissie: 
“maak kaders 
Centrumplan 
concreet”
De misser van Cees van Rossum 
eind vorig jaar over de mogelijkhe-
den voor het nieuwe Rabogebouw 
zette dinsdagavond in de voorbe-
reidingscommissie de toon voor het 
vervolg. Het college, dat nu vroeg 
om de verdere uitwerking van de 
locatie Markt-Kapittelhof aan hen 
over te laten, kon niet overtuigen 
dat het dit keer wél goed zou gaan.

"Te vrijblijvend"' oordeelde de com-
missie over de kaders (randvoor-
waarden) waarbinnen het college de 
vrije hand zou krijgen.  In november 
vorig jaar toverde Van Rossum in-
eens een vijfde bouwlaag voor  het 
Rabopand uit zijn hoge hoed, die 
volgens projectontwikkelaar Van 
Stiphout nodig zou zijn om het pand 
anders niet rendabel zou zijn. Van 
Rossum vertelde de commissie dat 
dit in overeenstemming was met de 
eerder vastgelegde kaders maar dit 
bleek niet het geval. Die kaders wa-
ren destijds vastgesteld door het col-
lege, dit keer mag de gemeenteraad 
ze vaststellen en dus kreeg de voor-
bereidingscommissie ze eerst te zien. 

Sommige kaders waren concreet, an-
dere wollig. Aan een nokhoogte van 
maximaal dertien en een goothoog-
te van maximaal tien meter aan de 
Marktzijde valt niet te tornen. Maar 
begreep de commissie bijvoorbeeld 
onder “voldoende parkeerplaatsen” 
hetzelfde als Van Rossum, die in no-
vember nog beweerde dat er op die 
locatie “geen parkeerprobleem maar 
een loopprobleem” was? Wanneer 
is er sprake van een verantwoorde 
en evenwichtige stedenbouwkun-
dige inpassing? En wanneer wordt 
er geen onevenredige afbreuk ge-
daan aan archeologische waarden? 
“Als we hier ja op zeggen zetten we 
onszelf dus eigenlijk buitenspel, een 
punt waarvan we in november ge-
zegd hebben dat we dat niet meer 
doen” verwoordde Tom van Wan-
rooij (HvR) het gevoelen van de 
commissie.

Van Rossum beloofde de commissie 
dat hij de kaders zou verduidelijken. 
“Een wijzigingsbevoegdheid gaat 
ons te ver” benadrukte Tilly van den 
Tillaar (BVT) nog eens. “Daarmee 
geef ik u géén briefje van wantrou-
wen.”  Van Rossum: “In feite doet u 
dat wél.” 

Veel te vroeg hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve Jan, ons Pap en trotse Opa

Jan van Lith
- nog maar 62 jaar -

Dit wordt je laatste rit.

Elly van Lith-van Gastel

Susan en Marcel
   Djura, Joy, Jim

Bart en Nicole
   Lotte

Koen en Maartje
   Bo, Janne

17 maart 2013

Vendelier 42
5684 GC  Best

OVERLĲDENSBERICHTEN

Tinus, dank om wat je was
We vergeten je niet

Te midden van allen waar hij zo van hield is heengegaan

Tinus Berkvens

∗ 26 oktober 1948                                 ϯ 19 maart 2013 

Hein

Wim en Ine
Martje en Joost
Koen

Rinus en Willemijn
Joris en Angela
Femke

Nolda en Harrie

Correspondentieadres:
Hulst 11A
5492 SB Sint-Oedenrode

De crematiedienst zal worden gehouden op maandag 25 maart 
om 14.00 uur in de Luxzaal van crematorium Rijtackers, 
Anthony Fokkerweg 150 te Eindhoven.

Tinus ligt opgebaard in rouwcentrum Kuis, Sluisplein 58 te 
Sint-Oedenrode.

Gelegenheid om afscheid te nemen zaterdag 23 maart van 
16.00 tot 17.00 uur.

Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieve deze 
advertentie als zodanig te beschouwen.

Condoleances, 
rouwberichten, 

dankbetuigingen, 
felicitaties en andere 

familieberichten. 

Plaats uw reactie op 
rooisefamilieberichten.nl

Speijkerstraat 1, 
5492 NP Sint-Oedenrode

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

Van den Berg Installatietechniek: 
de duurzame vakinstallateur
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Microfoon Kensdell “te lang niet gebruikt”
Het was niet de eerste keer dat de 
veelvuldige afwezigheid van de een-
mansfractie van Etiënne Kensdell in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
ginnegappend op de hak werd ge-
nomen. Maar dinsdagavond was het 
meer dan een hint. 

Kensdell reageerde in de voorberei-
dingscommissie op het agendapunt 
kleinschalig collectief vervoer. Om-

dat hij altijd al zacht praat duurde het 
even voordat het duidelijk werd dat 
zijn microfoon het niet deed. Stond ‘ie 
uit? Nee, het ding deed gewoon hele-
maal niks meer. “Lang niet meer ge-
bruikt” sneerde DGS-er Hans Hulsen. 

Kensdell lachte als een boer met 
kiespijn maar de rest van de zaal lag 
in een deuk.

Politieke bijeenkomsten

Hart voor Rooi
Leden en belangstellenden worden 
van harte uitgenodigd voor de ach-
terbanbijeenkomst van Hart voor 
Rooi op maandagavond 25 maart 
2013 vanaf 20:00 uur. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt de agenda van 
de gemeenteraadsvergadering van 
donderdag 28 maart besproken. 
Aanwezigen kunnen ook eigen on-
derwerpen inbrengen. 

De bijeenkomst vindt plaats in de 
commissiekamer van het gemeen-
tehuis, Burgemeester Wernerplein 
1 te Sint-Oedenrode.  De ingang 
is aan de achterzijde van de witte 
vleugel, via de voormalige ingang 
van de politiepost. Tot 20.00 uur 
is echter de hoofdingang van het 
gemeentehuis geopend.

DGS

VVD

Maandag 25 maart 2013 om 
20.00 uur is er een achterbanver-
gadering van DGS in het verga-
derzaaltje van Brasserie de Bele-
ving aan de Hertog Hendrikstraat 

te Sint-Oedenrode. 

Secretariaat  J. Beerens
Eventuele vragen via website: 
www.dgs-rooi.nl

De VVD raadsleden nodigen u 
van harte uit om samen met hen 
en andere VVD-leden van ge-
dachten te wisselen over actuele 
politieke onderwerpen die behan-
deld worden in de aankomende 
raadsvergadering.

Het Politiek café is voor iedereen 
toegankelijk en start met een po-
litieke rondvraag.

Graag tot ziens op dinsdag 26 
maart om 20.00 uur in De Gou-
den Leeuw.

CDA
De CDA-fractie en de CDA-wet-
houder houden op maandag 25 
maart van 20.00 uur tot 22.00 uur 
een openbare fraktievergadering. 
Op deze vergadering, waar ieder-
een die de wethouder of fractie wil 
spreken van harte welkom is, wordt 
de raadsagenda van 28 maart be-

sproken. Op de agenda staan onder 
andere het accomodatiebeleid, de 
veiligheidsregio Brabant Noordoost  
en de voorbereiding voor bestem-
mingsplan centrum. Dit openbaar 
fraktieberaad wordt gehouden in de 
kantine van de Brandweerkazerne 
aan de Rijckevorsel van Kessellaan 1.

FNV Bouw huldigt jubilarissen

Afgelopen vrijdag werden zeven 
jubilarissen van FNV Bouw gehul-
digd in de zaal van Camping Kie-
nehoef. Het ging om R. Hollander 
(12,5 jaar lid), P. Gevers en H. Raa-

ijmakers (25 jaar lid), T. Vogels en 
C. van der Zanden (40 jaar lid) en 
M. van Eck en P. Willems (60 jaar 
lid). Vier jubilarissen konden he-
laas niet aanwezig zijn. Zij werden 

thuis gehuldigd. Het gaat om R. de 
Greef (12,5 jaar lid), L. Fleuren (25 
jaar lid), J. Quinten (40 jaar lid) en 
T. Willems (50 jaar lid).  

De jubilarissen van FNV bouw werden met hun partners op de foto gezet

Verkuijlen overstag voor verkoop Martinushuis
Peter Verkuijlen is donderdagavond 
tijdens de voorbereidingscommissie 
overtuigd door het college dat ver-
koop van het Martinushuis de beste 
optie is. Hij verliet daarbij zijn voor-
stel om het Martinushuis nog een 
kans te geven om zelf de exploitatie 
sluitend te maken. Dit werd hem niet 
door alle fracties in dank afgenomen. 
De commissie was eveneens geprik-
keld door de “onzichtbaarheid” van 
het bestuur van de bibliotheek, dat 
zich in de hele discussie rondom hun 
verplaatsing naar Mariëndael niet 
had laten zien of horen en feitelijk 
alleen het college als spreekbuis had. 

Aanvankelijk was Verkuijlen donder-
dagavond nog tegen de verkoop zo-
lang het college niet samen met de 
werkgroep naar een oplossing voor 
maatschappelijke invulling had geke-
ken, waarbij zijn eigen voorstel kon 
worden ingebracht. Na het uitwisse-
len van argumenten liet hij zijn prin-
cipiële bezwaren varen en vond de 
bezuinigingsdoelstelling toch zwaar-
der wegen. 

CDA-er Rien Verhagen sprak hem 
daar meteen op aan. “De heer Ver-
kuijlen kijkt alleen naar het geld. Ik 
herinner hem eraan dat hij degene 
is geweest die de verkoop van De 
Werf niet liet doorgaan en daardoor 
11.000 euro aan de kant is gegooid”. 

VVD-er Freek Glorius, die zijn fractie 
tot aan de ommezwaai van Verkuij-
len alleen zag staan als voorstander 
van verkoop, prees Verkuijlen om 
zijn “realiteitszin”. Maaar DGS-er 
Hans Hulsen herinnerde aan de uit-
spraken van Verkuijlen dat hij bij de 
komende verkiezingen niet meer mee 
zou doen. “Niet als eenmansfractie 
nee. Ik denk dat hij volgend jaar op 
de VVD-verkiezingslijst zal staan. Dat 
waardeer ik tenminste van de VVD: 
die hebben een standpunt en daar 
blijven ze bij. Bij u gaat het in een 
vlaag.”

Achteraf haalde ook de fractie BVT 
stevig uit naar Verkuijlen. “Wat ik 
donderdagavond in de commissie-
vergadering meemaakte, heb ik in de 
politieke arena zelden meegemaakt.” 

Mailde Frans van den Boomen. “Bin-
nen het uur draaide mijn linkerbuur-
man – jij dus, Peter – finaal om wat 
betreft jouw standpunt t.a.v. het 
Martinushuis. In 1e termijn betoogde 
je, dat het Martinushuis van en voor 
de gemeenschap moet blijven en dus 
niet verkocht mocht worden; in je 2e 
termijn was het: verkopen en werd 
fracties  die er anders over dachten 
verweten dat ze bang waren voor de 
verkiezingen, als zij anders zouden 
handelen. Ik wist niet wat ik hoorde, 
toen je dat zei.
Als je goed geluisterd hebt naar de 
inbreng van onze fractie zijn wij nog 
steeds voor behoud van het Mar-
tinushuis voor de gemeente en wil-
len de werkgroep een uiterste kans 
bieden om met anderen een gezond 
financieel plaatje te presenteren. Zie 
het voorbeeld van Scouting. Burger-
participatie van de bovenste plank. 
Het kan dus wel!
 En de verantwoordelijkheid voor de 
bezuinigingen gaan wij echt niet uit 
de weg. Je bent een man van vele 
woorden. Uiteindelijk gaat het om de 
inhoud ervan.” 

Dode hoek project groepen 7-8 Odaschool

Donderdag 14 maart hebben de kin-
deren uit de groepen 7 en 8 van de 
Odaschool deelgenomen aan het 
dode hoekproject. Dit is een pro-
ject waarbij de kinderen leren wat 
een dode hoek precies inhoudt en 
dit ook daadwerkelijk zien bij een 
vrachtauto. Dit om hen dus bewust 
te maken van het gevaar van de 
dode hoek.  

De Odaschool had de hele dag een 
vrachtwagen met twee chauffeurs 
tot haar beschikking om de kinderen 
het effect van de dode hoek zelf te 
laten ervaren en te leren hoe ze met 
een dode hoek moeten omgaan. Zo 
werd het ze duidelijk wanneer een 
chauffeur je wel of niet ziet.
In kleine groepjes bezochten de 
kinderen het terrein met de vracht-
wagen waar de chauffeurs Erik Re-
ijnders en Dennis Voets perfect uit-
legden wat de dode hoek inhoudt. 
De kinderen mochten om de beurt 
op de chauffeursstoel zitten om het 
zelf te ervaren. Klasgenoten gingen 
voor of opzij van de vrachtwagen 
staan waar ze niet te zien waren! 
Door wat verder weg te gaan staan, 
waren ze wel zichtbaar voor de 
chauffeur.  
Op deze manier hebben ze geleerd 
dat als zij de chauffeur kunnen zien, 
de chauffeur hen ook kan zien. De 
kinderen kregen dan ook het advies 

om altijd oogcontact met de chauf-
feur te houden, eventueel een duim 
op te steken en/of te zwaaien. Zo 
weet je zeker dat hij je gezien heeft.

De grootte van de vrachtwagen was 
indrukwekkend, maar de meeste in-
druk maakte het zien en gezien wor-
den in de spiegels, de zogenaamde  
dode hoek.  Het was de eerste keer 
dat de Odaschool dit project orga-
niseerde, maar door het enthou-
siasme van de kinderen en omdat 
het een echte eye-opener was, zal 
dit project in de toekomst elk jaar 
in groep 7 gehouden worden. In de 
klas werd deze praktijkoefening on-
dersteund door een dvd "Veilig op 
weg" waarin de uitleg van de chauf-
feur getoond werd. Namens alle 
kinderen, iedereen die zijn of haar 
medewerking verleend heeft aan dit 
project en in het bijzonder de chauf-
feurs, super bedankt namens de BVL 
werkgroep.

Natuurlijk worden ze het eerste jaar 
bijgestaan door Ed en Corien om alle 
´ins en outs´ van de club te weten 
te komen. We zijn er van overtuigd 
dat ze samen met de Stichting en 
de Raad van Elf garant zullen staan 
voor een geweldige organisatie van 
Carnaval in ons Papgat  voor de ko-
mende jaren. We wensen ze hierbij 
alle succes en veel carnavalsplezier 
toe, samen met alle Papbuiken.

Vervolg voorpagina

Ook witte rook 
in Papgat

Bosseweg 1 (5682 BA) Best
Postbus 55 (5680 AB) Best

T: 0499 – 820 208
F: 0499 – 820 207
E: info@bestlaw.nl

I: www.bestlawincasso.nl

Snel en kosteloos 
uw geldvorderingen 

incasseren.

Kijk voor actueel 
Roois nieuws 
en foto’s op 

www.mooirooi.nl 



Woensdag 20 maart 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 5

Alles lijkt nog mogelijk bij steekspel Martinushuis
In het politieke steekspel rondom de 
accommodatienota, met de verkoop 
van het Martinushuis als heetste 
hangijzer, lijken sinds de commis-
sievergadering van donderdagavond 
weer alle opties mogelijk. Het poli-
tieke draagvlak tégen de verkoop is 
met de ommezwaai van Verkuijlen 
wat dunner geworden. Ook kan de 
mening van het bibliotheekbestuur, 
op dit moment nog steeds de grote 
afwezige tijdens de discussies in de 
raadzaal, de uitslag nog beïnvloeden.

Al is er nu op papier nog een forse 
meerderheid tégen de verkoop, uit 
de reacties op de move van Verkuijlen 
viel op te maken hoe sterk de andere 
fracties overtuigd waren van hun 
eigen keuze. Uit het vragenvuur en 
hun eerder verkondigde weerstand 
tegen het collegevoorstel zal BVT 

tegen blijven en CDA en DGS lieten 
daar, gezien hun felle verwijten rich-
ting Verkuijlen, ook geen twijfel over 
bestaan. Maar het "nog een brug 
te ver" van coalitiefractie Hart voor 
Rooi bijvoorbeeld klonk al minder 
overtuigend en fractie EKB van Kens-
dell bekende met een "creatief maar 
onlogisch" alternatief geen kleur.
Door BVT en HvR werd het bestuur 
van de bieb naar voren geschoven in 
de discussie. Opperste verbazing bij 
BVT, waar politiek nestor Frans van 
den Boomen nog nooit in zijn poli-
tieke loopbaan had meegemaakt dat 
een grote belangenpartij niets van 
zich liet zien of horen in de vergade-
ringen waarin hun lot werd bepaald. 
HVR bij monde van Janine Heister-
kamp betoogde dat het niet aan de 
gemeenteraad was om te bepalen 
waar de bieb moest komen en wilde 

dat graag van hun zelf horen.    

Volgens portefeuillehouder Jeanne 
Hendriks (HVR) zal dat geen nieuwe 
inzichten opleveren omdat de me-
ning van het bieb-bestuur is vastge-
legd in gespreksverslagen. Volgens 
haar staan die open voor verhuizing 
naar Mariëndael, onder meer omdat 
daar met andere gebruikers makkelij-
ker synergie ontstaat bij culturele en 
multimediale gebeurtenissen. Maar 
de fracties wilden dat per sé van het 
bestuur van de bieb zelf horen.

De hete brij wordt hiermee opnieuw 
vooruitgeschoven en geen enkele 
optie kan op dit moment nog op een 
meerderheid rekenen. “Maar iémand 
zal toch een keer een keuze moeten 
maken” merkte wethouder René 
Dekkers geprikkeld op.

Lingerie Le Net

SON    EINDHOVEN
Nieuwstraat 14 - 5692 AC Nieuwe Emmasingel 94  -  5611 AM
T. 0499 475725   T. 040 2633803
E. lingerie.le.net@hetnet.nl ‘Admirant shopping’

Grote collectie 
lingerie en badmode
Collectie 2013

BH € 39,95

Hipster € 19,95

Koopzondag 

24 maart
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mijn naam 
is haas!

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   –    www.bakkerijbekkers.nl

Half Paasbrood
gevuld met amandelspijs

Paastaartje
 6 personen

9,50

3,95

Paasmuffi ns
4 stuks

Paashaasjes
4 stuks

3,25

3,25

Vruchten
Paaskipjes
3 stuks

2,95

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

S.A.M. uitzendbureau overgenomen door T&S Group

Na 17 jaar zal het Rooise bedrijf 
S.A.M. Uitzendburo verdwijnen uit 
Sint-Oedenrode. Eigenaar Ruud van 
de Laar maakte eind vorige week be-
kend dat zijn zaak wordt overgeno-
men door  T&S Group uit Waalwijk, 
één van de toonaangevende uitzen-
dorganisaties op het gebied van Eu-
ropees personeel. 

De Rooise ondernemer zal zijn bedrijf 
met gemengde gevoelens uitzwaai-
en. Jarenlang stopte Van de Laar zijn 
hele ziel en zaligheid in het bedrijf. Hij 
was een pionier. In 2000 haalde hij, 
als één van de eerste, buitenlandse 
flexwerkers naar Nederland om hier 
aan  de slag te gaan. Het bleek een 
goede zet en zijn bedrijf groeide uit 
tot een regionaal bekend uitzend-
buro. In de beginjaren hield S.A.M. 

kantoor aan ‘het Kofferen’ maar dat 
werd acht jaar geleden verruild voor 
een groter kantoor op ‘de Kampen’. 
Na de overname zal de vestiging van 
S.A.M. worden gesloten. Een deel 
van het personeel gaat over naar T&S 
Group te Waalwijk.

“Het is een periode die ik absoluut 
niet had willen missen”, blikt Van de 
Laar terug. “Het heeft me enorm veel 
energie gekost. Vooral in de eerste 
tien jaar was ik zeven dagen per week 
in de weer. Met gemiddeld 200 flex-
werkers aan het werk moest er veel 
geregeld worden binnen het bedrijf.  
Ik weet zeker dat er straks een druk 
van mijn schouders zal vallen.” Vol-
gens Van de Laar komt de overname 
op een perfect moment. “Twee jaar 
geleden zou ik het waarschijnlijk nog 
niet hebben gedaan maar nu vind ik 
het een goed moment. Ik kan het be-
drijf met een gerust hart overdragen 
aan T&S Group. Het is een energieke 
en sterke partij die aansluit op mijn 
visie.”

T&S Group is een uitzendorganisa-
tie met een jong, fris en enthousiast 
team dat continue innovatief meebe-
weegt met de vraag van de markt. In 
de afgelopen jaren heeft T&S Group 
zich ontwikkeld tot een van de toon-

aangevende organisaties op het ge-
bied van internationale arbeidsbe-
middeling. De overname van S.A.M. 
Uitzendburo is een uitbreiding van 
de activiteiten van T&S Group. T&S 
Group is actief in de branches: Food, 
Logistics, Industry, Production en 
sinds vorig jaar ook in de Care bran-
che. T&S Group is onderscheidend 
doordat zij “Kwaliteit door aandacht” 
nastreven en naleven. Door de over-
name zal S.A.M. verder gaan onder 
de naam T&S Group. De kwaliteit 
van de dienstverlening zal door T&S 
Group gewaarborgd worden.  De 
overname van S.A.M. is een logische 
stap in de expansie van de organisatie 
en daarnaast een uitbreiding van het 
topografische werkgebied. 

Van de Laar gaat zich na de over-
name toeleggen op andere zakelijke 
activiteiten. Trots kijkt hij terug op 
wat hij heeft bereikt met S.A.M. Uit-
zendburo. Van de Laar: “We hebben 
altijd hard gewerkt om onze positie 
te behouden en dat is ons zelfs de 
laatste jaren gelukt. Via deze weg wil 
ik iedereen waar ik zaken mee heb 
gedaan hartelijk bedanken voor de 
samenwerking en wens een ieder een 
goede voortzetting in de samenwer-
king met T & S Group. Ik heb daar 
alle vertrouwen in.
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BOSCHWEG 80
5481 EH SCHIJNDEL

TEL 073 547 49 08
FAX 073 547 69 48

WWW.WOONWINKELSCHIJNDEL.NL

Na maanden van intensieve 
voorbereidingen en geheim
zinnigheid is het eindelijk 
zover en gaat de deur open 
voor ons nieuwe concept.

U BENT vAN  
HArTE WELKOm  
TIJDENS ONS  
FEESTWEEKEND 
Vrijdag 29 maart  09.0019.00 u
Zaterdag 30 maart  09.0017.00 u
Maandag 1 april  11.0017.00 u

BENT U 
OOK ZO 
BENIEUWD?

3893_WWINK_SK_Adv_MooiRooi_131x194.indd   1 19-03-13   10:33

Cursus ‘ Zing je wijs!’  van start
Dinsdag 12 maart zijn 21 leidsters en peda-
gogische medewerkers van peuterspeelzalen, 
kinderdagverblijven en buitenschoolse op-
vang uit Sint-Oedenrode, Uden en Bernheze 
begonnen aan de cursus ‘Zing je Wijs!’.  Een 
cursus die de deelnemers veel nieuw reper-
toire en ideeën oplevert voor muziekeduca-
tie. De cursus vindt plaats in ‘De Kanz’ bij ’t 
Maxend in Nistelrode. 

Bewustwording
De cursus Zing je wijs! speelt in op de be-
hoefte van veel leidsters van peuterspeelza-
len, kinderdagverblijven en buitenschoolse 
opvang om met de kinderen muziek te ma-
ken en liedjes te zingen. Vaak worden liedjes 
echter jaar in jaar uit herhaald. Vandaar dat 
cursusleidster Elly Admiraal een nieuw reper-
toire heeft samengesteld en tevens uitlegt 
hoe er met de liedjes gevarieerd kan worden 
en welke materialen er bij gebruikt kunnen 

worden.
Maar de cursus biedt de deelnemers nog 
meer. Veel aandacht is er namelijk ook voor 
de bewustwording van welke ontwikkelings-
gebieden je stimuleert bij een kind door ge-
bruik te maken van muziek. Dit geeft een 
extra dimensie aan het muziek maken. 

Actief leren
Tijdens de cursus ‘Zing je wijs!’ gaan de 
deelnemers actief leren. Uitgangspunt is het 
boek ‘Stijn zoekt zijn stem’  van Marjanka 
van Maurik en Marijke Albers en de cd “ 
OK! Zing en doe maar mee!” van Marge van 
Gestel. Inspiratie en uitdaging voor alle deel-
nemers.

Drie bijeenkomsten
‘Zing je wijs!’ omvat in het totaal drie bijeen-
komsten van 2 uur. 

Programma informatie TV Meierij
UPC geeft het signaal van 
TV Meierij nog analoog 
door, maar heeft de beeld-
kwaliteit met het plaatsen 

van een nieuwe modulator aanzienlijk kun-
nen verbeteren. Zeker voor alle UPC-abon-
nees een extra reden om naar TV Meierij te 
kijken. In het nieuwe Rondje Rooi komen 
weer veel onderwerpen – onder voorbehoud 
– voor de lens.

Inhoud Rondje Rooi

Vanaf donderdag 21 maart wordt Rondje 
Rooi op de volgende tijden uitgezonden;
02:00 – 6:00 – 10:00 – 14:00 – 18:00 en 
22:00 uur, met: 

Jeelo-project Odaschool “Inrichten eigen 
leefomgeving” - Sporthal “De Streepen” 
dingt mee naar titel “Gebouw van ’t jaar 
2013” - Actie Landelijke Schoonmaakdag  - 

Informatie van Hartstichting - Klavertje Vier 
speelt “Bevalling met naweeën” - Owen van 
’t Hof naar WK Basketbal in Cyprus - Ton 
Gravelijn exposeert in Mariëndael - Kartui-
zer koorbank bij Petruskapel Olland - Hand-
boogsport op EK-niveau en kinderen maken 
kennis met handboogschieten - Natuurpro-
ject in Boskant in kader van NLDoet - Stich-
ting Dichterbij vraagt vrijwilligers tijdens 
open dag - Odendael open deuren op “Dag 
van de Zorg”

De inhoud van Rondje Rooi wordt elke 2 we-
ken vernieuwd.

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

1e en 2de Paasdag
Paasbrunch vanaf 11.00 uur

€ 24,95 per persoon
inclusief 1,5 uur gratis kegelen

met het hele gezin.
Kinderen tot 12 jaar € 11,95

Springkussen aanwezig.

Reserveer snel ... vol is vol.

De Vresselse Hut
Vresselseweg 33, 5491 PA Nijnsel (gem. Sint-Oedenrode)

www.devresselsehut.nl
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Van den Berk Boomkwekerijen schenkt 
Oranje vereniging een Koningslinde
De afgelopen weken is er achter de 
schermen, door een flink gewijzig-
de samenstelling van het bestuur, 
hard gewerkt aan weer een mooi 
programma voor 29 en 30 april. 
Om een traditie voort te zetten is 
door de Oranje Vereniging (OV) 
contact gezocht met Van den Berk 

Boomkwekerijen voor de aankoop 
van een Koningslinde. 

De Koningslinde werd graag ge-
leverd, zo liet men bij Van den 
Berk weten maar wel onder de 
voorwaarde dat men deze mocht 
schenken aan de OV en dus indi-

rect aan de Rooise bevolking. U 
snapt dat voorzitter Erik Huijbregts 
hier erg mee verguld was en dit ca-
deau namens u allen graag bereid 
was in ontvangst te nemen. De 
Koningslinde zal op 30 april ge-
pland gaan worden. 

Gewijzigde tijden programma Oranjevereniging

De Oranjevereniging is al weer ge-
ruime tijd volop in de weer met een 
nieuw samengesteld bestuur om al-
lerlei activiteiten te organiseren voor 
wat voorheen Koninginnedag was.

De Oranjevereniging (OV) was al een 
tijdje bezig met het organiseren van 
haar activiteiten toen ze plotseling, 
toch nog een beetje onverwacht, het 
bericht kreeg dat Koningin Beatrix 
haar kroon aan de wilgen gaat han-
gen en wel op zeer korte termijn, 
Daar gingen de plannen, alles zou nu 
anders moeten, maar hoe? Het duur-
de een tijdje voordat duidelijk werd 
hoe het landelijk ingevuld zou gaan 
worden. Gewoon op 30 april zoals ze 
gewend waren of misschien wel op 
een heel andere datum?

Nu er duidelijkheid is kan de Oranje-
vereniging definitief aan de slag met 
haar programma. In grote lijnen staat 
het vast, maar de aanvangstijden 
moesten wel wat aangepast worden. 
Iedereen wil het aftreden van onze 
koningin Beatrix natuurlijk volgen op 
de TV. Net zoals de kroning van Wil-
lem Alexander, dat wil niemand mis-
sen. Grote kans dat je dat maar een 
keer in je leven meemaakt. Dus heeft 
de OV besloten om haar tijden ook 
wat aan te passen.

Op maandagavond 29 april vanaf 
20.00 uur is er op het grote podium 
op het Kerkplein weer de inmiddels 
traditionele a-Meezing avond met de 
Sanseveria’s. Iedereen die wil kan op 
het podium samen met de Sanseve-
ria’s een lied zingen wat hij of zij zelf 
uitgezocht heeft.

Op dinsdag 30 april zal er omstreeks 
15.30 uur een Koningslinde geplant 
worden op de Corridor. Dat zal mu-

zikaal ondersteund worden en ook 
zullen de deelnemers aan de ver-
sierde kinderfietsenopotocht daarbij 
aanwezig zijn.
Op het Kerkplein is dan inmiddels DJ 
Frank gestart op het grote podium.
Vanaf 16.00 uur zullen er diverse 
Rooise artiesten optreden met zang 
en dans.
Ook om 16.00 uur begint de jaar-
lijkse kindermarkt. Alle kinderen die 
hun speelgoed willen verkopen, kun-
nen weer een kraam huren om hun 
spullen uit te stallen. De kindermarkt 
duurt tot 19.00 uur. Vanwege de 
zeer hoge kosten zal er dit jaar géén 
container staan, dus iedereen moet 
zijn eigen niet-verkochte spullen zelf 
weer mee naar huis nemen. Op het 
podium op het Kerkplein gaan de ac-
tiviteiten nog lekker door tot 20.00 
uur.
U ziet het, alle reden om lekker met 
zijn allen naar het centrum van Rooi 
te komen voor een gezellig oranje-
feestje.

Pleit bij Raad van State nog niet beslecht
Vorige week meldde deze krant 
dat het college alsnog in het gelijk 
was gesteld bij de Raad van State 
omtrent de vertrouwelijkheids-
kwestie die raadslid Peter Verkuij-
len tegen hen had aangespannen. 

Dit was echter nog geen definitief 
standpunt, maar een zogeheten 
voorlopige voorziening. Die was 
aangevraagd om te voorkomen 
dat de gegevens waarover de 
geheimhouding ging in de open-

baarheid zouden komen, iets wat 
je met een uitspraak in de bodem-
procedure niet meer ongedaan 
kunt maken.

Overstappen naar een andere provider doet u niet elke dag. Maar u maakt  
natuurlijk wel graag gebruik van scherpe aanbiedingen of nieuwe mogelijkheden  
die glasvezel u biedt! Met de hulp van onze OverstapCoachTM hoeft u zich geen  
zorgen meer te maken. In uw eigen vertrouwde omgeving bekijken we samen  
de mogelijkheden van TriNed Glasvezel en helpen wij u graag bij uw keuze.  
 
Maak een gratis en vrijblijvende afspraak met onze OverstapCoachTM en 
bel 0800 8030.

Geen Gedoe  
met televisie, internet en  
telefonie via glasvezel.

Glasvezel met een zachte G

E 105,- 
Gratis uitgebreide installatie ter waarde van

in
st
a
ll
at

ie
c
he

q
ue

NaaM

adres

HaNdTekeNING   daTuM 

Deze cheque geeft recht op een gratis uitgebreide installatie wanneer u overstapt  
naar TriNed Glasvezel. TriNed Glasvezel installeert het pakket en sluit maximaal drie  
apparaten aan. Lever deze voucher in bij de installatiemonteur. Op deze aanbieding  
zijn de actievoorwaarden van TriNed B.V. van toepassing.

www.trined.nlBedrijventerrein de kampen, sint-Oedenrode

Glasvezel met een zachte G
apparaten aan. Lever deze voucher in bij de installatiemonteur. Op deze aanbieding 
zijn de actievoorwaarden van TriNed B.V. van toepassing.

Op donderdag 21 en 28 maart bent u van harte welkom op onze inloopavond van 18.00-21.00 uur.  

Deze wordt gehouden bij Grand Café de Beurs in Sint-Oedenrode.

Paaseierenactie van Rooi d’Huez 
loopt gesmeerd

De deelnemers die meedoen aan 
Rooi d’Huez zijn stuk voor stuk 
druk bezig met ludieke acties om 
geld in te zamelen voor het KWF. 
Marco van Acht is één van hen. 
Zijn actie is actueel en past totaal 
in de sfeer van het naderende Pa-
sen. Vanaf 15 maart verkoopt hij 
beschilderde en gekookte paasei-
eren. Niet alleen vanuit zijn ei-o-
maat aan de Nijnselseweg, maar 
ook bij verschillende winkels in 
Rooi.

“We hebben veel positieve reacties 
gehad op deze actie”, jubelt Mar-
co. “De eieren vliegen eruit. We 
hebben ze verkocht aan bedrijven 
en aan particulieren. Voor bedrij-
ven is het zelfs mogelijk om hun 

bedrijfsnaam op het doosje te laten 
drukken. Erg leuk om cadeau te 
doen aan het personeel! Duur zijn 
de eieren niet. Voor maar 2 euro 
heb je tien eieren. Op zaterdag 
hebben we een kraampje bij de ei-
o-maat staan. De kinderen vinden 
het leuk om ze te verkopen.”
Ook op deze plekken zijn de paas-
eieren te koop: Bongers, Bakkerij 
Bakkers, Health City, Savohs, d’n 
Inloop, Dorpswinkel Boskant.  Als je 
zelf, op je werk of bij vrienden en/
of kennissen eieren wilt verkopen 
neem dan contact op met Marco, 
hij heeft er genoeg: acht88@kpn-
planet.nl 06-25594247. Volgende 
week kunt u lezen over nog meer 
leuke actie's!

Oranje Vereniging Sint-Oedenrode
1979
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Heuvel 20,  Sint-Oedenrode

De hele maand maart kunnen de inwoners van 

Sint-Oedenrode genieten van veel voordeel. Kom naar de 

winkel van Digitotaal en schrijf je in voor een alles-in-één 

pakket van OnsBrabantNet. Twee weken na de activatie 

van je diensten ontvang je €50,- op je rekening. 

Kom je op vrijdag naar de winkel van Digitotaal? Dan vind 

je daar het team van OnsBrabantNet. Wij zorgen voor 

verse koffi e met iets lekkers en je krijgt vrijblijvend advies. 

Meer informatie en de actievoorwaarden vind je op www.onsbrabantnet.nl/50euro

Even onder ons,

je zegt toch geen nee 
tegen vijftig euro?tegen vijftig euro?

Schrijf je nu in voor 

een alles-in-één pakket 

en ontvang  €50,-

En dat is nog niet alles:
Bij inschrijving ontvang je ook

  3 maanden 50% korting

   1 jaar gratis Interactieve TV
bij een Flex Goed pakket

✓
✓

Glasvezelen doe je met

Vogelsterfte vraagt om actie                                                        

Onderzoek waterpartij op 
zuivering Sint-Oedenrode
Waterschap De Dommel gaat op 
zeer korte termijn een onderzoek 
instellen naar de waterkwaliteit 
op de waterpartij op rioolwater-
zuivering in Sint-Oedenrode. Net 
voor de ingang van de zuivering 
ligt een waterpartij. Het water-
schap heeft gesignaleerd dat er 
eenden en andere watervogels 
sterven. Om de oorzaak te ach-
terhalen stelt het waterschap een 
onderzoek in. Een extern gespe-
cialiseerd bureau, Centraal Vete-
rinair Instituut Wageningen, gaat 
dit uitvoeren.
 
Van 2008 tot 2010 is de rioolwa-
terzuivering aan de Boskantseweg 
in Sint-Oedenrode verbouwd en 
uitgebreid. Dit was nodig omdat 
er Europese strengere eisen gesteld 
werden aan de kwaliteit van het ge-
zuiverde afvalwater. Het was voor 
het waterschap een mooie kans om 
de zuivering wat meer zichtbaar en 
toegankelijk te maken. Vele wan-
delaars maar ook vogelaars komen 
dagelijks een kijkje nemen. En vo-
gels, onder andere eenden, zwanen 
en meerkoetjes zitten er genoeg. 

Omdat het afvalwater over het al-
gemeen warmer is dan het water 
waarop wordt geloosd, de Dom-
mel, trekt dit vogels aan. 
 
Vooraan op het terrein ligt een 
waterpartij met daarin een kunst-
werk. Medewerkers van het wa-
terschap constateerden dode vo-
gels en eenden in deze vijver. Deze 
zijn direct geruimd en enkele daar-
van zijn onderzocht. Er zijn sporen 
van botulisme aangetroffen. Om 
goed uit te zoeken wat de oorzaak 
is stelt het waterschap een onder-
zoek in. Een extern gespecialiseerd 
bureau, Centraal Veterinair insti-
tuut Wageningen, gaat dit onder-
zoek binnenkort starten.  

Maatregelen
Het waterschap treft nu al maatre-
gelen. Zo worden dode eenden en 
vogels zo snel mogelijk geruimd en 
bekeken wordt of het wenselijk is 
om de rietkragen te maaien. Ver-
wacht wordt dat er rond de zomer 
de resultaten van het onderzoek 
kenbaar zijn, zodat het waterschap 
verdere maatregelen kan nemen. 

Wederom drie medailles in het kader van 150-jarig bestaan

Waterschap eert heemkundekring Sint-Oedenrode

In het kader van de landelijke 
Make a difference day of wel Ne-
derland doet, reikte Waterschap 
De Dommel afgelopen 15 maart 
drie jubileummedailles uit. Neder-
land doet, zet vrijwillige inzet in de 
spotlights. Een mooi moment voor 
het waterschap om hierbij aan te 
haken en drie personen die vrijwil-
lig werk verrichten voor het water-
schap, in het zonnetje te zetten. 

Waterschap De Dommel bestaat 
dit jaar 150 jaar. Het waterschap 
zet op 50 bestaande momenten 

mensen die iets 
voor de Dommel 
of het waterschap 
hebben betekend 
in het zonnetje. 
Een van de 50 mo-
menten is Neder-
land doet. Op 15 
en 16 maart werd 
in heel Nederland 
aandacht ge-
vraagd voor vrij-
willigers. Water-
schap De Dommel 
heeft in zijn werk 
ook te maken met 
vrijwilligers; be-
trokken burgers 
of verenigingen 
die het belang van 
schoon, voldoen-
de en veilig water 
heel persoonlijk 
ter harte nemen. 
Deze mensen ver-
dienen zeker een 
jubileummedaille.

Drie medailles
Het viel niet mee 
om ‘maar’ drie 
mensen/organisa-

ties te selecteren in het kader van 
de vrijwilligersdag. Er is vooral ge-
keken naar personen die een bij-
drage leveren aan het waterschap 
waardoor wij ons werk beter kun-
nen doen. Uiteindelijk zijn de vol-
gende drie mensen/organisaties 
‘benoemd’:
-  Leden van de Heemkundekring 

‘De oude vrijheid’ uit Sint-Oeden-
rode, voor monitoring van flora en 
fauna op de rioolwaterzuivering 
en bij Bikkelkampen. Er is door 
hen een rapport gemaakt dat het 
waterschap voor optimalisatie van 

het waterbeheer gebruikt.  
-  Nettie van de Langenberg, voor 

haar inzet vanuit zowel de Heem-
kundekring ‘De Kleine Meijerij’ 
als vanuit Lokale Omroep Esch 
(Loesch). Nettie brengt op deze 
manier het werk van Waterschap 
De Dommel dichtbij de inwoners.  

-  Wim van de Kerkhof uit Hapert, 
voor zijn actieve rol als betrokken 
burger. Wim geeft veelvuldig mel-
dingen door uit het veld richting 
het waterschap. Denk hierbij aan 
duikers die vol zitten, waternaam-
borden die vernield zijn en andere 
zaken. Op deze manier kunnen 
wij ons werk optimaliseren.  

Meer informatie over het 150 ja-
rig bestaan van het waterschap en 
alle inzendingen van de gedichten-
wedstrijd, vindt u op 
www.dommel.nl/150jaar.    

foto: Beeldveld Fotografi e, Wilfried Scholtes
Op de groepsfoto:
Links (in het rood): Wim van de Kerkhof uit Hapert 
In het midden:  Nettie van de Langenberg uit Esch
Rechts: Hein de Koning uit Sint-Oedenrode en lid 
van de Heemkundekring de "oude vrijheid". 
Rechtsonder: DB-lid Ben Besselink

Speelgoed- en 
kledingmarkt in 
Meerschot
Op zondag 24 maart organiseert  
wijkvereniging Eerschot weer 
een speelgoed- en kledingmarkt. 
Deze markt wordt in wijkcentrum 
Meerschot aan de Heistraat 22 te 
Sint-Oedenrode gehouden De 
verkoop is van 10.00 tot 12.00 
uur. Voor informatie en het huren 
van een tafel kunt u contact op-
nemen met José van der Heijden 
tel. 0413-477363. email 
wijkverenigingeerschot@gmail.com

Voor websites, mobiele applicaties, grafische  

vormgeving, drukwerk en maatwerk oplossingen

0413-820285  ·  info@fruitcakestudio.nl  ·  www.fruitcakestudio.nl

2012-06-20.indd   1 6/20/12   6:07 PM
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Ruud

Handwerk

Op haar warme stille heide
dwaalde hij verliefd wat rond
plukte, streelde wat hij bij de
bron in haar valleitje vond

Duizend zuchten kon hij slaken
o wat ging zijn hart te keer
zoveel moois om aan te raken
hij had het gewoon niet meer

Toen hij zuchtte jij mijn akker
jou maak ik een kind aan huis
schoot zij met een stroomstoot wakker
en riep: smeerlap, houd je handen thuis

    Kees Hermis

René 50!

Profi ciat

DIT BLOEMPJE

WORDT 
50!

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

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

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

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

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

Deze houten speelgoedtrein wordt u aangeboden door:

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

Paniek 
paniek
Elvira al half antiek

TANDPROTHETIEK SINT-OEDENRODE
Oranje Nassaulaan 7a

5491 HC Sint-Oedenrode.

Telefoonnummer:
0413-745018

Te bereiken:
Maandag t/m 

Donderdag
09:00 - 12:00

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

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

                                                            Implant Company
                                www.implantcompany.nl

Coen 40 Tinten Grijs!

DE OUDE A

‘TONTJE’ 30

LAMBERT 50 JAAR

PROFICIAT

BEDANKT!!
De bewoners van Grote Doelenlaan 9a en 11 en Stichting Dichterbij willen alle 
sponsoren van harte bedanken voor het helpen opknappen van onze tuin

Lions club, Van Genugten Agri, Smetsers, Wovesto, Brownies en Downies, 
Oekje Lodewijk, Hennie van Eck, Decogarden, Van de Vleuten interieurbe-
planting, DeMooiRooiKrant, Firma Reijnders Boxtel, Van Gerwen weg- en waterbouw, 
Tuincentrum Kees Krans, Kringloopwinkel, Arie van Liempd, Imabo Kombi van Erp b.v., 
Emvo techniek, Bakkerij Bekkers, Klompenmakerij van de Laar, Formido, 
Kapteijns Partyverhuur, Aben reclame en Arianne en Coco (van Asten)

Kinderopvang / gastouderopvang

Een leuke en vertrouwde plek 
voor uw kind.

Heistraat 65 5491 BB St Oedenrode
Telefoon: 06-25577780 

ROOISE FAMILIEBERICHTEN.NL

APK
onderhoud

reparaties
banden

Eén servicepunt met passie voor álle merken…

WELKOM
VOOR

storingen

Tel. 0413 420 458 • www.merkservice.nlwww.verkeersschoolschellekens.nl

Nicky Eijkemans
GEfElicitEErd

2e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

E-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl



Woensdag 20 maart 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe10 

TE KOOP
HOGE VONDERSTRAAT 4B

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

VERHUISPLANNEN?
MAAK DAN SNEL EEN AFSPRAAK VOOR EEN GRATIS EN VRIJBLIJVEND ADVIES

www.deplaatselijkemakelaar.nl   -   info@deplaatselijkemakelaar.nl   -   0413-745155

Markt 2 (‘t Oude Raadhuis)

Sint Oedenrode

Vervolg voorpagina

NL Doet

▲ Kinderen van basisschool Boskant, wethouder Dekkers en enkele 

vrijwilligers waren zaterdag druk bezig met het maken van een insec-

tenhotel, vlinderkastjes en nestkastjes. Deze worden opgehangen op het 

speelterrein van de school om deze een betere uitstraling te geven.

Kinderen van basisschool Boskant, wethouder Dekkers en enkele 

vrijwilligers waren zaterdag druk bezig met het maken van een insec-

speelterrein van de school om deze een betere uitstraling te geven.

▲ Vrijdag hadden leden van de beugelbaan in Olland er al een klus 

opzitten. Ze knapten hun clubhuis op. Er werd fl ink schoongemaakt 

en hier en daar een likje verf aangebracht. Op zaterdag konden de 

eerste gasten er van genieten tijdens een les beugelen.

▲ Bijna de hele Kiwanis Rooi en tientallen Ollandse 
vrijwilligers waren in Olland om daar een speelleertuin 
aan te leggen achter het nieuwe dorpshuis. Het resul-
taat mag er wezen. Burgemeester Maas en wethouder 
Hendriks waren ook van de partij. Ze hadden de zweet-
druppels op het voorhoofd staan van het sjouwen. De 
kinderen mogen ook hen dankbaar zijn als ze straks aan 
het spelen zijn.

Een eindje verderop waren vier vrijwilligers van de ‘Neij Buurt’ aan het werk. Ze knapten samen de centrale speeltuin van Olland op, zodat deze er nog enkele jaren tegen kan.

▲ Het was kliederen en smeren geblazen in de Odaschool. Enkele leerkrachten, ondersteund door een handvol vrijwil-ligers, voorzagen de hal en een lokaal van een likje verf. Zo werd de school weer een tikkeltje kleurrijker.

▲ Ook in het Hof van Rode werd hard gewerkt. 
Bewoners en vrijwilligers werden ingezet om 
het meubilair van beide atriums een opknap-
beurt te geven. Gezellig buurten, maar tegelij-
kertijd ook fl ink doorwerken. Het kan makkelijk 
samen, dat is wel gebleken.

▲ De mensen van de Voedselbank waren ook in touw afgelopen zaterdag. Eerder riepen ze op om etenswaren in te leveren voor de plaatselijke Voedselbank. Daarom waren enkele vrijwilligers op locatie om het in ontvangst te nemen.

▲ Na een dag hard werken in de tuin aan de Grote Doelenlaan werd een 

kunstwerk van de bewoners onthuld. Samen maakten ze foto’s en teke-

ningen over hoe ze de tuin graag zouden zien. De collage van al dat moois 

mocht er wezen. Proost!

▲ In de bibliotheek werd vrijdag het spits voor NL Doet 

afgebeten. Vrijwilligers lazen voor, voor bewoners van 

Odendael, die rustig zaten te luisteren in hun leunstoel. 

Ook een heerlijk ontbijtje kon natuurlijk niet ontbreken! 

www.verkeersschoolschellekens.nl

Joep Hellings
Gefeliciteerd

1e keer 
geslaagd
Mobiel: 06-43581407

e-mail: info@verkeersschoolschellekens.nl
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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

ICT op Rooise basisscholen in een stroomversnelling

De tijd dat kinderen klasgenootjes 
konden plagen door met de nagels 
over het schoolbord te krassen, is 
al lang voorbij. Tegenwoordig wer-
ken de leraren namelijk met digitale 
borden. De scholen die echt bij de 
tijd zijn hebben voortaan zelfs LCD 
schermen waar je met meerdere 
personen op kunt werken. Als er de 
laatste 20 á 25 jaar iets in beweging 
is geweest op de (Rooise) basis-
scholen, dan is het de ICT wel. John 
van der Sman en Tine Strikkers, bei-
den werkzaam bij SKOSO, weten er 
veel over te vertellen.

John van der Sman stond zo’n 25 
jaar voor de klas in Nijnsel. Hij was 
een leraar die altijd een manier zocht 
om zijn leerlingen op een originele 
manier te laten leren. Dat lukte zeker 
met de opkomst van de computer. 
De mogelijkheden werden oneindig, 
hoewel dat begin jaren ’80 nog wel 
mee viel natuurlijk. Nieuwsgierig als 
hij was verdiepte hij zich in de ma-
terie en dat is altijd zo gebleven. In 
2002 werd hij bovenschoolse ICT 
coach bij SKOSO. Dat houdt in dat 
hij de visie en het beleid ontwikkelt 
op het gebied van ICT en de boel 
aanstuurt. Zijn collega Tine Strikkers 
gaf jaren les op basisschool Kiene-
hoef. Ook zij had geen angst van de 
computer, maar ging er driftig mee 
aan de slag. Begin jaren negentig 
volgde ze één van de eerste cursus-
sen tot ICT coördinator. Sinds vier 
jaar is ze ICT-coach op verschillende 
basisscholen.

De eerste computer
“In 1984 maakten we voor het eerst 
kennis met de computer op school”, 
denkt Tine terug. “Toen ging het 
Comenius project van start. Iedere 
school kreeg een computer en een 
diskette. Er werd nog niet veel mee 
gedaan, gewoonweg omdat bijna 
niemand wist hoe. Alleen de tech-
nisch ingestelde mensen interesseer-
den zich ervoor.” John neemt over. 
“Dat ging zo door tot begin jaren ne-
gentig. De computer begon een rol 
te krijgen. Niet alleen op technisch 
gebied, wat eerder het geval was, 
maar ook op het vlak van onderwijs. 
Iedere school had ineens drie á vier 
computers en eens in de zes weken 
kwamen de ICT’ers bij elkaar voor 
overleg. Dat ging echter alleen over 
technische zaken. Ik vond het ook 
interessant, maar dan vooral op di-
dactisch gebied.”

Omslagpunt
Dat ontwikkelde zich meer en meer. 
Niet alleen de docenten, maar ook 
de leerlingen kregen steeds meer op-
drachten op de computer. “In 2002 
kwam zo’n beetje de omslag”, zegt 
John. “Er werden revolutionaire net-
werken aangelegd in de scholen. 
De overheid stelde per leerling een 
bedrag voor ICT ter beschikking. In-
eens waren er meer mogelijkheden 
en er werd beleid en visie bepaald 
op het gebied van ICT. Het accent 
kwam geleidelijk op didactiek te lig-
gen.” Vanaf 2003 gingen de eerste 
krijtborden weg uit de scholen  en 
kregen leraren digitale borden tot 

hun beschikking. In 2007 zaten alle 
Rooise scholen er mee vol. 

Stroomversnelling
Hoewel de eerste computers begin 
jaren tachtig op het toneel versche-
nen, kwam het geheel eigenlijk pas 
de laatste twaalf jaar in een stroom-
versnelling. Tine: “Op De Sprongh in 
Olland hebben ze vorig jaar een pilot 
gedraaid met tablets. Op dit moment 
loopt bij meerdere scholen een pilot 
met tablets. Kinderen van groep 1-2 
krijgen al les met een tablet. De tijd 
van alleen frontaal onderwijs is voor-
bij. Dat vergt een aanpassing voor 
leraren.” “Leerkrachten vonden het 
implementeren nog erg lastig. vult 
haar collega aan. Gelukkig gaat dat 
nu steeds beter en zien de leraren 
vooral de voordelen van nieuwe 
hard- en software. Op sommige ge-
bieden kan het ze zelfs ontlasten.”

Wat zal de toekomst ons brengen? 
Geen boeken meer? Iedere leer-
ling één enkel kastje waar hij alles 
mee kan doen? “Dat zou best eens 
kunnen”, knikt Tine. John beaamt. 
“Over vijf of tien jaar verwacht ik dat 
op veel scholen kinderen rondlopen 
met één device. Boeken verdwijnen 
langzaamaan. Die tendens zie je nu 
al opkomen.” ”En de nieuw te bou-
wen schoolgebouwen zullen veel 
flexibeler zijn”, zegt Tine. “Geen 
standaard lokalen meer, maar grote 
ruimtes waar kinderen vrij aan hun 
eigen opdrachten kunnen werken. 
Kortom, the sky is the limit.”   

John van der Sman en Tine Strikkers

▲ In de bibliotheek werd vrijdag het spits voor NL Doet 

afgebeten. Vrijwilligers lazen voor, voor bewoners van 

Odendael, die rustig zaten te luisteren in hun leunstoel. 

Ook een heerlijk ontbijtje kon natuurlijk niet ontbreken! 

SKOSO en ICT-Algemeen
Vandaag de dag communiceren 
leerlingen anders dan vorige ge-
neraties. Omdat lesgeven in de 
basis communiceren is, zal reke-
ning moeten worden gehouden 
met de generatie die nu in de klas 
zit en met de generaties die gaan 
komen.

De tijd is aangebroken dat ICT daadwerkelijk haar toegevoegde waarde 
laat zien in het leslokaal, in de communicatie naar de leerlingen, maar 
ook in de communicatie tussen de ouders en de school. ICT is een on-
losmakelijk deel van de maatschappij geworden. 

SKOSO vindt het van belang te anticiperen op de veranderende onder-
wijsbehoefte van de leerlingen en het daarmee veranderende gedrag 
van de leraren. Er is een verschuiving van analoog leren naar digitaal 
leren en een verandering van consumptief leren naar zelfontdekkend 
en ervaringsgericht leren. De huidige leerlingpopulatie is inmiddels ge-
wend aan en ingesteld op het meer flexibele en snelle informatieaan-
bod en de verwerking hiervan. Tevens is in sterk toenemende mate 
sprake van visueel denken. Het onderwijsaanbod zal door een beroep 
te doen op de meervoudige intelligentie van de leerlingen en de variatie 
aan leerstrategieën hierop worden afgestemd.
M.a.w. de leerkracht zal zich steeds meer bewust moeten worden van 
zijn coachende rol en het onderwijs afzetten tegen de individuele leer-
behoefte van de leerling.

De ambitie van SKOSO is om de komende jaren ICT als middel in het 
primaire en secundaire proces verder inhoud te geven. Daaraan ligt een 
gedragen ICT-visie als onderdeel van de SKOSO-visie ten grondslag. 
Deze visie heeft SKOSO verwoord in een beleidsplan.

De belangrijkste speerpunten uit dit beleidsplan worden hieronder 
weergegeven:

1.  In onze goed geoutilleerde schoolgebouwen biedt SKOSO kwalitatief 
goed onderwijs met uitstekende ICT-voorzieningen en werkplekken.  

2.  SKOSO maakt in toenemende mate gebruik van SharePoint als di-
gitaal platform en zoekt passende elektronische leeromgevingen die 
binnen SharePoint kunnen draaien. Daardoor kunnen leerlingen hun 
eigen programma volgen, afgestemd op hun behoeften. 

3.  Om optimaal gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die 
ICT biedt, is een goede samenwerking tussen ICT- coaches en de 
onderwijsgevenden in de school van groot belang.

4.  De  ontwikkelingen op het gebied van ICT, social media, cloud com-
puting e.d. gaan snel. Kinderen komen daarmee ook in de thuissitu-
atie in aanraking.  Deze ontwikkelingen bieden ook voor scholen 
kansen om kinderen met andere middelen de wereld te leren ontdek-
ken. Er vindt een verschuiving plaats van analoog leren naar digitaal 
leren. Mediawijsheid is daarbij van groot van belang.

Kindergroep Roois theater speelt persifl age op ‘Matilda’

Ze mochten ‘Matilda’ vorig jaar niet spelen, daarom grapten regisseurs Pauline Verstraten en Emile Kallmann door 
een persifl age te maken onder de naam ‘Mapiep’. 'Piep' is een internationaal woord voor iets wat niet gezegd mag 
worden. Afgelopen zaterdag trad het gezelschap twee keer op in Mariëndael. Het optreden was niet alleen grappig, 
maar ook zeer vermakelijk en interactief. Groot en klein vermaakten zich opperbest. 

Kofferen 23
5492 BL  Sint - Oedenrode
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Lentekriebels op O.B.S. de Springplank

School is na het gezin het belang-
rijkste opvoedingsmilieu waar 
kinderen per jaar zo’n 1000 uur 
doorbrengen. De primaire taak 
van scholen is het creëren van op-
timale ontwikkelingskansen voor 
de leerlingen en ervoor te zorgen 
dat leerlingen zo goed mogelijke 
onderwijsresultaten laten zien.  
Kinderen worden voorbereid op 
hun toekomstige rol in de maat-
schappij en naast kerntaken als 
rekenen en lezen leren zij ook 
sociale, culturele en lichamelijke 
vaardigheden. Deze activiteiten 
passen in het kerndoel: Oriëntatie 
op jezelf en de wereld. Een kern-
doel dat O.B.S. de Springplank 
hoog in het vaandel heeft staan.

Op 1 december 2012 zijn de kern-
doelen voor het onderwijs aange-
past. Seksualiteit en seksuele di-
versiteit zijn expliciet opgenomen 
in de kerndoelen voor het basis-
onderwijs, voortgezet onderwijs 

en het speciaal onderwijs. Daarom 
wordt er van 18 t/m 22 maart 
2013 de 'Week van de Lentekrie-
bels' voor het basisonderwijs geor-
ganiseerd. O.B.S. de Springplank 
doet hieraan mee.  

Afgelopen maandag 18 maart 
werd deze projectweek op O.B.S. 
de Springplank  met alle leerlin-
gen gezamenlijk geopend op het 
schoolplein. Elke groep verzamel-
de zich in een groot hart dat op het 
plein getekend was rondom het 
podium waarop directeur Mari en 
Intern Begeleider Marieke een act 
opvoerden in het thema van deze 
week. Nadat ook alle groepen nog 
een kreet lieten horen, was het 
startsein gegeven voor een plezie-
rige en leerzame week vol lente-
kriebels.

Meer foto’s en informatie over de 
inhoud van deze week is te vinden 
op www.obs-despringplank.nl 

Reumafonds bedankt Sint-Oedenrode
Het Reumafonds bedankt alle 
collectanten, comitéleden en be-
woners in Sint-Oedenrode voor 
de grote inzet en bijdrage aan het 
prachtige resultaat van de collec-
te. In de landelijke collecteweek 
van 11 tot en met 16 maart 2013 
is in totaal 4721,43 euro opge-
haald. Hiermee levert de regio 
een belangrijke bijdrage aan de 
reumabestrijding in Nederland.

Onzichtbare ziekte  
In Nederland leven bijna twee 
miljoen mensen een reumatische 
aandoening. Mensen met reu-
ma hebben vooral last van pijn 
en moeheid, beide onzichtbare 
kenmerken van deze chronische 
ziekte. Reuma is een verzamel-
naam voor ruim 100 aandoe-
ningen aan gewrichten, spieren 
en pezen. Bij veel vormen van 
reuma is er sprake van een auto-
immuunziekte. Dit betekent dat 
het natuurlijke afweersysteem het 
eigen gewrichtsweefsel (en soms 
organen) aanvalt. Hierdoor heb-
ben mensen met reuma vaak last 

van ontstekingen aan gewrichten 
of spieren en is bewegen pijnlijk. 
Reuma is een ingrijpende aan-
doening, 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 voorlich-
ting en financieren veel onder-
zoek naar betere behandelme-
thoden. We komen op voor de 
belangen van mensen met reuma 
en we financieren activiteiten van 
reumapatiëntenverenigingen. 
Ook investeert het Reumafonds 
veel geld in het vinden van de 
oorzaken van reuma. Alleen we-
tenschappelijk onderzoek brengt 
ons dichter bij een wereld zonder 
reuma. We zijn blij met iedere gift 
die hieraan bijdraagt. 

Bankrekeningnr. 
12.30.40.000, Amsterdam. 
www.reumafonds.nl

Groothertogbal bij Dorpsherberg geslaagd

Zaterdag 16 maart werd het 
Groothertogbal gehouden bij 
Dorpsherberg in Olland. Eigenaar 
en Groothertog Ton van Alphen 
had deze avond de “alles in één 
avond” genoemd.

Buiten natuurlijk de Ollandse jeugd, 
die goed vertegenwoordigd was, 
waren er ook afgevaardigden van 
enkele clubs aanwezig, te weten ’t 
Skrothupke, De Lepkes, de Kante-
laars, en Noit Genog en de Klump-

kes. Uiteraard mochten de Raad 
van Elf, de Stichting, Prins Bart en 
Adjudant Floris met hun dames niet 
ontbreken.  Vanaf ongeveer 21:30 
uur begon de zaal goed vol te lopen 
waarna de gezelligheid uiteraard 
ook begon toe te nemen.

Rond 23:30 uur werd er door de 
commissie Titelveiling nog een 
gratis titel verloot onder de aan-
wezigen. Deze gratis titel “Baljuw 
van Papgat” werd door Prins Bart 
en Adjudant Floris uitgereikt aan 
de persoon met het winnende lot, 
Arnie van der Heijden. Hij mag zich 
voor een jaar tot de Adelen van 
Papgat rekenen en deelnemen aan 
het diner bij Brasserie de Beleving 
voorafgaand aan de 15e Titelveiling 
in December.

Na deze korte plichtpleging werd 
de dansvloer nog goed bezet op 
de muziek van de DJ ( Alles in 1 ) 
die Ton voor deze avond had inge-
huurd. Onder het genot van een 
hapje en drankje heeft iedereen 
genoten van de gezellige sfeer en 
muziek. We kunnen terugkijken op 
wederom weer een geslaagd en ge-
zellig Groothertogbal. 

Win een bloemetje!

Bloemen versturen via de vernieuwde webshop 
Verstuureenbloemetje.nl

advertorial

Verstuureenbloemetje.nl, onder-
deel van Groothandel Broks Bloe-
men B.V. uit Veghel, heeft een 
geheel vernieuwde webshop. Het 
is voor klanten nu nog gemakke-
lijker gemaakt om bloemen door 
heel Nederland te versturen. 

“Voor verjaardagen, speciale ge-
legenheden, Pasen, Moederdag, 
Kerstmis, wij denken graag met u 
mee! Ook bieden wij vele moge-
lijkheden voor bedrijven, zoals bij-
voorbeeld bloemen in uw bedrijfs-
kleuren, een bloemenabonnement 
of promotieacties bij bijvoorbeeld 
evenementen” aldus Rick Broks 
van Verstuureenbloemetje.nl.

Bezorging in de gemeenten Veghel, 
Schijndel en Sint-Oedenrode is extra 
voordelig. Daarnaast kunnen klanten 

uit de omgeving hun bestelling op-
halen bij Verstuureenbloemetje.nl in 
Veghel, nadat zij hun bloemen on-
line besteld hebben.
Speciaal voor de MooiRooi lezers 
heeft Verstuureenbloemetje.nl een 
prijsvraag waarmee u dit prachti-
ge Paasboeket inclusief vaas kunt 
winnen! Beantwoord de volgende 
vraag:

•  Welke bloemsoorten zijn er in 
dit boeket verwerkt? Benoem er 
minimaal 2 en maak kans op dit 
Paasboeket inclusief vaas!

E-mail uw antwoord naar klanten-
service@verstuureenbloemetje.nl en 
maak kans. De winnaar krijgt per-
soonlijk bericht en wordt bekend ge-
maakt op de nieuwspagina van ver-
stuureenbloemetje.nl op 27 maart.
Het Paasboeket inclusief vaas is 
ook te koop op verstuureenbloe-
metje.nl van €34.99 NU voor 
een ACTIE prijs van €17.99. Wilt 
u op de hoogte blijven over ver-
stuureenbloemetje.nl? Meldt u 
dan aan voor de nieuwsbrief, like 
verstuureenbloemetje.nl op Face-
book en/of volg ons op Twitter. 
Verras uw vrienden, familie, col-
lega’s of medewerkers met dit 
prachtige Paasboeket!

The Oldtimers: een beetje The Dynamite Shadows

Veel liefhebbers van zestiger jaren 
muziek zullen zich nog het op-
treden herinneren in de Beurs ter 
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van The Dynamite Shadows 
in 2011.

Drie leden van de Dynamite Sha-
dows: drummer/zanger Jan van 
der Heijden, slaggitarist/zanger 
Paul van der Sangen en de Rooise 
bassist/zanger Leon Raaijmakers 
vormen samen met zanger Tonny 
van den Bosch en sologitarist Arie 
van Doleweerd sinds 2006 de 
band “The Oldtimers”. Ook de 
laatste twee muzikanten hebben 
in het verleden ruimschoots hun 

sporen in de muziek verdiend.
Dat het repertoire van The Old-
timers terug voert naar de roem-
ruchte 50er en 60er jaren is dan 
ook niet vreemd. Veel nummers 
van de setlist klinken bij ouderen 
(èn jongeren) bekend in de oren. 
Er staan songs op van The Cats, 
The Beatles, The Eagles, The Sto-
nes, Elvis Presley, The Outsiders, 
Q65, The Everly Brothers, enz.
De band onderscheidt zich van 
veel andere bands vanwege de 
harmonische samenzang. Ook in-
strumentale gitaarnummers van 
The Shadows, The Spotnicks en 
ZZ & de Maskers worden door het 
publiek altijd zeer gewaardeerd. 

De vijf mannen op middelbare 
leeftijd zijn begeesterd met muziek 
bezig omdat het gewoonweg in 
hun genen zit. 

Tijdens de repetities wordt steeds 
geprobeerd het repertoire te ver-
beteren. De band is een geweldige 
hobby. Natuurlijk vinden de band-
leden het leuk om zo af en toe aan 
anderen hun artistieke vaardighe-
den te laten horen en dat betekent 
dat ze enkele keren per jaar op di-
verse plaatsen te beluisteren zijn.
De laatste jaren heeft de band re-
gelmatig met veel succes opgetre-
den in Schijndel en Sint Michiels-
gestel.
Omdat hun roots deels in Rooi lig-
gen wordt het tijd om ook zestiger 
jarenliefhebbers in deze plaats van 
hun muziek te laten genieten.

De primeur van het optreden van 
“The Oldtimers” in Rooi zal plaats-
vinden in “Oud Rooy” aan de 
Markt op zaterdag 30 maart (Paas-
zaterdag), aanvang 21.00 uur.
Kom kijken en luisteren en zing en 
dans dan gerust mee op het re-
pertoire uit de tijd dat muziek nog 
"met de hand" werd gemaakt! 
Meer info op: 
www.band-the-oldtimers.nl

Sollicitatietraining Jongerenwerk 
Welzijn De Meierij
Voor jongeren die op zoek zijn 
naar een (bij)baan en moeite heb-
ben met sollicitatiebrieven schrij-
ven en gesprek voeren, organi-
seert Jongerenwerk Welzijn De 
Meierij donderdagavond 28 maart 
een sollicitatietraining. Door mid-
del van theorie en oefeningen 
worden jongeren ondersteund bij 
het vinden van werk.

De training wordt verzorgd door 
van Aken Sollicitatie en Coaching 
en richt zich op jongeren vanaf 
14 jaar, van speciaal onderwijs tot 
voortgezet en beroeps onderwijs.

Datum: 28 maart. Tijd: 19.00-
21.00uur. Locatie: Jongerenwerk 
Welzijn De Meierij (Jongerencen-
trum HONK1224)  Sint-Oedenrode, 
laan van Henkenshage 2, Sint-Oe-
denrode. 

Opgeven verplicht via: 
jongerenwerk@welzijndemeierij.nl. 
Deelname: gratis. 

Meer informatie: 
Monique Stegenga, 
Jongerenwerker, 
telefoonnummer: 06-45770141
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15%
alle winterjassen

wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear
15% korting op 

alle winterjassen

nieuwe
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

HEUVEL 22 5492 AD SINT-OEDENRODE TEL: 0413-478588

15% korting op 
alle winterjassen

van 26 t/m 29 oktober

nieuwe 
wintercollectie
bij amigos menswear

 WWW.AMIGOS-MENSWEAR.NL

                         

        

 5jaar
dagen feest
(20 t/m 24 maart)

FREE gifts 

Knip en win
Knip uit en maak kans op broek + top 
naar keuze van Diesel 

t.w.v. max. 450,- 
We verloten 2 setjes!! 
(actie loopt t/m 24 maart)

Email: 

Tel. nr: 

FREE GIFTS
Iedere klant mag GRATIS kiezen uit een telefoonhoesje, 
portemonnee of paar sokken van Bjorn Borg!
Iedere 5de klant krijgt
óf een fl esje eau de toilette van Scotch & Soda (Barfl y). t.w.v. 39,95 euro
óf een T-shirt van Reign of Death by Zero. t.w.v. 49,95 euro
óf een Bjorn Borg one pack  t.w.v. 22,95 euro

ZONDAG 24 MAART OPEN

Like ons op Facebook: 
facebook.com/amigosmenswear

donderdagavond 
extra open tot 21 uur

Rozenstraat 5  Nijnsel  06-53941596

Ruim 20 jaar ervaring
Rookvrije nieuwe auto's

RIS gecerti�ceerd
Faalangstgecerti�ceerd

Voordelige All In Pakketten
Ook snelcursussen

Hoog slagingspercentage

RIJSCHOOLLESTBEST.NL

Amigos Menswear viert eerste lustrum 
en trakteert al haar klanten

Hoeveel mannen Paul van den 
Biggelaar en Bart Passier de laat-
ste vijf jaar hebben voorzien van 
een nieuwe outfit weten ze niet, 
maar het moeten er honderden 
zijn. Honderden kerels die mo-
dieus en goed voor de dag wil-
len komen. Dat ze voor Amigos 
Menswear kiezen is niet verwon-
derlijk. Paul en Bart geven goed 
advies, zijn recht voor zijn raap 
en hebben bovendien smaak, dat 
verraadt hun immer aantrekkelijke 
collectie. Deze week viert Amigos 
Menswear feest. De zaak bestaat 
namelijk vijf jaar.

Vijf jaar geleden stapten Paul 
en Bart als echte ‘amigos’ op de 
trein. Samen begonnen ze aan een 
avontuur, een kledingzaak aan het 

Kofferen. Het bleek al snel een 
succes en bovendien een gat in 
de markt. Jonge mannen konden 
zich identificeren met de uitstraling 
van de zaak en kwamen dan ook 
graag winkelen. Er was een dui-
delijke stijgende lijn te zien in de 
eerste jaren. Door slim en goed in 
te kopen werd de  doelgroep auto-
matisch verbreedt. Jongens van 15 
slagen bij Amigos Menswear, maar 
ook mannen van 55+ kunnen er 
een goede keuze maken. 

De lijn zette zich door. Vooral na 
de verhuizing naar de Heuvel, 
twee jaar geleden. Amigos Mens-
wear vergaarde zich een plekje in 
het kloppend hart van winkelend 
Rooi. De winkel valt er nog meer 
op en dat heeft geen windeieren 

gelegd. Natuurlijk komen de klan-
ten niet zomaar ‘binnenwaaien’ 
bij Paul en Bart. De ondernemers 
doen er veel voor; scherpe acties in 
de winkel en regelmatig berichten 
op Twitter en Facebook. Zo hou-
den ze hun vrienden op een mo-
derne en ontspannen manier op de 
hoogte. Daarnaast zijn beide on-
dernemers fel voorstander van een 
koopavond tot 21.00 uur. Naar 
eigen zeggen hebben ze op vrij-
dagavond genoeg klanten om die 
extra uren rendabel te maken. Bart 
en Paul hopen dat alle winkeliers 
dat vol gaan houden om samen 
het centrum te doen slagen

Gratis cadeaus voor klanten
Deze week pakt het jarige Ami-
gos Menswear flink uit. Alle klan-
ten van de kledingzaak worden 
verwend met leuke attenties en 
interessante acties. In deze krant 
staat een interessante knipactie. 
Vul je email adres en je telefoon-
nummer in en maak kans op een 
setje(broek+top) van Diesel naar 
keuze twv max. 450,- Bart en Paul 
verloten na 24 maart 2 setjes. Ie-
dere klant krijgt gratis en naar 
keuze een telefoonhoesje, porte-
monnee of sokken van Bjorn Borg. 
Daarnaast krijgt iedere 5de klant 
iets van volgende onderstaande 
naar keuze: Flesje eau de toilette 
van Scotch & Soda (Barfly). T.w.v. 
39,95 euro, T-shirt van Reign of 
Death by Zero. t.w.v. 49,95 of 1 
Bjorn Borg one pack. t.w.v. 22,95.

OPROEP: Wil jij franchisenemer 
worden van het Amigos Menswear 
concept? Zou je een winkel willen 
openen in de regio? Loop dan eens 
binnen bij Bart en Paul. Ze leggen 
je de voordelen haarfijn uit!

advertorial
Komende zaterdagavond: 
70’s & 80’s party bij De Beurs
De oudere jeugd (40+’ers) herin-
nert het zichzelf als de dag van 
gisteren, de jongere generatie kent 
het alleen ‘van horen zeggen’: de 
muzikale jaren 70 & 80. Gouwe 
ouwe tijden zullen komende zater-
dagavond herleven in de zaal van 
De Beurs Sint-Oedenrode tijdens 
HILLSTREET 70’S & 80’S! 

Naar het daverende succes van de 
eerste editie die plaats vond in no-
vember komt DJ ROB - dé oud-re-
sident DJ van De Beurs – komende 
zaterdagavond wederom met zijn 
uitpuilende platenkoffer naar Rooi 
om de zaal van De Beurs in vuur en 
vlam te zetten. De muzikale toppers 
van weleer zullen je om de oren 
vliegen en de voetjes kunnen net als 
‘vroeguh’ lekker van de vloer. 

De formule is heel simpel: Welkom 
vanaf 21.00 uur, verlichte dans-
vloer, gratis entree en we swingen 

door tot 02.00 uur.

In een notendop: 
Vrijdag - Sla je slag op vrijdag met 
DJ Giel - Zaterdag - Disco met DJ 
Jesse E-mode - Zondag – Disco 
met DJ Giel - Maandag - Kermis-
matinee met Double Vision - Co-
verband No-Exit - DJ Jan Janssen 
- Dinsdag - TILT - DJ Jesse E-mode 
- Woensdag - 30EUROLIVE – DJ 
Jesse E-mode

DE ELEKTRONISCHE WAAKHOND

www.vdvleutenelektrotechniek.nl   Tel. 0413-477 337

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

Goede aanvulling op de beveiliging van uw 
woonhuis of bedrijf

Draadloze beveiliging voor particulieren

Beveiligingsadvies volgens regelgeving, met een 
NCP Erkend Opleveringsbewijs

DeMooiRooiKrant digitaal: 
www.demooirooikrant.nl
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Markt 28, 5492 AB Sint-Oedenrode
Tel. 0413-477030 www.geritsmode.nl

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Kimberly s
Fashion

Voor zeer betaalbare 
mode vanaf 

maat 36 t/m 62

Zondag 
21 november open

In verband met 1-jarig 
bestaan de gehele week 

bij aankoop 
een GRATIS attentie

Ko�eren 24
5492 BN  Sint-Oedenrode

06-22856471

OPRUIMING!
Alles in de winkel 

20% 
korting* of meer.

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

Koopjes vanaf 
€ 5,00

Heuvel 38a
5492 AD Sint-Oedenrode

06-22856471

Nieuwe 
voorjaarscollectie 

is biNNeN !!
vaN woeNsdag 

20 t/m zoNdag 24 maart
op alle klediNg 
15% kortiNg !!

*m.u.v. versioN broekeN eN 
reeds afgeprijsde artikeleN.

zoNdag 24 maart 
geopeNd vaN 

12.00 tot 17.00 uur

KOOPZONDAGMooiRooi

Heuvel 34
Sint-OedenrOde

0413 870049

1 december open 

diamonds are a
girls best friend

prachtige
openingsactie

HEUVEL 34 | SINT-OEDENRODE 
 0413 - 870049

WWW.WELTENJUWELIERS.NL

Reparatie:  goud/ zilver- horloges
Ontwerpen/ taxatie

OUD GOUD ACTIE

LEVER BIJ ONS UW OUDE 
SIERADEN IN.

ONTVANG*€ 25,- 
PER GRAM, 14 KRT.

* u ontvangt dit in vorm 
van een korting bij aankoop 

van een nieuw sieraad.

Rob LeuRs JuweLieR  |  Markt 34 - Panningen
Gespecialiseerd in gedenksieraden

Voor de meest memorabele 
momenten in uw leven...

G e d e n k s i e R a d e n

Zondag 24 maart
van 12.00 tot 17.00
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24 maart Koopzondag 
in Son en Sint-oedenrode
Juwelier Opaal Son & Juwelier Opaal  Sint-Oedenrode 

zijn open van 12.00u tot 17.00u

  

alleen tijdens de 
Koopzondag 10% Korting 

op de hele collectie!
                

Fromanteel,
son en Breugel

Festina,   
sint-oedenrode

Juwelier Opaal
Heuvel 40
Sint-Oedenrode 0413 47278
Facebook.com/juwelieropaal

Juwelier Opaal Son                           
Raadhuisplein 14                       
Son en Breugel    
0499 724900       
Facebook.com/opaalson

Heuvel 24, 5492 AD Sint-Oedenrode 0413-472329
www.termeermodeschoenen.nl

EinDElijk DAn tOcH lEntE!

Tijdens de lentekoopzondag van 
24 maart hebben wij om

13.30, 14.30 En 15.30 DriE mODEflitSEn

Wij prESEntErEn DAn OnzE klEurigE En 
vrOlijkE vOEtEnmODE vOOrjAAr/zOmEr 2013

Passend bij de sprankelende voorjaarskleding van 
You! fashion for women.

U bent van harte welkom in onze lentewinkel!

Hertog Hendrikstraat 8, 5492 BB Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470777

Wij weten het zeker DE LENTE komt eraan
 

ZONDAG 24 MAART
presenteren wij tijdens 3 modemomenten

OM 13.00, 14.00 EN 15.00 UUR 
DE SPRANKELENDE VOORJAARSCOLLECTIE 

VAN  YOU! FASHION FOR WOMEN

passend bij de kleurige vrolijke voetenmode van Termeer.
U bent van harte welkom!

 

op
 Zomerjassen

Colberts
Vesten

Sale bij You!

w
w

w
.lm

ed
ia

.n
l

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode 

1 stuk  30% korting

2 stuks  40% korting

3 stuks  50% korting
 op de reeds afgeprijsde wintercollectie

*

*

*

*

ACTIE-WEEK
(Van  1  mei  t/m  5  mei)

20% 
KORTING

Hertog Hendrikstraat 8 | 5492 BB Sint-Oedenrode

..een gezellige koopzondag op 24 maart

5x waardebon van € 15,- Sanders Groente & Fruit   
Kleding bon t.w.v. € 75,-  Gerits Man en Mode  

Waardebon voor Knippen-Kleuren-Föhnen  Kapsalon Unique  
Waardebon t.w.v. € 70,-  Stapperz en Kiddooz  

Lunch voor 2 personen all in  Grand Café De Gouden Leeuw

Sint-Oedenrode
Centrummanagement

5x waardebon van € 15,- 
Kleding bon t.w.v. € 75,-  

Waardebon voor Knippen-Kleuren-Föhnen  
Waardebon t.w.v. € 70,-  

Lunch voor 2 personen all in  

Prijzen 
die u kunt 
winnen..
Openingstijden 
van 12.00 tot 
17.00 uur

*Kijk op www.rooi-is.nl voor de voorwaarden en voor meer informatie.

Met diverse
koren zoals:
Liederentafel Maaskantje
Koor van Ome Jan
No Nonsense
Betje Wolf
Switch

En prachtige prijzen in
de Bon vùr Ton loterij
Bij iedere besteding van €15,- krijgt u een bon. 
Hoe meer u koopt hoe meer  bonnen u krijgt!* 
Deponeer ze in de rode ton bij de kiosk en 
maak kans op prachtige prijzen!!! 
De winnaars worden op vrijdag 29 maart 
bekend gemaakt op;

www.rooi-is.nl 

3990_SINTO_Adv.BVT_maart_MR.indd   1 18-03-13   09:13

KOOPZONDAG
Zondag 24 maart

van 12.00 tot 17.00
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KOOPZONDAG

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

KOFFEREN 21A
SINT-OEDENRODE

0413 470561
WWW.SWITCHFASHION.NL

400 M2 MODE VOOR 
TRENDY MAN & VROUW

SUPERTRASH-KOCCA-JOSH V
ESQUALO-ANTONY MORATO-ZUMO

GLAMOROUS-RINASCIMENTO-JACKY 
LUXURY-RADICAL-SISTERSPOINT-
KULTIVATE-GLIMZ&GLAM-GARCIA

PHARD-MET-JEANS 

EN VELE ANDERE MERKEN

A.S ZONDAG GEOPEND 

VAN 12:00U TOT 17:00U

WOENSDAG 27/03 MODESHOW

MooiRooi

ZONDAG 24 MAART 

OPEN 
VAN 12.00 UUR T/M 17.00 UUR

VOOR IEDERE KLANT 

GRATIS IJS 

VAN DE IJSSALON!

HERTOG HENDRIKSTRAAT 12
SINT-OEDENRODE

WWW.STAPPERZ.NL  
 WWW.KIDDOOZKINDERKLEDING.NL

Modeshow  bij SWITCH Fashion & Lifestyle

Woensdagavond 27 maart staat in het te-
ken van de presentatie van de nieuwe voor-
jaarscollectie bij Switch Fashion & Lifestyle.   

Onder het genot van een hapje en een 
drankje wordt de nieuwe collectie gepre-

senteerd.  Deze keer wordt de kleding ge-
toond door een aantal nieuwe modellen, 
zodat het voor de gasten weer een verras-
send ander beeld geeft.   Dit voorjaar is de 
mode heel divers, dat blijkt uit de collecties 
van de merken die getoond worden, o.a. 
van Supertrash, Esqualo, Antony Morato, 
ZUMO, Radical, JoshV en vele andere mer-
ken, waaronder een aantal nieuwe. Een DJ 
zorgt voor een lekkere, ontspannen sfeer.  
In de pauze vindt er een loterij plaats waar-
bij naast cadeaubonnen van SWITCH ook 
een aantal andere leuke prijzen van colle-
ga-ondernemers uit Sint-Oedenrode ver-
loot worden. Na afloop van de show kun-
nen de gasten zelf  de collectie bekijken 
en passen. Hierbij worden ze geadviseerd 
door het team van SWITCH. Tenslotte zijn 
er een aantal goodiebags beschikbaar met 
daarin leuke gadgets van een aantal collega 
ondernemers  en giveaways van diverse 
merken die SWITCH voert. Kortom een 
leuke avond uit, die je zeker niet mag mis-
sen, zeker niet als je helemaal up-to-date 
wilt zijn van de laatste trends op modege-
bied. Kaartjes voor deze avond zijn gratis 
af te halen bij SWITCH Fashion. Er kan een 
maximaal aantal bezoekers toe gelaten 
worden in de zaak. Wees er snel bij want 
VOL = VOL.

Zondag 24 maart
van 12.00 tot 17.00
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KOOPZONDAG

Trotse Egyptenaar runt Pizzeria Shoarma Rooi

Ayman Saman is trots en 
daar heeft hij ook al reden 
toe. Sinds 1 februari is hij 
de trotse eigenaar van de 
Pizzeria annex Shoarma 
zaak tegenover het Kerk-
plein in Sint-Oedenrode. 
Vorige week beleefde hij 
een knallend openings-
weekend. Het was ‘druk 
druk druk’ volgens de Afri-
kaan. De actie was dan 
ook bijzonder aantrekkelijk 
(50% korting op alles), maar dat 
is niet de enige reden. Pizzeria 
Shoarma Rooi heeft bovenal lek-
ker eten.

De meeste Rooienaren kennen Ay-
man al van gezicht. Hij is vijf jaar 
lang werkzaam geweest bij zijn 
zwager van Shoarmazaak Amon, 
een eindje verderop. Daar leerde 
hij de kneepjes van het vak. Pizza’s 
maken, shoarma en andere lekker-
nijen bakken. Ayman werd steeds 
bekwamer en dus werd het tijd om 

op eigen be-
nen te staan. 
“We hebben 
nog steeds 
goed contact 
hoor. Amon 
helpt me met 

van alles”, zegt Ayman terwijl 
hij vlees aan het snijden is. “Een 
mooie plek hier toch?!” wijst hij 
naar buiten. “Vooral als het be-
ter weer wordt, dan heb ik hier 
een groot terras en wordt het nog 
drukker.”

Pizzeria Shoarma Rooi verspreidde 
enkele weken geleden de nieuwe 
menukaart. Die liegt er niet om. Er 
staat zoveel lekkers op dat je bijna 
geen keuze kunt maken. “Vooral 
het aanbod in pizza’s hebben we 
flink uitgebreid. Dat is één van 

onze specialiteiten.” Behalve piz-
za’s staat de kaart vol met menu’s, 
broodjes, steaks, schotels en pas-
ta’s. Een extra voordeel is dat alles 
thuis kan worden bezorgd. 

Dinsdag, woensdag en donder-
dag zijn speciale dagen. Dinsdag 
is schoteldag. Dan kosten alle 
schotels 1,50 euro minder dan 
normaal. Op woensdag kost een 
sparerib schotel slechts 8 euro en 
op donderdag vliegen de pizza’s 
voor maar 5,50 euro de deur uit. 
Profiteren dus bij Pizzeria Shoarma 
Rooi. Ayman helpt u graag!

Pizzeria Shoarma Rooi, 
Heuvel 4, 
5492 AD, Sint-Oedenrode, 
tel: 0413-490598

advertorial

KEADIN schilderwerken

Gun uw schilderwerk een kritische blik

De grote schoonmaak. Hij komt er 
weer aan. Het is immers weer voor-
jaar. Uw schuur opruimen, de keu-
kenkastjes uitmesten en uw tuin op 
de schop. Toch is er een belangrijk 
aspect wat veel mensen vaak verge-
ten of op de lange baan schuiven: 
het schilderwerk. Gerrit Ketelaars 
KEADIN uit Boskant, heeft het pre-
dicaat meester-schilder. Volgens 
hem wachten mensen vaak te lang 
met onderhoud van het schilder-
werk. “Hoe langer je wacht, hoe 
groter de schade en hoe pijnlijker 
het wordt voor je portemonnee”, 
adviseert de vakman.

Grondige inspectie 
Volgens Gerrit heeft schilderwerk na 
verloop van tijd gewoon een gron-
dige inspectie nodig, zodat achter-
stallig onderhoud en hoge reparatie-
kosten worden voorkomen. KEADIN 
kan u daarbij helpen. Door zijn ja-
renlange ervaring weet de Boskan-
ter precies waar hij op moet letten. 
Hoe beschermt u professioneel uw 
huis? Gerrit: “Schilderwerk is onder 
te verdelen in binnen- en buitenschil-
derwerk. De kwaliteit binnenshuis is 
van belang om goed kwalitatief bui-
tenschilderwerk te behouden. Door 
openstaande verbinden en losge-
laten kitvoegen kan condenswater 
het hout binnendringen en vervol-

gens het buitenschilderwerk aantas-
ten. Daarnaast is het moment van 
schilderen van belang. Ziet u kleine 
scheurtjes of het prille begin van 
verfbladders? Dan is het hoog tijd 
om de boel te inspecteren. Ik kan kij-
ken of het schilderwerk per direct een 
onderhoudsbeurt nodig heeft, of het 
misschien nog een jaar kan wachten. 
Ik geef altijd eerlijk advies!”

Metselwerk of beton
Behalve hout is het ook goed om uw 
metselwerk of beton van een laag 
verf te voorzien. Gerrit legt uit waar-
om. “Ongeschilderd metselwerk kan 
veel vocht vasthouden. Daardoor 
kan mos- en algaangroei of vervui-
ling plaatsvinden. Hydrofoberen kan 
de oplossing zijn om deze problemen 
te voorkomen. Er wordt dan gebruik 
gemaakt van een transparant pro-
duct. Als de kleur van het metselwerk 
niet meer bij de rest van uw woning 
past of de muren van uw woning le-
lijk zijn geworden, kan het aanzien 
van uw woning compleet veran-
deren door het metselwerk te laten 
schilderen. Ook beton is niet onder-
houdsvrij. Als het beton in slechte 
conditie verkeert, gaat het betonijzer 
uiteindelijk roesten. Het roestende 
betonijzer veroorzaakt schade aan 
het beton. Schilderen van het beton 
kan dit allemaal voorkomen.”

Grafverzorging
KEADIN doet ook al jaren aan grafver-
zorging. Dat wil zeggen, het opknap-
pen en bijhouden van grafzerken. 
Gerrit is bekwaam in het schoonma-
ken van hardsteen en kan de letters 
in de steen weer schilderen of vergul-
den. Het is een knap staaltje precisie-
werk, maar zeker toevertrouwd aan 
meester schilder Gerrit Ketelaars. Hij 
weet precies wat hij doet. 

Is het schilderwerk van uw woning 
toe aan een grondige inspectie of is 
de grafzerk van één van uw fami-
lieleden rijp voor een opknapbeurt? 
Neem dan contact op met KEADIN 
schilderwerken.
KEADIN schilderwerken, 
Beukenstraat 35, 
06-51411477, 
www.keadin.nl

advertorial

GGD Hart voor Brabant onder-
steunt Week van de Lentekriebels
Met de jaarlijkse campagne ‘De 
Week van de Lentekriebels’ sti-
muleert Rutgers WPF het basis-
onderwijs om lessen te geven 
over relaties en seksualiteit. In het 

werkgebied van de GGD Hart voor 
Brabant doen 68  basisscholen 
mee aan de Week van de Lente-
kriebels 2013. Deze projectweek 
vindt plaats van 18 t/m 22 maart. 

De samenleving verandert. Dat 
is een continue verschijnsel van 
alle tijden. Veranderingen worden 
vaak in eerste instantie met argus-
ogen bekeken. En achteraf? Dan 
valt het mee en ziet men alsnog de 
voordelen. Veranderingen zijn be-
dreigend; iets ouds en vertrouwd 
voor iets nieuws en onbekends.

Ook in de politiek treedt dit ver-
schijnsel op. Sint-Oedenrode 
staat, net  als elke gemeente, 
voor een aantal grote maatschap-
pelijke uitdagingen. Er is minder 
geld en met dat geld moet meer 
worden uitgevoerd. Het devies 
‘meer doen zonder poen’ zal de 
komende jaren drijfveer zijn voor 
bestuurlijke keuzes. 
De verhuizing van de bibliotheek 
naar Mariëndael is een verande-
ring. Bezoekers moeten op zoek 
naar een nieuw en vertrouwd 
plekje. De meeste politieke partijen 
worstelen zichtbaar met de voor-
liggende keuze om de bibliotheek 
te verplaatsen en het Martinushuis 
te verkopen of te verhuren.

Al bij de bouw van cultureel cen-
trum Mariëndael en Odendael 
was bekend dat er in Sint-Oe-
denrode te veel vierkante meters 
zouden komen ten behoeve van 
maatschappelijke doeleinden. Dat 
is een gegeven en niet te ontken-
nen. 
Het bestuur van Mariëndael is 
bezig met een transitie om naast 
cultuur ook onderwijs een plek te 
geven. Het bruist er van de acti-
viteiten. Het is dan ook niet voor 
niets dat de bibliotheek zelf meer-

waarde ziet in de verhuizing naar 
Mariëndael. Zij kunnen op deze 
wijze uitvoering geven aan hun 
bezuinigingsdoelstelling zonder 
dat het de dienstverlening nega-
tief beïnvloedt. Blijven zitten in 
het Martinushuis zou betekenen 
dat er gesneden zou moeten wor-
den in de personele bezetting. 
Daardoor zou het aantal ope-
ningsuren fors minder moeten 
worden. Overigens, de biblio-
theek gaat zelf over haar locatie 
en niet de politiek.  

Het Martinushuis heeft een be-
langrijke plek in ons centrum. Het 
zal verhuurd of verkocht worden, 
maar in beide gevallen zal een ge-
deelte van het Martinushuis be-
schikbaar blijven voor openbaar 
en maatschappelijk gebruik. De 
monumentale gevel is beschermd 
en zal niet veranderen.
Als de overige fracties zich hou-
den aan de door hen zelf gestelde 
kaders (o.a. afstoten van het te 
veel aan maatschappelijk vast-
goed en geen rol als vastgoedbe-
heerder) dan zal het Martinushuis 
openbaar aan de hoogste bieder 
worden verkocht. 
De VVD hecht veel waarde aan 
duidelijkheid en consistent beleid. 
Wij zijn benieuwd of de andere 
politieke partijen net als de VVD 
doen wat ze eerder hebben afge-
sproken. 

Fractie VVD
Freek Glorius, Wilma Wagenaars, 
Michiel van Seventer, Wil Maas en 
Piet Klaasen
www.lokaleliberalen.nl

De Zeepkist
Als je doet wat 
je altijd hebt 
gedaan, krijg 
je wat je altijd 
hebt gekregen

 
 
 
 
 
 

24 Maart koopzondag. 
 

Actie alleen op deze dag: 
 

20% voorjaarskorting 
op alle 

Make-Up artikelen. 
 

Nieuw in ons assortiment: Rimmel London 
 

 @ DIOdeVlinder DIOdeVlinder www.drogisterijdevlinder.nl 

  

 

tel: 06-13775090 
Info@markook.nl 

Passi e voor koken, ong edwong en sfeer,

Italiaanse keuken, 

kookworkshops, streekproducten, 

wijn-spijscombinati e, wijnpro everij en, 

exclusi eve home cooking, koken op lokati e.k k l

Geslaagd tafelen
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D’r is ginne mert zû goewd, of ‘t snuwt 
op d’n boer z’nnen hoewd
 In maart krijg je nog winters weer
 Uit:” Bij wijze van spreuke” 
van fam. Swanenberg BRABANTSE SPREUKEN

Insectencursus IVN 

Volgens
mij is het een

val!!!!

Door: Jeroen Kossen

Sudoku

PMS 279 CMYK 68, 34, 0, 0 

OOGCONTACT

Wie is deze Rooienaar?
Sint-Oedenrode

Oplossing 
vorige week:
Dolinda Opheij

Sint-Oedenrode

Winnaar:
Coby Wouters
Nachtegaal 3

kan de staatsloten
ophalen bij Primera

Gezinsleden of werknemers worden uitgesloten van deelname.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm

 Uno argentino Papa
 
 

vanuit een Amerikaans continent
 is er midden in Rome 
 een nieuw opperhoofd
 op het Sint-Pietersplein geland
 
 gelukkig ene gewone vrome
 die met zijn buonasera
 in een betere toekomst gelooft
 én al in vele harten 
 naast HKH Maxima lijkt beland.
 
 nu komt mijn kennis
 van de Argentijnse cultuur
 overeen met onbeperkt eten

 van spareribs, omgeven door
 wand versierde koeienhuiden
 
 maar onze nieuwe koningin,
 zoals wij inmiddels weten,
 heeft de Oranjes gered
 
 ik verwacht derhalve 
 aan de Middellandse Zee
 weer geopende deuren
 
 waar de bloemetjes, 
 sober doch liefdevol , 
 na verloop van tijd
 transparant en spiritueel
 kunnen worden buitengezet

Puzzelpagina

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

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

en maak kans op 5 x 1/5 staatsloten

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

L.Verbakel BV   

Kunststof & RvS producten.

L.Verbakel BV al meer 40 jaar een toonaangevend bedrijf over de gehele 

wereld op het gebied van ontwerpen – produceren en leveren van de 

hoogwaardige VERBA voerautomaten voor de moderne varkenshouderijen. 

Een modern bedrijf dat bekend staat als gaat om innovatie en productie van 

voerautomaten met een hoge kwaliteitsstandaard.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie:

TECNHNISCH WERKVOORBEREIDER M/V

Functie:

-  
De ondersteuning en de coördinatie van het productieproces

-  
Uitwerken van opdrachten

-  
Opzetten van tekeningen en artikelbestanden

-  
Inkopen van benodigde artikelen

- 
 De ondersteunende werkzaamheden kunnen betrekking hebben 

op dagelijkse terugkerende serieproductie, maar ook op project-

matige werkzaamheden

Profiel:

-  
Werktuigbouwkunde achtergrond MTS/HTS

-  
Ervaring met CAD systemen

-  
Proactieve, oplossings- en resultaatgerichte instelling

-  
Goede mondelinge en schriftelijke taal van het Engels en Duits 

-  
Bekend met Word, Excel, outlook en ERP-syteem

Wij bieden:

- 
Een uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid

-  
Prima salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden

- 
Prettige en collegiale werksfeer met korte communicatielijnen

-  
Werken bij een toonaangevende fabrikant in de branche

Voor vragen kunt u contact opnemen met R. v. Gastel tel 0413 471430. 

Uw sollicitatie voorzien van CV kunt u richten aan: R. van Gastel roel@verba.nl 

of per post naar. 

L.Verbakel BV Industrieweg 13 5492 NG Sint Oedenrode t.a.v. R. v. Gastel.

 Industrieweg 13, 5492 NG Sint Oedenrode

WWW.VERBA.NL

Kunststof & RvS producten.

L.Verbakel BV al meer 40 jaar een toonaangevend bedrijf over de gehele 

wereld op het gebied van ontwerpen – produceren en leveren van de 

hoogwaardige VERBA voerautomaten voor de moderne varkenshouderijen. 

Een modern bedrijf dat bekend staat als gaat om innovatie en productie van Kunststof & RvS producten.

L.Verbakel BV al meer 40 jaar een toonaangevend bedrijf over de gehele 

wereld op het gebied van ontwerpen – produceren en leveren van de 

hoogwaardige VERBA voerautomaten voor de moderne varkenshouderijen. 

Puzzel je stuk met
van wie is dit puzzelstuk?
Deze puzzel wordt u aangeboden
door Albert Heijn Sint-Oedenrode

Stuur de oplossing in en win een 
goed gevulde boodschappentas: 
redactie@demooirooikrant.nl

Oplossing vorige week:  
De Vriendschap

P. REIJNDERS LOUISESTRAAT 28
Kan vanaf vrijdag de prijs ophalen bij AH

Vanaf 28 maart 
Albert Heijn iedere avond 

open tot 21:00 uur

Vanaf 28 maart 

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

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

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

lijntrekspel, luckyduck, powerwave, boksbal, rups, kamelenrace, ijswagen,  
bussensport, viswagen, ponyrijden, gebakkraam,  

WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE SINT-OEDENRODE   

SINT-OEDENRODE • BOSKANT • NIJNSEL 
OLLAND • LIEMPDE

MooiRooikrantDe
Woordzoeker 

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

 
Zoek de volgende woorden: 

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

	  

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

Zoek de volgende woorden:
boskantseweg, corridor, grutto, ndustrieweg, heistraat, 

kamille, laurier, merimondstraat, nieuwenhuizen, ritaplein, rogge, 
spierkesweg, slophoosweg, wittebleek, zwembadweg, zonnedauw, 
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Mooi op  leeftijd

Om de lente te verwelkomen hebben wij een feestelijk
Paasarrangement samengesteld

Wij zijn 1e Paasdag geopend voor lunch en diner

Voor de lunch ontvangen wij u graag om 13.00 uur 
Voor het diner ontvangen wij u graag vanaf 18.30 uur

Wij ontvangen u dan met een feestelijk glas prosecco of aperitief naar keuze

Aansluitend serveren wij een feestelijk 4-gangen keuzemenu

Menu

 Tartaar van Schotse zalm met krokant gebakken gamba, 
Hollandse garnalen en een dille/limoencrème

of
Carpaccio van runderhaas met geschaafde Parmezaan, truffelcrème en krokante Parmaham

*******
Verfijnde runderbouillon ‘en croute’ geserveerd, 

met verse kruiden, kervel en aspergepunten
*******

Geroosterde heilbotfilet met tonschar in tempura, saus Antiboise en een luchtige Hollandaise
of

Tournedos van ossenhaas met saus marchand de vin voorjaarsgroenten en pommes duchesse
*******

Feestelijk Paasdessert

€  36.50 pp

Voor kinderen tot 12 jaar serveren wij in overleg met u een speciaal kinderpaasmenu
 € 16.50 pp

Bel ons of kijk op onze website voor de diverse mogelijkheden die wij bieden
Telefoon: 0413-474901 – www.derooiseboerderij.nl

Eerste steen nieuwe Antoniuskapel gelegd

Pastoor Vincent Blom heeft afgelopen 
maandag rond 13.30 uur de echte eerste 
steen gemetseld van de Antoniuskapel in 
Nijnsel. Gekscherend noemde hij zich voor 
heel even ‘bouwbedrijf Heilige Oda’. Ook 
zegende hij het gebedshuisje.

De officiële handeling vond plaats op de tij-

delijke bouwplaats ‘Hoeve Strobol’ van Bert 
en Annie Verbakel. Daar wordt de kapel op-
gebouwd op een betonplaat. Wanneer het 
dak klaar is, wordt de kapel met een kraan 
op zijn plaats van bestemming gezet en daar 
verder afgebouwd. Het mooie aan de bouw 
is, dat deze volledig wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers.  

Rooienaren wederom ‘hot’ op YouTube
Ze noemen zich ‘Frits Towerbrits’, zijn zo 
gek als een deur en studeren zo nu en dan. 
Waarschijnlijk alleen wanneer het echt nodig 
is. Joep ten Hove en Ruud Kremers uit Sint-
Oedenrode maken samen met twee vrienden 
deel uit van het zooitje ongeregeld. Ander-
half jaar geleden namen ze een carnavals-
plaat op die een groot succes werd op You-
Tube (maar liefst 80.000 keer bekeken). Nu 
zijn ze gekomen met een nieuw kunststukje.

Dit keer geen carnavalsplaat, maar een lek-
kere stamper om op mee te deinen. ‘Vozen!’ 
heet het nummer en zonder slag of stoot 
hebben de heren een vette clip opgenomen 
die niet zou misstaan op MTV. Er gebeurd 
zoveel mafs, een ‘normaal’ mens kan het 
bijna niet snappen. Het nummer staat pas 
net op YouTube, maar nu al hebben meer 
dan 10.000 mensen de clip bekeken. Een 
goede reden om het eens op te zoeken.

Ria van Aarle in uitzending Koffietijd

Ria van Aarle uit Sint-Oedenro-
de is volgende week dinsdag 26 
maart te gast bij Koffietijd op 
RTL 4. Dan zal de Rooise onder 
andere spreken over haar boek 
‘Morgen ben ik beter’. Het ver-
haal gaat over haar jonge jaren, 
toen ze leed aan de ziekte TBC. 

Vorige week kreeg Ria een mail 
van de Tuberculosis Foundation uit 
Den Haag dat ze contact hadden 
gelegd met Koffietijd. De redactie 
van het programma wil graag pra-
ten over het thema TBC.  De uit-
zending begint om 10.00 uur in de 
ochtend, maar het item van Ria zal 
rond 10.30 uur aan bod komen.

Ontspannen Open Dag in Odendael

Eigenlijk is het altijd open dag 
bij Odendael. De zorginstel-
ling streeft namelijk naar een zo 
open mogelijk karakter en dat is 
te merken. Iedere dag lopen men-
sen in en uit het gebouw; voor 
een bezoekje aan een bewoner, 
een lunch, om mee te doen aan 
een activiteit of om te kijken naar 
een expositie. Afgelopen zaterdag 
vond er een officiële Open Dag 
plaats, gepland door Brabantzorg. 
Een verschil: mensen mochten op 
plekken rondneuzen waar ze an-
ders niet mogen komen.

De sfeer in de grote zaal was ont-
spannen, net als altijd. Hier en daar 
dronken mensen een bakje koffie, 
werknemers van Brabantzorg ga-
ven tekst en uitleg over alles wat 
er bij Odendael reilt en zeilt en een  
grote groep maakte zich klaar voor 

een rondleiding door het gebouw. 
“We hopen dat mensen vandaag 
gericht komen voor werk, wonen 
en zorg”, aldus medewerkster van 
Odendael, Ingrid Gevers. “De in-
formatie over deze drie onder-
werpen kunnen ze vinden bij de 
kramen die hier staan opgesteld. 
We verwachten veel potentiële 
klanten voor de afdeling Thuis-
zorg. Steeds meer mensen blijven 
namelijk thuis wonen en willen 
graag informatie over wat wij kun-
nen bieden. In Thuiszorg zijn we 
erg sterk. Het is één van de snelst 
groeiende onderdelen van Oden-
dael. Daarnaast verwachten we 
vragen over dagzorg. Wanneer 
kom je daarvoor in aanmerking? 
Medewerkers kunnen het allemaal 
vertellen. Tijdens de rondleiding 
kunnen mensen zien hoe de be-

woners hier wonen, maar ook hoe 
het personeel werkt.”

Volgens vestigingsmanager Wil 
van de Laar is er grote behoef-
te aan geschoold personeel. Ze 
hoopte dan ook dat veel potenti-
ele werknemers een stap binnen 
zetten om interesse op te wekken. 
“Zie het als een soort kennisma-
kingsgesprek”, zegt ze. “Als het 
voor beide partijen bevalt, vloeit 

er misschien een samenwerking uit 
voort.”

De hele dag was het druk, maar 
bleef de sfeer ontspannen. Het 
tekent de manier waarop Brabant-
zorg in Sint-Oedenrode te werk 
gaat. Alles liep gesmeerd in elkaar 
over. De Open Dag mag dan ook 
als geslaagd worden bestempeld. 
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Theaterkoor Rooi geeft een sneak-preview van de voorstelling ‘PerMissie’! 
Sint-Oedenrode heeft glasvezel. Een groot aantal inwoners maakt er reeds gebruik van. U misschien nog niet. En dat terwijl overstappen heel eenvoudig is. 
Kom zaterdag 23 maart naar het Glasvezel Overstap Evenement op het Kerkplein in Sint-Oedenrode en wij helpen u graag! Aangezien Reggefi ber sponsor 
is van Theaterkoor Rooi, verzorgen zij deze dag om 11.00 uur een speciale sneak-preview van de voorstelling ‘PerMissie’. Wij nodigen u van harte uit om te 
komen kijken en ondertussen helpen Team Sint-Oedenrode en de serviceproviders u graag overstappen op glasvezel! 

Sint-Oedenrode heeft glasvezel!

naar 
het Glasvezel 

Overstap 
Evenement! 

Kom 
zaterdag 
23 maart

www.team-sint-oedenrode.nl
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Lezing over invloed van muziek op algemene leer-
prestaties van uw kind

"Muziek maakt slim"
Op 28 maart aanstaande orga-
niseert OBS De Springplank in 
samenwerking met Stichting 
Luctor en Best Music Education 
Centre een openbare lezing over 
de recent wetenschappelijk aan-
getoonde positieve invloed van 
muziek op de cognitieve ontwik-
keling van kinderen. 

De lezing zal worden verzorgd door 
Mari Swinkels, directeur De Spring-
plank, en gastspreker Emiel Schols-
berg, professioneel artiest en direc-
teur van Stichting Luctor. Tijdens 
deze lezing zullen de uitkomsten 
van recent wetenschappelijk on-
derzoek naar de verbanden tussen 
het (leren) bespelen van muziekin-
strumenten, leeftijd en cognitieve 
prestaties bij kinderen worden ge-
presenteerd en toegelicht.  Middels 
een boeiende, verrassende opzet 
weten de sprekers luisteraars te la-
ten ervaren op welke manier deze 
kennis helpt vorm te geven aan de 
persoonlijke ontwikkeling van uw 
kind in de dagelijkse onderwijs-
praktijk. Deze lezing is gratis en 
voor iedereen toegankelijk. 

"We laten ouders tijdens deze le-
zing zien en ervaren op welke ma-
nier structureel muziekonderwijs, 
ingebed in het dagelijks aanbod, 
van grote waarde is voor de ma-
nier waarop een kind zich ontwik-

kelt en hoe het presteert. Muziek 
leren maken stimuleert een brede 
ontwikkeling en zorgt voor aan-
toonbaar betere prestaties, juist 
ook op het gebied van bijvoor-
beeld taal en rekenen.", aldus de 
onderzoekers. "Bovendien versnelt 
en intensiveert het samen muziek 
maken bij kinderen ook het zo be-
langrijke bewustwordingsproces 
op sociaal-emotioneel vlak." Emiel 
Scholsberg vult aan: "In deze pres-
tatiegerichte maatschappij dreigt 
dit aspect van ontwikkeling helaas 
steeds meer in de verdrukking te 
komen. Er worden wereldwijd ech-
ter steeds meer onderzoeksresulta-
ten gepubliceerd die wijzen op de 
grote mogelijkheden die muzie-
konderwijs biedt om kinderen zo 
optimaal mogelijk voor te bereiden 
op hun toekomst."

Wilt u weten wat muziekonderwijs 
voor uw kind kan betekenen, kom 
dan ook! Na afloop van de lezing is 
er volop gelegenheid om de spre-
kers met uw kritische vragen te be-
stoken. Zij staan u graag te woord. 
 
Locatie: OBS De Springplank, 
Wilheminastraat 19, St. Oedenrode
Deuren open: 19:45
Aanvang lezing: 20:00
Toegang is gratis en voor iedereen
Aanmelden kan via 
administratie@bmec.nl 

Vieren met koor Cantecleer

Het  veertigjarig jubileum van een 
koor als Cantecleer, dat moet zeker 
op een passende manier gevierd 
worden; zo hebben de enthousiaste 
leden vast gedacht. Want een stukje 
geschiedenis vertelt dat er Cantec-
leerjaren waren dat in werkgroepen 
heel speciale sfeervolle vieringen 
werden voorbereid die goedgevul-
de kerken trokken.  Aan de teksten 
werd bijzondere aandacht besteed. 
In de kerk voelde je de gespannen 
verwachtingen. En de goedgekozen 
gezangen en muzikale begeleiding 
onderstreepten het geheel. En juist 
bij zo’n bijzonder jubileum wil je 
die sfeer van vroeger nog eens te-
rughalen. 

Dat is in de viering op zondag 17 
maart 2013 zeker gelukt. De Knop-
torenkerk ontving de goedgestemde 
leden en hun familie, vrienden, oud 
koorleden en belangstellenden met 
een ouderwetse warmte en een 
voorzichtig zonnetje.  Jos Hamelink, 
zelf koorlid met bovendien veel er-
varing in zo’n werkgroep, mocht 
voorgaan in de dienst. En de kleurrij-
ke – door koorlid Diny geschilderde 
kaft van het misboekje met de titel 

“ Levensklanken”  - gaf al meteen 
het gevoel: hier is zorg en aandacht 
aan besteed. Zoals ik begreep had 
ook nu een werkgroepje intensief 
samengewerkt aan het samenstellen 
van de teksten, het maken van het 
tekstboekje en het zoeken van de 
bijpassende koorzang.

Heel toepasselijk werd het vocale 
deel geopend met Ochtendlicht, een 
lied dat meteen door de oud-leden 
uit volle borst kon worden meege-
zongen, waarna een tekst volgde die 
duidelijk maakte dat het koor Can-
tecleer een plaats heeft in het ritme 
van ons bestaan. De leden zijn er 
voor elkaar, bij fijne en bij moeilijke 
momenten. Terwijl de koorleden een 
stemmig neuriën inzetten werd een 
tekst voorgedragen die in het daar-
op aansluitende lied nog eens in het 
Engels werd gebracht. 
In de canon Mother Morning had-
den  de stemgroepen veel klank en 
veel kleur, ongetwijfeld ook een ver-
dienste van de dirigent Peter Raaij-
makers die het koor op een rustige 
maar overtuigende manier leidde.  
Het bekende lied Cent mille chan-
sons was een feest van herkenning. 

Honderdduizend liedjes, hoe toepas-
selijk kon het zijn? 

Koor Cantecleer wilde vooral mee-
geven samen op weg te zijn en dat 
je door je onderweg open te stellen 
veel kunt betekenen voor de ander. 
Wat heel bijzonder was, was de ma-
nier waarop de viering werd afge-
sloten. De koorleden vormden een 
kring om de toehoorders en zongen 
An Irish Blessing; even sloot ik mijn 
ogen en nog nooit voelde ik me op 
deze manier het toegezongen mid-
delpunt als tijdens dit lied. Iedere 
noot was een schakel van verbon-
denheid.

Ik was erbij, koor Cantecleer. Jullie 
bestaan van nu al veertig jaar staat 
voor heel wat plezier en levensklan-
ken. En  ik heb het weer gezien, ge-
hoord en gevoeld. Er zit nog volop 
muziek in dit koor. En het raken van 
de juiste snaar, dat is wat steeds is 
gebleven.  Gefeliciteerd met dit jubi-
leum en deze viering en op naar de 
vijftig jaar. 

Ineke Bekkers-Smolders
Oud koorlid 

Nijnsel Meets…..
Op zaterdag 20 april 
gaat het gebeuren, 
het eerste “Nijnsel 
Meets” concert gaat 
van start. Het doel 
van Harmonie Nijn-
sel, onder leiding van 
Hans van der Velden, 
met deze concertreeks 
is om steeds met 
andere gezelschap-
pen of solisten uit 
Sint-Oedenrode een 
hoogstaand concert 
te verzorgen. Er zullen steeds weer 
nieuwe ideeën verwerkt worden 
in de concerten, zodat het voor de 
muzikanten telkens een uitdaging is 
om er iets moois van te maken.

Volgend jaar gaan we nogmaals een 
Nijnsel Meets uitvoeren om in 2015 
een Proms concert op de agenda te 
zetten. Daarna zullen we de NIJN-
SEL MEETS en de NIJNSEL PROMS 
om het jaar gaan uitvoeren om het 
statige en dynamische karakter van 
de concerten af te wisselen en om 
de muzikanten en publiek enthousi-
ast te houden.

Dit jaar staat het geweldige concert 
in het teken van de film. Het hele 
programma bestaat uit film muziek 
en tijdens de uitvoering worden 
beelden van de film vertoond op 
een groot scherm om de muziek met 
beelden te ondersteunen.  We heb-
ben gasten uitgenodigd die met ons 
de muziek ten gehore zullen bren-
gen.  Dit is solist Pieter van Aarle en 
het koor Aurora. 

Het koor Aurora be-
staat uit 25 enthou-
siaste dames in de 
leeftijd van 30 tot 50 
jaar. Het koor was 
oorspronkelijk het 
jongerenkoor van 
de Martinusparochie 
en is 10 jaar geleden 
omgedoopt tot "Koor 
Aurora". Het gezel-
schap staat onder lei-
ding van Erie van der 
Zanden-Vos en viert 

volgend jaar het 20 jaar bestaan.  
 
De dames van Aurora hebben een 
uitgebreid populair repertoire en zij 
houden van een uitdaging, zo ston-
den zij een aantal jaren geleden op 
de planken met hun moderne kerst-
verhaal "Walking in a winter won-
derland", geheel gebaseerd op het 
thema van "Boer zoekt vrouw". 
Bij hun 15-jarig jubileum waren 
zij te bewonderen in "Girlpower". 
In deze show zongen de dames al 
hun favoriete nummers. De laatste 
jaren waren zij vaak te beluisteren 
bij één van de vele kerstconcerten 
in Sint-Oedenrode, al dan niet in 
samenwerking met andere rooise 
koren. Aurora werkte vorig jaar ook 
mee aan de TV-missen van de KRO 
en zong tijdens de open dag op de 
vlagheide bij Miss Hyacinth. Tijdens 
het concert van 20 april wordt Auro-
ra begeleid door het harmonieorkest 
en zingen zij nummers uit bekende 
films waaronder Alles is liefde en Sis-
ter Act. 
Pieter van Aarle is een ook echte 
Rooienaar. Als zoon van Gijs van 

Aarle, de bakker van Rooi, groeide 
hij op in een muzikaal gezin en het 
was snel duidelijk dat zingen zijn pas-
sie was. Hij heeft privé les gehad van 
de Eindhovense leraar Jacques van 
Wijnen en is hierdoor uitgegroeid 
tot een bariton zanger van niveau. 
Hij heeft vele solo rollen gespeeld 
in prominente  opera’s in Veghel, 
Waalwijk en ’s Hertogenbosch.  Hij 
heeft ook solo concerten gegeven in 
het kasteel en in de knoptoren ism 
Roois cultuur contact. In het popu-
laire genre heeft Pieter in een Night 
of the Proms productie gezongen in 
de sporthal de strepen. Pieter gaat 
onder begeleiding van het orkest 
van harmonie Nijnsel onder andere 
het nummer “She”zingen uit de film 
Nothing Hill, maar ook nummers uit 
de film West Side story zoals “Ma-
ria” en “To Night” zal Pieter ten ge-
hore brengen.

Het concert wordt uitgevoerd in de 
kerk “de Goede Herder” aan het 
Mgr. Bekkersplein in Sint-Oeden-
rode. Deze kerk heeft een gewel-
dige akoestiek en wordt voor deze 
gelegenheid omgetoverd tot een 
heuse concertzaal met podium, film 
scherm en professioneel geluid en 
verlichting. Na het concert bieden 
wij ons publiek de gelegenheid om 
het avondje uit af te sluiten met een 
afterparty om nog even gezellig na 
te praten onder het genot van een 
drankje. 
De entree prijs voor dit concert is 
€ 8,50 en de kaarten zijn te koop bij 
leden van de harmonie en het koor 
en in boekhandel ’t Paperas en ju-
welier Opaal.   

foto: Guus Boot

Specialisten in familierecht,
arbeidsrecht en bemiddeling

(17:00 tot 18:00 uur)

Iets te vieren?

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

info@kienehoef.nl

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 

Voor iedere klus 
in en rondom uw huis 

Bel Berry van Weert
T. 06-45028727

VOOR AL UW KLUS, LAS, MONTAGE EN 
ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Ook voor langer
thuis wonen!
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MooiRooitjes opgeven?
redactie@demooirooikrant.nl

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

Te koop/Te huur

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

Bijna voorjaar
Uw adres voor: culterra koemest, 

mosbestrijder, div. soorten 
kunstmest, graszaad voor gazon

Eerschotsestraat 67 Sint-oedenrode
T: 0413-472642

info@vandeursendiervoeders.nl
www.vandeursendiervoeders.nl

--------------------------------------
De lekkerste worstenbroodjes koop jij 
bij Bakkerij Foolen in Sint-Oedenrode. 
10 worstenbroodjes € 10,00
Vanaf € 30,- gratis thuisbezorging in 
Sint-Oedenrode. Mob: 06-15077237
www.Bakkerijfoolen.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Tempur matrassen,hoofdkussens en 
fietszadeldekjes bij Vennotex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(bedrijventerrein Nijnsel) 
--------------------------------------
Bescherm nu de lak van uw auto! 

Cadeau idee! 
Geef een cadeaubon.

CARCLEANING VAN LAARHOVEN
Handelsweg 11a 

(Bedrijventerrein Nijnsel)
0413-476198 / 06-20308105

--------------------------------------
Senioren zit en slaapcomfort bij Ven-
notex. 
Nijverheidsweg 4 tel:0413-476805
(Bedrijventerrein Nijnsel)
--------------------------------------
Website nodig? Wij bouwen deze al 
voor u vanaf € 100 kijk op 
www.bartvanderaafotografie.nl
--------------------------------------
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.
--------------------------------------
Actie van de maand 10% korting op 
fotoblokken. Kijk op 
www.bartvanderaafotografie.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

--------------------------------------
Rolluiken, zonneschermen, garage-
deuren, horren. Verkoop montage 
reparatie renovatie. Bel of mail voor 
informatie 0413-476359
info@kluijtmanszonweringen.nl
--------------------------------------
MaDe Fashion kledingreparatie
Het adres voor al uw kleding herstel-
werkzaamheden.
Kamille 16, 5491 KT, Sint-Oedenrode
Tel: 0413-470121
Openingstijden: di, do 10.30 tot 17.30 
uur. Zat 10.30 tot 13.00 uur.
--------------------------------------

--------------------------------------
Outlet verkoop in sportartikelen en 
kinderkleren. Alles halve prijs. Nog 
veel keus in voetbal-hockey en wan-
delschoenen!
Adres: oude winkel Kiddooz, Nieuwe 
Erven 2 Liempde. Let op: open woens-
dag 12.00 tot 17.00 en 
zaterdag 10.00 tot 16.00
--------------------------------------
Brievenbussen – Kluizen - Tuinhaarden
Naamborden - Huisnummers
www.rewi-brievenbus.nl
--------------------------------------
Springkussen huren voor 50 Euro p/d
Abraham of Sara 25 Euro p/d
Brengen en halen in overleg mogelijk.
Bel 06-55905007.
--------------------------------------

Gevonden

Gevonden in de Neulstraat
Geruite herenjas maat M
0413-473371
--------------------------------------

Verloren

verloren, zaterdag 16 maart leesbril, 
vermoedelijk in het centrum.
Jan van den Eshof / 0413-475519
--------------------------------------

Gevraagd

Een beginnende pop/rock coverband 
is op zoek naar een zanger of zan-
geres.Leeftijd ongeveer 16 jaar. Voor 
meer info bel of WhatsApp naar: 
06-29194908 
Of mail naar: lonk-band@hotmail.com
--------------------------------------

Aangeboden

Bent u op zoek naar een huishoude-
lijke hulp? Dan ben ik misschien wel de 
persoon die u zoekt. tel. 06-30644063
--------------------------------------

   

Wie weet waar deze foto is gemaakt? En kent iemand mensen op deze 
foto? Het zou leuk zijn als u ons daarmee kunt helpen. U mag het door-
geven via redactie@demooirooikrant.nl, via 0413-479322 of loop eens 
binnen bij Heuvel 17. De koffie staat klaar. Alvast bedankt!

Historische beelden

Marktplein
Voorjaars - aktie !!
5 x nek, schouder en rug massage voor 
€94,00. Geldig in de maanden: maart, 
april en mei. www.de-bodhiboom.nl 
of bel 06-52213652.
--------------------------------------
Massage, massagetherapie, voetreflex 
en Chinese voetreflex. Massageprak-
tijk Adisa in Sint-Oedenrode.
Info: 06 23 22 11 31 of 
www.massagepraktijkadisa.nl
--------------------------------------
Aandacht voor jezelf! Laat jezelf mas-
seren zodat je meer energie krijgt.
Kijk voor meer informatie op 
www.ellenvorstenbosch.nl
--------------------------------------
Bent u op zoek naar een huishoude-
lijke hulp in St. Oedenrode dan ben ik 
misschien wel degene die u zoekt.
Bellen na 18.00u 0636301597
--------------------------------------
 

Hulpverlening

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

Dieren

U wilt toch ook het beste voor uw 
hond? Bij ons kunt u terecht voor kwa-
litatief goed en goedkoop vers vlees 
voor hond of kat. Verkrijgbaar in vele 
varianten. Voor meer info, ophalen of 
bezorgen, Tel: 06-26977579 
www.versvleesvoorhond.nl
--------------------------------------
Hondenschool het Rooike, 
St-Oedenrode voor puppy- & gehoor-
zaamheidscursussen.
M: 06-27038463 / 
www.hondenschoolhetrooike.nl
--------------------------------------

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

Diversen

Ongedierte!!!
van Acht ongediertebestrijding.
06-12091109
Onze website: www.vanacht.nl
--------------------------------------
24 maart vlooienmarkt
Sporthal de Mortel
Ardechelaan 1 Eindhoven
90 kramen bomvol !
9-16 uur. 06-20299824
--------------------------------------

Te huurTe huur

LUXE NIEUWE 6 PERS. 
CAMPER TE HUUR!

Paasweek of 
lang paasweekend 

(do t/m di) nog vrij. 
€ 500,-

Reserveer nu ook voor 
andere periode's in 2013!
info@robbescheuten.nl

tel 0499-422795

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

Sint-Oedenrode

De gemeente Sint-Oedenrode hecht aan burgerparticipatie bij de ont-
wikkeling en uitvoering van haar plannen. Dit is een van de redenen 
dat zij buurtbewoners in de wijken Kienehoef, Cathalijne en Kinderbos 
heeft uitgenodigd samen te denken en te werken aan de ontwikkeling 
van de genoemde wijken. In het voorjaar 2012 is er een fietstocht met 
belangstellenden gehouden langs een aantal knelpunten in deze wijken 
en daarna is er een klankbordgroep gevormd van belangstellenden, die 
samen met de verantwoordelijke wethouder, mevr. Jeanne Hendriks en 
een aantal ambtenaren werkt aan de verdere wijkontwikkeling.

De klankbordgroep is vanaf dat moment een viertal keer bij elkaar 
geweest en heeft een keuze gemaakt uit een aantal snel te realiseren 
plannen. Zo is er al gewerkt aan het Sweelinckplein en het Mahlerplein 
(Kinderbos), ligt er een plan in voorbereiding voor de groenstrook die 
van noord naar zuid door Kienehoef loopt en Is er een ver ontwikkeld 
plan voor verbetering van het Cathalijnepad, waarbij veiligheid voor 
fietsers en wandelaars uitgangspunt is.
De komende maanden zal er verder aan gewerkt worden, o.a. door een 
verkeersgroep, en zullen we meer laten weten over wat er gerealiseerd 
wordt of is. Heeft u interesse om daar aan mee te werken, om mee te 
denken of heeft u goede ideeën die u kwijt wilt, mailt u die dan naar 
f.hulzink@planet.nl.

Frans Hulzink
Voorzitter klankbordgroep iWOP KCK

Lezerspodium....
Door: Frans Hulzink

Klankbordgroep iWOP Kienehoef 
Cathalijne Kinderbos

Getuige oproep
Wie is tijdens Carnaval in en rondom De Beurs lastig gevallen door 
twee jonge dames in een soldatenoutfit? Of wie heeft deze twee da-
mes anderen lastig zien vallen? We hebben dringend uw hulp nodig. 
Graag bellen naar 06-30693921

reünie
Voor (oud)leden van korfbalvereniging 
Nijnsel.
i.v.m 50 jaar jubileum 
Datum 4-4- 2014 Geef je op bij Betty 
0413-477165 of
mail je naam en adres naar:
Geertwijdeven@hetnet.nl
--------------------------------------

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

--------------------------------------
Zeg, bestuurders, heb je al een lijst met 
voorstellen, veranderingen, verbete-
ringen, of zit je de stoel maar warm te 
houden? N.A. Denker
--------------------------------------

DRUMMERS M/V
Sla je slag!

DRUMLES in Schijndel. Voor 
beginners (vanaf ± 7 jr.) en 

gevorderden.
Gedipl. docent met veel
ervaring in div. stijlen.

Bel Marcel Schakenraad
06-44376570

www.drumschoolmax.nl

De allermooiste kinderkunst voor een 
leuke prijs.
www.kiekeboekunst.nl
--------------------------------------
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Reggefi ber organiseert Glasvezel Overstap Evenement

Theaterkoor Rooi geeft 
Sneak-Preview
Reggefiber organiseert op zaterdag 
23 maart, samen met Theaterkoor 
Rooi en diverse serviceproviders 
het Glasvezel Overstap Evenement 
voor alle inwoners van Sint-Oe-
denrode. Bewoners zijn welkom 
tussen 10.00 en 16.00 uur.

Glasvezel Overstap Evenement. 
Het Glasvezel Overstap Evene-
ment is op zaterdag 23 maart en 
staat geheel in het teken van over-
stappen op glasvezel. Inwoners 
van Sint-Oedenrode zijn van 10.00 
– 16.00 uur van harte welkom op 
het Kerkplein in Sint-Oedenrode. 
Team Sint-Oedenrode van Reg-
gefiber en diverse serviceproviders 
zijn aanwezig om alle vragen over 
de verschillende glasvezelabonne-
menten te beantwoorden en in-
woners te helpen overstappen op 
glasvezel. Voor een hapje en een 
drankje wordt gezorgd.

Sneak-preview ‘PerMissie’ om 
11.00 uur
Reggefiber is sponsor van Thea-
terkoor Rooi. (www.theaterkoor-
rooi.nl) Daarom verzorgt Theater-
koor Rooi deze dag een speciale 
sneak-preview van de voorstelling 
‘PerMissie’ die in mei in première 
gaat. Om 11.00 uur en om 11.30 
uur brengen zij op het Kerkplein 
enkele nummers van de nieuwe 
voorstelling ten gehore. Reggefi-
ber en Theaterkoor Rooi nodigen 
iedereen van harte uit om te ko-
men kijken.

Twee gratis kaarten ‘PerMissie’
Iedereen die tijdens dit evenement 
een glasvezelabonnement afsluit 
bij Team Sint-Oedenrode van Reg-
gefiber, krijgt twee gratis kaarten 
voor de voorstelling ‘PerMissie’ 
van Theaterkoor Rooi cadeau. (zo-
lang de voorraad strekt)
 

Thuis feesten?
Verhuur van o.a.:
Biertaps
Partytenten
Bartafels en krukken
Servies/bestek/glaswerk

     0413-474051 Enz.
 Partyverhuur + drankenhandel

    de Leijer
                               www.partyservicedeleijer.nl                       

Kaartverkoop PerMissie kan ook via www.theaterkoorrooi.nl

Juiste pionnen op de juiste plek

Bij de productie ‘Afri-Kaas’ van 
Theaterkoor Rooi was Glashart 
één van de grote sponsoren. In-
middels is de naam veranderd in 
Reggefiber, maar dat verandert 
niks aan de relatie. Voor beide 
partijen verliep de samenwer-
king zo goed, dat er wederom 
een sponsorcontract is geslo-
ten. Aanstaande zaterdag on-
dersteunt Theaterkoor Rooi een 
grote wervingsactie van Regge-
fiber op het Kerkplein. Het koor 
gaat dan een paar liedjes zingen 
van de nieuwste show ‘PerMis-
sie’ die in mei wordt opgevoerd. 
Bestuursleden Mari Thijssen, 
Jacqueline van der Heijden en 
Ad van Acht kijken er reikhal-
zend naar uit….

Een puike theaterproductie hangt 
niet alleen af van een subliem 
koor en een dito orkest. De orga-
nisatie eromheen is minstens zo 
belangrijk. Daarom is het voor-
naam om daar de juiste pionnen 
neer te zetten. Pionnen die de 
boel overzien, schakelen wanneer 
het nodig is, knopen doorhakken 
en regelen dat alles binnen het 
budget blijft. In dit geval zijn dat 
Jacqueline van der Heijden, Ad 
van Acht en Mari Thijssen. Zij 
vormen het bestuur van Thea-

terkoor Rooi en zijn daarmee de 
generaals op organisatorisch vlak 
de productie PerMissie.  

“Na een optreden van ‘Droom-
huis’ – onze vorige productie – 
kwam de burgemeester van Best 
naar me toe. ‘Hoe krijgen jullie 
dit geregeld in een klein dorp als 
Rooi?’ vroeg hij me. Alleen deze 
vraag al…Daar doe je het voor”, 
zegt Mari trots. Maar hoe hebben 
ze het dan voor elkaar gekregen? 
Na het eclatante succes van Jesus 
Christ Superstar in 2005 was er 
de schreeuw om meer producties. 
Er werd een ploeg gesmeed die 
dat moest kunnen bewerkstelli-
gen. Mari en Jacqueline werden 
daar direct aan toegevoegd. Ad 
van Acht voegde zich na de eer-
ste productie bij de club. “Ad is 
onze rots in de branding”, aldus 
Jacqueline. “Hij houdt contact 
met de sponsoren en de fondsen, 
zorgt dat het geld op tijd binnen-
komt en doet de financiële ver-
slaglegging. Zo’n productie kost 
veel geld.” Wordt de taak van Ad 
als voornaam gezien, de andere 
bestuursleden doen niet voor 
hem onder. Wat behoort tot het 
takenpakket van hen? Mari: “Als 
secretaris is Jacqueline de spin in 
het web. Ze doet echt ontzettend 

veel werk. Ze ziet overal gaat-
jes die ze dan weer moet vul-
len.” “Daarom is het handig dat 
ik zelf in het koor zit”, merkt de 
secretaris op. “Zo nu en dan pik 
ik iets op wat van belang is en 
dan lossen we dat weer op.” Op 
de vraag wat Mari precies doet 
geeft Jacqueline 
meteen antwoord. 
“Mari is er destijds 
bij gevraagd om 
zijn enorme net-
werk. Daarnaast is 
hij een echte brug-
genbouwer en is 
hij de aangewezen 
persoon om hier 
en daar brandjes 
te blussen.”

“Samen weten we 
wat we kunnen, 
omdat we al meer 
hebben samenge-
werkt”, vervolgt 
Mari. We kennen 
en benutten el-
kaars kwaliteiten 
en hoeven elkaar 
nooit achter de 
vodden te zitten. 
In deze periode 
zijn we er iedere 
dag mee bezig.” 

Je kunt je voorstellen dat 
de drie het ontzettend 
spannend vinden hoe de 
kaartverkoop verloopt. 
Tot op heden gaat het 
voor de wind, maar vier 
van de zes shows zijn 
nog niet uitverkocht. 

Aanstaande zaterdag 
vanaf 11.00 uur is ie-
dereen welkom in de 
tent van Reggefiber 
op het Kerkplein om 
enkele nummers van 
PerMissie te horen.     
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Gemeente totaal verrast

Bromfi etstreffen na 10 jaar weg uit Sint-Oedenrode

Vorig jaar hield bromfietsclub ‘de 
Bromvliegers’ uit Veghel begin 
oktober voor de tiende keer een 
bromfietstreffen in Sint-Oedenro-
de. Wat toen nog niemand wist, 
was dat het de laatste keer zou zijn. 
In Rooi tenminste, want het hele 
circus verhuist naar Eindhoven. Ge-
meente Sint-Oedenrode was hier 
nog niet van op de hoogte. Vol-
gens een persvoorlichter komt het 
als donderslag bij heldere hemel.

De organisatie was het liefst in Rooi 
gebleven, maar door omstandig-
heden heeft ze het besluit moeten 
nemen om het treffen op een an-
dere plek te houden. Het vijfjarig 

contract liep na het evenement van 
vorig jaar af. “Eén van de redenen is 
dat Gerard Versantvoort, organisa-

tor in Rooi, er mee is gestopt”, legt 
voorzitter Léon de Louw uit. “Maar 
de grootste reden is de regelgeving 
van de gemeente Sint-Oedenrode. 
Die is veel te strak. Vooral in ver-
gelijking met andere gemeenten. Zo 
moeten we verkeersregelaars oplei-
den, maar ze mogen het diploma 
van Rooi niet elders gebruiken. Dit 
is nog meer één van de voorbeel-
den. We vinden het erg jammer, 
want het was een mooie locatie en 
het verliep altijd goed.”

“We zijn met stomheid geslagen”, 
aldus de persvoorlichter van de ge-
meente. “Niemand heeft ons iets 
laten weten. We zouden graag wil-
len horen waar we dan precies te 
streng in zijn, want we vonden het 
altijd een geweldig evenement.” 

 Elektrotechniek  Automatisering 
Beveiligingstechniek   Telecommunicatie

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

Lees DeMooiRooiK
rant 

en laat je verrassen!
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Informatief...
     dat is mijn Sint-Oedenrode

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

Huisvuil

Standplaatsen

Meldingen

Agenda

Kijk voor procedures op 
www.sint-oedenrode.nl 

of www.demooirooikrant.nl

Openbare raadsvergadering

De gemeenteraad van Sint-Oedenrode 
vergadert op donderdag 28 maart a.s.
De vergadering begint om 20.00 uur. Op 
de voorlopige agenda voor deze open-
bare vergadering komen de volgende 
onderwerpen voor:

-  beleidsnota Regionaal bureau leer-
plicht 2013-2016

-  kadernota 2014 Brabants Historisch 
Informatiecentrum (BHIC)

-  kadernota 2014 Gemeenschappelijke 
gezondheidsdienst (GGD)

-  kadernota 2014 Kleinschalig collectief 
vervoer Brabant Noordoost (KCV)

-  kadernota 2014 Veiligheidsregio Bra-
bant Noord

-  accommodatiebeleid (onderdeel ver-
koop/verhuur Martinushuis en Paulus-
gasthuisjes)

-  bestemmingsplan Centrum 2013 
(waaronder locatie Markt/Kapittelhof)

-  aansluiting bij Omgevingsdienst Brabant 
Noord

-  herinrichting krediet project Kienehoef
-  aanpassing Reglement van Orde
-  procedure kadernota en begroting 

2014

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

Subsidies bijzondere culturele evenementen in de 
gemeente Sint-Oedenrode
Sint-Oedenrode heeft een enthousiast 
en bloeiend cultureel verenigingsleven. 
De gemeente wil stimuleren om activi-
teiten te ontwikkelen die nieuw zijn in 
de gemeente en daardoor een uitstra-
lend effect en inspirerende voorbeeld-
functie hebben op het culturele leven 
in Sint-Oedenrode. De subsidieregeling 
“Bijzondere culturele evenementen” is 
bedoeld voor deze bijzondere, vernieu-
wende en nieuwe initiatieven op het 
gebied van de amateuristische kunstbe-
oefening.

Aanvragen voor activiteiten 
van juli t/m december 2013
Er zijn per jaar een tweetal verdeelron-
des ingesteld. Dit betekent dat voor 
culturele activiteiten die plaatsvinden 
in de periode juli t/m december 2013 
vóór 1 april 2013 een subsidieverzoek 
ingediend moet zijn met daarin een be-
schrijving van de activiteit en een be-
groting. De subsidieregeling bijzondere 
culturele evenementen kunt u opvragen 
bij mevr. L. de Vos, team Economie, Vrije-
tijd en Onderwijs, tel. 0413-481911. De 
regeling staat ook op de website van de 
gemeente Sint-Oedenrode 
(www.sint-oedenrode.nl).

Openingstijden gemeentehuis met Pasen
Met Pasen is het gemeentehuis gesloten 
op maandag 1 april 2013.
De avondopenstelling is verplaatst naar 
dinsdag 2 april.
De balie is dan geopend van 16.00 – 
20.00 uur.

Komt u naar het gemeentehuis? 
Maak een afspraak via 
www.sint-oedenrode.nl 
of bel (0413) 481911.

Julius Dreyfsandt zu Schlamm
Dichter

Poëtisch….
dat is mijn Sint-Oedenrode!

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

Binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning
Adres Postcode Ingekomen Omschrijving
Hoogstraat 58 5492 VW 29-01-2013 Bep. milieutoets/veranderen inrichting
Liempdseweg 14 5492 SM 05-03-2013 Verplanten 3 bomen
Bikkelkampen ongen. ---- 25-02-2013 Rooien 10 bomen
Lieshoutsedijk 10 5491 SN 06-03-2013 Renoveren bijgebouw
Nijnselseweg 17 5492 HD 26-02-2013 Plaatsen hooiberg en poort
Oranje Nassaulaan 86 5491 HK 02-03-2013 Uitbreiden woonhuis en plaatsen  
   erfafscheiding
Bikkelkampen 21 5491 RE 11-03-2013 Veranderen bedrijfsruimte in 
   mantelzorg- woning
Nieuwstraat 18 5491 VD 08-03-2013 Bouwen berging
Alfred Nobelstraat 7 5491 DB 04-03-2013 Vervangen reclamezuil
Florisstraat 18 5491 JC 26-02-2013 Plaatsen carport
   
De bekendmaking van binnengekomen reguliere aanvragen om omgevingsvergunning 
is uitsluitend ter kennisgeving. 

Besluit verdaging reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Uiterlijke  Omschrijving
  beslisdatum 
  verlengd met: 
Nieuwstraat 18 5491 VD 6 weken Realiseren koffie- en theetuin
Villenbraken 18 5492 ND 6 weken Bouwen bijgebouw (t.b.v. mantelzorg)
Jekschotseweg 21 5491 RB 6 weken Milieuneutraal wijzigen hondenfok- 
   bedrijf - schapenhouderij
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende reguliere omgevingsvergunning
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Nachtegaal 3 5492 PG 07-03-2013 Plaatsen dakkapel
De Geerstraat – 
Den Uylstraat ---- 12-03-2013 Kappen van 2 elzen, 1 eik, 2 wilgen 
   en 8 berken, met herplant
Koeveringsedijk 33 5491 SB 14-03-2013 Realiseren rundveestal
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Verleende exploitatievergunning horeca
Adres Postcode Besluit  Omschrijving
  verzonden 
Kofferen 1 5492 BL 13-03-2013 Brownies & downieS
   
Hierop is procedure 1 van toepassing 

Ontwerpbesluit exploitatievergunning horeca
Adres Postcode Omschrijving
Markt 10 5492 AB Ontwerp-exploitatievergunning horeca
Kerkstraat 18 5492 AH Ontwerp-exploitatievergunning horeca

Bovengenoemd ontwerpbesluit ligt gedurende twee weken ter inzage. Iedereen kan 
tegen dit ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. De ziens-
wijze kunt u richten aan: De Burgemeester, Postbus 44, 5490 AA Sint-Oedenrode. 
De stukken liggen met ingang van donderdag 21 maart 2013 ter inzage. 

Verloren en gevonden voorwerpen

Verloren voorwerpen
- Rode kinderbril op sterkte in bruine koker
- Zilveren damesketting Zinzi met zwart ingelegde steen
  
Gevonden voorwerpen
- Sleutelbos met diverse sleutels en rood label

Inzameling oud papier 

Donderdag 21 maart
-  KVO Nijnsel; papiercontainer aan de ach-

terzijde van de Beckart vanaf 07.00 uur

Maandag 25 maart
W.s.v. EJOS; oud papier wordt opgehaald 
in de wijken Armenhoef, Dommelrode, 
Eerschot, Haverland en Centrum vanaf 
18.30 uur

Woensdag 27 maart
Basisschool De Springplank; container 
bij school in Julianastraat op woensdag 
van 08.00 tot 13.00 uur;

Permanente inzameling
-  Buurtschap Oud-Rijsingen; papiercon-

tainer tegenover Ollandseweg 98 van 
maandag t/m zaterdag. Tijdens de win-
tertijd van 08.00 uur tot 17.00 uur. 

Inzameling grof snoeiafval zaterdag 23 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 21 maart.

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

Verleende standplaatsvergunningen 
-  Aan mevrouw van der Hoorn voor het 

innemen van een incidentele stand-
plaats op de Markt te Sint-Oedenrode 
voor het verkopen van oliebollen van 
27 december tot en met 31 december 
2013.

Hierop is procedure 1 van toepassing 

Gemeente Sint-Oedenrode

Bezoekadres 
Burgemeester Wernerplein 1
5492 GD Sint-Oedenrode

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

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

Spreekuur burgemeester
Maandag van 9.00 tot 11.00 uur

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

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

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

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

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

Evenementen

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 12 maart tot en met 18 
maart 2013 zijn de volgende aanvragen 
bij de gemeente ingekomen:
-  Van de Odaschool voor het houden van 

een Sprookjesfeest in de maand juni 
van 2013 tot en met 2017 in de kas-
teeltuin van Kasteel Henkenshage en 
in de Laan van Henkenshage.

-  Van Beachhockey Rooi voor het houden 
van Beachhockey Rooi op 17 en 18 au-
gustus 2013 op het evenemententerrein 
in sportpark de Neul te Sint-Oedenrode.

Verleende evenementenvergunningen 
en ontheffingen 
-  Aan Zorgcentrum Odendael voor het 

houden van een besloten circusvoor-
stelling op 22 mei 2013 op het evene-
mententerrein in sportpark de Neul te 
Sint-Oedenrode.

-  Aan Commissie Sinterklaasintocht 
Rooi voor het houden van de intocht 
van Sinterklaas in november 2013 tot 
en met 2017 in het centrum en op het 
Kerkplein te Sint-Oedenrode.

-  Aan de Klassieke Landbouw Werktui-
gen Vereniging voor het houden van 
het plattelandsfestival op 6 en 7 juli 
2013 op het terrein aan de Vresselse-
weg 33 te Sint-Oedenrode.

Hierop is procedure 1 van toepassing

Melding vergunningsvrije evenementen
-  Aan Volleybalvereniging Rooi/ADR voor 

het verkopen van eieren aan huis in de 
wijk Vogelenzang en Dommelrode op 
26 maart 2013 tussen 18.00 uur en 
20.30 uur. 

-  Aan Korfbalvereniging Odisco voor 
het verkopen van voorjaarsplantjes in      
Olland op 29 maart 2013.

Vrije bezichtiging op zondag 24 maart van 11.3O tot 13.OO uur
Scherp geprijsd: € 539.OOO,- v.o.n.

Voormalig hotel restaurant De Gouden Leeuw is opnieuw 
gebouwd. Hierbij is rekening gehouden met enerzijds 
historische en architectonische waarden en anderzijds 
de hedendaagse bouwkwaliteit en eisen voor maximaal 
wooncomfort.  Via een ruime entree en lift komt u bij uw 
eigen etage op de eerste verdieping.  Vanuit de sfeervolle 
woonkamer van dit ruime appartement, kijkt u uit over de 
levendige en pittoreske markt van Sint-Oedenrode. 
Met een eigen dakterras van 160 m2 hoeft u een tuin 
bovendien niet te missen.

Buitengewoon sfeervol en notabel wonen in het hart van 
Sint-Oedenrode? U bent van harte welkom om op zondag 
24 maart tussen 11.30 en 13.00 uur - zonder afspraak - 
een kijkje te komen nemen. Onder het genot van een 
kop koffi e kunt u in alle rust de kwaliteit en charme van 
dit bijzondere appartement ervaren.

Van den Berg Makelaardij Tel. O413 472 983
MRE Makelaars Tel. O6 4611 9411

Notabel en comfortabel wonen aan de Markt in Sint-Oedenrode

OPEN HUIS

Christian Verheijen in de jury

Finale Lekkerste Brabantse 
Worstenbroodje op tv
Op zaterdag 23 maart aanstaande 
zendt Omroep Brabant de finale 
uit van de verkiezing Lekkerste 
Brabantse Worstenbroodje. De 
verkiezing wordt voor het eerst 
om 19.00 uur uitgezonden. Daar-
na wordt het ieder uur herhaald.

De finale heeft een Roois tintje. 
Hoewel enkele weken geleden 
bakkerij Foolen uit Rooi nog in de 
race was, zitten er geen bakkers of 

slagers uit Sint-Oedenrode in de 
finale van de wedstrijd. Door het 
veranderen van het regelement 
van de competitie is de kans vol-
gend jaar groter dat ook Rooise 
ondernemers in aanmerking ko-
men. Degene die voor het Rooise 
tintje zorgt is Christian Verheijen. 
De traiteur-slager uit Sint-Oeden-
rode is namelijk jurylid. Wilt u we-
ten wie er wint? Kijk dan naar de 
uitzending aanstaande zaterdag.

Open dag en expositie kinderatelier

Op 24 maart a.s. is het atelier van 
Annie Thijssen-Dortmans aan de 
Hertog Hendrikstraat 19  Sint-Oe-
denrode van 12.00 uur tot 17.00 
uur voor het publiek open gesteld.

Annie Thijssen-Dortmans is  in 
2008 afgestudeerd aan de Aca-
demie voor Schone Kunsten in 
Arendonk, richting Schilderen. Zij 
raakt geïnspireerd door ruimtelijke 
objecten. Wat haar boeit, wordt 
gefotografeerd en vervolgens met 
olie of acrylverf uitgewerkt in een 
lijnenpatroon. Zij speelt met licht 
en perspectief en maakt architec-
tonisch werk.
In 2010 is ze opnieuw gestart op 
Arendonk in de richting Monu-
mentaal/Mixed Media. In deze 
studierichting worden kunstvor-
men als schilderen, boetseren, 
beeldhouwen, fotografie en tech-

niek bij elkaar gebracht.
Annie Thijssen-Dortmans  wil 
graag een aantal  producten die 
ze in het tweede studiejaar heeft 
gemaakt tentoonstellen op 24 
maart a.s. Tevens zal het werk van 
het laatste kinderatelier van ba-
sisschoolkinderen met het thema 
Wonen worden geëxposeerd.

Er is gelegenheid om uw kind aan 
te melden voor een nieuwe ronde 
Kinderatelier welke na de zomer-
vakantie  2013 van start gaat. U 
bent van harte uitgenodigd om 
deze open dag met expositie te 
bezoeken.

Boeiende lezing Wim Daniëls

Wim Daniëls hield afgelopen zon-
dag een lezing in Mariëndael. Hij 
ging tijdens zijn voordracht in op 
de zon- en schaduwkanten van de 
geschiedenis van de Nederlandse 
taal en het dialect. 

Aanvankelijk stelde het Algemeen 
Nederlands nog niet veel voor; pas 
in de zeventiende eeuw is er een 
echt begin gemaakt met het vor-

men van een standaardtaal. Maar 
die standaardtaal is begonnen als 
schrijftaal en niet als spreektaal, 
terwijl het dialect in feite altijd 
een spreektaal is geweest en nooit 
schrijftaal is geworden. Wat zijn 
daarvan de gevolgen geweest, 
zowel voor de standaardtaal als 
de dialecten? En wat zijn de bui-
tenlandse invloeden op het Neder-
lands (geweest)? Hoe Nederlands 
is het Nederlands eigenlijk? Op die 
vragen ging de schrijver in en het 
publiek luisterde geboeid naar zijn 
betoog. Ze leerde een bijzondere 
les. 

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Waar ben je?

Vieringen in de Goede Week in 
de Knoptorenkerk

Bovenstaande vraag is het thema 
van de Goede Week waarin op 
Witte Donderdag, Goede Vrijdag 
en Stille Zaterdag/Paaswake over 
het lijden en sterven van Jezus 
van Nazareth wordt verhaald. In 
de Paaswake vieren wij zijn op-
standing. 

In het dagelijkse leven wordt er re-
gelmatig om allerlei redenen met 
die vraag van ‘waar ben je?’ een 
appèl op ons gedaan; de voetbal-
vereniging heeft jeugdleiders no-
dig, er is behoefte aan vrijwilligers 
die koffie schenken in het verzor-
gingstehuis, Amnesty Internatio-
nal, Stichting Natuur & Milieu, de 
kerk enz. Zij allen doen regelmatig 
een beroep op onze verantwoor-
delijkheden. “We hebben je inzet 
nodig, je gevoel voor medemense-
lijkheid, je geld of je offervaardig-
heid in andere vormen.”

Anderzijds stellen we zelf vaak die 
vraag ook als we tegenwind erva-
ren, vastlopen in omstandigheden 
of het anderszins niet meer zien 
zitten. “Waar ben je, ik heb je no-
dig, ik kom er zelf niet uit!” Het 
is een noodkreet die je stelt aan je 
partner, je vrienden; buren, fami-
lieleden of God.

Waar ben je? Die vraag omvat in 
de kerkelijke gemeenschap dat 
hele veld van communicatie tussen 
God en mens. Waar ben je? Die 
vraag beslaat dat hele terrein van 
verantwoordelijkheid en mede-
menselijkheid. Waar ben je? Help 
ons, verstop jezelf niet. We heb-
ben je nodig! Waar ben je?, Help 
mij! Ik heb iemand nodig die zich 
niet verstopt, maar mij tegemoet 
komt!

In de Bijbel wordt deze vraag voor 
het eerst gesteld in het boek 
Genesis waar de Eeuwige een ap-
pèl doet op de mens om niet weg 
te lopen voor zijn verantwoorde-
lijkheden. In het evangelie van 
Marcus roept Jezus in zijn diepste 

nood naar God; “Waar ben je, 
waarom heb je me verlaten?”
De drie diensten in de Goede week 
en de paasmorgendienst op zon-
dag zullen in het spanningsveld 
staan van die vraag. Waar ben 
je? Dan gaat het over zoeken en 
gevonden worden; van een appèl 
op onze verantwoordelijkheid en 
nodig hebben. In de Paasmorgen-
dienst van zondag 31 maart vieren 
wij dat met de opstanding van 
Jezus. Wij vieren dan dat in dat 
spanningsveld van zoeken en ge-
vonden een vruchtbare toekomst 
ligt. Met veel plezier is door een 
voorbereidingsgroep gewerkt aan 
de uitwerking van dit thema. Di-
verse koren in verschillende sa-
menstelling werken mee aan de 
uitvoering ervan. Wij hopen op 
inspirerende diensten en een geze-
gend Pasen!
De diensten van Witte Donder-
dag 28 maart en Goede Vrijdag 29 
maart beginnen om 20.00 uur, de 
Paaswake op zaterdag 30 maart 
begint om 21.00 uur.  De diensten 
vinden plaats in de Knoptorenkerk 
in Sint-Oedenrode.  De Paasmor-
gendienst is om 10.00 uur in de 
kerk van de Eenheid in Christus in 
Son. Iedereen is van harte welkom. 

ds. Bas Stigter

Paasmarkt op zaterdag 23 maart
Op zaterdag 23 maart van 10 uur 
tot 14 uur organiseert de protes-
tantse kerk van St. Oedenrode, 
Son en Breugel in de kerk aan de 
Zandstraat in Son weer de inmid-
dels traditionele Paasmarkt. 

De zevende keer alweer. Het is een 
gezellige manier om de zaterdag-
ochtend door te brengen met het 
kopen van bloemstukken, zelfge-
bakken cakes en leuke en originele 

snuisterijen. Verder zijn er schilde-
rijen te koop gemaakt door bezoe-
kers van Het Inloophuis Eindho-
ven.
Voor de tuinliefhebbers zijn er 
stekjes en zaailingen voor in de 
tuin.  Ook de boekenmarkt is weer 
gevuld met een zeer divers aanbod 
van boeken, daarnaast zijn er ook 
lp’s, cd’s en video’s te koop en veel 
legpuzzels. Dit alles voor een hab-
bekrats.

Er is koffie en thee met cake tegen 
een schappelijke prijs. 

De opbrengst van deze Paasmarkt 
gaat naar locale doelen zoals het 
“Het inloophuis Eindhoven” en 
vluchtelingenwerk. Redenen ge-
noeg om op zaterdag 23 maart 
tussen 10 uur en 14 uur naar kerk 
aan de Zandstraat in Son te ko-
men. De toegang is gratis.

Paranormale avond met foto lezen
Op 28 maart is er een paranormale 
avond met foto lezen. Deze avond 
wordt verzorgd door Wim v.d. 
Heijden in Meerschot, aanvang 19.30 
uur. Door middel van foto’s wordt 
contact gelegd met overledenen, u 
kunt overigens ook foto’s meebren-
gen van nog levende mensen.
Bedenk vooraf eventuele vragen 
die u wilt stellen, dat maakt het 
op deze avond gemakkelijker. Om 

iedereen in de gelegenheid te stel-
len mag u tenminste 1 foto laten 
behandelen. Afhankelijk van het 
aantal aanwezigen kunnen even-
tueel meerdere foto’s behandeld 
worden.

De toegang is gratis en voor ieder-
een toegankelijk, de zaal is open 
vanaf 19.15 uur.

Agrarisch specialisten Van de Ven:
“Samen met de ondernemer kijken we naar de toekomst”

Voor succesvol ondernemen is in 
de agrarische sector heel wat meer 
nodig dan vakkennis en toewijding. 
Veranderingen in wet- en regel-
geving en tal van economische en 
maatschappelijke ontwikkelingen 
stellen steeds hogere eisen aan het 
ondernemerschap van de agrariër. 
Vooruitkijken en strategisch denken 
zijn belangrijke eigenschappen ge-
worden. Gelukkig zijn er specialisten 
die de agrariër helpen de juiste be-
slissingen te nemen.

Zes van deze specialisten vormen de 
agrarische afdeling van Van de Ven 
Accountants | Adviseurs. Voor ruim 
150 boeren en tuinders in deze regio 
zijn zij een bron van informatie en 
advies. Deze krant legde zijn oor te 
luister bij twee van deze specialisten: 
accountant Tom van der Vleuten en 
relatiebeheerder Marti Thijssen, al-
lebei opgegroeid op de boerderij en 
toegerust met opleidingen op zowel 
agrarisch als administratief en be-
drijfseconomisch gebied. Die kennis 
wordt secuur op peil gehouden en 
uiteraard ingekleurd met de nodige 
praktische ervaring. Maar kennis le-
vert pas iets op als je haar deelt met 
de ondernemer. Dat gebeurt bijvoor-
beeld tijdens voorlichtingsbijeenkom-
sten die Van de Ven regelmatig or-
ganiseert, zoals op 26 maart a.s. (zie 
kader).

Advieswerk
“Natuurlijk zijn wij er voor het verzor-
gen van de administratie, de jaarre-
kening en de belastingaangiftes. Dat 
is de primaire taak van de accoun-
tant”, zo begint Tom. “Maar daar-
naast wordt ons advieswerk steeds 
belangrijker. Daarbij baseren wij ons 
op kengetallen. Dat zijn statistische 
gegevens van duizenden agrarische 
bedrijven, die wij doorrekenen naar 

de financiële situatie van de individu-
ele ondernemer. De kunst is om deze 
gegevens – bijvoorbeeld over voer-
winst en saldo – goed te interprete-
ren, met de economische situatie van 
het moment in het achterhoofd.” 
Marti vult aan: “Met deze kengetal-
len op tafel kijken we, samen met 
de ondernemer, naar zijn toekomst, 
zodat hij verstandige strategische 
beslissingen kan nemen. Denk aan 
investeringsplannen voor de langere 
termijn. Welke stappen moet de on-
dernemer zetten om deze plannen te 
realiseren? Hoe ziet de investerings-
begroting eruit, welke financieringen 
zijn er nodig, welke subsidies spelen 
een rol? Dat zijn de vragen die wij 
helpen beantwoorden. Alles staat in 
het teken van de twee belangrijkste 
doelstellingen van de ondernemer: 
de continuïteit van zijn bedrijf en het 
waarborgen van zijn inkomen.”

Subsidies
Subsidies spelen in het onderne-
mingsplan een belangrijke rol. Tom 
legt uit dat het om twee soorten 
subsidies gaat: fiscale subsidies zoals 
milieu-investeringsaftrek, energie-
investeringsaftrek en vrije afschrij-
vingen, en daarnaast subsidies vanuit 
het ministerie en de EU. De agrari-
sche afdeling van Van de Ven steekt 
veel energie in het tijdig signaleren 
van veranderingen in de regelingen, 
zodat de ondernemer daar zijn plan-
nen op kan afstemmen. Naast de in-
formatieavonden en een periodieke 
nieuwsbrief gebeurt dat vooral bij de 
individuele ondernemer aan tafel. Kij-
kend naar de toekomst komen daar 
natuurlijk ook andere zaken aan de 
orde. Zeker als de ondernemer wat 
ouder begint te worden, moet hij zich 
ook gaan afvragen wat hij met zijn 
bedrijf wil als hij stopt met werken. 
Denkt hij aan overdragen binnen de 
familie of verkopen aan een derde? 
Wil hij dat in één keer of bouwt hij 
zijn activiteiten geleidelijk af? Marti: 
“Dat is niet iets waar je van het ene 
op het andere moment besluiten over 

neemt. Het is een proces van jaren, 
waarin de ondernemer stap voor stap 
naar een beslissing toewerkt. En als 
het zover is, staan wij naast hem om 
de zaken financieel en fiscaal goed 
te regelen. Daar komt nogal wat bij 
kijken.”

Voorlichting
In de agrarische klantenkring van Van 
de Ven Accountants | Adviseurs vind 
je het hele spectrum van boerenbe-
drijven in de regio terug: varkens-
houders, rundveehouders, pluimvee-
houders , maar ook akkerbouwers, 
tuinders, boomkwekers en hobby-
boeren. Plus allerlei soorten toeleve-
ranciers van de agrarische sector. Ze 
kennen allemaal hun eigen dynamiek 
van bedreigingen en kansen. Tom 
van der Vleuten noemt als voorbeel-
den het vervallen van de melkquota 
in 2015, de herziening van het mest-
beleid en het heetste hangijzer: de 
aanpassingen in het Gemeenschap-
pelijk Landbouwbeleid (GLB) van de 
Europese Unie. Tom legt uit dat het 
hele landbouwsubsidiebeleid van de 
EU feitelijk ‘op de schop’ gaat. “Sub-
sidies die afhankelijk zijn van de pro-
ductie, mogen straks niet meer van 
de Wereld Handels Organisatie, want 
dat zou concurrentievervalsing in de 
hand werken. Vanaf 2014, maar het 
wordt waarschijnlijk een jaar later, 
krijgt iedere hectare landbouwgrond 
in Nederland evenveel subsidie, 
dus ongeacht wat er met die grond 
wordt gedaan en ongeacht de to-
tale bedrijfsgrootte. Dat is het prin-
cipe, maar er gelden natuurlijk wel 
allerlei criteria en randvoorwaarden. 
Daarover gaat de voorlichtingsbij-
eenkomst van volgende week. Wij 
verzorgen dan een presentatie over 
het mest- en GLB-beleid. Daar komt 
de actualiteit van het moment aan de 
orde, met de kanttekening dat er nog 
vrijwel wekelijks wijzigingen plaats-
vinden, zoals onlangs de afkeuring 
van de Europese begroting door het 
Europees Parlement. Die kennis ge-
ven wij dus meteen door aan onze 
agrarische klanten. Wij verwachten 
daar veel belangstelling voor, want 
dit onderwerp raakt elke boer.”

Uitnodiging
Op dinsdag 26 maart 2013 organi-
seert Van de Ven Accountants een 
voorlichtingsbijeenkomst over de 
laatste ontwikkelingen rond het nieu-
we mestbeleid in Nederland en het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
(GLB) van de Europese Unie. De bij-
eenkomst vindt plaats in De Vresselse 
Hut, Vresselseweg 33 te Sint-Oeden-
rode en begint om 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. Aanmelding vooraf is 
wel vereist. Belangstellenden kunnen 
een of meer plaatsen reserveren door 
een e-mail te sturen naar reactie@vd-
ven.nl of te bellen met 0413-491111.

Van de Ven Accountants Adviseurs
Jan Tinbergenstraat 4 
5491 DC Sint-Oedenrode
Postbus 87 5490 AB Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413 - 49 11 11 
Fax: 0413 - 49 11 00
E-mail: info@vdven.nl 
Website: www.vdven.nl

De beste adviezen vindt u

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

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

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

Verstand van zaken en gevoel voor mensen

Als ondernemer hebt u uw adviseurs het liefst 

binnen handbereik. Want ondanks alle moderne 

communicatietechnieken gaat er niets boven een 

gesprek van mens tot mens. 

U vindt ons op bedrijventerrein De Kampen. Daar 

bent u van harte welkom voor een deskundig advies, 

een betrouwbare administratie en een open oor 

voor wat u als ondernemer bezighoudt.

advertorial

Voor al uw onderhoud 
en Vernieuwing 

Van daken en goten

Dakservice

Ollandseweg 132 5491 XC Sint-Oedenrode
0413-479174 | www.jeroenvanriel.nl

Jeroen 
Van riel BV

MoB. 06-53249793

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

Ollandseweg 134
5491 XC Sint-Oedenrode

Tel. 0413 472169
www.houthandelsmetsers.nl

Tuinafscheiding
Blokhutten

Overkappingen, veranda’s en bergingen
Prieelen
Poorten

Speeltoestellen
Carports & Garages

Vlonders
Tuinhout artikelen

Tuinhout
Hang- & Sluitwerk
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 Judasmenu 2013
                                                           (verrassingsmenu, alleen verraden we dat nu al)

  
                  Amuse van tru�elroerei

                          Terrine van gerookte Schotse zalm 
met een salade van groene kruiden en guacamole

                  Gebakken skrei�let omwikkeld met serranoham
 

        Zacht gegaarde ossenhaas met ravioli van paddenstoelen
en gebakken roerbakgroente en bearnaisesaus

        Trio van heerlijke lekkernijen

Menu: €  45,00
Wijnarrangement: €  25,00

Brasserie DE BELEVING    Hertog Hendrikstraat 6  5492BB  Sint-Oedenrode  0413-474392  www.brasseriedebeleving.nl

Ontvangst met een glaasje 
prosecco

Eerste etagaire met koude hapjes
Tweede etagaire met warme hapjes

Tot slot een etagaire met zoet
Koffie en Thee onbeperkt

22,50 p.p.

Speciaal voor de kids:
Ontvangst met een glaasje 

kinder champagne
Eerste etagaire met koude hapjes

Tweede etagaire met warme hapjes
Tot slot een etagaire met zoet

Ranja onbeperkt

12,50 p.p.

Kerkstraat 17
5492 AH Sint-Oedenrode

T 0413 477778
E info@panencook.nl

www.panencook.nl
facebook.com/panencook

HIGH

12,50 p.p.12,50 p.p.

Kerkstraat 17Kerkstraat 17

Tea

LUXE

PAAS

Kerkstraat 17Kerkstraat 17

Kijk op facebook.com/panencook voor sfeer impressies en het gehele menu

Vooraf reserveren telefonisch of via onze website

Lezing Nando Harmsen

“Ik had voor fotografi e pas na het 
werk tijd”

In het donker kun je geen goede fo-
to's maken en al helemaal niet bui-
ten. Voor veel mensen is dat een 
feit. De 44-jarige Nando Harmsen 
uit Helmond denkt daar heel an-
ders over. Tegen de tijd dat de zon 
aanstalten maakt om onder te gaan 
en de maan opkomt, trekt hij er 
vaak met zijn camera op uit. Vaak is 
hij dan niet thuis voordat het echt 
donker is en het geheugenkaartje 
van zijn camera vol is. Vorige week 
dinsdag was Nando gastspreker 
bij Fotoclub Rooi in Dommel-
zicht. Daar vertelde hij honderduit 
over fotograferen onder moeilijke 
lichtomstandigheden.

Toen Nando tien jaar was kreeg 
hij zijn eerste camera en raakte hij 
gefascineerd door fotografie. Het 
fotograferen in de schemering en 
de nacht ontstond bij toeval. “Met 
een fulltime baan, heb je overdag 
geen tijd om te fotograferen. Je 
moet dan noodgedwongen uit-
wijken naar de tijden dat het in de 
helft van het jaar donker is”, ver-

telt Harmsen de bijna twintig geïn-
teresseerde collega-fotografen van 
de fotoclub. Bij zijn presentatie 'In 
and out the twilight zone' laat hij 
foto's zien die bij de aanwezige fo-
tografen diep respect afdwingen.

Interessante discussies tussen 
fotografen
Tijdens zijn presentatie heeft Nan-
do regelmatig tips voor de leden 
van de fotoclub. Die tips variëren 
van een opmerking dat het altijd 
verstandig is om een statief mee te 
nemen, tot over het instellen van 
de camera. Maar ook over kleine 
details op de foto die het verschil 
maken, kan Nando het nodige 
vertellen. De tips leiden regelma-
tig tot interactie met het publiek. 
Iedereen in de zaal heeft eigen er-
varingen met fotografie. Dat leidt 
regelmatig tot interessante discus-
sies tussen Harmsen en de leden 
van de fotoclub. Het zijn geen 
verhitte discussies, maar het is juist 
uitwisselen van ideeën waar ieder-
een slimmer van wordt. 

Olland: Kartuizerdorp

Oorverdovend stil

In beeld verscheen een klooster in 
wintertijd, een monnik in een cel… 
In de verte klonk het geluid van een 
kerkklok, daarna was het weer stil: 
oorverdovend stil. Om de beteke-
nis van Olland als kartuizerdorp 
onder de aandacht te brengen, ver-
zorgde de stichting Roois Cultureel 
Erfgoed (RCE) in samenwerking 
met de stichting Kartuizerklooster 
Sinte Sophia van Constantinopel 
vorige week woensdag de thema-
dag Olland: Kartuizerdorp. Tijdens 
de tentoonstelling kon het publiek 
genieten van de film ‘De Grote 
Stilte’. Drie uur lang stilte: voor 
ons iets bijzonders, maar voor de 
Kartuizers was dat niet het geval. 
Zij streefden naar eenzaamheid en 
armoede. Door de stilte te eerbie-
digen, werden ze teruggeworpen 
op zichzelf.

Kartuizer voetafdruk
Slechts zeer korte tijd verbleven ze 
in Olland. In 1465 gaf de bisschop 
van Luik zijn goedkeuring aan de 
vestiging van een Kartuizer kloos-

ter in Olland. 
Het jaar daarna 
werd het ge-
bouwd, maar 
nog een jaar 
later vertrok-
ken ze alweer. 
Waarom dan 
Olland als Kar-
tuizerdorp? “Ze 
hebben bijzon-
der veel invloed 
gehad. Aan het 
hele grondpa-
troon, de strakke geometrische 
ontwikkeling van het gebied, de 
stichting van kerken kun je hun 
invloed zien”, aldus voorzitter RCE 
Henk van de Moosdijk. “Ze zijn 
maar even hier geweest, maar ze 
hebben zeker hun voetafdruk na-
gelaten.”
“Denk niet, ach die Kartuizers zijn 
verleden tijd”, vertelde een ‘Kar-
tuizermonnik’ diezelfde ochtend 
aan de groepen 6, 7 en 8 van 
basisschool De Sprongh. Ook zij 
kregen te horen over de Kartui-

zer voetafdruk. Ze ontvingen een 
medaillon met het vignet van de 
Kartuizers en mochten tijdens de 
onthulling van het ‘Kunstwerk 
Koorbank Olland’ een groot aantal 
ballonnen oplaten. De koorbank 
werd geplaatst bij de Petruskapel 
en daartoe direct overgedragen 
aan het parochiebestuur. 

Waar o Waar?
Over de plek waar het Kartui-
zerklooster heeft gestaan, zijn de 
meningen verdeeld. Jarenlang 
dacht men dat het klooster zich op 
‘d’n Bult’ heeft bevonden (langs 
het fietspad richting Liempde) 

en nog steeds denken velen dat. 
Historicus Jan Sanders zet hier 
echter zijn vraagtekens bij. “In 
een stuk van de Paus staat alleen: 
‘enkele ruime beemden als bouw-
plaats voor het klooster in Olland’. 
Latere geschiedschrijvers zijn er-
over gaan schrijven, maar niets 
garandeert waar het precies moet 
zijn geweest”, aldus de historicus. 
Waar precies mag dan niet dui-
delijk zijn, het was wel in Olland. 
”Toch iets om trots op te zijn”, vol-
gens de historicus. “Je moet zuinig 
zijn op je erfgoed.”
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Mooi in de regio

- Paasbrunch -
1e paasdag aanvang 11.30u 

  € 23.95 pp  
Kinderen: tot 3 jaar gratis tot 12 jaar  € 11.75 pp 
Vooraf reserveren 

 
U kunt nog steeds gebruik maken van onze 

euro actie: 2e hoofdgerecht € 1.- 
 

Kijk op onze site voor meer info 

 Mariastraat 21-23           Tel.  0499-421448                info@depelgrim-mariahout.nl 
 5738 AH   Mariahout                      www.depelgrim-mariahout.nl 
   

Kwaliteit voor een vriendelijke prijs 
 

 

Samenwerkingsproject Bedrijf in Beeld

Bedrijf in Beeld is een samen-
werkingsverband van het Fioretti 
College, ROC de Leijgraaf en 
bedrijven in de regio Veghel. De 
tweedejaars vmbo-leerlingen van 
het Fioretti College en mbo-stu-
denten Techniek & Samenleving 
van ROC de Leijgraaf hebben on-
langs achttien bedrijven bezocht 
die werkzaam zijn in de sector 
techniek. De opdracht was duide-
lijk: Win zoveel mogelijk informa-
tie over het bedrijf in en presen-
teer wat je geleerd hebt.

Studenten en leerlingen hebben de 
bedrijven in duo’s bezocht. Op de 

werkvloer hebben ze vragen ge-
steld, medewerkers geïnterviewd 
en foto’s gemaakt. Alles wat ze 
ervaren en geleerd hebben tijdens 
het bedrijfsbezoek is bij terugkomst 
op ROC de Leijgraaf gepresen-
teerd. Bij de presentatie waren ou-
ders, docenten van beide scholen 
en vertegenwoordigers van de be-
zochte bedrijven aanwezig. Bedrijf 
in Beeld is voor talentvolle leerlin-
gen en studenten in de techniek 
een mooie gelegenheid bedrijven 
in de regio te leren kennen van bin-
nenuit. Voor werkgevers is het pro-
ject een mooie kennismaking met 
de nieuwe lichting jonge talenten.

Leerlingen en studenten op bezoek bij Constructiebureau Keetels.

Rekkendonken bestaat veertig jaar

Dit jaar viert Ruitersportschool de 
Rekkendonken te Liempde haar 
veertigjarig bestaan. Op 31 maart 
(1e paasdag) a.s. houdt het een 
open middag met tal van leuke 
activiteiten voor jong en oud. Tus-
sen 14.00 uur en 17.00 uur kun-
nen bezoekers genieten van vele 
shows, zoals een vrijheidsdres-
suur show, een mendemonstratie, 
dressuurdemonstratie,  springde-
monstratie en een demonstratie 
aangepaste sport.
 

Rien en Ria Schellekens (70 en 66 
jaar) hebben dit bedrijf samen met 
hun dochters Jolanda (47)  en Liane 
(43) en hun kleindochter Rinke (18) 
met heel veel liefde opgebouwd en 
werken nog dagelijks met drie gene-
raties aan het onderhouden, verbete-
ren en uitbreiden van dit levenswerk.

Wat 40 jaar geleden begon als een 
klein hobbymatig paardenbedrijfje 
met een foyer, een binnenbaan 
van 20 x 40 meter en 15 stallen is 
nu uitgebouwd tot een grote rui-

tersportschool met twee binnen-
banen van 20 x 60 m en 20 x 40 
m, 4 buitenbanen van 20 x 60 m, 
een buitenbaan van 50 x 60 m, 60 
stallen, een 18 holes midgetgolf-
baan een speeltuin en 2 feestza-
len. Jaarlijks organiseren zij zo’n 35 
KNHS dressuurwedstrijden, zowel 
op Basis- als op Subtop niveau, 8 
dressuurwedstrijden voor mane-
geklanten, ponykampen en nog 
vele overige activiteiten zoals hon-
den behendigheidsdagen. 

Vroeger konden mensen alleen 
bij de Rekkendonken terecht voor 
“paardenzaken” maar sinds vele 
jaren ook voor personeel- en fami-
liefeesten, kinderfeestjes, maar ook 
voor een ontspannen rondje mid-
getgolf. Er zijn 3 slaapzalen waarin 
25 personen kunnen overnachten. 
Er kan op het terrein worden ge-
kampeerd en vanaf eind 2013 is er 
ook een Bed & Breakfast.

De rollen zijn goed verdeeld; moe-
der Ria neemt het horecagedeelte 
voor haar rekening en de rest van 
de familie houdt zich bezig met het 
lesgeven en de verzorging en trai-
ning van de paarden.  De toegang 
en alle activiteiten tijdens deze 
feestelijke middag zijn gratis.

v.l.n.r.: Rien, Jolanda, Ria en Liane en onderaan met 
het paard Canaletto staat Rinke.

Kienavond Franciscusschool Veghel
Afgelopen maandag 11 maart 
was het weer zover. De gezellige 
voorjaars kienavond van de Fran-
ciscusschool uit Veghel. Echt voor-
jaar was het niet want de sneeuw 
leek nog even roet in het eten te 
gooien. Gelukkig trotseerden de 
mensen toch de kou en hadden we 
wederom een goed gevulde zaal.

Na wat kleine opstartproblemen 
door het ontbreken van onze vaste 
KienMeester gingen we van start. 
De prijzen waren indrukwekkend 
en het iedereen raakte enthousi-
ast en fanatiek. Zowel leerlingen 
als ouders, team en buurtgenoten, 

familie en vrienden beleefde een 
gezellige avond. De opbrengst van 
deze avond was ruim € 600.00 
waarvoor de Ouderraad een ge-
schikte bestemming zal uitzoeken 
voor de leerlingen.
Onze dank gaat natuurlijk uit naar 
onze sponsoren die geheel belan-
geloos hun dienst of product ter 
beschikking stelden.  Zonder hen 
geen BINGO!

• Keurslagerij Schutjes Son • Vres-
selse Hut Nijnsel • Industry Bio-
scoop Veghel • Traxx indoor kar-
ten Uden • Brownies & Downies 
Veghel • Balloonair Schijndel • de 

Pastorie Sint-Oedenrode • Bra-
bants Kwartiertje Sint-Oedenrode 
• Albert Heijn Veghel • Haarmode 
van de Water Uden • Beautycen-
ter Jaquelien Uden • Laser Quest 
Eindhoven • VVV Sint-Oedenrode 
• MAC Donalds Veghel • Tuincen-
trum Brekelmans Sint-Oedenrode 
• Freki’s Uden • Rudolf Vermeulen 
Veghel • Z&Z Sint-Oedenrode • 
Drankhandel van Boxmeer  Sint-
Oedenrode • Vrijenhoek online 
• DIO Mark Lieshout • Mateuchi 
Veghel • Wereldwinkel Sint-Oe-
denrode • Pure Moments Veghel • 
DeMooiRooiKrant Sint-Oedenrode

Kruisboogschieten op wip
Gilde Sint Antonius Abt zal ook dit jaar weer, net zoals in 
voorgaande jaren, op een drietal zomeravonden wedstrij-
den organiseren in het kruisboogschieten op wip, speciaal 
voor de inwoners van Liempde die met deze sport kennis 
willen maken. Sommigen hebben al eens met een kruis-
boog geschoten, andere willen dat ook wel eens proberen.

Voor deze 3 wedstrijden zijn de volgende data vastge-
steld: donderdag 23 en 30 mei en donderdag 6 juni 2013. 
Aanvang om 18.00 uur. De wedstrijden vinden plaats op 
het nieuwe schietterrein van het Gilde aan de Oude Dijk 
(Antonius Bleek), gelegen direct achter de Serenade. Van 
de 3 avonden dat er wordt geschoten, tellen de 2 beste 
uitslagen mee voor de eindklassering. De laagste uitslag 
telt niet mee, men kan dus gerust een avond verhinderd 
zijn. Deelname is gratis en mogelijk vanaf 16 jaar. Ook 
deelname door dames wordt op prijs gesteld.

Het gilde stelt kruisbogen en verdere benodigdheden be-
schikbaar. Er worden wedstrijden gehouden voor viertal-
len en voor individuelen. Bij deelname gaarne aanmelden 
voor 1 mei 2013.

Voor aanmelding of verdere informatie kunt u contact op-
nemen met:
Arnold van Kemenade  
tel. 632165 
E-mail: arnoldvankemenade@home.nl
Cor van der Leest   
tel. 632781 
E-mail: corvanderleest@msn.com

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

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

 2e paasdag open   10.00-17.00 uur

Mooi Rooi 2013 Sabo PASEN.indd   1 3/7/2013   1:06:48 PM
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MIK Pieter Brueghel presenteert met trots: Theaterfestival Windkracht 13

Er is weer storm op komst!
Van 5 tot en met 13 april aan-
staande raast er weer een storm 
over Veghel en Sint-Oedenrode. 
Tijdens Theaterfestival Wind-
kracht 13 presenteren de theater- 
en musicalgroepen van MIK Pie-
ter Brueghel twaalf zelfgemaakte 
voorstellingen op de planken van 
Theater Mariëndael in Sint-Oe-
denrode. 

Windkracht 13: Over het verlan-
gen naar vriendschap in tijden van 

oorlog… Over de gemaskerde 
held Snorro… Over intriges in de 
Schotse Hooglanden… Over een 
eiland waarop kinderen de baas 
zijn… Over boze Kaatkaatje… 
Over meisjes, plakkerig als kauw-
gomballen…

Windkracht 13 biedt een uniek 
spektakel van zang, dans en spel, 
gebracht door het jonge talent uit 
de regio. Jaarlijks trekt het festival 
ruim 2500 bezoekers!

Kaarten voor de voorstellingen zijn 
te reserveren bij MIK Pieter Brueg-
hel via info@pieterbrueghel.nl of 
0413-365675. Tijdens het festival 
zijn er toegangskaarten te koop 
aan de kassa van Mariëndael. 
Kosten: tot zestien jaar 2 euro per 
voorstelling, vanaf 16 jaar 3 euro 
per voorstelling.

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

Recordaantal deelnemers aan Kunst in Rooi

Hoewel veel adressen dichtbij el-
kaar liggen, zal het een hele kluif 
worden om alle open ateliers op 
26 mei aanstaande te bezoeken. 
Volgens organisatoren van Kunst 
in Rooi, Petra Thoen en Tineke 
Kleij – van den Boomen (zelf ook 
kunstenaressen), is dit zeker waar. 
“Maar je kunt wel een mooie keuze 
maken” zijn de dames eens. Daar 
hebben ze gelijk in, want de meer 
dan zestig kunstenaars uit Sint-Oe-
denrode en omstreken – verdeeld 
over 34 plekken – laten het beste 
werk uit eigen keuken zien.

“In Liempde openen ze de ateliers 
eens in de twee jaar. Ik vroeg me 

af of er in Sint-Oedenrode ook zo´n 
evenement plaatsvond”, zegt Petra. 
“Zodoende heb ik contact gezocht 
met Tineke. Twee jaar geleden heeft 
zij een open atelier dag georgani-
seerd en waren er acht deelnemers. 
Nu pakken we het samen aan en 
zijn er meer dan zestig. Dat is een 
behoorlijk stijging.” De dames heb-
ben er dan ook flink werk van ge-
maakt om het onder de kunstenaars 
kenbaar te maken. Geheel vrijwillig 
zijn ze met het project van start 
gegaan en dat het zijn vruchten 
afwerpt blijkt wel uit het overweldi-
gend aantal aanmeldingen.

 
Schilderijen, mozaïek, foto’s, beeld-
houwwerken, keramiek en nog 
veel meer andere soorten kunst, 
van alles is te zien tijdens Kunst in 
Rooi. Petra: “Op de website www.
kunstinrooi.nl kun je zien wie er al-
lemaal meedoen. Per kunstenaar 
staan de gegevens erop. We zijn nu 
nog bezig om een complete plat-
tegrond te maken die je straks via 
de site kunt downloaden. Dan kun 
je zelf bepalen waar je wilt gaan 
kijken.” Veel eisen zijn er niet om 
een ruimte tot beschikking te stel-
len. “Het enige wat noodzakelijk is, 
is dat de deelnemers ook bij slecht 
weer het publiek de mogelijkheid 
geven om hun kunst te bewon-
deren, door bijvoorbeeld voor een 
overdekte ruimte te zorgen ”, aldus 
Tineke.

Sint-Oedenrode barst van kunstzin-
nig talent. Maar op 26 mei zoeken 
ook kunstenaars uit de regio hun 
heil in Rooi. Ze komen overal van-
daan; Beek en Donk, Veldhoven, 
Son en Breugel, Nuenen enz. Het 
wordt een interessante mix van al-
lerlei kunstvormen en vast en zeker 
een lust voor het oog. Rooi is een 
cultureel evenement rijker.

www.kunstinrooi.nl – 
Facebook: #kunstinrooi

Gerry van Roosmalen

Mariëtte Hoozemans

Sint-Oedenrode, Eerschotsestraat 72e
 

 
Eindhoven, Leenderweg 277e

 

 

Meubelstunter
Leenderweg 277e
5643 AJ  Eindhoven

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

MEUBELS - TEAK - MAATWERK

 

Onze specialiteit 
MAATWERK ZONDER MEERPRIJS

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

Dinsdag t/m Zaterdag open 
Maandag gesloten

Openingstijden

PERSONEEL

*min. leeftijd: 18 jaar, 
Legitimatie verplicht

Meld je snel aan en pak je voordeel!

 
 

 
 

De beste en snelste  
bijverdienste 

plus veel extra’s..
Lekker in de buitenlucht en prima voor je conditie!

   
  
    
     
   
   
  

SNL Group. Your all-in-one partner for turnkey metal solutions

Ook jij kunt het maken, bij LWM Metal als…

Kijk ook op onze website: www.snl-group.com

CNC kanter - plaatwerker
Functie
-  Zelfstandig CNC programmeren en zetten van plaatwerk en constructies vanaf tekening in RVS,  

aluminium en staal

LWM Metal zoekt een teamplayer met
- MBO niveau 2-3  of gelijkwaardig
- een goede motivatie en teamgeest
- zelfstandigheid en accuratesse
- � exibele, collegiale instelling

LWM Metal biedt je
- afwisselende werkzaamheden in een enthousiaste en ambitieuze omgeving
- opleiding- en ontwikkelingsmogelijkheden
- een uitstekende werksfeer met prima collega’s
- marktconforme primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Voor meer informatie over deze vacature kun je bellen met John Sleutjes: 073-7470124

Als jij ook verder wilt…
mail dan je sollicitatie met cv naar personeelszaken@snl-group.com of stuur deze naar:

LWM Metal B.V.
T.a.v. Karin Foolen
Madame Curieweg 10
5482 TL Schijndel

Voor opdrachtgevers in de food en non-food industrie is SNL 
Group dé turnkey partner. Als One-Stop-Shop bundelen wij de 
kracht en competenties van onze bedrijven. Uitgevoerd door 
vakmensen die met passie streven naar het hoogsthaalbare, in 
product- en procesrendement voor u.
Professioneel partnership met u, onze relaties, staat hierbij cen-
traal. SNL werkt voor nationaal en internationaal gerenommeerde 
bedrijven, waaronder beursgenoteerde ondernemingen.
SNL Group bestaat uit SNL Systems, AMS Metal en LWM Metal.

•   One-Stop-Shop outsourcing 
partner: plaatwerk, constructie/
lassen, verspanen, assemblage

• Klantspecifi eke productie
•  Hoogwaardige ontwikkel- en 

toeleveringsindustrie
• Made in Holland
•  Dé turnkey partner in 

metal solutions

•   Lasersnijden

•  Watersnijden

•  Plasmasnijden

•    Kanten

•   Bewerken

Snelheid, kwaliteit en e�  cientie 
gaan hand in hand bij toelevering 
in plaatwerk.

Metal

L.Verbakel BV   
Kunststof & RvS producten.

L.Verbakel BV al meer 40 jaar een toonaangevend bedrijf over de gehele 
wereld op het gebied van ontwerpen – produceren en leveren van de 
hoogwaardige VERBA voerautomaten voor de moderne varkenshouderijen. 
Een modern bedrijf dat bekend staat als gaat om innovatie en productie van 
voerautomaten met een hoge kwaliteitsstandaard.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een kandidaat voor de functie:

TECNHNISCH WERKVOORBEREIDER M/V

Functie:
-  De ondersteuning en de coördinatie van het productieproces
-  Uitwerken van opdrachten
-  Opzetten van tekeningen en artikelbestanden
-  Inkopen van benodigde artikelen
-  De ondersteunende werkzaamheden kunnen betrekking hebben 

op dagelijkse terugkerende serieproductie, maar ook op project-
matige werkzaamheden

Profiel:
-  Werktuigbouwkunde achtergrond MTS/HTS
-  Ervaring met CAD systemen
-  Proactieve, oplossings- en resultaatgerichte instelling
-  Goede mondelinge en schriftelijke taal van het Engels en Duits 
-  Bekend met Word, Excel, outlook en ERP-syteem

Wij bieden:
- Een uitdagende functie met een grote mate van zelfstandigheid
-  Prima salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Prettige en collegiale werksfeer met korte communicatielijnen
-  Werken bij een toonaangevende fabrikant in de branche

Voor vragen kunt u contact opnemen met R. v. Gastel tel 0413 471430. 

Uw sollicitatie voorzien van CV kunt u richten aan: R. van Gastel roel@verba.nl 
of per post naar. 
L.Verbakel BV Industrieweg 13 5492 NG Sint Oedenrode t.a.v. R. v. Gastel.
 

Industrieweg 13, 5492 NG Sint Oedenrode
WWW.VERBA.NL
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3 PAAR

2 VOOR

750 ML

UITZOEKEN

SOLAR
TUINLAMP
keuze uit:
• stone look
• RVS glazen bol
 colour changing
• vogel
 colour changing

KINDER

SNEAKER
SOKKEN
diverse kleuren 
en dessins
maten 19-38

1.29

BICYCLE GEAR

FIETS
HELM
biedt bescherming 
voor diverse activiteiten 
zoals fietsen of skaten 
gekeurd volgens 
EN 1078

DAMES

BIG
SHIRT
diverse kleuren en prints
maten S-XXL

1.49

ZWART ZINKEN

PLANTEN
BAK
32x32x50 cm
vierkant

6.99

2.49 0.35

SIERSMEEDWERK

TUIN
WANDREK
34,5x30x12 cm
zwart metaal
leuk aan 
de muur 
of schutting!

BLUE WONDER

ALLES
REINIGER
of badkamerreiniger
of keuken- en
interieurreiniger

BASIC

VERF
KWAST
rond nr. 6

KEUKENLADE/KAST

ANTI
SLIPMAT
rol 150x50 cm
transparant
makkelijk op 
maat te knippen

JERSEY STRETCH

HOES
LAKEN
1-persoons
90x200 cm

EINHELL MULTIFUNCTIONEEL

GEREED
SCHAP
extra veelzijdige 
machine
kan schuren, 
schrapen, snijden, 
zagen en renoveren
onmisbaar 
voor elke 
doe-het-zelver!

29.95

4.79

1.00

HONIG HARTIGE

MAALTIJD
SAUS
diverse smaken voor
kip of gehakt
460/470 gram

3.29

2.49

2.292.49

90x220 cm

2.59
140x200 cm

3.49
180x200 cm

4.29
180x220 cm

4.59

multi
ZAAG
BLADEN

4.99

dames/heren
SNEAKER
SOKKEN
maten 35-46
3 PAAR

1.39

Techno 
KABEL
SLOT
180 cm
incl. houder en twee 
sleutels

2.39

dames
NACHT
HEMD
spaghettibandjes
maten S-XXL

3.99

38,5x35x15,5 cm

3.29
41,5x39,5x19 cm

4.89

diverse kleuren
ANTI
SLIPMAT
rol 150x30 cm

0.46

rond nr. 8 0.39
rond nr. 10 0.49
rond nr. 12 0.55
rond nr. 14 0.69
rond nr. 16 0.79
rond nr. 18 0.99

PASEN
Kijk op action.nl voor de folder

Elders
1.99
2.49

Elders
14.99
19.95
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BEST  •  Kon. Julianaweg 9-11
BOXTEL  •  Van Hornstraat 18
EINDHOVEN  •  Insulindelaan 118
EINDHOVEN  •  Hendrik Staetslaan 89-93

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

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

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

VALKENSWAARD  •  Willibrorduslaan 41
VEGHEL  •  De Kempen 62
WAALRE  •  Burgemeester Mollaan 52
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Heerlijk, vandaag geen wekker om 6.10 uur. We 
wachten op het zonnetje dat dadelijk een warme 
streep licht de kamer in doet schijnen. Jan gaat een 
lekkere wandeling met onze golden retrievers ma-
ken en ik begin met het ontbijt. De tafel wordt, als 
het niet te warm is, buiten gedekt. Verse sinaasap-
peltjes geperst, zacht gekookt eitje en warme crois-
santjes, eigenlijk is er in al die jaren sinds Sint-Oe-
denrode niet zo veel aan het zondagochtend ritueel 
veranderd.

Hier moeten we het doen met voorgebakken crois-
sants i.p.v. de zo overheerlijke Dannerole croissant-
jes die je zo lekker kunt vullen met ham en kaas. 
Het huis vult zich met de geur van vers brood en 

voor we gaan zitten, snel nog even De Ruyter ha-
gelslag op tafel. Ja, dat is eigenlijk één van de wei-
nige dingen die we uit Nederland vragen om mee te 
brengen. Inmiddels zijn we bij de vrienden van Floris 
bekend om ons ontbijt en ik denk dat Meneer de 
Ruyter daar wel een grote rol in speelt.
 
Hier -in deze contreien- is het overigens de cultuur 
om in het weekend buiten de deur te gaan ontbij-
ten, maar daarin hebben we ons nog niet aange-
past. Wij genieten van het thuis zijn en de klassieke 
muziek die het zondagochtend ontbijt begeleid. Dat 
is iets wat Jan van thuis uit heeft meegekregen en 
zo houden we vast aan onze eigen rituelen, een mo-
ment dat ons verbindt met Nederland.

Om vervolgens ons op te 
maken voor een heerlijke 
middag in Kirstenbosch, 
waar ooit bramenstrui-
ken en amandelstruiken 
werden aangeplant door 
de Hollander Jan van Rie-
beek, ter bescherming 
van de Nederlandse kolonie. We rijden in een half 
uurtje naar de Botanische tuinen van Kirstenbosch, 
gelegen aan de oostkant van de Tafelberg. Lang ge-
leden hebben we hier eens rondgewandeld en ik be-
denk dat we dat toch maar weer eens moeten doen, 
want de natuurlijke schoonheid is overweldigend. 
Het tussen de bergen gelegen grote grasveld is met 
prachtige bomen en struiken omzoomd en stroomt 
nu langzaam vol met muziekliefhebbers van 0 tot 
90 jaar. Nu is het naast een botanische tuin ook de 
plek voor zomerse buiten concerten. Hele gezinnen 
arriveren met picknick manden en kleden. 

Al heel wat zomerconcerten hebben we bezocht op 
wijn-estates. We gaan eigenlijk elk jaar wel een keer 
naar onze Nederlandse -Zuid-Afrikaan- Stef Bos, die 
prachtig zijn gevoel in muziek naar Zuid-Afrika kan 
vertalen en daardoor ons dan weer raakt. Vandaag 
gaan we voor het eerst een klassiek concert bezoe-
ken in Kirstenbosch. Het Cape Town Philharmonic 
Orchestra speelt er 4 stukken.

Wij scharen ons ergens in de schaduw want de zon 
staat om 4 uur nog hoog aan de hemel. Het wijntje 
en de hapjes komen tevoorschijn en dan is het ge-
woon genieten…… 
Ik stuur snel een fotootje via mijn mobieltje door 
naar een vriendin in Nederland, zulke momenten 
delen maakt het nog meer bijzonder. Krijg niet veel 
later een fantastisch winterplaatje teruggestuurd. 
Niet te bevatten, dat 12 uur vliegen van ons van-
daan ze sneeuwballen gooien…en wij het met een 
blokje ijs in een glas koel proberen te houden….
Een warme groet uit Zuid-Afrika,

Astrid van Zeeland
Zeelandhuys is ook te volgen op Facebook.
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Zondag in de West-Kaap
Mathieu Dirven Koffi econcert

Open podium voor jong muzikaal 
talent
Al vaker kreeg het Cultureel Plat-
form en ook het Roois Kultuur 
Kontakt de vraag om eens een 
Open Podium te organiseren voor 
jong talent.

Op zondagnamiddag 12 mei gaat 
het nu gebeuren. In Cultureel Cen-
trum Mariëndael bieden wij een 
Open Podium aan, aan  jongeren 
– van 10 tot 35 jaar- die hun  mu-
zikaal talent al aardig ontwikkeld 
hebben, hetzij via lessen op de 
muziekschool, in een vereniging of 
bij een privé docent. Daarbij den-
ken wij aan instrumentale, maar 
ook aan vocale muziek die zowel 
solistisch als in ensemble kan uit-
gevoerd worden. 

Het wordt geen wedstrijd of com-
petitie. Een team van vakmensen 
uit de muziekwereld is bij de optre-
dens op 12 mei aanwezig. Zij zijn 
bereid, alleen indien dat gewenst 
wordt, een beoordeling of advies 
te geven. We hopen dat er zich 

heel wat jongeren spontaan aan-
melden. We kunnen ons ook voor-
stellen dat sommige getalenteerde 
jongeren heel bescheiden zijn en 
zichzelf niet durven aanmelden. 
Mocht je in je vereniging of omge-
ving zulke jongeren kennen die net 
een duwtje van u of vraag van ons 
nodig hebben om deel te nemen, 
laat het ons dan weten.
Suggesties over wie we zeker 
moeten benaderen zijn van harte 
welkom.
Voor pianisten is de vleugel van 
het RKK ter beschikking. Er is ook 
de gelegenheid om vooraf in te 
spelen.

Aanmelden
Om enige inschatting te krijgen 
van de belangstelling voor dit bij-
zonder Mathieu Dirven Koffiecon-
cert vragen wij om zo spoedig mo-
gelijk (vóór 30 maart) contact op 
te nemen. 
cultureelplatform@kpnmail.nl  
tel: 0413-474158

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
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De rood- en langharige tekkel Basje Bunzing ontpopte zich als een ware 
Houdini: wat ik ook timmerde of spijkerde, hij wist uiteindelijk altijd uit 
te breken en van de vrijheid te genieten. Buurman Toon S. hield grote 
konijnen voor de fok en voor de slacht, en die aandoenlijke knagers hup-
pelden gelukkig en blij rond in een groot stuk weiland, dat hij rondom had 
afgezet met zinken golfplaten, die hij ’n stukje in de grond had ingegra-
ven. Bij naderend onheil schoten de langoren in hun zelfgegraven holen 
en kwamen de eerste uren niet meer tevoorschijn. Toon, die vernomen 
had van Basje’s jachtpassie, kwam op ’n avond langs en vroeg of “diejen 
tekkel” niet kon helpen bij het vangen van de konijnen, Kerst stond voor 
de deur, niewaar? En zo stapten wij met het hondje onder de arm de 
konijnen-arena binnen en lieten hem z’n gang gaan. In no-time kroop 
ie onder de grond en stonden Toon en z’n vrouw aan de andere kant 
van de konijnenbouw met schepnetten klaar om de vluchtelingen op te 
vangen. De operatie werd een groot succes –niet voor die arme Flappies 
natuurlijk- en Bas had het duidelijk naar z’n zin, konijnenpijp in en uit. 
Echter, toen hij ’n paar maanden later weer eens uitgebroken was, bleek 
dat hij de smaak flink te pakken had gekregen. De buurman kwam ont-
steld melding maken van kapot gebeten konijnen in zijn weiland en een 
andere buurman had gezien dat onze teckel de konijnen had gegrepen en 
ze boven zijn hoofd had geschud en zo de rug gebroken. Toon wilde niks 
van een schadevergoeding weten, maar we moesten wel zoeken naar een 
definitieve oplossing voor de ontsnappingspogingen van die moordzuch-
tige joekel. ’n Paar dagen later ontdekte mijn vrouw dat Basje een enorme 
jaap boven z’n snikkel had. Wat bleek? Hij was dus over die zinken golf-
platen geklommen en moet daar bij een van zijn pogingen met zijn appa-
raat achter die scherpe rand zijn blijven hangen. De dierenarts stelde vast 
dat de wond al te oud was om nog te kunnen hechten en het moest dus, 
met wat zalf en zelfgenezende likkerij, maar langzaam weer aan elkaar 
groeien. Een bevriende anesthesist, die zelf ook teckels had, kwam langs 
en wilde de wond zelf inspecteren. Ik maande hem tot voorzichtigheid, 
maar toen had het valse kreng hem al dwars door zijn duim gebeten…
En dan was er nog “het vosje”, een opgezet exemplaar met alleen hals 
en kop op een houten schild en daaronder de vossenstaart bungelend. 
Zogenaamd voor de grap had ik daarmee wel eens een schijngevecht 
met Basje gevoerd, maar blijkbaar was dat was bij hem in ernstige mate 
beklijfd. Er ontstond een waar ritueel, dat bij bezoek als circusact werd 
opgevoerd: ik ging midden in de kamer staan en keek naar het opgezette 
dier aan de muur. De rooie rakker had allang in de smiezen dat er wat 
stond te gebeuren en zat zacht piepend voor me, mijn ogen volgend van 
hem naar de vos en vice versa. Wanneer ik dan langzaam richting muur 
schuifelde en mijn hand naar het beest bewoog, veranderde het janken 
in fel gekef. Vervolgens bracht ik de vossenkop een meter boven hem en 
dan, klatjsch!, sprong ie omhoog, beet zich vast in de strot en liet nooit 
meer los. Zo bungelend droeg ik hem de kamer rond, vaak tot ontsteltenis 
van het onvoorbereide bezoek.
Toen ik later naar de bossen verhuisde vond Bas B. daar een paradijs. 
Konijnenholen, de ruimte om rond te rennen en ook weer nieuwe huis-
genoten in de vorm van jonge honden aanwas. Basje is ruim 17 jaar ge-
worden. Hij had al ’n hoop tanden verloren en liep de laatste dagen als 
een opgelapte Nigeriaanse vrachtwagen: krom en zwalkend. Gelukkig zie 
ik hem af en toe nog op een schilderij bij mij thuis, met dat wakkere en 
ondeugende smoel van ‘m….

Het loopt nu tegen Pasen, dus wordt het langzamerhand weer tijd voor
Lamsschouder, gemarineerd en gebraden (4-5 pers)
1 lamsschouder, zonder bot ca. 1 kg (o.a. bij de Turk)
1 eetl. tijmblaadjes, 1 eetl. rozemarijn, 5 zongedroogde tomaten
4 teentjes knoflook, rasp van 1 sinaasappel en 1 citroen
1 theelepel gemalen zwarte peper, 1 kaneelstokje, geplet
50 ml olijfolie, zeezout
Wrijf de schouder in met zeezout en laat 1 uur staan. Veeg het zout er af. 
Snijd de tijm, rozemarijn, knoflook en tomaatjes fijn en vermeng met de 
peper, de rasp en kaneel. Roer de olie er door, prik met een scherp mesje 
ca. 30 gaatjes in het vlees en wrijf de schouder en de gaatjes goed in met 
het mengsel. Laat 24 uur op een koele plek marineren. Verwarm de oven 
voor op 100°C. Veeg de marinade zoveel mogelijk van het vlees, maar 
vang het wel op. Braad de schouder snel rondom bruin  in een braadpan 
met wat olie. Leg daarna in een ovenschaal en doe er de marinade met 
de kruiden over. Laat minimaal 6 uur in de oven zachtjes gaar worden. 
Besprenkel zonodig nog met wat olie tussendoor. Drink er bijvoorbeeld 
een Toscaanse rode wijn bij.

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

Hönd (2)

In deze aflevering lees je wat voor werk 
we zoal doen en wat we voor de mensen 
kunnen betekenen.
We hebben de afgelopen weken erg 
veel patiënten gezien. Bijvoorbeeld een 
een meisje van 18 die minstens 2 koppen kleiner was dan ik 
en o zo dun. Gelukkig gaat het met haar qua gezondheid wel 
aardig goed. Ook weer veel gezinnen gezien die in de golfpla-
ten huisjes wonen. Nog steeds moeilijk te beseffen hoe ze dat 
volhouden. We hebben veel mensen gezien die door aids zo 
mager zijn geworden dat je alle ribben kunt tellen. Er zijn ook 
veel patiënten die als gevolg van AIDS een beroerte hebben 
gehad en daardoor zelfs blind of verlamd zijn geworden. Dat 
maakt het allemaal niet echt makkelijker.

Een van de dingen die we doen is mensen wassen. Mijn collega 
Els en ik mochten een vrouw een bad geven. Al bij de eerste 
stap in haar huisje zag je al meteen hoe vies de boel was. Het 
stonk ontzettend, was bloedheet en overal waren vliegen. Het 
ergste was nog dat haar tante en nicht ook in dat huisje wonen 
en best kunnen schoonmaken, maar gewoon te lui zijn om dat 
te doen. De vrouw was 25, veel te mager en in haar ogen kon 
je al zien dat ze de strijd had opgegeven. Haar tante zorgde ook 
helemaal niet voor haar. Ze lag namelijk al te lang in haar ont-
lasting en had doorligplekken op haar rug. Ook had ze infecties 
(een soort zweren) bij haar lies. Het was ontzettend dankbaar 
om haar te kunnen wassen en verzorgen, om haar te laten voe-
len dat ze er wel toe doet en dat er mensen zijn die om haar 
geven. Maar heel frustrerend om haar ook weer zo achter te 
moeten laten. Die beelden vergeet je niet zo snel.

Ook hebben we een vrouw (die AIDS heeft ) naar het zieken-
huis gebracht om bloed te prikken. Het was ontzettend heet (33 
graden) en ze droeg een wollen truitje. Toen ik met haar aan het 
praten was zei ze dat ze het warm had. Toen vroeg ik waarom 
ze dan een trui aan had gedaan. Daarop antwoordde ze dat ze 
zich schaamde voor haar botten die uitstaken omdat ze zo ma-
ger was, ontzettend zielig!

Werkzaamheden die veel terugkomen zijn het halen en bren-
gen (uit de rural gebieden) van mensen die naar doktoren en 
of ziekenhuizen moeten. Maar dat valt niet altijd mee. Een van 
de drie auto’s die we hebben, staat in middels op instorten. Bij 
een auto is de lamp kapot maar er is geen geld om hem te 
maken, dus die staat al lange tijd stil. En pech onderweg in een 
rural gebied is geen pretje. Er is dringend behoefte aan nieuwe 
auto’s, maar niemand hier kan vertellen hoe lang we daar nog 
op moeten wachten. Het is immers Zuid-Afrika en daar gaat het 
allemaal anders. En het geld is altijd op, met dank aan het WK 
voetbal. De lokale bevolking is destijds verdreven naar de rural 
gebieden omdat de toeristen niet mochten zien hoe de mensen 
leven. Maar daar wonen ze nog, in een verlaten industriege-
bied, en moeten ze met 150 mensen een douche delen!  En 
dan maar geluk hebben dat er die dag electriciteit en stromend 
water is…..
Juliette Crooijmans
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Vrijwilligerswerk in 
Zuid-Afrika met HIV en 
AIDS patiënten (Deel 3)

Vele Rooienaren  
aan het gitaar-
spelen
Ruim zestig, vaak  ietwat oudere 
Rooienaren, doen het al: gitaar le-
ren spelen.  Iets waar ze vroeger 
nog niet aan hoefden te denken. 
Nu ze meer tijd hebben wel. Vaak 
is de reactie ”…dat had ik veel 
eerder moeten doen….”

De gitaarlessen worden verzorgd 
door Nico van de Wetering. Hij 
leert de cursisten op een gemak-
kelijke, gezellige manier liedjes te 
begeleiden, zonder dat er noten 
geleerd hoeven te worden. Cursist 
Gerda van 59 jaar zegt hierover. 
“Ik wist niet dat ik het zou kunnen, 
maar het is zo ontzettend leuk om 
te doen. Vroeger kreeg ik de kans 
niet, nu kan ik dat zelf beslissen. 
Voor de onkosten hoef ik het niet 
te laten en bovendien kost een 
hobby altijd geld. Ik ga er zeker 
nog enige tijd mee door, want ik 
vind het echt geweldig, niet alleen 
de lessen, maar ook het thuis er 
mee bezig zijn.”
Leerling Harry van 63 jaar zegt 
“Mijn vingers waren een beetje 
stijf maar dat is snel wat beter ge-
worden en het is werkelijk heel ge-
zellig die lessen. Ik doe weer iets 
waar ik zin in heb. En wat ik ook 
heel leuk vind is dat er zo’n mooie 
liedjes gebruikt worden uit mijn 
jeugd. Bijna allemaal jaren ‘60.”
De lessen worden gegeven bij Nico 
aan huis. Ook vele onderwijzers en 
onderwijzeressen vonden de weg 
naar de lessen van Nico al en ook 
komen er steeds meer mensen van 
buiten Rooi informeren. Er wordt 
gewerkt in groepjes van maximaal 
4 personen en de lessen,die steeds 
een half uur duren, vinden altijd in 
de avond plaats.

Volgens sommige insiders, waar-
onder dhr. Jan Verhagen (CDA) 
heeft Nico de beste muziekschool 
van Rooi. De traditie wil dat de 
leerlingen eenmaal per jaar een 
concert geven met Kerstmis op 
Odendael. Dat zal dit jaar plaats 
vinden op vrijdag 20 december. 
Info over de gitaarlessen kunt U 
per mail krijgen:  
nicovandewetering@kpnmail.nl         

advertorial

Muzikaal feestje in De Beurs

Koor de Rooi Tulpen, koor A-
meezing, blaaskapel Tiona en 
Trio d’Antonet vierden afgelopen 
zondag een muzikaal feestje in de 
grote zaal van De Beurs. Het was 
gezellig; meezingen, meedeinen 
en meeneuriën. De volle zaal ver-
maakte zich prima. 

Vroeg in de middag trad Trio d 
Antonet op. Het trio, bestaande 
uit zangeres Antonet vd Heijden, 
accordeonist Jos Roosen en gita-
rist Dick Swinkels, vertolkte voor-
namelijk Franse chansons. Na dit 

optreden mocht A-Meezing uit 
Schijndel het podium op. Het ge-
zelschap bestond uit een enthou-
siaste club dames en heren die 
werden begeleid met accordeon 
en keyboard. Smartlappen en ge-
zellige meezingers klonken door 
de zaal. De sfeer zat er prima in. 
De Rooi Tulpen was de grondleg-
ger van de muzikale middag. Na-
tuurlijk traden ze zelf ook op on-
der leiding van Eri van der Zanden. 
Wederom wist het koor het publiek 
te bespelen met verrassende en 
leuke nummers. Toch was er niet 

alleen zang af-
gelopen zon-
dag. Blaas-
kapel Tiona, 
onder leiding 
van Jos van 
Heesch, zorg-
de voor de 
nodige goe-
de muziek. Ze traden meerdere 
malen op. 
Er was veel belangstelling en de 
sfeer was prima. Een geslaagde 
middag dus, die zeker voor herha-
ling vatbaar is.

de muziek. Ze traden meerdere 

Wilgenstraat 28
5492EM Sint-Oedenrode

0413-470131
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Jan van Haandel veertig jaar in 
dienst bij installatiebedrijf P. Voss

Verwarmingsmonteur Jan van 
Haandel was gisteren officieel de 
derde werknemer ooit die zijn veer-
tigjarig jubileum vierde bij installa-
tiebedrijf P. Voss. Al die jaren komt 
de verwarmingsmonteur vanuit Erp 
naar Nijnsel gereden om zijn werk 
uit te voeren. Eerst onder de vleu-
gels van Piet en daarna onder lei-
ding van Peter. “Ik heb Peter nog 
als maatje mee gehad toen hij jong 
was”, glimlacht Jan. Op 22 maart 
wordt er een receptie gehouden 
voor collega’s, vrienden en familie.

“Jan is een vakman pur sang die het 
vak als CV monteur altijd met passie 
heeft uitgedragen”, zegt Peter over 
zijn trouwe werknemer. “In het be-
gin leerde hij snel van zijn collega’s, 
maar in een later stadium werd hij 
zelf leermeester. Hij heeft veel jonge 
monteurs het vak geleerd die nu als 
ZZP’er aan de slag zijn. Jan is altijd op 
de hoogte van de laatste ontwikke-
lingen. Zo heeft hij zich bijgeschoold 
op het gebied van duurzame energie 
en warmtepompen. We krijgen veel 

complimenten over zijn werk.”

Hoewel er de laatste jaren toch wel 
het nodige veranderd is in de sec-
tor gaat Jan nog altijd met plezier 
naar zijn werk. Jan: “Ik heb altijd 
fijne collega’s gehad hier. Dat vind 
ik ook heel erg belangrijk. Iedereen 
kan hier met elkaar opschieten en 
niemand zal een ander zwart ma-
ken. De mentaliteit op een bouw 
kun je echter niet meer vergelijken 
met jaren geleden. De sfeer is totaal 
anders, iedereen moet zijn eigen 
zaakjes maar regelen. Het is voort-
aan ieder voor zich en god voor ons 
allen. Dat vind ik wel eens jammer.”

Als verwarmingsmonteur heeft Jan 
inmiddels al honderden huizen en 
bedrijven bezocht. Hij stapt overal 
met een glimlach binnen. “Het 
contact met de mensen vind ik het 
mooiste”, aldus de jubilaris. “Hier 
en daar een praatje maken en dan 
zorgen dat alles netjes afgehandeld 
wordt. Dat mijn klus goed is gedaan 
en dat het allemaal netjes is opge-
ruimd. De klant moet tevreden zijn, 
daar draait het om. Daarnaast boeit 
het werk me enorm. Ketels vernieu-
wen of storingen oplossen, ik doe 
het met veel plezier.” 

Bumperspecialist.com: Hèt adres voor gebruikte bumpers!

Het kan iedereen gebeuren: Parkeer-
schade of een (kleine) aanrijding... 
Of erger nog, dat er iemand anders 
tegen uw geparkeerde auto aan rijdt, 
zonder een briefje achter te laten. 
Een kapotte bumper levert al gauw 
een  kostenpost op van vele honder-
den euro’s. Zeker als u niet verzekerd 
bent voor de schade is dit erg ver-
velend.

De Rooise Danny Rotteveel, eige-
naar van Bumperspecialist.com in 
Schijndel, hoort deze verhalen elke 
dag. “Gelukkig kunnen wij een be-
taalbaar alternatief bieden, door ge-
bruikte bumpers met lichte schade 
een tweede leven te geven. Wij 
hebben duizenden bumpers van alle 
merken auto’s op voorraad. De bum-
pers worden door ons proffesioneel 
gerepareerd met behulp van warmte 

en kunststoflastechniek, waarna de 
bumper klaar is om opnieuw gespo-
ten te worden. U bespaart hiermee al 
gauw honderden euro’s ten opzichte 
van een nieuwe bumper, terwijl het 
eindresultaat net zo goed is.

Danny vindt service en klanttevre-
denheid zeer belangrijk, hetgeen ook 
goed te merken is bij zijn aanpak. In 
de 7 jaar dat hij met het bedrijf be-
zig is, heeft hij veel tijd en energie 
gestoken in het voorraadsysteem en 
de website (www.bumperspecialist.
com). “Tegenwoordig is het zeer 
belangrijk om een goede website te 
hebben. Klanten willen direct we-
ten of onderdelen leverbaar zijn en 
deze zo snel mogelijk in bezit heb-
ben. Daarom ben ik in 2006 gestart 
met alle bumpers te fotograferen en 
in de computer te sorteren. Hier ben 

ik bijna een jaar full-time mee bezig 
geweest. Daarna heb ik samen met 
een IT-bedrijf de nieuwe website ge-
bouwd met het online voorraadsys-
teem. Klanten kunnen nu zelf online 
bekijken of de gewenste bumper op 
voorraad is. Door de foto’s ziet de 
klant wat hij krijgt en gaat er zelden 
iets mis.”

Dat is ook precies wat Danny met zijn 
bedrijf wil uitstralen: Duidelijkheid en 
Betrouwbaarheid. “Tevreden klanten 
zijn volgens mij de sleutel tot succes.” 
Sinds 1 jaar kunnen klanten, die via 
de website bestellen, het bedrijf be-
oordelen. 

“Ik wist totaal niet wat ik kon ver-
wachten. Ik was al blij geweest met 
een 7 maar tot mijn grote genoegen 
geven klanten gemiddeld een 9.5!”

advertorial

Heuvel 8, 5492 AD Sint-Oedenrode
www.cafevanouds.nl

voo

mooi rooi.nl
Het laatste nieuws  als eerste te lezen
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Tattoo4you bestaat één jaar
Het is alweer een jaar geleden dat tattoshop Tat-
too4You haar deuren opende aan de Eerschotsestraat 
in Sint-Oedenrode. Johan en zijn zoon Kevin Smits 
zijn bijna dagelijks met het vak bezig en druk doende 
om een naam op te bouwen. Volgens Johan duurt dat 
vaak wel even, maar ze gooien hoge ogen in Rooi en 
omgeving, dus met die naam komt het zeker goed. 
 
Vandaag de dag hoor je er bijna niet meer bij als je 
géén tatoeage hebt. Kijk maar eens op het strand, op 
een zonovergoten terras of op het voetbalveld. De 
tatoeage is volkomen geaccepteerd. Het Rooise gezin 
Ine, Johan en zoon Kevin Smits durfde de stap te zet-
ten om een tattooshop te openen. Vader Johan is een 
ervaren tatoeëerder. De afgelopen acht jaar was hij 
heel intensief met het vak bezig. Hij maakt de mooiste 
creaties. Langzaamaan heeft Kevin de naald overge-
nomen. Hij zet nu alle tatoeages bij Tattoo4You. Dat 
wil zeggen dat hij enorm snel heeft bijgeleerd. Kleine 
of grote tatoeages, Kevin kan het maken. Hij heeft al 
enkele rugstukken gezet en ook op dit moment is hij 
met een dergelijk ‘kunstwerk’ bezig. Op de website 
www.tattoo4you.nl staan enkele mooie voorbeelden.

De sfeer bij Tattoo4you is laagdrempelig en gemoe-
delijk. Dat is precies wat ze willen uitstralen. Behalve 
voor tatoeages kunnen mensen ook terecht voor pier-
cings en permanente make-up. Nieuw bij Tattoo4You 
is de mogelijkheid om tatoeages geheel of gedeeltelijk 
te verwijderen. Daarvoor heeft de zaak speciaal een 
laserapparaat aangeschaft. Daarmee laat Tattoo4you 
zien dat het een serieuze partner is op het gebied van 
tatoeëren en alles wat er omheen hangt. 

Want of je nu zelf een ontwerp hebt of alleen een 
globaal idee. Ga naar Kevin van Tattoo4You en hij 

tekent voor jou de tattoo naar wens. Deze maand vie-
ren ze het eenjarig bestaan, dus loop eens binnen om 
ze te feliciteren. 

advertorial

Naam: Vera van den Berg 
Leeftijd: 17 jaar

Wat voor studie doe je?
“Ik doe volg de opleiding tot 
tandarts assistente aan het Ko-
ning Willem 1 College in Den 
Bosch.”

Wat houdt de studie in?
“Bij deze opleiding word je op-
geleid tot de assistente van de 
tandarts. Dit houdt in dat je de 
tandarts assisteert als de patiënt 
in de stoel zit door middel van 
het aangeven van de benodigde 
instrumenten. Ook leer je hoe 
de administratie werkt. Daarbij 
hoort het maken van de afspra-
ken met patiënten, voorraad be-
heren en rekeningen en offertes 
maken. In de praktijk moet je 
ook steriel kunnen werken. Op 
school leren wij op welke wijze 
je de instrumenten weer steriel 
kunt maken en wij voeren dit uit 

op stage. Verder is het van groot 
belang dat je goed met de pa-
tiënten over weg kunt. Je kunt 
aanpassen in het gevoel van an-
deren en het gerust stellen van 
patiënten.” 

Wat vind je er leuk aan en wat 
is minder leuk?
“Het leuke aan de opleiding 
is dat ik niet alleen maar in de 
schoolbanken zit maar ook 2 
dagen stage heb.”
 
Wil je hierna gaan werken of ga 
je verder leren?
“Na deze opleiding wil ik verder 
leren tot mondhygiëniste.” 

Aan wie geef je het stokje door?
“Kim Neefs.”  

Naam: Vera van den Berg 

Stem op uw favoriet!

Coöperatief dividend Rabobank – project van het jaar (deel 2)
Wie wordt Project van het Jaar 2012 
in Sint-Oedenrode? Dat zal woens-
dagavond 3 april duidelijk worden. 
Dan wordt de winnaar onthuld uit elf 
prachtige projecten. Vanaf 1 tot 25 
maart kan men een stem uitbrengen 
via www.rabobank.nl/stos. Hier staat 
een  overzicht van alle projecten die 
reeds een bijdrage hebben ontvan-
gen en dus kans maken op deze titel. 
Op deze website kan ieder lid van 
de Rabobank eenmalig een stem uit-
brengen met behulp van een unieke 
code, die de leden via een persoon-
lijke uitnodiging ontvangen. Alle sco-
res van de website gaan vervolgens 
mee naar de bijeenkomst en tellen 
voor 50% mee. Op de avond zelf 

kan ieder lid nogmaals stemmen op 
zijn/haar favoriete project. De stem 
die men op deze avond uitbrengt, 
telt ook voor 50% mee. Het project 
dat uiteindelijk de meeste stemmen 
ontvangt, mag zich een jaar lang 
Project van het Jaar noemen. Naast 
deze eervolle vermelding ontvangt 
het winnende project ook nog een 
extra geldbedrag van € 1.000 bo-
venop het reeds ontvangen bedrag 
vanuit het Coöperatief Dividend.

Deze week: 1. Damiaancentrum 2. 
Grasmaaier St. Joris gilde 3. Regio 
Hubs 4. Scorebord de Streepen 5. 
Sonnemansdriehoek 6. Speeltuin 
Rooise Zoom.

Wie wordt Project van het Jaar 2012 

dagavond 3 april duidelijk worden. 

via www.rabobank.nl/stos. Hier staat 
een  overzicht van alle projecten die 

gen en dus kans maken op deze titel. 
Op deze website kan ieder lid van 
de Rabobank eenmalig een stem uit-

code, die de leden via een persoon-
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Voor de totale reparatie, onderhoud of 
schade van uw Volkswagen-Audi-Seat

TEVENS REPARATIE 
ALLE ANDERE MERKEN AUTO'S
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Mooi in de regio
Nieuwe dorpswinkel Eerde zoekt 
mensen
Jarenlang hebben de inwoners van  
Eerde voor hun wekelijkse bood-
schappen het dorp moeten verla-
ten. Er was in Eerde geen tandpas-
ta, geen jam en geen chips meer 
te verkrijgen sinds kruidenier Van 
-der Heijden van Dam is verdwe-
nen uit Eerde. In mei 2013 kan de 
Eerdse mens weer in het dorp te-
recht voor deze boodschappen. En 
op een unieke locatie, de molen 
in Eerde. De molen die enkele ja-
ren geleden is gerestaureerd dient 
vanaf mei 2013 voor een gedeelte 
als dorpswinkel.

Het andere unieke aan deze dorps-
winkel is dat de winkel gerund gaat 
worden door mensen met een be-
perking. Deze mensen worden on-
dersteund door (enkele agogisch 
geschoolde) vrijwilligers  uit (de 
omgeving) van Eerde. Stichting `in 
de molen'  (niet te verwarren met 
Stichting ' de Eerdse molen'  die 
de gehele molen heeft gerestau-
reerd), is zeer trots op deze unieke 
locatie die mensen met een beper-
king kansen biedt. Stichting 'in de 
molen'  wilde in Eerde graag weer 
iets kunnen betekenen voor deze 
mensen. Jarenlang hebben in Eerde 
dagelijks vele mensen met een be-
perking dagbesteding ontvangen 
binnen "De Drie Ghemalen". De 
dagbesteding kent echter nieuwe 
vormen zoals bv. restaurants met 
mensen met een beperking, zorg-
boerderijen en nu ook deze dorps-
winkel in Eerde. Ons doel is de 
mensen met een beperking mee te 

laten doen in de maatschappij en 
daarnaast een unieke veilige werk-
plek te bieden, waar dorpse gezel-
ligheid hoog in het vaandel staat. 
Daarnaast biedt deze plek een 
unieke mogelijkheid om te leren ie-
der op zijn niveau en naar zijn/haar 
wensen en kunnen. Ik noem bv. 
vakken vullen, met geld omgaan, 
klanten bedienen in de winkel en 
op het terras, poetsen, boodschap-
pen naar de klanten brengen enz. 
Kortom werkervaring opdoen en 
leren. Vele vrijwilligers willen mid-
dels het werk in de dorpswinkel in 
Eerde graag hun steentje bijdragen 
aan de leefbaarheid van Eerde. 
Ook hebben er zich al verschil-
lende mensen met een beperking 
aangemeld maar er is nog plaats. 
We zijn in eerste instantie geopend 
op maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag. Vraag je je af of het iets 
voor je is neem dan contact op met 
stichtingindemolen@gmail.com of 
bel naar Ineke van de Ven 0413-
369440

Dit project wordt mede moge-
lijk gemaakt door het Skanfonds. 
Skanfonds wil mensen in kwets-
bare posities de kans bieden om 
te participeren in de samenleving, 
zodat hun kwaliteit van leven ver-
betert. En het Dr. Cj Vailliantfonds, 
goede doelen fonds van de lan-
delijke vereniging voor cremato-
ria. En door vele andere grote en 
kleine sponsoren.

VERS & VOORDELIG 
DAT IS MIJN COOP

COOP.NL

Prijs- en assortimentswijzigingen, zetfouten en uitverkochte artikelen voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn bestemd voor thuisgebruik, dus niet voor handelsdoeleinden. 
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 t/m zondag 24 maart 2013. week 12

Tax  Liempde 
Nieuwstraat 59

Ariel 
wasmiddel
poeder, vloeibaar of tabs
2 pakken à 14-30 stuks, 
2 flacons à 629/ 1300 ml 
of 2 pakken à 1200 gram 
naar keuze
elders 11.62/ 14.68

Coop malse 
runderbiefstuk
superieure kwaliteit 500 gram
elders 9.75/ 10.00

2 
PAKKEN

6.99

500 GRAM

4.99
kilo 9.98

1.99
kilo 1.00

Coop 
hand-
sinaasappelen
net 2 kilo 
elders 2.99

Coop 
authentieke 
Yorkham
125 gram vers verpakt 
elders 2.50

125 GRAM

1.49
kilo 11.92

Rooise Majoretten plaatsen zich voor EK in Noorwegen
Afgelopen zaterdag 16 maart was 
de grote dag, het Nederlands Kam-
pioenschap Accesories. In de sport-
hal van Den Haag mocht de A-groep 
van St.Cecilia uit Zijtaart, met Laura 
en Moniek van Zoggel uit Nijnsel, 
gaan strijden om een ticket voor het 
Europees Kampioenschap in Noor-
wegen. Na dit jaar al Brabants Kam-
pioen te zijn, Nederlands Kampioen 
van de eigen bond en de Champions 
Trophy mee naar Zijtaart te hebben 
genomen, zou dit toch wel de kroon 
op het harde trainen zijn. 

Al vroeg verzamelden de meiden 
zich in het Dorpshuis van Zijtaart 
om de haren en make-up te ver-
zorgen. In Den Haag werden nog 
de laatste details besproken en na 
een goede warming-up waren zij 
klaar om de strijd aan te gaan met 
St.Cecilia Rijsbergen. 

Na een goed optreden was de 

spanning te snijden tijdens de prijs-
uitreiking. St.Cecilia uit Rijsbergen 
behaalde een 2e plek en dat bete-
kende dat St.Cecilia uit Zijtaart met 
de kampioenstitel naar huis ging 
en zich plaatste voor het Europees 

Kampioenschap te Noorwegen be-
gin oktober. Bij thuiskomst werden 
ze in Zaal Kleijngeld ontvangen 
met een welverdiende serenade. 
Dames van harte gefeliciteerd met 
dit super resultaat.

De dames van St. Cecilia. Laura staat helemaal links. 
Moniek staat 2e van rechts van de achterste rij.

Lezerspodium....
Door: Wim van Erp

Boxtel; wisselende contacten of een vaste relatie?
Het kabinet Rutte-Samson wil 
gemeenten van 100.000 inwo-
ners. De omliggende gemeenten 
zetten stappen en stapjes voor 
samenwerking. Schijndel en Sint-
Oedenrode lonken naar Veghel. 
Haaren kijkt naar Oisterwijk. 
Kortom er gebeurt van alles.
Maar wat doet Boxtel? Wat wil 
Boxtel? Wat blijft er straks over 
voor Boxtel? Stelt Boxtel zich te-
vreden met de restjes? Wacht 
Boxtel liever af of neemt Boxtel 
zelf initiatief? Allemaal vragen 
zonder antwoord. Wachten tot 
juni voor weer een rapport over 
samenwerking duurt ons te lang.

 Ook een gemeente met meer 
dan 30.000 inwoners is te klein en 
dus te kwetsbaar om haar eigen 
problemen op te lossen. Binnen 
ICT, WOZ, de transities binnen de 
AWBZ, vergunningverlening en 
handhaving, P&O werk en vele 
andere terreinen is meer bestuurs-
kracht en deskundigheid nodig. 
Je bent te kwetsbaar in deze tijd. 
Door samenwerking met andere 
vergelijkbare gemeenten is dat te 

realiseren.
Boxtel heeft altijd gedacht groot 
genoeg te zijn. Op het gebied van 
Sociale Zaken, Verkeer, WMO, 
RUD’s doet Boxtel aan wisselende 
contacten. Deze zijn niet goed 
in het intermenselijke verkeer en 
binnen de overheid ook niet.    
Binnen de 6 gemeente in de Mei-
erij heeft het CDA als eerste partij 
het initiatief genomen om samen 
op te trekken om de grote pro-
blemen, die op ons afkomen, ge-
zamenlijk aan te pakken.  Is het 
CDA de enige partij met visie? 
Toch is het kennelijk onduidelijk 
waar de grens van De Meierij op-
houdt. Schijndel en Rooi kijken 
naar Veghel en (zeer recent) Haa-
ren naar Oisterwijk.

Waarom zijn we niet helder. 
Waarom niet gewoon duidelijk 
kiezen voor verder gaande sa-
menwerking  met Schijndel en 
Sint-Oedenrode? Dat zijn verge-
lijkbare buurgemeenten en samen 
kunnen we elkaar prima aanvul-
len. Er ontstaat dan een gemeen-
te die er toe doet: een gemeente 

met ongeveer 75.000 inwoners. 
Op een dergelijke schaal kan een 
dienstverlening van goede kwa-
liteit voor de toekomst gegaran-
deerd worden. Te denken valt aan 
een stevig bestuurscentrum, maar 
wel een loket in de woonkernen, 
waar burgers met hun vragen en 
problemen terecht kunnen.
Alle gemeenten ïn onze omge-
ving zijn op “vrijersvoeten” en als 
Boxtel niet of te laat in actie komt, 
loopt het de kans om te eindigen 
als een “oude vrijster”. Daarom 
roept het CDA het college van B 
en W  en de andere partijen in de 
gemeenteraad van Boxtel op, om  
na te denken over de toekomst en 
op korte termijn met andere ge-
meenten in gesprek te gaan. Het 
spreekt voor zich dat wensen en 
gevoelens van de Boxtelse bur-
ger hierbij geraadpleegd moeten 
worden. 
 Nu kun  je nog meesturen; straks 
word je gestuurd.

Wim van Erp, 
fractievoorzitter CDA.  

Rooise leerlingen doorstaan 
Taaldorp Heerbeeck College goed
Na enkele weken intensief oefe-
nen was het dan eindelijk zover, 
de examenleerlingen van VMBO 
T4 van het Heerbeeck College de-
den hun schoolonderzoek spreek-
vaardigheid Engels.  Onder hen 
ook enkele Rooise leerlingen. 

In het muzieklokaal naast de aula 
werden nog vlug even wat situa-
ties overgelezen. Daarna maakten 
de toch wel zenuwachtige leer-
lingen een ronde door de aula. 
Aangifte doen op een Engels po-
litiebureau, je hart luchten in een 
Engelse pub, een intake interview 
doen voor je vervolgopleiding. Elk 
gesprekje duurde 3 minuten lang, 
als je niks te vertellen had, kort-
om op stoom te komen. Leerlinge 

Malou Simons scoorde een mooi 
cijfer nadat ze kans kreeg uit te 
leggen waarom ze in London naar 
een heavy metal concert wilde. 
Bart van Delft overtuigde iedereen 
door correcte zinnen te gebrui-
ken en Manon van der Zanden 
uit Boskant verbaasde vooral zich-
zelf, ze scoorde uiteindelijk een 7. 
Natuurlijk werd er ook nagedacht 
over de tijd na het examen. Een 
baantje, de camping, een reisje 
naar London of vrijwilligerswerk. 
Het niveau was hoog en zorgde er 
voor dat de docenten Engels, Bos 
en Van den Boomen, zeer tevre-
den terugkeken op deze succes-
volle dag. 

Voor al uw 
kozijnen, ramen, 

deuren en trappen

Jane Addamsstraat 2
5491 DE  Sint-Oedenrode

Tel.: 0413-490882 Fax.: 0413-490883

www.timmerbedrijfbiggelaar.nl
info@timmerbedrijfbiggelaar.nl
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Rooienaar haalt Telegraaf met onderzoek over rijgedrag

Rooienaar Luke Lathouwers heeft 
de website van de Telegraaf ge-
haald met een onderzoek over rij-
gedrag. Het schijnt dat automobi-
listen door sneller op te schakelen 
tot twaalf procent kunnen bespa-
ren op brandstof, zonder dat ze 
het gevoel krijgen dat ze te sloom 
rijden. 

Dat is de uitkomst van een af-

studeeronderzoek van de jonge 
TU/e-masterstudent Automotive 
Technology. Zijn 46 proefpersonen 
bespaarden, vaak tot hun eigen 
verbazing, gemiddeld zes procent 
door het vinden van de zuinigste 
schakelstrategie die voor hun ac-
ceptabel was qua rijprestaties. 
Automobilisten kunnen zo al snel 
honderd euro of meer per jaar be-
sparen. 

De student liet zijn proefpersonen 
eerst in hun eigen rijstijl rijden. 
Daarna liet hij ze vijf keer rijden 
met elke keer een andere scha-
kelstrategie. De chauffeurs kregen 
daarbij een signaal wanneer ze 
moesten schakelen. De chauffeurs 
moesten verder na de test aange-
ven welke strategieën ze accep-
tabel vonden qua rijprestaties en 
welke niet. Daaruit bleek dat de 
zuinigste strategie die de testper-
sonen acceptabel vonden, gemid-
deld zes procent besparing ople-
verde ten opzichte van de eigen 
rijstijl. Iedereen wist een besparing 
te realiseren door beter te schake-

len; de hoogste was 12 procent. 
De zuinigste strategie is overigens 
niet voor alle personen dezelfde; 
zo bleken sportieve rijders min-
der bereid concessies te doen qua 
rijprestaties. Toch haalden zij de 
hoogste besparingen. "Vaak tot 
hun eigen verbazing", aldus Lat-
houwers. 

Lathouwers presenteerde zijn af-
studeerwerk afgelopen donder-
dag. Het doel van zijn onderzoek is 
meer inzicht te krijgen in schakel-
strategieën. Hiermee kan bijvoor-
beeld nieuwe technologie ontwik-
keld worden die automobilisten 
adviseert over schakelen, remmen 
en optrekken, in samenhang met 
verkeersinformatie. Ook kunnen 
automatische transmissies verbe-
terd worden. 

Door beter te weten wat de ac-
ceptatiegrens is, kunnen automa-
kers zuiniger schakelstrategieën 
programmeren. Het werk van Lat-
houwers valt binnen de groep van 
prof.dr.ir. Maarten Steinbuch.

Dinsdagavond 14 mei en 21 mei, 
buitenles zaterdagochtend 25 mei

Insectencursus IVN
Insecten vormen een van de groot-
ste diergroepen op aarde maar 
desondanks weet de gemiddelde 
mens maar weinig te vertellen 
over deze beestjes. Natuurvereni-
ging IVN Veghel geeft in mei een 
korte cursus over insecten waarbij 
het  volgende aan de orde komt:

Insecten algemeen met o.a.
•  Plaats van de insecten in het die-

renrijk
• Lichaamsbouw
• Ademhalingsstelsel
• Bloedsomloop

Ruimschoots aandacht voor de 
volgende insectenordes
•  Vlinders (zowel dag- als nacht-

vlinders)
• Kevers
• Libellen
•  Vliesvleugeligen (bijen, wespen 

en mieren)
•  Vliegen (m.n. zweefvliegen en 

roofvliegen)
• Sprinkhanen en krekels

Binnen deze orden komen vaak 
onderwerpen als veldkenmerken, 
voortplanting, wel of geen ge-
daanteverwisseling, camouflage, 
mimicry, overwintering, soort 
voedsel, communicatie, roofvijan-
den, e.d. aan bod.

Bij ieder van de twee lessen is ca. 10 
vel A4 cursusmateriaal. Dit bestaat 
telkens uit een samenvatting van 
de les en een tiental opdrachten. 
De les zelf is een powerpointpre-
sentatie met per les zo’n 70 dia’s.

Docent is Gerard Compiet. Cursus-
avonden zijn dinsdag 14 mei en 21 
mei in ’t Baken, J.P. Coenstraat 1 in 
Veghel, aanvang 20 uur. Buitenles 
zaterdagochtend 25 mei (reserve 
datum zondag 2 juni). Kosten in-
clusief cursusmateriaal zijn 15 euro 
(10 euro voor leden IVN Veghel). 
Meer informatie en aanmelden 
vóór 1 mei bij 
secretariaat@ivn-veghel.nl, 
www.ivn-veghel.nl of 
0413-210216.Ollandse Dorpsraad reikt “De Beuk” 

uit aan Cor van Roosmalen

“De Beuk” is een onderscheiding 
in de vorm van een speldje dat 
wordt uitgereikt aan bijzondere en 
karakteristieke Ollanders die zich 
jarenlang beijverd hebben voor de 
Ollandse gemeenschap.

Cor werd tijdens een familiereünie 
in De Loop’r op zaterdagavond 16 
maart compleet verrast door een 
bezoek van de leden van de Dorps-
raad Olland. Wiel Sporken, voorzit-
ter Dorpsraad, brak even in tijdens 
de gezellige bijeenkomst en nam 
het woord. “Wij willen iets uitreiken 
aan  een markante Ollander, gebo-
ren op 17 januari 1938 in de Nieuw-
straat in Olland: Cor van Roosma-
len. Cor is in Olland naar school 
gegaan en op 14 jarige leeftijd bij 
Van Nunen, houtbewerkingsbedrijf 
in Best gaan werken en vervolgens 
38 jaar bij Novum, een meubelfa-
briek in Boxtel.  Zijn vrouw, Riek van 
de Linde, leerde hij kennen in een 
danstent  en samen besloten ze een 
gezinnetje te stichten. Er werden 
drie kinderen geboren Hans, Anja 
en René. 
Cor is al vroeg gaan voetballen en 

daarbij wilde hij ook een bijdrage 
leveren aan zijn club. Hij werd 
jeugdtrainer, was scheidsrechter en 
is zelfs nu nog vlagger en iets wat 
we zeker moeten vermelden; hij zat 
in de onderhoudsploeg van de ver-
eniging. Cor is pas een jaar of vijf 
geleden als actief lid gestopt, op zijn 
70ste. Samen met zijn zoon heeft 
hij nog bij de veteranen gespeeld. 

Wat  heel Olland natuurlijk  weet 
is dat Cor ook de opzichter was 
van de bouw van de nieuwe kan-
tine op het nieuwe voetbalveld. 
Dat was een behoorlijke klus en 
terecht dat hij toen tot clubman is 
uitgroepen. Hij heeft daar niet al-
leen veel tijd in gestoken, maar ik 
denk dat hij dat thans nog steeds 
doet.  Geweldig toch als je zo’n 
verenigingsman hebt, maar dat 
zou niet voldoende zijn om “de 
Beuk” te mogen ontvangen. Cor 
heeft meer gedaan in Olland. Hij 
was vroeger ook als vrijwilliger 
betrokken bij de instuif, het orga-
niseren van de fancy fair en met 
name heeft hij de activiteiten rond 
de hometrainer georganiseerd.

Wij kennen Cor ook al 15 jaar als 
koster van de kerk. Na zijn pensi-
oen heeft hij die uitdaging op zich 
genomen en daarbij houdt hij zich 
ook nog bezig met het onderhoud. 
Je zou dus kunnen zeggen dat hij 
zich zeer breed inzet voor de kerk 
…. En mocht er eens even geen 
acoliet zijn dat schroomt hij niet 
om dan maar even de acoliet te 
zijn. Zo onderhoudt hij ook mede 
de Sint Petrus Kapel, zorgt dat het 
geld voor de kaarsen op juiste plek 
terecht komt. Verder luidt hij de 
klokken als er iemand overleden is, 
de klokken om half zeven en voor 
de mis.

Eigenlijk kun je stellen dat Cor de 
halve Pastoor Smitstraat bestiert 
vanaf de kerk, langs Plein en d’n 
Ecker, het voetbalgebeuren, tot de 
Petruskapel.
Het was dan ook vanzelfsprekend 
dat toen de organisatie van de 
Kerststal, op het Plein in de Past. 
Smitsstraat iemand zocht om de 
frames van de beelden en de kisten 
voor de beelden te maken, als van-
zelf bij Cor uitkwam.  En dan nog 
een paar zaken, die voor Cor van-
zelfsprekend zijn:
- hij gaat elke donderdag buur-
vrouw Verhagen ophalen en naar 
het eetpunt in De Loop’r brengen.
- hij gaat met de collectebus rond.
- en ook bij “Olland dreijt dur” kan 
men voor het afbreken een beroep 
op hem doen
- en als lid van KBO zet hij de KBO 
fietstocht uit.

Het is wel duidelijk, Cor is voor de 
Ollandse gemeenschap een druk 
mannetje en hoe druk hij het ook 
heeft, hij was en is vaak nog te 
strikken voor een klein klusje er bij. 
Zo iemand,  aldus de Dorpsraad, 
verdient deze erkenning in de vorm 
van de “De Beuk”..

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

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

BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT  
ALTIJD 10% KORTING OP ALLE 

ORIGINELE ONDERDELEN.

Alfred Nobelstraat 6, Sint-Oedenrode
Tel. 0413-479104 www.autochristiano.nl

AdministrAtieve ondersteuning
De diensten worden aangeboden naar behoefte, 

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

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

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

Iedere dinsdag en donderdag 
één broodje en 2 drankjes naar keuze voor € 10,00

Tel.: 0413-479031 - www.browniesanddownies.nl

De Glazen Boerderij 20, ingang zijde kerk • T: 073 - 8224871 / 06 - 25590431
• E: personalfl ow@live.nl • www.personal-fl ow.nl

Wil jij je inzetten voor meer balans in je leven, 
een betere leefstijl en een gewicht dat bij je past?

Dat kan al vanaf 
€ 35,- per maand!
Personal Training - Yoga - Pilates
Maak vrijblijvend een afspraak voor 
informatie over de lessen óf een 
compleet leefstijladvies.

Als je NU start, geniet jij vol 
energie van het voorjaar en 
de zomer!

Op koopzondag 24 maart zijn 
wij van 12.00 uur tot 17.00 uur 
aanwezig om informatie te geven 
over onze lessen, trainingen en 
gezonde voeding.

Als je deze dag 
inschrijft ligt er 
een leuke attentie 
voor je klaar!
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Naar de film iN de  

vetste bioscoop vaN Nl!

film kijken met super service!

Een middag of avondje INDUSTRY is meer dan alleen een film 

kijken. INDUSTRY biedt haar bezoekers namelijk topservice - 

indien gewenst - tot aan de stoel. De menukaart biedt alle keuze! 

Een druk op de service knop aan de stoel en de medewerkers 

brengen het snel en ongemerkt. Zo is film kijken helemaal relaxed. 

Ook voor of na de voorstelling kan je nog even gezellig loungen!  

doen!

voor het complete filmprogramma van deze week, online reserveringen en tijden:  

www.iNdustrybioscoop.Nl of bel 0413 - 82 09 90

iNdustry service bioscoop veghel Ncb-laan 52a

Gratis parkeren!

Ncb-laan 52a

t 0413 82 09 90

p

meer iNfo: www.iNdustrybioscoop.Nl

€5,50

Nieuw iN iNdustry: 

artHouse!

speciaal voor de echte filmliefhebbers 

bieden wij vanaf heden: ARTHOUSE. ARTHOUSE biedt de 

bezoeker per twee weken, de eerste week op maandag en 

de tweede week op dinsdag, een film die niet in de reguliere 

filmagenda staat. 

Deze speciaal geselecteerde films zijn vaak met Oscars 

bekroond en vormen een fantastische aanvulling op ons 

filmaanbod.  

Zaterdag 30 maart, zondag 31 maart en 

maandag 1 april alle films tot 12:00 uur:

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

paasKortiNG!
MA 1 APR: JaGteN 

20:15 u 

DI  9 APR: JaGteN 
20:15 u

MA 15  APR: daNs la maisoN 20:15 u

DI  23 APR: daNs la maisoN 20:15 u

MA 29 APR: Zero darK tHirty 20:15 u

DI  7 MEI: 
Zero darK tHirty 20:15 u

artHouse film proGramma

artHouse films HebbeN eeN aaNGepast eNtree bedraG vaN €6,00 

(ex. 3D toeslag of extra lengte toeslag)

django unchained: 

20:00

a Good day to die Hard: 

20:15

oZ the Great and powerful 3d: 
15:30 19:45

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30

K3 bengeltjes: 

13:45 15:45

beautiful creatures: 

15:45

verliefd op ibiza: 

20:00

ted & de schat van de mummie 3d: 
13:30

Nijntje de film: 

13:45 15:30

oz: the Great and powerful: 
19:45

valentino: 

20:00

verliefd op ibiza: 

20:00

Jack the Giant slayer: 

19:45

Nijntje de film: 

15:45

Jack the Giant slayer: 

16:00 21:30  

oz: the Great and powerful: 
15:45 18:45 

K3 bengeltjes: 

16:00 

valentino: 

19:15 21:30 

verliefd op ibiza: 

19:00  

django unchained: 

21:15 

ushi must marry: 

19:00

a Good day to die Hard: 

21:45 

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 12:00 14:00  

oz: the Great and powerful: 
16:00 18:45

a Good day to die Hard: 

21:30

K3 bengeltjes: 

12:00 14:00 

valentino: 

16:00 18:30 21:00

Nijntje de film: 

12:00 14:00

ushi must marry: 

13:45 18:00

verliefd op ibiza: 

15:45 18:45

django unchained: 

20:30  

ted & de schat van de mummie 3d: 
12:00  

 

Jack the Giant slayer: 

16:00 21:15

Zambezia: de verborgen vogelstad 3d: 13:30  
 

oz: the Great and powerful: 
15:30 18:45

a Good day to die Hard: 

21:45

K3 bengeltjes: 

13:45 

valentino: 

15:45 19:15 21:30 

Nijntje de film: 

13:45

verliefd op ibiza: 

15:30 19:00

ushi must marry: 

19:00

django unchained: 

21:15 

ted & de schat van de mummie 3d: 
13:30 

Jack the Giant slayer: 

15:45 21:30

oz: the Great and powerful: 
19:45

anna Karenina: 

20:15

valentino: 

20:00

Jack the Giant slayer: 

19:45

oz: the Great and powerful: 
19:45

valentino: 

20:00

verliefd op ibiza: 

20:00

Jack the Giant slayer: 

19:45

woeNsdaG 20 maart

doNderdaG 21 maart

vrijdaG 22 maart

ZoNdaG 24 maart

ZaterdaG 23 maart

diNsdaG 26 maart

maaNdaG 25 maart



Woensdag 20 maart 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe 39

Tom van Genugten
vv. Nijnsel

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

Ik ben Tom van Genugten en ben 
7 jaar oud. Ik heb 2 broertjes; 
Brent en Rinn en woon in Nijnsel.  
Ik zit in groep 5 op de Sint Anto-
nius van Padua school in Nijnsel. 
Het leukste op school vind ik de 
gymlessen.  In mijn vrije tijd ga 
ik graag voetbalen of spelen met 
mijn vriendjes. Ik voetbal bij VV 
Nijnsel in de E3 en sta altijd ach-
terin of op het middenveld. Mijn 
opa Rinus is mijn leider. Mijn favo-
riete voetbalclub is PSV en de bes-
te speler vind ik Lens. Zelf wil ik 
later ook profvoetballer worden. 
Mijn broer Brent voetbalt bij FC 
Eindhoven. Daar moedig ik hem 

regelmatig aan. Daarnaast staan 
opa, oma, tante Joke, lotje, papa, 
mama en Rinn mij wekelijks aan te 
moedigen naast het voetbalveld.  
Aanstaande zondag ben ik pupil 
van de week bij de wedstrijd VV 
Nijnsel – FC de Rakt. 

Lars Lintsen
Rhode

PUPIL VAN DE 
WEDSTRIJD

De 7 jarige Lars Lintsen is zondag 
24 maart “Pupil van de Wedstrijd” 
bij de thuiswedstrijd van Rhode 1 
tegen Festilent 1.

Lars voetbalt in de F8. Zijn trai-
ners/leiders zijn Eric Sleegers, Ra-
mon Smits en John van den Brand. 
Lars is een hele fanatieke speler en 
is voor d’n duivel niet bang. 
Hij speelt meestal op het midden-
veld en weet dan de tegenstan-
der altijd goed voorbij te spelen. 
Gaat dan richting de goal om de 
bal strak voorbij de keeper te trap-
pen. Daarbij is Lars ook nog eens 
een hele goede keeper. Hij duikt, 
springt en gaat gewoon recht 
voor de voeten van de tegenstan-
der liggen. Hij plukt elke bal uit de 
lucht. Lars zijn favoriete voetbal-
club is het Nederlands elftal.

Wesley Sneijder vindt hij de beste 
en wil later ook net zo goed kun-

nen voetballen als Wesley. Lars 
zit in groep 4 van de Kienehoef-
school. Buitenspelen vindt hij het 
leukst. Zijn andere hobby’s zijn 
tennis, mountainbike en op de I-
pad spelletjes doen. 
Hij is iedere week trouw aanwezig 
bij de training en wedstrijd. Lars 
zal aanwezig zijn bij de warming-
up van Rhode 1, de aftrap nemen 
en de verdere verrichtingen van 
Rhode 1 vanuit de dug-out vol-
gen. Wij wensen hem een gezel-
lige voetbalmiddag bij Rhode.

voetbal

Compliment voor Rhode clublied
Verslaggever Mattijs  Smit, van het 
Eindhovens Dagblad, geeft in zijn 
wekelijks column in dat blad, afge-
lopen zaterdag een groot compli-
ment aan het clublied van Rhode: 
“Ode aon Rhode”. Hij vindt dat het 
lied  altijd één van de mooiste club-
liederen uit de regio is geweest.

Ooit schreef hij er een pagina vol 
van in het Eindhovens Dagblad. 
Het lied werd geïntroduceerd in 
2003 bij het 75-jarig bestaan van 
Rhode. Een mooi compliment voor 
Rhode. Hopelijk zal het lied weer 
mogen klinken als ze periodekam-
pioen worden, en die kans zit er in.

Maak uw tuin 
voorjaarsklaar!
Nu met voorjaarskorting

(februari, maart en april)

Sint-Oedenrode    06-22 861 886    info@robdortmans.nl    www.robdortmans.nl

keuze vrijheid!?
Bij ons maakt u zelf de keuze

• Persoonlijk deskundig advies • Alle dagen audicien aanwezig 
• Voorkeursleverancier van o.a. CZ, VGZ en IZA • Onafhankelijk

‘t Dorp 29 • Heesch • (0412) 47 59 59 
Meijerijstraat 6 • Veghel • (0413) 28 83 38 • www.vanschijndelhoortechniek.nl

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

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

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

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

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

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

Rooienaar Boulghalgh debuteert 
in Jupiler League

Bassou Boulghalgh (17) heeft afge-
lopen vrijdag zijn debuut gemaakt 
in de Jupiler League. De middenvel-
der van FC Den Bosch mocht in de 
uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard 
(0-0) een kwartier voor tijd invallen. 
De Rooienaar beloonde het vertrou-
wen van trainer Jan Poortvliet met 
een gevaarlijke steekpass. 
Boulghalgh, die bij de Bosschena-
ren in de A-jeugd speelt, zat al een 
paar wedstrijden bij de hoofdmacht 
op de bank.

De 17-jarige Bassou Boulghalgh 
traint vier avonden per week met de 
A-jeugd van FC Den Bosch, doet op 

tijdens schoolvakanties en een enkele 
keer op zondag mee met de training 
van het eerste elftal, en heeft min-
stens eens per week een wedstrijd 
op het programma staan. Daarnaast 
doet hij over twee maanden eindexa-
men vwo aan het Zwijsen College.

Heb je het niet veel te druk?
‘Het gaat al zeven jaar zo, dus ik 
ben niet veel anders gewend. Toen 
ik tien was ben ik bij Rhode gescout 
voor FC Den Bosch, en op mijn elfde 
ben ik daar in de D2 gaan spelen. 
Destijds zat ik nog op de basisschool, 
dus toen werden we met een groep-
je Rooise jongens altijd gebracht en 

gehaald door een van onze ouders. 
Na de brugklas is dat veranderd. Ik 
ga vier dagen in de week na school 
met de bus naar Den Bosch toe, en 
na de training met de bus naar huis. 
Gelukkig traint de jeugd altijd aan 
het begin van de avond en ben ik zo 
rond zeven uur weer in Rooi.’

En nu train je met de grote jongens 
mee
‘Als het kan, want die trainen ‘s och-
tends. Van school mag ik alleen bij 
hoge uitzondering een les missen, 
dus train ik alleen in de vakantie met 
ze mee en soms op zondag. Het ver-
schil tussen de jeugd en het eerste is 
echt groot: als je de bal krijgt aange-
speeld moet je er heel snel iets mee 
doen, anders heb je een beuk te 
pakken. Maar die invalbeurt tegen 
Fortuna smaakte naar meer.’

Volgend jaar ben je van school af. 
Komt dan je grote doorbraak?
‘Ik hoop het. Ik heb me ingeschreven 
voor de studie Commerciële econo-
mie aan de Johan Cruijff University 
in Tilburg. De studenten daar hoe-
ven maar twee dagen in de week 
naar school, en kunnen de andere 
dagen aan topsport doen. Dan kan 
ik nog meer speelminuten maken in 
het eerste elftal en een vaste waarde 
worden voor Den Bosch.’

JW Sportfotografi e

Ollandia ontvangt sterk Keldonk
Voor de jeugd was er in het voor-
bije weekeinde, ondanks het goede 
weer maar door afgelasting door de 
KNVB, opnieuw geen voetbal. Ook 
zondag werd in Gemonde de wed-
strijd van Irene1 tegen Ollandia 1 
afgelast.  

De inhaalprogramma’s beginnen 
hierdoor intussen behoorlijk vol te ra-
ken en er zal dus mogelijk ook door-
deweeks ingehaald moeten worden. 
A.s. zondag staat er voor Ollandia 
1 een belangrijke wedstrijd op het 
programma, want ditmaal komt het 
vaandelteam van Rkvv Keldonk op 
bezoek. Door het verschil in aantal 
gespeelde wedstrijden, staat Keldonk 
op dit moment achter Ollandia op 
een 2de plaats en is samen met 
NLC’03, Ravenstein en Nijnsel nog 
een van de achtervolgers. Ollandia 
zal te maken krijgen met een uiterst 

felle tegenstander, die tot het uiter-
ste zal gaan om de punten mee naar 
Keldonk te nemen en daardoor zelf 
in de strijd om de bovenste posities 
en de periodetitels blijven meedoen. 
Maar ook Ollandia zal graag de pun-
ten in eigen huis willen houden om 
daarmee een van de directe concur-
renten op een grotere achterstand 
te zetten. Alles is dus aanwezig voor 
een spannende wedstrijd, waarbij 
Ollandia de steun van de supporters 
goed zal kunnen gebruiken. Ollandia 
2 moet zondag op bezoek bij Deurne 
en de Ollandia Vrouwen mogen naar 
Zijtaart om daar tegen VOW te kij-
ken wat er te halen is. Ollandia 3 en 4 
staan zondagmorgen thuis voor een 
zware opgave tegen resp. Boskant en 
WEC.
  
Finale Ollandia Kantine Kennis Kwis
Na de voorronden zijn de deelnemers 

voor de finale bekend. Dit wordt een 
strijd tussen jeugd van Ollandia 1 en 
de ervaring van Ollandia 4, waar-
bij ook de combinatie van beiden in 
Ollandia 3, de doorslag kan geven. 
Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van 
de diverse t.v. programma’s de voor-
bije week flink gestegen en ook de 
dag- en weekbladen zullen volledig 
nageplozen worden. Op a.s. donder-
dag 21/3 zal dan vanaf 21.15  uur 
in de kantine op sportpark Ekker-
zicht  getest worden in welk team 
het meeste kennis is verzameld, maar 
waarbij de sluwheid ook zal meespe-
len. Ook donderdag zijn de fans weer 
welkom om hun team te steunen. Op 
donderdag 28/3 is er dan weer plaats 
gemaakt voor het rikken, want vanaf 
20.30 uur kunnen dan de liefhebbers 
weer terecht.

Nijnsel en Rhode onderuit

Simpele zege Boskant
Boskant heeft een probleemloze 
overwinning geboekt. De ploeg van 
Theo van Lieshout won in Vorsten-
bosch met 4-1 van de plaatselijke 
Boys. Nijnsel verloor door twee gro-
te verdedigingsfouten van NLC ’03 
en Rhode wist geen punten te pak-
ken tegen het fysiek spelende DAW. 
De wedstrijd van Ollandia werd af-
gelast.

Vorstenbossche Boys – Boskant 1-4 
(1-2)
Boskant was in en tegen Vorsten-
bosch ruim een uur de baas op het 
veld. Toch was het halverwege de 
eerste helft twintig minuten zweten 
voor de ploeg van Theo van Lies-
hout. De thuisclub kwam er met zeer 
matig voetbal niet aan te pas, maar 
scoorde wel uit het niets de gelijkma-
ker, na de vroege goal van Frank van 
der Heijden. Boskant speelde daarna 
een kwartier lang vrij slordig. Vlak 
voor en vlak na rust bezegelde Mai-
kel Merks het lot van de laagvlieger, 
door het verschil naar twee goals uit 
te bouwen. Kort voor tijd rondde 
Ron van Uden een prachtige aan-
val over zes schijven, begonnen bij 

de rechter cornervlag en uitkomend 
op de kop van het strafschopgebied, 
prima af. Zondag komt ‘lekker voet-
ballende’ Stiphout op bezoek.

NLC ‘03 – Nijnsel 2-1 (1-0)
Twee fouten, twee goals. Nijnsel riep 
in Lith het onheil op zichzelf af. De 
aanvallen van de ploeg van Theo 
Hageman kwamen grotendeels linea 
recta terug, waardoor Nijnsel lang 
niet tot scoren kwam. Met twee 
verdedigende fouten was het ver-
volgens makkelijk scoren voor NLC, 
dat met een balvaste spits een veel 
stabielere ploeg heeft. ‘We speelden 
met vier jongens uit de A-jeugd. Voor 
hen was het een mooi leermoment’, 
analyseerde Hageman na afloop. 
Een kwartier voor tijd maakte Paul 
van der Rijt nog de aansluitingstref-
fer, maar het slotoffensief dat Nijnsel 
daarna ontplooide leidde niet meer 
tot een gelijkmaker. Op d’n Eimbert 
gokt nu iedereen op de nacompe-
titie, die bereikt moet worden via 
een periodetitel of dankzij een hoge 
eindklassering. Ollandia, waarvan de 
derby tegen Irene werd afgelast, is 
nu nog lastiger te achterhalen.

DAW – Rhode 2-1 (0-0)
Wekenlang was Rhode zeer knap 
ongeslagen. In een wedstrijd tegen 
DAW, die in een gelijkspel had moe-
ten eindigen, trok de club ten slotte 
aan het kortste eind. De toeschou-
wers zagen in de eerste helft een ge-
lijk opgaande wedstrijd zonder veel 
kansen, waarin de ploeg van Ronald 
Tielemans zich te veel liet meeslepen 
in het fysieke spel van DAW. Pas 
na een uur kwamen de grotere en 
sterkere spelers van de thuisclub op 
voorsprong, via een halve kans en 
een diagonaal rollertje. Rhode kon 
daarna niet anders dan een verde-
diger van het veld halen en vol op-
portunisme op zoek gaan naar de 
gelijkmaker, die er ook kwam. San-
der Driessen bracht met een vrije 
trap weer hoop in de Rooise harten. 
Uiteindelijk hield de Rooise vesting 
geen stand: tien minuten voor tijd 
werd een verdedigende fout gena-
deloos afgestraft. Rhode miste nog 
twee enorme kansen op de 2-2, en 
kon dus puntloos terug naar huis. 
Zondag, thuis tegen Festilent, moet 
de ploeg proberen beter uit de duels 
te blijven.
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Wandel je Fit in tien weken
De wandelafdeling van Fortuna 
67 organiseert elk jaar weer een  
wandelcursus voor beginnende 
en  gevorderde wandelaars.  De 
enthousiaste en bekwame wan-
deltrainers zetten zich belange-
loos in om de cursisten van begin 
tot einde te begeleiden. Is dat 
dan zo bijzonder zult u denken….
iedereen kan toch wandelen? In 
principe wel maar wordt je ook 
uitgedaagd door langer en  snel-
ler te wandelen en zo je grenzen 
te leren verleggen?  

De overheid hamert al enkele ja-
ren in een mediacampagne op de 
30 minuten bewegen per dag als 
minimale eis om “gezond” te blij-
ven. 30 minuten matig intensief 
bewegen is de Nederlandse Norm 
voor Gezond Bewegen (NNGB). 
Ter verduidelijking, je beweegt 
matig intensief wanneer je een 
iets hogere hartslag krijgt en snel-
ler gaat ademhalen . Onder matig 
intensieve beweging valt bijvoor-
beeld stevig wandelen. 

Voldoende beweging heeft heel 
veel positieve effecten. Hierbij en-
kele voorbeelden:
-  Bewegen verhoogt de stofwis-

seling (via spieropbouw en ve-
tafbraak);  het beste dieet dat er 
is…

-  Bewegen levert vaak sociale con-
tacten op. Het is leuk en motive-
rend om samen met anderen te 
sporten

-  Bewegen houdt je beenderen, 
spieren en gewrichten stevig, 
soepel en in conditie.

-  Bewegen is goed voor je hart. 
Vooral duursporten (wandelen, 
hardlopen, fietsen en zwemmen) 
zijn de ideale bondgenoten van 
het hart.

-  Bewegen kan stress verminde-

ren, zorgt ervoor dat u zich fitter 
voelt, ontspannen bent.

Ongetwijfeld kent u nog veel 
meer positieve effecten.  Op pa-
pier is dat allemaal hartstikke mooi 
maar uiteindelijk moet het wel in 
de praktijk gebracht worden.  Zet 
alle smoezen aan de kant en Wan-
del je Fit.  Meer beweging vraagt 
wel een aanpassing van je lichaam 
waarbij na reeds enkele weken 
(regelmatig) trainen de effecten 
merkbaar zijn. Maar bouw een 
training rustig op, werk met kleine 
stappen naar een groter doel . 
Daarbij is deskundige begeleiding 
van groot belang. 
Bij de trainers van Fortuna 67 bent 
u in goede handen. Of u nu jong 
of oud bent, snel of langzaam, u 
komt aan uw trekken. Geen zin 
of futloos?  Al tijdens de training 
maakt vermoeidheid plaats voor 
nieuwe energie los van de ge-
zelligheid die uiteraard ook van 
groot belang is.

Tenslotte is er als onderdeel van 
de begeleiding ook nog aandacht 
voor veiligheid en materiaal ken-
nis. In samenwerking met Schoe-
nen Specialist Comfort Zones in St 
Oedenrode hebben wandelschoe-
nen straks geen geheimen meer 
voor u.

Wij zien u graag aan de start bij 
Wandel je Fit in 10 weken.

Kennismakingsavond: 
26 maart 19.30
Waar: clubgebouw – Zwembadweg 62
1 st training: 2 april 19.00 uur
doel: avond 4 daagse van 
4 t/m 7 juni
kosten: € 10,- 
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Uitslagen Fortuna '67

hardlopen

Kempen Run, Hapert 17 maart  
Meisjes Trim   
1.Veerle van Erp 01.000 m    
  4.00 
Jongens Trim   
25. Tim  Brouwers 01.000 m    
  4.06 
Mannen Trim   
10. Peter van Wieringen 06.000 m   
  31.14 
10. Thijs  Thielemans 10.000 m   
  38.42 
Vrouwen Trim   
3. Sanne van Lieshout 06.000 m     
  30.24 
8. Simone van Wieringen 06.000 m 
  33.09 
23. Irene van der Velden 10.000 m 
  54.09 J
70. Nicole van der Vleuten10.000 m 
  1.01.50 

Gulbergencross Nuenen, 
17 maart  
Mannen Trim  
14. Wim van Vugt 06.000 m    
  37.06
41. Mari van Houtum 10.000 m   
  53.24

77. Ge de Louw 10.000 m 
  1.21.01
Vrouwen Trim  
7. Tineke van Boxmeer 10.000 m 
  1.08.08
8. Isa van Heijningen 10.000 m 
  1.08.28

Halve marathon Sint-Anthonis, 
17 maart
Mannen 45  
44. Peter  Hellings 05.000 m   
  30.53
Mannen 45  
15. Eric van den Oetelaar 21.097 m 
  1.31.29
Mannen 55  
16. Henry  Wijffelaars 21.097 m 
  1.44.48
Mannen 60  
16. Jos van Uden 21.097 m 
  1.44.14
Vrouwen 50  
1. Rikie  Huyberts 21.097 m 
  1.44.48
9. Tineke  Mous  21.097 m 
  1.55.07
   

Sanne van Lieshout 
werd derde in Hapert

Weer een medaille 
voor Veerle van Erp

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

Ook Odisco 2 kampioen

Nadat het vaandelteam van korf-
balvereniging Odisco al enkele 
weken geleden het kampioen-
schap vierde is nu ook het tweede 
team kampioen geworden in hun 
klasse. 

Op 4 maart 2013 moest dit mid-
weekteam het opnemen tegen de 
koploper Boskant/Concordia. Het 
zeer ervaren team uit Olland dat 
alle vele kampioenschappen heeft 
behaald,  begon zonder zenuwen 

en al snel stond het met 3-0 voor. 
Dit was een tegenvaller voor de 
tegenstander die moeite had om 
goed in hun spel te komen. Odisco 
kwam geen moment in gevaar en 
met een einduitslag  van 10-3  nam 
zij de koppositie over. Toch was de 
competitie nog niet beslist, want 
beide teams moesten nog een 
wedstrijd spelen. Boskant/Concor-
dia had het in de wedstrijd tegen 
Celeritas uit Wijbosch lastig en zij 
lieten een punt liggen. Feitelijk 

waren de dames uit Olland toen al 
kampioen, maar eerzuchtig als ze 
zijn, maakten ze in Tilburg tegen 
EDN ’56 duidelijk dat Odisco toch 
echt het beste team van deze com-
petitie was. Met een eindstand van 
2-8 brachten zij hun doelpunten 
saldo op 69, een indrukwekkende 
prestatie van dit zeer hechte team! 
Voor de vereniging een geweldige 
opsteker dat allebei de senioren-
teams kampioen zijn geworden.

Achteraan: Toos van de Berg, Josephine van Hout, Mien Erven, Angélica Beekmans en Denise van Breemen
Vooraan: Marga van Heeswijk, Jolanda Schoenmakers, Jolanda van Gaalen, Anja Oerlemans en Sandra Traa

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

Feestband Lijn7 maakt opwachting tijdens Beachparty

Organisatie 8e editie Beach Soccer 
Rooi in volle gang

beachsoccer

Na zeven succesvolle edities is de organisatie van 
Beach Soccer Rooi vastberaden om deze achtste edi-
tie van Beach Soccer Rooi opnieuw de voorgaande te 
laten overtreffen.

Vorig jaar werd voor het eerst een volwaardig jeugd-
toernooi georganiseerd, deze was met 26 teams di-
rect “overvol”.  Het succesvolle jeugdtoernooi zal dit 
jaar daarom ook een vervolg krijgen. Het jeugdtoer-
nooi zal plaatsvinden op zaterdag 18 mei. De dames 
en heren zullen op 19 & 20 mei het zand betreden 
op het evenemententerrein “De Neul”. Er is in totaal 
ruimte voor 56 teams.

Inschrijven
Inschrijven voor Beach Soccer Rooi kan via de ver-
nieuwde website www.beachsoccerrooi.nl .  Er kan 
ingeschreven worden in 5 categorieen: Heren (17+), 
Dames (17+), B-junioren (15&16 jaar), C-junioren 
(13&14 jaar)& D-pupillen (11&12 jaar). Zowel jon-
gens als meisjes mogen meedoen, iedereen uit Rooi 
en omgeving is van harte welkom. Ieder team bestaat 
uit 6 tot 9 spelers . 

Beachparty
De traditionele “Beachparty” op zondagavond 19 
mei belooft ook een succes te worden; de bekende 
Feestband Lijn7 zal met hun “TV Show” afreizen naar 
Sint-Oedenrode om een feestje te bouwen! Lijn7 
trekt wekelijks door Nederland met hun TVSHOW 

en heeft hiermee menig feesttent en festival op z’n 
kop gezet. Vorig jaar was Lijn7 groot succes op het 
festival Paaspop in Schijndel en de verwachting is dat 
dit feestje op Pinksterzondag dunnetjes over wordt 
gedaan. Deze feestavond is voor iedereen toeganke-
lijk en de entree is gratis. De feestavond duurt van 
18:30uur tot 01:00uur.

Officieel kwalificatietoernooi
Het succes van Beach Soccer Rooi is ook de KNVB 
niet ontgaan. De KNVB heeft ook dit jaar Beach Soc-
cer Rooi erkend als officieel kwalificatietoernooi voor 
het Nederlands Kampioenschap Beach Soccer op het 
strand van Scheveningen.  Dit betekent dat de win-
naars van alle categorieën een ticket bemachtigen 
voor het NK.

Blijf op de hoogte!
Al het nieuws rondom Beach Soccer Rooi lees je na-
tuurlijk hier, maar ook via de website www.beachsoc-
cerrooi.nl , Twitter (@beachsoccerrooi) en Facebook 
blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Hoe 
dan ook…noteer zaterdag 18, zondag 19 & maandag 
20 mei in je agenda!
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koopzondag zondag 24 maart 12.00u tot 17.00u

RDS 1 zorgt voor stunt in Brabant Cupdammen

De afgelopen maanden zijn de 
wedstrijden voor de Brabant Cup 
gespeeld. Het 1ste en 2de 4-tal 
deden hier aan mee. RDS 2 werd 
in de 1ste ronde uitgeschakeld; 
RDS 1 daarentegen overleefde 
de 1ste ronde glansrijk en zorgde 
daarna voor een verrassing. 

Na loting voor de 2de ronde kwam 
RDS1 in de zwaarst denkbare poule 
en moest het opnemen tegen TDV 
1 en Micone 1 uit Tilburg en HED 
1 uit Rosmalen. De wedstrijdleider 
van de PNDB en clublid van RDS, 
Arno Bloks, noemde dit zelfs “de 
poule des doods”.
Onze tegenstanders, behorend tot 
de top van het dammen in Brabant, 
waren allen uitgesproken titelkan-
didaten. Zoals verwacht ging RDS1 
kansloos ten onder en werd met 
slechts één winstpartij laatste in de 
poule. Gerben te Raa zorgde dat de 
eer werd gered en won fraai tegen 
de veel sterker geachte Toby Hage 

van Micone 1.
RDS1 was hiermee uitgeschakeld 
maar via terugloting mochten de 
Rooise dammers op 14 maart in 
Sint-Michielsgestel toch nog mee-
doen in de strijd voor de laatste 4 
plaatsen. 
Met DOG 1 en weer TDV 1 en  HED 
1 vormden we één van de 2 poules.  
We waanden ons op voorhand 
kansloos maar we verrasten vriend 
en vijand door in de openingsron-
de het veel sterkere HED1 op 4-4 
te houden.

Martien van Erp zette op bord 2 de 
toon door oud Brabants kampioen 
Mari van Ballegooijen op remise te 
houden. Gerben te Raa aan bord 1 
moest zich vervolgens gewonnen 
geven tegen 7-voudig Brabants 
kampioen Frank Teer. Aan bord 
3 had Rien Kremers geruime tijd 
het beste van het spel tegen Ron 
Entken (oud jeugdkampioen van 
Brabant) en sloot zijn partij uitein-

delijk af met remise. Leo van Vler-
ken (bord 4) maakte voor RDS de 
stunt compleet door een voordelig 
eindspel naar een overwinning te 
leiden tegen de geroutineerde Ties 
Slagter.
De gemiddelde rating per speler 
van HED was ongeveer 250!! pun-
ten hoger dan bij RDS.

Na deze geweldige start verloor 
RDS 1 kansloos met 7-1 van TDV. 
Gerben te Raa haalde het enige 
wedstrijdpunt tegen Theo van de 
Hoek.

De laatste wedstrijd was tegen 
DOG 1 uit Uden en ging enigszins 
geflatteerd verloren met 6-2. 
Leo van Vlerken haalde in deze 
wedstrijd de punten voor RDS. 
Definitieve uitschakeling was daar-
mee een feit. De Rooise dammers 
kunnen echter terugzien op een 
geslaagd toernooi.

bmx Uitslagen BMX

Zondag 17 maart hebben de Rooi-
se crossers de eerste A.K in Volkel 
gereden.

In de open klasse Boys 10/11 ja-
rige werd Bas Verhagen in de man-
ches 6, 3 en 2, in de kwartfinale 4e 
en in de halve finale 5e. Lex Veldt 
werd drie keer 4e in de manches. 
In de kwartfinale spurtte hij ook 
naar een 4e plek en in de halve fi-
nale werd hij 5e. Kyro van Schijn-
del werd in de manches 2, 3 en 3. 
In de kwartfinale 4e en in de halve 
finale 8e. Wessel van Dijk werd in 
de manches 3 x 1e, in de kwart 
finale 1e, in de halve finale 2e en 
in de finale 3e. Koen van der Wijst 
werd in de open klasse boys 15/16 
jarige in de manches 3 x 1e. Ook 
in de kwartfinale was hij de beste, 

maar in de halve finale eindigde hij 
als 2e en in de finale als 5e.

In de Eigenklasse Boys 10 jarige 
werd Bas Verhagen in de manches 
6, 5 en 5. Lex Veldt is in de man-
ches  twee keer vijfde geworden, 
terwijl hij viel in de laatste manche.  
Kyro van Schijndel viel ook in de 
laatste en werd twee keer 4e in de 
eerste twee races. Wessel van Dijk 
rijdt Eigenklasse boys 12/13 jarige. 
In de manches werd hij 3 x 2e. In 
de kwartfinale 4e, in de halve fina-
le 5e en in de B finale 2e. Koen van 
der Wijst werd in zijn Eigenklasse 
boys 15/16 jarige in de manches 
3 x 1e, in de kwartfinale 1e, in de 
halve finale 1e en in de finale 3e. 
Alex Veldt werd bij de cruissers all 
in de manches 3 x 6e. 

darten

Rooise darters maken indruk op NK
Afgelopen weekend was het weer 
zover. Het NK softtip darten werd 
gehouden in Sevenum. Onze 
Rooise darters hebben er een goe-
de indruk achtergelaten . 

Mark v.d. Akker en Raymond van 
de Ven hadden voor de dartkle-
ding gezorgd.   In deze kleding 
werd Jolanda van de Ven 7de in de 
single cricket van Nederland. Leon 
van der Heijden werd 3de in wild 
card cricket van Nederland in de 
501. Nick Hoefnagels  werd 4de 
van Nederland  en de beste van 
onze Rooise darters was Hein Jan-
sen. Hij werd 2de van Nederland 
in de 501 Open (dubbel uit). We 
hebben in ieder geval weer indruk 
gemaakt in Nederland.

Hein Jansen werd 2e van 
Nederland in de 501 open























zondag 24 maart
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Rooise Biljartcompetitie
In ronde 21 behaalde B.C. Eer-
schot een uitstekende score van 
90 punten. Koploper Wellie Win-
ne Welles wist door een score 
van 85 punten uit te lopen van de 
naaste concurrenten. Ook Wapen 
van Eerschot (83) en de Beurs 80 
punten deden het goed.  

Met nog 5 rondes te gaan is er 
nog van alles mogelijk. Het ver-
schil tussen de nr. 1 en 9 is slechts 
47 punten. Korte partijen: Jan van 
Gorkum (Wellie Winne Welles) 
34 car. in 13 beurten (moy, 2,83), 
Cees van Oorschot (St.Joris) 24 
car. in 12 beurten (moy. 2), Hans 
van Dinten (B.C. Eerschot) 20 car. 
in 12 beurten (moy. 1,66), Hans 
Oerlemans (D’n Toel) 33 car. in 13 
beurten (moy. 3,38), Nick Derks 
(Oud Rooi) 34 car. in 14 beurten 
(moy. 2,42) en Martijn de Jong 
(Wellie Winne Welles) 20 car. in 14 
beurten (moy. 1,42). Peter Kempe 
van de Beurs (30 car.) maakte een 
serie van 16.

Uitslagen: 
Krijt op Tijd – D’n Toel 63-77, B.C. 
Eerschot – Boskant 90-50, Koffe-
ren – Gin Keus 63-77, Wapen van 
Eerschot – Dorpsherberg 83-52, 
St.Joris – Oud Rooi 70-70, Wellie 
Winne Welles – Jachtrust 85-55, 
Beurs – ’t Pumpke 80-55.

Stand: 
1 Wellie Winne Welles 1531, 2 
Wapen van Eerschot 1508, 3 Oud 
Rooi 1506, 4 Beurs en St.Joris 
1499, 6 Kofferen 1498, 7 D’n Toel 
1489, 8 Boskant 1486, 9 B.C. Eer-
schot 1484, 10 Gin Keus 1468, 
11 Jachtrust 1457, 12 Krijt op 
Tijd 1412, 13 ’t Pumpke 1315, 14 
Dorpsherberg 1270.

Progamma:
Ma. 18 maart: Boskant – D’n Toel
Di. 19 maart: Dorpsherberg – Wel-
lie Winne Welles, St.Joris – Wapen 
van Eerschot, Oud Rooi – Beurs
Do.21 maart: Jachtrust – Krijt op 
Tijd, Gin Keus – B.C. Eerschot, ’t 
Pumpke - Kofferen 

biljartenJeugd Ontspanning wint medailleshandboogschieten

Vrijdagavond was de 3e ZONA-
wedstrijd van de Ontspanning. 
Deze competitie gaat over 9 wed-
strijden en het behalen van het 
hoogste aantal geschoten ZONA’s 
(een score van 9). Winnaar werd 
Antoon Vervoort met 14*9 en 
een totaal score van 214. Ver-
dere uitslag William Huyberts 10 
(229), Jan van Bergen 10 (221), 
Will Kivits 8 (214), Mart Verhoe-
ven 6 (209), John van Mulukom 4 
(194), Jan van Erp 4 (194), Frans 
van de Braak 4 (178), Agnes Vis-
sers 4 (163), Jos van den Berg 4 
(177), Toon Hermes 2 (116), Wim 
Boonstoppel 1 (172), Marjelein 
Verhoeven- van de Staak 1 (131) 
en Michael Moonen 1 (96 ). De 
jeugdschutters boven 16 jaar: Piet 
van den Berg 11 (232) en Lotte 
Steijaert 8 (193).

Tijdens deze avond heeft Piet van 
den Berg op een ludieke manier 
geld ingezameld voor Warchild. 
Voor elk pijl die hij in het “geel” 
(9 of 10) schoot schonken de deel-
nemers € 0,50. Als Piet geel mis-
te kregen de deelnemers  € 1,00 
terug. In totaal haalde Piet zo € 
107,-  op voor Warchild. Netjes 
gedaan! 
Dinsdagmiddag hebben de leden 
van de Rozelaer een onderlinge 
wedstrijd geschoten. Dag winnaar 
was Jan van Bergen met een score 
van 228. Verdere uitslag: Jan Gor-
dijn 210, Leo van Breugel 208, Jan 
van Erp 204, Wim Boonstoppel 
196, Ron Spijker 178, Jan Lathou-
wers 158 en Toon Hermes 155. 
In het weekend waren de bonds-

kampioenschappen voor de jeugd. 
Op zaterdag in Schijndel voor de 
aspiranten. Dione Mesu schiet bij 
de meisjes t/m 12. Zij schoot 249 
punten en werd tweede. Floris 
Mesu schiet bij de jongens t/m 12 
jaar. Hij schoot 239 punten en ein-
digde op een 22e plaats.
De cadetten gingen naar Helmond 
voor hun kampioenschap. Lotte 
Steijaert schiet bij de cadetten 2e 
klasse. Met 450 punten ging ze 
als 7e geplaatst naar de finales. 
De 8e en kwartfinale won ze met 
tweemaal 6-2. In de kwartfinale 
was haar tegenstander te sterk en 
ze ging met 0-6 naar de bronzen 
finale. Daar ging zij weer sterk 
schieten en ze won de bronzen 
medaille met 6-2. Piet van den 
Berg schiet bij de cadetten 1e klas-
se. Hij ging met 545 punten als 2e 
geplaatst naar de finales. Ook hij 
won de 8e en kwartfinale (6-2 en 

6-0). In de halve finale kwam hij 
steeds een puntje tekort en hij ver-
loor met 1-7. In de bronzen finale 
ging het gelijk op en bij een 5-5 
stand moest er een shoot-off ge-
schoten worden. De tegenstander 
van Piet zat dichter bij het midden 
en Piet eindigde als vierde.

Op maandagavond hebben de 
Vrienden van Pieter Breugel hun 
clubavond. Op dinsdagmiddag 
wordt er bij de Rozelaer gescho-
ten. Vrijdagavond 22 maart komt 
de bevriende club Beatrix uit Acht 
op bezoek. Dit is altijd zeer gezellig 
en hierbij doet het bestuur een op-
roep aan alle leden van Ontspan-
ning om op deze avond aanwezig 
te zijn. Laten we er een TOP avond 
van maken. Het is voor leden vrij 
trainen als de accommodatie niet 
bezet is.

Dione Mesu:
zilver bij de aspiranten

Lotte Steijaert: 
brons bij de cadetten

Regiofi nales Brabant-Oost 4e 
divisie: brons voor Mare Peters

turnen

Zaterdag 16 maart vonden de Re-
giofinales 4e divisie plaats, waar-
voor acht turnsters van Dioscuri zich 
eerder dit seizoen hadden gekwali-
ficeerd. 

’s Ochtends streden Anouk van den 
Brand (Instap), Juul van Bogget (In-
stap), Ilse van der Heijden (Jeugd) 
en Linde van Grunsven (Jeugd) in 
de Regiofinale om een plaatsje in de 
Districtsfinales, die 25 mei in Was-
pik zullen plaatsvinden. De turnsters 
waren in vorm. Anouk behaalde op 
sprong een mooie score van 12,833 
pt, de 5e score van alle Instappers 
op dit onderdeel. Ook op brug zette 
Anouk een nette score neer: 13,567 
pt. Helaas ging het op balk niet zoals 
gehoopt, waardoor kwalificatie voor 
de Districtsfinale er niet inzat. Juul 
wist zich wel te kwalificeren. Met vier 
goede oefeningen behaalde zij een 
puntentotaal van 49,317 pt. Ook 
Ilse en Linde wisten een plaatsje in 
de Districtsfinale te bemachtigen. De 
balkoefening van Linde werd door 
de jury beloond met 11,800 pt, de 3e 

score van de wedstrijd op dit toestel. 
En ook op vloer turnde Linde erg net-
jes. Ilse zette de 3e score op sprong 
neer. Haar overslag over de pegases 
werd gewaardeerd met 11,200 pt. 
En ondanks een val na de radslag 
op de evenwichtsbalk behaalde ze 
tot haar grote verbazing ook op dat 
onderdeel meer dan 11 punten. Met 
een puntentotaal van 45,800 pt ein-
digde Ilse knap op de 4e plaats.  

’s Middags was het de beurt aan 
Frederieke Hengstman (Pupil I), Mare 
Peters (Pupil I), Maranda Haenen (Ju-
nior) en Anneke Verwaard (Junior). 
Anneke en Maranda begonnen de 
wedstrijd op balk, waar zij voor hun 
gevoel beiden niet optimaal hadden 
gepresteerd. Gelukkig werd de knop 
goed omgezet en lieten ze twee 
super goede vloeroefeningen zien. 
Anneke behaalde op vloer een hele 
mooie score van 11,767 pt. En ook 
op sprong liet ze zien goed mee te 
kunnen. Met een mooie overslag 
over de pegases behaalde ze 10,550 
pt. Maranda turnde een super mooie 

half in / half uit op sprong, wat haar 
zelfs een 11,200 pt opleverde (de 5e 
score op dit onderdeel). Mede door 
deze goede sprong heeft Maranda 
zich net als Juul, Ilse en Linde ge-
kwalificeerd voor de Districtsfinale. 
Op de andere baan turnden Frede-
rieke en Mare. Frederieke liet een 
mooie balkoefening zien, goed voor 
11,150 pt. En ook op brug werd 
haar oefening met een hoge score 
beloond, 13,100 pt. Helaas ging de 
vloeroefening niet helemaal zoals ze 
had gehoopt. Mare turnde juist een 
erg goede vloeroefening. Haar score 
van 13,700 pt was de tweede beste 
score op dit toestel. En daar bleef 
het niet bij. Na vier super nette oe-
feningen bleek Mare met 51,300 pt 
het podium te hebben gehaald. Trots 
kreeg ze de bronzen medaille omge-
hangen. Een super knappe prestatie! 

Het was wederom een geslaagde 
wedstrijddag, met tevreden  resulta-
ten, lachende gezichtjes, vijf plaatsen 
voor de Districtsfinales én een prach-
tige bronzen medaille!  

Anneke, Frederieke, Mare en Maranda Linde, Ilse, Juul en Anouk

Waterpolodames Argo versterken 
koppositie

De waterpolodames van Argo heb-
ben een zwaar weekend achter de 
rug. Zowel zaterdag als zondag 
stond er een wedstrijd op het pro-
gramma, waarbij vooraf duidelijk 
was dat alleen met een fitte se-
lectie winst behaald kon worden. 
Zondag stond het sleutelduel te-
gen de nr. 2 van de competitie, de 
Treffers uit Rosmalen, op het pro-
gramma. 

Hierdoor kreeg de wedstrijd van 
zaterdag al snel, geheel ten on-
rechte overigens, het stempel van 
opwarmertje. Juist daardoor zijn 
wedstrijden zoals afgelopen za-
terdag, de derby tegen SWNZ in 
Schijndel, lastig. SWNZ speelde 
vorig jaar nog in de Bond, maar 
heeft wat betreft niveau toch echt 
een stapje terug moeten doen. De 
ploegen van Argo en SWNZ ken-
nen elkaar goed, ze hebben dit jaar 
al 3 keer tegen elkaar gespeeld, na-
melijk 2x in een trainingspartij en 
1x in de competitie. Beide ploegen 
ontlopen elkaar niet veel, maar dit 
seizoen heeft Argo toch laten zien 
een sterkere en bredere selectie te 
hebben. Argo had het zaterdag 
moeilijk tegen SWNZ.  Er werd 
maar niet gescoord uit zeker 10 
overtal situaties en door het missen 
van 3 strafworpen manoeuvreerde 
Argo zichzelf in een lastige positie. 
In de laatste periode van de wed-
strijd greep coach Anja van Wan-
rooij in door de sterkste 7 spelers 
op dat moment in het water te leg-
gen. 

Mede daardoor wist Argo in het 
laatste deel uit te lopen en stond 
er 5-9 als eindstand op het score-
bord, een ietwat geflatteerde uit-
slag. Zwaar bevochten, maar het 
gaf voldoende zelfvertrouwen en  
inspiratie voor de topper tegen de 

Treffers de volgende dag. Wellicht 
hierdoor stond Argo ook dusdanig 
op scherp, dat in de eerste periode 
tegen de Treffers er een goed ge-
concentreerd team van Argo in het 
water lag. Achteraf gezien kan er 
geconcludeerd worden dat het 
verschil tussen de beide teams ge-
maakt werd juist ook in het eerste 
deel van de wedstrijd. De dames 
van Argo schoten uit de startblok-
ken en stonden binnen een paar 
minuten met 3-0 voor. De perio-
destanden geven aan hoe weinig 
verschil er heeft gezeten tussen 
Argo en de Treffers: 3-0 / 2-2 / 0-0 
/ 0-2;  Het was zeker niet de beste 
wedstrijd van Argo, maar wel de 
belangrijkste wedstrijd van dit sei-
zoen. Het verslaan van de directe 
concurrent voor de kampioenstitel 
brengt de nodige spanning met 
zich mee, wat in het tweede deel 
van de wedstrijd ook zichtbaar 
werd. Doordat Argo ook met min-
der spel deze wedstrijden weet te 
winnen, maakt dat ze meer dan 
terecht bovenaan staan. Met nog 
5 wedstrijden te gaan staat Argo 7 
punten los van de Treffers. Het lijkt 
erop dat de “platte kar” gereser-
veerd kan gaan worden voor een 
vroegtijdig kampioenschap van de 
dames uit Sint-Oedenrode.

waterpolo

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

Markt 30, Sint-Oedenrode
0413 477146
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Aanvang:
Locatie:

Ticketverkoop:

Ticket:

20.00 uur
Gouden Leeuw
Markt 10  Sint-Oedenrode

Huiskens Optiek
Gouden Leeuw
e-mail: kiwanisrooi@icloud.com
€ 25,- (incl. welkomstdrankje, een aantal
                speelfiches en american style hapjes)

Een avond boordevol entertainment:
Blackjack, Poker en Roulette

voor het goede doel!

Ticketverkoop:

Blackjack, Poker en Roulette

met

live-muziek

van:

ReCover

met

live-muziek

van:

ReCover
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
live-muziek
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Z AT E R D A G  6  A P R I L

                speelfiches en 

WANIS SINWANIS SINW T-OEDENRODE   wwT-OEDENRODE   wwT

facebook.com/kiwanisrooi

voor meer informatie over onze
activiteiten en goede doelen!
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Leerzame wedstrijd over smalle 
en snelle dijken

autosport

Dit weekend vond de eerste rally 
- meetellend voor de Nissan 350Z 
Challenge 2013 - plaats in Emme-
loord. Voor Roel van der Zanden 
en Paul Geerts was dit de eerste 
keer dat er met de nieuwe Nis-
san op echte zogenaamde “bui-
tenproeven” werd gereden. Dit 
zijn de landweggetjes langs grote 
bomen en diepe sloten waar vele 
rally’s door getekend worden.

Er werd besloten om met een vei-
lige en betrouwbare setup van de 
auto te vertrekken en geen risico 
te nemen. Roel en Paul moesten 
flink wennen aan de hoge snel-
heid van de nieuwe auto over de 
smalle dijkproeven. Veel uitgere-
den bochten zorgden voor modder 
op het asfalt wat de weg gevaar-
lijk glad maakte. Roel wist de auto 
netjes onder controle te houden en 
ongeschonden de eerste boucles 
van de rally door te komen.

Tegen het eind van de middag was 
het vertrouwen zo ver gegroeid 
dat gekozen werd de intermedi-
ates (semi regenbanden) om te rui-
len voor echte slicks. De rempun-
ten werden nog verder verplaatst 
en de bochtensnelheid ging nog 
verder omhoog. Hierdoor wisten 
Roel en Paul de 7e plaats  in het 
daglicht zeker te stellen. Zaak was 
hierna bij het vallen van de avond 
om deze positie tijdens de proeven 
in het donker vol zien te houden.

De proeven die tijdens de avond 
verreden werden, waren oude be-
kenden voor de equipe. Vorig jaar 
hebben ze deze proeven nog met 
de Peugeot 205 gereden. De no-
tes waren wat aangepast voor de 

nieuwe auto en het team was van 
plan die 7e plaats met hand en tand 
te gaan verdedigen. De dijkjes wa-
ren erg listig in het donker. De hoge 
dijkjes, smalle wegen en gladde 
bochten zorgden er voor dat het 
voorlezen door Paul essentieel was 
om goede tijden te blijven rijden en 
zonder schade de finish te halen.

Tijdens de Tank S Special op het in-
dustrieterrein Nagelerweg genoten 
Roel en Paul van de kracht en snel-
heid van de Nissan. De beroemde 
‘jump’ daar werd uiteindelijk vol 
genomen met een korte vlucht en 
een vonkenregen onder de auto 
als beloning. De auto werd hier en 
daar flink dwars door de bochten 
gestuurd waar zowel de inzitten-
den als het publiek van genoten.

Tijdens deze proeven bleek echter 
wel weer dat de equipe nog veel 
ervaring mist ten opzichte van de 
andere rijders. Roel zijn vertrou-

wen met de auto groeit snel en 
ook Paul past zich goed aan op het 
hogere tempo en de andere rijer-
varing vergeleken met vorig jaar. 
Het harde werk van de afgelopen 
weken in samenwerking met Mats 
van den Brand heeft in Emmeloord 
geleid tot een prachtige 7e plaats 
binnen de Nissan 350Z Challenge. 
Dit betekend dat het Roel en Paul 
gelukt is weer 2 ervaren deelne-
mers achter zich te houden.

Het hele team gaat zichzelf en de 
auto nu voorbereiden op de volgen-
de wedstrijd in de cup. Dit is de Sei-
zoensrally in Bocholt op 18 mei. Dit 
zal voor VDZ racing de eerste wed-
strijd in het buitenland worden. De 
mooie proeven hier staan bekend 
om de grote hoeveelheden zeer 
gladde maaskiezel die op de rallypa-
den liggen. Hier zal de equipe weer 
alle kennis, ervaring en lef nodig 
hebben om ongeschonden met een 
mooi resultaat de finishlijn te halen.

foto: Ivo Reyniersce

Ook equipe roel van der zanden paul geerts deed het goed

Knappe seizoenstart voor Mats van den Brand in 
Tank S Rally

M.A.T.S. rallysport beleefde een 
mooi weekend. De equipe van 
VDZ Racing presteerde naar be-
horen en ook Mats van den Brand 
liet van zich horen. Hij werd 9de 
algemeen en was de 2de Nissan 
350 Z in de Tank S Rally: met zo’n 
prachtresultaat zijn Mats en navi-
gator Eddy Smeets afgelopen za-
terdag  aan het Nederlands open 
rallykampioenschap begonnen. 
De knappe seizoenstart doet het 
Nederlands-Belgische duo nu al 
uitkijken naar de Sezoensrally in 
het Belgische Bocholt.

Teamchef Dick Leermakers:  “Voor 
ons begon de Tank S Rally eigen-
lijk al op donderdagavond met een 
gezellig avondje voor alle teamle-
den. Tijdens een etentje werden 
alle neuzen in de richting van het 
nieuwe seizoen gezet. Het uit-
delen van de nieuwe teamkledij 
van M.A.T.S. rallysport maakte 
de avond helemaal compleet. Het 
ganse team komt nu mooi en pro-
fessioneel voor de dag. Omdat de 
rest van het weekend vlekkeloos 

verliep, gaat het team aan Mats 
voorstellen om voortaan iedere 
rally met zo’n etentje te beginnen, 
haha.”

Mats: “Vervolgens trokken Eddy 
en ik vrijdagmorgen richting Em-
meloord. Het verkennen verliep 
perfect en de nota’s klopten hele-
maal! Dat bleek op zaterdag: we 
reden een erg constante wedstrijd 
met een behoorlijk strak tempo. 
Ik durf te zeggen dat ik mijn na-
vigator blindelings vertrouw. Het 
mooiste bewijs daarvan is onze 
verrassende 5de tijd algemeen 
op KP 14 Blankenhammerdijk. In 
het donker moesten we daar nog 
geen vier seconden toegeven op 
de Subaru S14 WRC van Kuipers. 
Dankzij een goede samenwerking 
tussen M.A.T.S. Rallysport en VRS 
(Verkooijen Rallysport) konden we 
een uitstekende zaak doen voor de 
Nissan 350 Z Challenge en voor het 
Nederlands open rallykampioen-
schap. De Nissan liep perfect  en 
de banden deden hun werk uitste-
kend. Ik wil alle partners, sponso-

ren, sympathisanten en supporters 
danken voor hun steun. Zonder 
hen was zo’n mooi seizoensbegin 
niet mogelijk geweest.”

Navigator Eddy Smeets: “In en 
rond Emmeloord kreeg ik een an-
dere Mats naast me dan vorig jaar. 
In de Hellendoorn en de Euregio 
2012 kwam er veel meer coaching 
aan te pas en was het vooral een 
kwestie om Mats zijn vertrouwen 
terug op te krikken. Mats is nog 
steeds hetzelfde talent maar deze 
keer méér relaxed en megasnel.”

Zwemmen en waterpolo
Afgelopen zondag hebben 21 
jonge zwemmers van de Wed-
strijdgroep in zwembad ‘De Drie 
Essen’ in Uden deelgenomen aan 
de 4e Speedo wedstrijd. Tijdens 
deze wedstrijd hebben zij 4 keer 
een 1e plaats, 4 keer een 2e plaats 
en 5 keer een 3e plaats behaald. 
Daarnaast zijn er 39 persoonlijke 
records gezwommen. 

Komende zondag nemen 4 zwem-
mers van de Wedstrijdgroep deel 
aan de Brabantse Lange Afstand 
Kampioenschappen die wordt 
gehouden in het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion in 

Eindhoven. Aanvang 13.15 uur.
Uitslagen waterpolo
SWNZ - C1  8-2
De Treffers - D1  1-9
Aquamigos - E1  14-3
PSV - E2  8-7
Gorgo - Heren 2  16-2

Programma waterpolo
Zaterdag in Z.I.B. te Best:
E2 – Aquamigos  15.45u
D1 - OZC`57  16.30u
C1 – PSV  17.15u
Heren 2 – Arethusa 18.00u
Heren 1 - De Treffers 18.45u
Dames 1 - De Vennen 19.30u

zwemmen

Naam: Jeroen van Boxtel
Leeftijd: 23 
Team: Heren 1
Positie: laatste man of rechter-
vleugel

Hoe lang speel je al waterpolo?
“Ik speel waterpolo vanaf mijn 
zesde jaar, dus dit is mijn 17de 
seizoen.”

Want vind je leuk aan de sport?
“Het is een teamsport met de 
bal. Veel techniek, tactiek en ge-
zelligheid. Voor deze sport train 
ik twee keer in de week en in 
het weekend hebben we wed-
strijd. Verder fluit ik nog voor 
de club, waaraan ik veel ple-

zier beleef. Je fluit nooit de club 
waar je voor speelt, dus je komt 
bij veel zwembaden, waarbij je 
nieuwe mensen leert kennen.”

Wat is je hoogtepunt?
“Hopelijk krijg ik dit seizoen 
mijn hoogtepunt met het kam-
pioenschap. We hebben nog 
drie wedstrijden te gaan en 
staan momenteel eerste in de 
competitie.”

Aan wie geef je de bal door?
Tijn Jilisen

Gooi door die bal!

SHOWROOMUITVERKOOP

www.vandenboomkeukens.nl
Ekkersrijt 2004 

5692 BA Son

0499 - 47 53 81 

Showroom

keukens

sterk

afgeprijsd

Nolte in 
L-opstelling
Moderne L-opstelling 
van Nolte. Terra kleur 
uitgevoerd met een 
matte finish. Inclusief 
een extra tafel. 
Uitgevoerd met 
ETNA apparatuur.

Van
€ 12555,-

Voor

€ 6750,-*
*excl. montage

Thom van Dijck naar winst op 
Indoor Brabant

paardensport

Afgelopen donderdag mocht Thom 
van Dijck met Archer aan de start 
verschijnen op Indoor Brabant. Dit 
is op zich al een hele eer. Thom 
reed een mooie, foutloze eerste 
ronde waarna hij terug mocht ko-
men in de jump-off.

In deze jump-off reed hij een zeer 
snelle ronde die spannend was tot 
en met de laatste hindernis. Thom 

zijn prestatie bleek onverbeterbaar 
en dus werd hij de winnaar in de 
klasse Z in de Brabanthallen te 's 
Hertogenbosch.
Elske en Eefje Huijbers zijn afge-
lopen zondag naar een dressuur-
wedstrijd in Lieshout geweest. De 
zussen startten beiden met hun 
zelfgefokte Diva H. Eefje werd in 
de klasse B 2e en Elske mocht in de 
klasse L1 de 1e prijs ophalen.

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

www.Groenexclusief.nl

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

Kom naar Groen exclusief
Bezorgen en planten ook mogelijk

Al uw sport- en 
verenigingsnieuws 

wordt gratis 
geplaatst
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Uitslagen

Rhode

Uitslagen senioren zo 17/3:
DAW 1-Rhode1 2-1
VV 2-Rhode 2 1-1
Rhode 3-Bavos 2 0-1
Rhode 4-Sparta 7 1-2
Rhode 5-Nijnsel 5 10-1
FC Uden 4-Rhode 6 1-0
Rhode 7-Schijndel 8 0-16
WEC 6-Rhode 8 0-5
Avanti 9-Rhode 9 0-0
Rhode 10-VOW 4 2-1
Rhode VR1-DVG VR1 4-0

Uitslagen jeugd za 16/3:
Alle wedstrijden afgelast.

Programma senioren zo 24/3:
Rhode 1 - Festilent 1 14:30u
Rhode 2 - UDI’19/Beter Bed 2 11:00u
Sparta’25 3 - Rhode 3 11:00u
Nijnsel 4 - Rhode 4 12:00u
Gemert 8 - Rhode 5 12:00u
WHV 3 - Rhode 6 19:30u
Rhode 6 - Avesteyn 5 12:00u
Boskant 5 - Rhode 7 12:00u
Rhode 8 - Boekel Sport 6 10:00u
Rhode 9 - DVG 8 12:00u
SCMH 4 - Rhode 10 10:00u
Vorstenb. Boys VR1 Rhode VR1 12:00u
Veteranen MULO  16:30u

Programma jeugd za 23/3:
Nooit Gedacht A1 - Rhode A1  15:00u
VOW A1 - Rhode A2  14:30u
Rhode B1 - Nooit Gedacht B1  14:30u
Rhode B2  vrij
Rhode B3 - VOW B1  14:30u
Blauw Geel’38 B7G - Rhode B4  14:30u
Blerick C1G - Rhode C1  13:15u
RKVV Keldonk C1G - Rhode C2G  13:30u
Rhode C3 - Gemert C4  13:00u
Rhode C4  vrij
Venhorst C2G - Rhode C5  12:30u
Rhode MB1 - Heeswijk MB1  14:30u
Rhode MC1 - Constantia MC1 13:00u
Rhode D1G - Stiphout Vooruit D1  11:30u
Rhode D2 - Rood Wit’62 D4  11:30u
ELI D1 - Rhode D3G  12:30u
ST Fiducia/Elsend. D1 - Rhode D4  11:00u
Boekel Sport D4 - Rhode D5  11:45u
Rhode D6 - Someren D6G  11:30u
Rhode E1 - Gemert E1  9:15u
Rhode E2 - Irene E1  9:15u
S.V. Brandevoort E2 - Rhode E3  10:00u
SCMH E1 - Rhode E4  9:30u
Rhode E5 - Erp E3  9:15u
Boerdonk E1G - Rhode E6G  11:00u
Rhode E7 - Boekel Sport E6G  9:15u
WEC E4G - Rhode E8G  9:30u
Rhode E9 - DVG E3G  9:15u
ST Fiducia/Elsend. E3 - Rhode E10  11:00u
DVG F1 - Rhode F1  9:30u
Gemert F6 - Rhode F2  10:30u
DVG F2 - Rhode F3  9:30u
Rhode F4 - Erp F2  10:30u
Rhode F5 - Schijndel/VITAM F6  10:30u
Rhode F6G - Erp F7G  10:30u
Erp F5 - Rhode F7  10:30u
Erp F3 - Rhode F8  10:30u
Rhode F9 - DVG F4  10:30u
Rhode F10 - Handel F2  10:30u
Rhode F11 - Gemert F13  11:15u

Mini-pupillen: onderling wedstrijden 
aanvang 10:00u

VV Boskant

Uitslagen senioren zo 17/3:
Vorstenbossche Boys 1-Boskant 1 1-4
Boskant 2-Venray 3  1-4
Boskant 3-ELI 3  afgelast
Avanti 4-Boskant 4  1-3
Avanti 7-Boskant 5  3-2
Boekel Sport 6-Boskant 6  0-1
Boskant 7-EVVC 7  2-1
Boskant VR1-FC De Rakt VR2  2-2

Uitslagen jeugdza 16/3:
Essche boys Mini F-Boskant mini F   1-4

Programma senioren zo 24/3:
Boskant 1-Stiphout Vooruit 1  14.30u.
Gemert 4-Boskant 2  10.00u.
Ollandia 3-Boskant 3  11.00u.
Boskant 4-Sparta’25 8  11.00u.

Boskant 5-Rhode 7  12.00u.
Boskant 6-Erp 8  10.00u.
Cito 6-Boskant 7  10.00u.
FC Uden VR1-Boskant VR1  12.00u.

Programma jeugd za 23/3:
SCMH A1-Boskant A1  v.13:15u.
Boskant B1–Blauw Geel ‘38 B4  a. 14:30u.
Sparta ‘25 C3–Boskant C1  v.11:45u.
Boskant D1–RKPVV D1  v.10:15u.
Blauw Geel ‘38 E7-Boskant E1  v.8:30u.
Boskant E2–Sparta ’25 E2  a.9:30u.
Boskant F1–VOW F2  a.10:30u.
Wilhelm. mini F4- Bosk. mini F  v.10:30u.

 Ollandia
  
Uitslagen senioren zo 17/3:
Irene 1-Ollandia 1  afg.
Ollandia 2-Mariahout 3  4-2
DVG 3-Ollandia 3   2-0
Heeswijk 9-Ollandia 4   2-0 
Ollandia Vr1-Schijndel/VITAM Vr1   1-3

Uitslagen jeugd za 16/3:
Alle wedstrijden afgelast.

Programma senioren zo 24/3:
Ollandia 1-rkvv Keldonk 1  14.30u
Deurne 5-Ollandia 2   13.00u
Ollandia 3-Boskant 3   11.00u 
Ollandia 4-WEC 7   10.00u
VOW Vr1-Ollandia Vr1   12.30u

Programma jeugd za 23/3:
Ollandia B1-Blauw Geel’38 B3  14.30u
Ollandia C1G-VOW C1   13.30u
Erp D2-Ollandia D1G  v:11.00u
Ollandia E1G-Erp E2   9.30u
Ollandia E2G-Gemert E12   10.30u
Rood Wit’62 F3-Ollandia F1  v:7.45u
Bl.G’38/Jumbo F6-Ollandia F2G  v:9.15u

VV Nijnsel

Uitslagen senioren zo 17/3:
NLC’03 1 - Nijnsel 1       2-1
ELI 2 - Nijnsel 2       1-5
Gemert 7 - Nijnsel 4      1-1
Rhode 5 - Nijnsel 5      10-1
Blauw Geel’38 14 - Nijnsel 6       3-2
Nijnsel VR2 - Pr Irene 3     6-0
Nijnsel VR3 - ELI VR1        0-3
Nijnsel VR1 - MVC VR1    3-0
Uitslagen veteranden za 16/3:
Nijnsel vet – Gemert vet           1-2

Uitslagen jeugd za 16/3:
Alle wedstrijden afgelast

Programma senioren zo 24/3:
Nijnsel 1 - FC de Rakt 1 14:30u
Nijnsel 2 - HVCH 3 12:00u
Nijnsel 4 - Rhode 4 12:00u
Nijnsel 5 - Avanti’31 4 10:00u
Nijnsel 6 - Avanti’31 7 10:00u
EVVC VR1 - Nijnsel VR1 12:00u
RKVV Keldonk VR1 - Nijnsel VR2 11:00u

Programma jeugd za 23/3:
Nijnsel A1 - Boekel Sport A2 14:30u
Nijnsel C1G - Mariahout C1 13:00u
Mariahout C2G - Nijnsel C2 13:00u
Blauw Geel’38 D7 - Nijnsel D1G 11:30u
Nijnsel E1 - Blauw Geel’38 E5 10:00u
Blauw Geel’38 E15 - Nijnsel E2G 9:15u
Blauw Geel’38 E16 - Nijnsel E3 9:15u
Nijnsel F1G - Blauw Geel’38 F8 10:00u

bridgen

Bridgeclub J.V.G.

uitslag 13/3:
1 Mevr. M.v.Schijndel- Hr. A.v.Hommel 
65,00 % 2 Dms. M.Verhagen- 
B.v.d.Laar 57,50 % 3 Echtpr. v.Erp 
55,42 % 4 Hrn. H.v.Genugten en 
Echtpr. Seegers 55,00 %.

B.C,”d’n einder ‘05”

Uitslag 13/3: 
A lijn: 1. Mari en Nellie v.d.Vleuten 
64.58 % 2. Joop en Marianne Mul-
ler 60.42 % 3. Mia Poels- Ria v Zon 
53.13 % 4. Netty v. Dijck-Rinus Kui-

pers 48.96 % .B lijn 1. Fons en Els 
Raaijmaakers 61.59 % 2. Thea Huij-
berts-Ger Vervoort 55.76 % 3. Marie 
–Catrien Wielens-Jan v.d.Velden 52.29 
% 4. Jo Evers-Anja Lafleur 51.88 %. 
Eindstand 5 e ronde; A lijn.1. Joop en 
Marianne Muller 56.71 % 2. Mari en 
Nellie v.d.Vleuten 55.69% 3. Jan en 
Mien v. Rooij 52.39 %. B lijn. 1. Jo 
Evers-Anja Lafleur 62.45 % 2. Marie 
Catrien Wielens- Jan v.d.Velden 57.22 
% 3. Fons en Els Raaijmaakers 55.64 
%. Zie ook: www.deneinder.nl

Bridgeclub Beckart 

Uitslag 14/3:
A-lijn: 1. Betsie & Jan v. Gerwen 60.19; 
2. Harrie & Jan v. Erp 55.55; 3. Riet & 
Cees v. Hout 51.39; 4. Guus Plevier & 
Fried v.d. Laar 50.00.
B-lijn:1. Anny  & Lena v. Acht 57.89; 
2. Bertha v.d. Laar & Nelly Philipsen 
54.73; 3. Tineke Klomp & Riet Ver-
stappen 53.68; 4. Hilda v.d Kaden & 
Corrie Kastelijn 50.53.

B.C.ROOI 750

Uitslag dd.13/3:
A-lijn 1. Nancy Lathouwers & Anni 
Oppers-van Boxtel   57,64  2.Hanny 
Bosch & Jan Bosch   55,56  3. Nellie 
Spanjers & Nellie Vervoort   54,51  
B-lijn 1. Sjan van Acht & Thea van de 
Aker   58,33  2.Tonnie van Acht & Jos 
van Acht  57,08  3. Leny Kremers & 
Francine de Koning   53,75  
C-lijn 1. Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk   65,83  2.Diny v.d. Biggelaar & 
Wilma v.d. Biggelaar    61,25  3. Harrie 
Hol & Ad van Kaathoven   53,75  

Eindstand competitie 5e cyclus:
A-lijn 1. Ad van Helvoort & Jan van 
Lanen 54,24   2. Irmgard Etman & Wil-
lem de Roo 54,03   3. Hetty van Ge-
ffen & Lieke Pieters 53,16   4. Hanny 
Bosch & Jan Bosch 52,23   
B-lijn  
1. Betsy van Kaathoven & Tiny v.d. 
Pasch 55,33   2.Willem Pieters & Rien 
Voets 54,38   3. Marijn van de Akker & 
Evert Vugs 53,20   4.Marion Konings 
& Thea v.d. Laar 52,27
C-lijn  1 Nettie Hulsen & Jeanne Ver-
berk 56,85   2.Harrie Hol & Ad van 
Kaathoven 53,86   3.Nelleke Kappen 
& Jeanne Swinkels 52,71   4.  Marcel 
Janse & Willy Swinkels 52,52

beugelen

Beugelclub De Lustige Spelers

Uitslagen: 11 maart – 16 maart   
1A. Olland 1 - Helden 3 1-4
2. Olland 3 - Olland 2 1-4
2. Olland 4 - Heeze 1 4-1
3. Olland 5 - Schijndel 2 1-4 
 
Programma: 20 maart – 26 maart   
1A. Bree 1 (B) - Olland 1 23-03-13 
20.00u
2. Heeze 1 - Olland 2 26-03-13 
20.00u
2. Olland 3 - Liempde 1 26-03-13 
20.00u
3. Olland 4 - Schijndel 1 26-03-13 
20.00u
3. Olland 5 - Liempde 2 20-03-13 
20.00u

BC ’t Koffertje

Uitslag van 18/3
A-lijn: 1 Leny Kremers & Willem de 
Roo 62,92; 2 Jan Machielsen & Rien 
Voets 58,33; 3/4 Elvira Thijssen & Ad 
van de Laar en Cees Laas & Sjef van 
Rooij 57,92 B-lijn: 1 Leny van Keme-
nade & Rina Verhagen 64,24; 2 Jan 
van Rooij & Piet Voss 62,50; ¾ Her-
man Pauw & Leny van de Wall en 
Irmgard Etman & Dirk Gillissen 59,38 
C-lijn: 1 Ria Goosens & Janneke van 
Oosterhout 58,75; 2 Coen Meuwis-
sen & Geert van der Zanden 56,67; Jos 

Bart Klerks Hoveniers na vier jaar 
weer kampioen

Het heeft vier jaar geduurd, maar afgelopen maandagavond lukte het de 
mannen van Bart Klerks Hoveniers weer eens om kampioen te worden 
in de A-poule van de Rooise zaalvoetbalcompetitie.  Ze wonnen van 
Raaijmakers/Der Kinderen. Met nog drie wedstrijden te gaan is het gat 
nu 11 punten.   

zaalvoetbal

van Acht & Martien Hulsen 55,42; 4 
Tonny van Acht & Ben van der Steen 
53,33

Bridgeclub De Neul

Uitslag18/3:
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 62.99; 2. Heleen Wiers & 
Frans v.d. Boomen 58.75; 3. Piet Huij-
berts & Jo Verhoeven 56.52; 4. Mien v 
Schijndel & Ad v Hommel 56.38.
B-lijn: 1. Ria Jongepier & Stephan v.d. 
Wiel 60.42; 2. Marietje v. Aarle & Mia 
v.d. Eertwegh 57.08; 3. Corrie Kapte-
ijns & Babs v.d  Vleuten 55.42; 4. Guus 
Plevier & Fried v.d. Laar 55.00.
C-lijn: 1.Leny v. Rooij & Mia Verhagen 
58.02; 2. Wim v. Iersel & Rinus Kuipers 
57.67; 3.Ans v.d. Laar & Addie Rijkers 
54.24; 4. Annie Lathouwers & Gonnie 
d. Poorter 53.92.

Uitslag 5e cyclus
A-lijn: 1. Harrie v. Erp & Harrie Hut-
schemaekers 58.10; 2. Heleen Wiers & 
Frans v.d. Boomen 54.32; 3. Mia Poels 
& Peter Wagenaar 54.05; 4. Mia d. 
Leyer & Jan Engberts 52.67. 
B-lijn: (promoveren) 1. Ardie & Johan 
v.Bakel 55.75; 2. Anja Lafleur & Els 
Raaijmaakers 54.17; 3. Riet v.d. Laar & 
Nel v. Hout 53.91; 4. Wilmien & Albert 
v. Gastel 52.79.
C-lijn: (promoveren) 1. Corrie Kap-
teijns & Babs v.d  Vleuten 61.22; 2. 
Bertha v.d. Laar & Nellie Lathouwers 
55.04; 3. Leny v. Rooij & Mia Verha-
gen 54.65; 4. Truus Vissersw & Wim v. 
Iersel  52.24.  
 
Zaterdagmiddag 6 april lentedrive, zie 
voor info en alle uitslagen 
www.bcdeneul.nl

hockey

MHC Sint-Oedenrode

Uitslagen Senioren zo 17/3  
Oedenrode D3 - Boekel D2 5 - 0
Oedenrode D4 - Den Bosch D13 6 - 0
Oedenrode D6 - Were Di D12 1 - 4
Oedenrode H2 - EMHC H4 2 - 5
Uden D1 - Oedenrode D1 3 - 2
Berkel Enschot D3 - Oedenrode D2 0 - 6
Eindhoven D7 - Oedenrode D5  1 - 3
Scoop H1 - Oedenrode H1 1 - 5

Boxmeer H2 - Oedenrode H3 5 - 1
HCAS HA - Oedenrode HA 3 - 2
Liempde HA - Oedenrode HB 3 - 1 
 
Uitslagen Junioren 16/3  
Oedenrode JC1 - Den Bosch JC5 9 - 2
Oedenrode JD1 - Venray JD2 6 - 3
Oedenrode MA2 - Den Bosch MA6 3 - 0
Oedenrode MB1 - Eindhoven MB2 2 - 4
Oedenrode MC2 - Eindhoven MC3 1 - 6
Oedenrode MC3 - Gemert MC1 1 - 6
Oedenrode MD3 - Mierlo MD4 0 - 3
Geel-Zwart JA2 - Oedenrode JA1 1 - 3
Geel-Zwart JB3 - Oedenrode JB1 1 - 1
Civicum MA1 - Oedenrode MA1 7 - 1
Basko MB4 - Oedenrode MB2 0 - 1
Oranje Zwart MC3 - Oedenr. MC1 0 - 3
Son MD1 - Oedenrode MD1 4 - 2
Mierlo MD2 - Oedenrode MD2 8 - 0

Programma Senioren zo 24/3 
Oedenrode H3 - Concordia H310:30u
Oedenrode HB - Drunen HB 10:30u
Oedenrode HA - Helmond HC 12:00u
Oedenrode D1 - Geldrop D1 12:45u
Oedenrode D2 - Were Di D4 13:30u
Oedenrode H1 - Geldrop H1 14:30u
Oedenrode D5 - Heeze D3 15:00u
Rosmalen D3 - Oedenrode D3 11:30u
Basko H2 - Oedenrode H2 13:00u
EMHC D5 - Oedenrode D4 14:00u
Were Di D11 - Oedenrode D6 15:15u

Programma Junioren za 23/3:  
Oedenrode JE1 - Mierlo JE1 9:00u
Oedenrode JF1 - Best JF1 9:00u
Oedenrode M8E1 - Best M8E2 9:00u
Oedenrode MF1 - Oirschot MF1 9:00u
Oedenrode MF3 - HOD MF1 9:00u
Oedenrode ME1 - Best ME3 10:00u
Oedenrode MD1 - Eindhoven MD3 10:30u
Oedenr. MC1 - Cranendonck MC1 11:30u
Oedenrode MB2 - Gemert MB2 12:00u
Oedenrode JB1 - Deurne JB1 13:00u
Oedenr. MA2 - Geel-Zwart MA4 13:30u
Oedenrode MA1 - Mierlo MA114:30u
Oedenrode MC3 - Hopbel MC3 15:00u
Best JE2 - Oedenrode JE2 9:00u
Boekel F1 mix - Oedenrode JF2 9:00u
Mierlo ME4 - Oedenrode ME2 9:00u
Oirschot MF2 - Oedenrode MF2 9:00u
Deurne M8E2 - Oedenrode M8E3 9:30u
Mierlo M8E1 - Oedenrode M8E2 10:00u
Geel-Zwart MC4 - Oedenr MC2 10:15u
Basko MD3 - Oedenrode MD2 10:15u
Boekel MD1 - Oedenrode MD3 10:15u
Boxmeer JC1 - Oedenrode JC1 10:30u
Oirschot JD2 - Oedenrode JD1 11:45u
Helmond MB2 - Oedenrode MB1 14:30u
Bommelerwrd. JA1 - Oedenr. JA1 17:00u
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Nieuw in ons
assortiment

Nieuwstraat 50-52 / Son & Breugel

T. 0499 - 479 508 / M. 06 - 23 266 277

info@mo-el.nl / www.mo-el.nl

T a f e l s  -  A c c e s s o i r e s  -  B a n k e n  -  S t o e l e n  -  K u n s t s t o f  D e s i g n v l o e r e n  -  K a s t e n  -  S a l o n t a f e l s
D r e s s o i r s  -  T V - m e u b e l s   -  K a r p e t t e n  -   K u s s e n s   -   L a m p e n   -   S p i e g e l s   -   S c h i l d e r i j e n  -  L o k a l e  k u n s t

• Verrassend en eigentijds 
• Gemoedelijke ambiance 
• Gratis Interieuradvies
• Maatwerk uit eigen huis

judo 7 uit 7 voor Dai Ippo in 
Middelbeers

Op zondag was het dan de beurt 
aan de jongere judoka’s van Dai 
Ippo. Zij gingen naar Middelbeers. 
Hier wordt elk jaar een toernooi 
georganiseerd voor de beginnen-
de wedstrijdjudoka’s. Hier wisten 
Luuk van Oirschot, Sara van de 
Wetering, Zjuul Rovers en Niels 
van de Laar een 1e plaats te be-
machtigen. 

Vooral de partijen van Niels van de 
Laar waren fantastisch. Alles win-
nen met dikke ippons is natuurlijk 
fantastisch voor Niels. Nu maar 
proberen deze lijn vast te houden. 

De andere drie kampioenen zijn 
er niet te minder om maar Niels 
sprong er echt wel uit.
Lotte van Aarle en Willem Ver-
voort moesten helaas één verlies 
partij incasseren. Toch hebben zij 
zich ook kranig weten te weren 
en met een 2e prijs op zak kunnen 
zij natuurlijk ook trots naar huis. 
Helaas ging het voor Seb Pruisen 
minder goed dan met de anderen. 
Toch wist ook Seb op het podium 
te komen en wel op een 3e plek. 
Dus we mogen trots zijn dat alle 7 
judoka’s een prijs hebben weten te 
behalen.         

Dai Ippo scoort weer drie keer op ZNK

Afgelopen zaterdag was het voor 
de judoka’s -18 jaar de dag dat ze 
er moesten staan. Nou, dat heb-
ben ze geweten daar in Gilze. Je-
roen Wirken moest van het drietal 
het spits afbijten. 

Jeroen komt uit in de klasse -46 kg. 
Na een mindere periode heeft hij 
alweer wat leuke prestaties neer-
gezet. Zaterdag klopte alles. In zijn 
2e partij kwam hij met een wat 
mindere pakking wel een paar keer 
in de problemen, maar uiteindelijk 
wist hij ook deze partij met de volle 
score naar zich toe te trekken. Alle 
partijen met ippon winnen wil zeg-
gen dat je echt naar het NK mag 
op zaterdag 6 april in Emmen. Zo, 

de eerste kampioen is binnen. 
Daarna kwam Tom Meulensteen. 
Tom heeft na een maandenlange 
blessure periode nog niet helemaal 
zijn vereiste wedstrijdritme terug. 
Maar toch wil hij dit jaar nog gaan 
voor de titel op het NK. Maar dan 
moest hij zich wel zien te plaatsen. 
Plaatsing is een feit als je 1e of 2e 
wordt. Ook Tom liet zien dat hij 
weer “bijna“ helemaal terug is. Hij 
ging redelijk op safe en dat bracht 
hem tot de finale. Als hij deze niet 
zou winnen, moest hij alsnog strij-
den om de 2e en 3e plaats en daar 
zit dus weer een risico in. Zijn fi-
nale moest hij tegen Djim Segers 
draaien. Djim won vorig jaar de 
finale op het NK van Tom, dus het 

zou een spannende pot worden. 
Tom had zijn strijdplan klaar. Toch 
duurde het tot laat in de wedstrijd 
totdat de beslissing viel. Tom zette 
een paar keer de tot nu toe weg-
gelaten techniek ‘Uchi mata’ in. 
Helaas nog zonder resultaat. Maar 
uiteindelijk scoorde hij een mooie 
wazari met een lage schouderworp 
en ook deze titel is binnen. Dus op 
naar Emmen. 
Daarna kwam Martijn van Dalen 
nog aan bod. Martijn stond vorig 
jaar ook al op het NK. Hij kwam 
na een vrijloting in de 1e ronde 
ook overtuigend in de finale. In 
de finale stond hij tegenover een 
geduchte sterke tegenstander. In 
deze spannende strijd wisten beide 
judoka’s niet tot een score te ko-
men. Maar met de nieuwe regels 
en telling verloor Martijn deze par-
tij, omdat hij één straf meer kreeg 
dan zijn tegenstander. Toen moest 
hij nog aan de bak voor de 2e of 3e 
plek. Nou, de strijd was geen strijd 
en Martijn wist zijn tegenstander 
met een fantastische schouder-
worp met ippon te verslaan. Dus 
ook Martijn gaat met Jeroen en 
Tom naar Emmen. Proficiat jon-
gens. In het geweld van deze drie 
kwam Jasper van den Oetelaar, tot 
voor kort lid van Dai Ippo, nog op 
een 3e plaats met zeer sterk judo. 
Als eerstejaars in deze leeftijdsca-
tegorie een goede prestatie.      

Punten blijven in Udenhockey

Na een geweldige start van de 
tweede helft van de competitie, 
waarin de dames van MHC Sint 
Oedenrode drie punten thuis wist 
te houden, stond afgelopen zon-
dag de uitwedstrijd naar Uden 
op het programma. Helaas bracht 
deze wedstrijd niet het gewenste 
resultaat voor de Rooise dames.  

Na het beginsignaal gingen beide 
teams hard vechtend van start. 
Uden wist een aantal keer in de 
cirkel van Sint Oedenrode te ko-
men. Waarna een schot volgde 
dat hard op de paal ketste en aan 

de zijkant van het veld kwam te 
liggen. De scheidsrechter besloot 
hiervoor een goal toe te kennen 
aan Uden, maar of deze terecht 
was?! Daar waren de meningen 
sterk over verdeeld.  De stand 0-1. 
De Rooise dames waren hierdoor 
een beetje uit het veld geslagen, 
waardoor Uden al snel een straf-
corner wist te bemachtigen, 0-2. 
Sint Oedenrode liet de koppen 
niet hangen en vocht terug.  Na 
vele mooie acties naar voren was 
het uiteindelijk Corinne van Uden 
die in de 25e min de 1-2 scoorde. 
Dit zorgde ervoor dat de Rooise 

dames nog harder gingen vech-
ten, hierdoor volgde al snel een 
strafcorner in de 29e min. Het 
was Iris van de Loo die de bal er 
uiteindelijk in wist te krijgen. 2-2 
was de ruststand.  Na een peptalk 
van de coaches ging Rooi weer fel 
van start, alles was immers nog 
mogelijk met een 2-2 stand. He-
laas konden de Rooise dames hun 
eigen spel niet herpakken. Wat 
uiteindelijk resulteerde in een 2-3 
achterstand. Tevens de eindstand 
van de wedstrijd. Volgende week 
spelen de dames thuis om 12.45u 
tegen Geldrop.

TTV Attaquetafeltennis

Het jeugdteam had het in de vijfde 
speelronde zwaar tegen Taverbo. 
In Boxtel regende het vier- en vijf-
setters, maar op beslissende mo-
menten waren de talenten van 
Attaque niet opgewassen tegen de 
fanatieke Taverbianen. Bas Janssen 
zorgde er met twee gewonnen en-
kelspelen en als helft van het dub-

bel (samen met Mika van Hees-
wijk) voor dat Attaque met maar 
7-3 verloor en halverwege de 
competitie de tweede plaats bezet, 
ver achter OTTC maar één puntje 
voor op de Boxtelse nummers drie. 
Zaterdag is de thuiswedstrijd tegen 
Een en Twintig.

MHC Sint-Oedenrode met ruime cijfers langs HC Scoop
Rooi speelde zijn eerste uitwed-
strijd na de winterstop tegen HC 
Scoop uit Sittard. Thuis werd er 
nog met 2-4 van verloren en Rooi 
wist dus dat er geknokt moest 
worden voor de punten.

Zoals wel vaker dit seizoen begon 
Rooi niet scherp aan de wedstrijd 
en kreeg Scoop een aantal kansen. 
Rooi pakte het daarna op en werd 
sterker en sterker en dat resulteer-
de in een aantal goede kansen. In 
de elfde minuut leverde dit de 0-1 

op door Matthijs van Roessel die 
na een goed gegeven voordeelsi-
tuatie hard uithaalde. Nog dezelf-
de minuut haalde Rooi een corner 
en deze werd feilloos in de kruising 
gesleept door Piet van Eindhoven. 
Rooi bleef de gehele eerste helft 
vele malen sterker dan Scoop en 
ging dan ook de rust in met een 
0-3 voorsprong door een tweede 
doelpunt van Mathijs van Roessel.

De tweede helft begon onstuimig 
en er werd aan beide kanten slecht 

gehockeyed. Rooi verdedigde slor-
dig uit een dat resulteerde in een 
dubieuze corner, die werd benut 
door Scoop. Even leek Rooi te 
wankelen, maar ze lieten niet toe 
dat Scoop kon doordrukken. De 
grote kansen waren weer voor Oe-
denrode en Jorn van 't Hof zorgde 
met twee doelpunten voor een rui-
me 1-5 overwinning. Rooi behoudt 
hierdoor de aansluiting met de top. 
Aankomende zondag speelt Rooi 
een belangrijke thuiswedstrijd te-
gen directe concurrent Geldrop.

Rooise renners actief in Heeswijk

wielersport

Maar liefst 135 renners stonden er 
aan de start van de eerste wieler-
wedstrijd in de regio op het nieu-
we smalle parcours in Heeswijk.  
Al meteen vanaf het begin werd er 
met een strak tempo gereden. Op-
schuiven in het smalle deel van het 
parcours was niet gemakkelijk.   

Na ongeveer 20 kilometer koers 
vond er op het smalle deel een mas-
sale valpartij plaats.  Zes renners van 

WV Schijndel waren betrokken bij 
de valpartij. Ook Chipo Banda en 
Sander Schuurmans waren bij de 
valpartij betrokken. Roy van Hees-
wijk en Erik Lathouwers zaten voor 
in het peloton en bleven de valpar-
tij voor. Frank Lathouwers zat met 
veel renners achter de valpartij en ze 
gingen in een grote groep de ach-
tervolging inzetten. Onder impulsen 
van  vooral Ruud Kooijman werd 
een korte tijd het flinke gat gedicht.                 
Er ontstond een levendige koers 
met verschillende ontsnappingspo-
gingen.  Met nog 7 ronden te gaan 
werd er door Frank geroepen dat 
Erik gevallen was.  Bij een poging 
naar voren te rijden via de berm 
nam hij onnodig veel risico en reed 
bij het terugkomen op de weg in 
een achterwiel, met als gevolg een 
flinke val. Schaafwonden en een 
pijnlijke knie was het gevolg.
Ondertussen waren 5 renners uit het 
peloton ontsnapt. In de voorlaatste 
ronde namen Timo Roosen en Twan 
Castelijns de benen.  Roosen de 
coureur van de Jonge Renner pakte 
de eerste plaats juist voor Castelijns.  
Roy kwam als 41e over de streep in 
het peloton en Frank als 49e.  

1e plaats voor Luuk van Oirschotvlnr: Martijn van Dalen 2e heren -18 jaar -73Kg, Jeroen Wirken 1e 
heren -18 jaar -46 Kg en Tom 'Boedah' Meulensteen heren -18 -66 kg.

vissen B.H.V. Nieuws

Leden van B.H.V. die hun vergun-
ning nog niet hebben opgehaald 
worden verzocht om hier niet te 
lang mee te wachten. Dit mede  i. 
v. m. retourzending van niet afge-
haalde vispassen naar Sportvisse-
rij Nederland.

Automatisch incasso
Je wordt ook verzocht om de 
machtiging tot automatische in-
casso  z. s. m. in te leveren bij Bob 
de Gruiter zodat wij met de bank 
aan het werk kunnen. Dit is een 
dringend verzoek.

Wedstrijden
Op zaterdag 27 april starten wij 
her seizoen met de Koningswed-

strijd en wel van 14.00-16.30 uur

Visuitzetting
Op donderdag 14 maart is er weer 

een flinke partij  voorn uitgezet. 
De bestelde brasem kon niet wor-
den geleverd.



Woensdag 20 maart 2013
DE MEEST GELEZEN KRANT VAN SINT-OEDENRODE. WEKELIJKS GRATIS HUIS-AAN-HUIS MET DE OFFICIËLE MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE  

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

MooiRooikrantDe48 

Sint Oedenrode

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

Evenementen

9 januari - 18 december 
Iedere woensdag dansen

Odendael

11 februari - 22 maart 
Expositie 

Van den Biggelaar/Van de Ven
Odendael

10 maart - 23 april 
Tentoonstelling 
Ton Gravelijn
Mariendael

20 maart 
Handboogschieten 

voor kinderen
Ontspanning

20 maart 
Jaarvergadering 

Dorpsraad Nijnsel
Beckart

20 maart 
Roois Biergilde
café Van Ouds

22 maart 
Film “Incendies” 

van Denis Villeneuve
Mariendael

23 maart 
Kroegkoning van de nacht

café Oud Nijnsel

23 maart 
Hillstreet 70’s/80’s

De Beurs
23 maart 

100% Katoen
café Van Ouds

24 maart 
Speelgoed- en kledingmarkt

Meerschot

24 maart 
Vlooienmarkt Heikneuters

Beckart

24 maart 
Handboogschieten 

voor kinderen
Sint-Antonius

24 maart 
MoiRooi Koopzondag

Sint-Oedenrode

24 - 31 maart 
Jubileumexpositie FotoclubRooi

Odendael

24 maart 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

26 maart 
Kennismakingsavond 

Wandel je Fit
Clubgebouw Fortuna ‘67

26 maart 
Voorlichtingsbijeenkomst 

Van de Ven accountant
De Vresselse Hut

27 maart 
Modeshow

Switch

28 maart 
Sollicitatietraining Jongerenwerk 

Welzijn De Meierij
Mariendael

28 maart 
Paranormale avond

Meerschot
29 - 31 maart 

Wandel Weekend
Leef & Vind

30 maart 
Band The Oldtimers

Café Oud Rooij

30 maart
`Tis aalt wa`

De Vriendschap

31 maart 
Paasbrunch en paasbuffet

De Vriendschap

1 april 
Paasbrunch 

met aansluitend dansmatinee 
De Vriendschap

1 april 
De Paashaas komt 

op bezoek!
Kinderboerderij

2 april 
Start Wandel je Fit

Clubgebouw Fortuna ‘67

3 april 
Verkiezing Project van het Jaar 

Rabobank
‘t Spectrum

4 april
Kaartavond 

Buurtver. Boskant
De Vriendschap

4 april
Onderonsje: 

Wilgen vlechten
Damiaancentrum

5 - 13 april 
Windkracht 13

Mariendael

6 april 
Dansavond
Odendael

6 april 
Dansen op zaterdagavond

Odendael

6 april 
Crazy Vegas Night

Gouden Leeuw 

7 april 2013
Voorjaarsconcert XXL

Eerschotse kerk

8 april 
lezing: reptielen van Nederland

d’n einder

9 april 
KBO fi lm: 

Seven brides for seven brothers
Odendael

12 - 13 april 
Seniorenmarkt

Odendael

12 april 
Vrije dansavond 

bij danscentrum Cultura
De Vriendschap

13 april 
Glow in the Dark party

The Joy

14 april 
Gerard van Maasakkers

De Beurs

14 april 
Rikken en Jokeren

Dorpsherberg

17 april 
Guido Weijers

Mariendael 

17 april 
Roois Biergilde
café Van Ouds

18 april 
Film “El secreto de sus ojos” 

van Juan José Campan
Mariendael

19 - 21 april 
Wandel-Yoga weekend

leef & Vind

20 april 
Culinair concert 
‘back to the 60’s‘

De Vriendschap

Voor zakelijk en parrculier                                                       
Extra lage bezorgkosten in gem. Sint-Oedenrode,         

Veghel & Schijndel

Paasboeket incl. vaas     
van    ...              

voor    ...

Bestel nu

Speciale Paasaanbieding

Kijk voor foto´s van evenementen 
op www.mooirooi.nl

www.facebook.com/demooirooikrant




